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Основою податкової оптимізації є податкове планування. 

Планування – це розробка й прийняття цільових настанов 

кількісного і якісного характеру й визначення шляхів 

найефективнішого їх досягнення [1, с. 235]. Планування 

діяльності підприємств відкриває йому нові шляхи для зв’язку 

його реальних можливостей з можливістю повного 

використання наявних у нього ресурсів. 

Податкове законодавство у наш час є доволі далеким від 

ідеалу, адже значно посилюється податкове навантаження, і 

підприємства – платники податків знаходять шляхи та 

спонукають інших до його порушення, тобто ухилення від 

сплати податків. В той же час ефективна та легальна оптимізація 

податкового навантаження надала б змогу уникнути конфліктів 

з державою та порушенню чинного законодавства. Тому зараз 

проблема податкової оптимізації є одною з найважливіших у 

податковій системі країни. 

Податкова оптимізація дає змогу не переплачувати податки в 

різні періоди часу, адже при умові високої податкової ставки 

неправильний облік податку може призвести до занепаду 

підприємства в цілому. 

Термін «оптимізація» податкового навантаження означає не 

лише безпосередньо зменшення рівня сплати податків але й 

накопичення доходів підприємства. 

Оптимізація також передбачає виявлення пільгового 

оподаткування. В системі оподаткування є декілька механізмів 

пільгового оподаткування підприємств [2]: 

– зменшення ставок податку; 

– виключення з обкладення певних елементів об’єкту 

податку; 
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– звільнення від сплати податків окремих платників; 

– цільові податкові пільги, включаючи податкові кредити 

(відстрочення стягнення податків) і інші. 

Якщо користуватися даним переліком напрямів пільгового 

оподаткування, то підприємство може значно зменшити своє 

податкове навантаження та врегульовувати свою податкову 

політику. 

Щоб досягти стабільної податкової ситуації підприємство 

повинно врегулювати ставки податків та податкові надходження 

до бюджетів. Потрібно поглиблено розібратися як зміниться 

обсяг надходжень, за зміни податкової ставки. В практиці 

використовують метод зміни строку сплати податку та 

перенесення на більш вигідний для підприємства час без або із 

мінімальними штрафними санкціями і це приносить позитивний 

результат – кошти залишаються та накопичуються. 

Для побудови стабільної податкової системи треба спиратися 

не лише на рівень податкових ставок, але й на забезпечення 

контролю щодо встановлення та порядку стягнення податків, 

дотриманні прав та обов’язків платників податків, покращувати 

не тільки податки, а й механізми їх стягнення, взаємодію усіх 

елементів системи оподаткування [3, 4, 5, 6]. 

При стягненні податків слід брати до уваги, що не всі 

платники документально затверджують свій дохід у повному 

обсязі і через цей фактор перерозподіл податкового 

навантаження стає не ефективним. При оподаткуванні 

підприємств з високим рівнем доходів потрібно застосовувати 

індивідуальний підхід. Для цього потрібна більш плідна 

взаємодія органів фіскальної служби та платників власного 

податку на прибуток, налагодження між ними партнерства для 

подальшого встановлення оптимальних та справедливих 

податкових умов. 

Роблячи підсумок вищесказаного можна з точністю сказати, 

що проведення оптимізації податкової системи повинно 

ґрунтуватися на чинному законодавстві та має бути економічно 
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виправданим та справедливим. Ну і в результаті оптимізація 

повинна опиратися на збільшення доходів підприємства, а не 

лише на зменшення суми податкових стягнень. Проводячи 

податкову оптимізацію підприємство не лише значно зменшить 

суми податкових платежів, а й представить себе з вигідної 

сторони державним органам та податковим службам. 

Отже податкова оптимізація займає важливу позицію у 

фінансовій сфері країни і її ефективне функціонування можливе 

лише при дотриманні всіх чинних норм та законів у своїй 

діяльності. 

 

Література: 

1. Салига С.Я., Дацій Н.В., Корецький С.О., Нестеренко Н.В., 

Салига К.С. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник. – К.: 

Центр навч. літ., 2006. – 274 с. 

2. Лисяк Л.В. Податкові інструменти державного 

регулювання розвитку підприємницької діяльності / Л.В. Лисяк, 

В.Є. Тараненко// Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. – 

2013. – №2. – C. 16-21. 

3. Зайцев, О.В. Проблеми оптимізації оподаткування 

прибутку підприємств в Україні з урахуванням зарубіжного 

досвіду / О.В. Зайцев, В.В. Могильний // Причорноморські 

економічні студії. – 2017. – Вип. 22. – С. 177-182. URI: 

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65819. 

4. Зайцев, О.В. Факторна характеристика формування 

податків / О.В. Зайцев, О.А. Шовкопляс, О.В. Галахова // Вісник 

Сумського державного університету. Серія Економіка. — 2012. 

— №4. — С. 64-74. URI: 

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30309. 

5. Михайлик, А.М. Податки та їх вплив на діяльність 

господарюючих суб'єктів / А.М. Михайлик; наук. кер. О.В. 

Зайцев // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 

пам'яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 6-8 травня 2014 р.: у 2-х 

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65819
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30309


Студентська конференція 

«Перший крок у науку», 25 лютого 2018 р., Суми, Україна 

 

  

т. / За заг. ред.: О.В. Прокопенко, О.В. Люльова. - Суми : 

СумДУ, 2014. - Т.2. - С. 388-389. 

6. Головко, А. Проблеми податкової системи: проблема 

подвійного оподаткування / А. Головко; наук. кер. О.В. Зайцев // 

Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали 

Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, 

аспірантів і молодих учених присвяченої 80-річчю від дня 

народження професора Олега Балацького, м. Суми, 21 – 25 

квітня 2017 р. / За заг. ред. : Т. А. Васильєвої, Г. О. Швіндіної. – 

Суми: Сумський державний університет, 2017. ─ С. 96-97. 

 

Науковий керівник: к.е.н., доцент  Зайцев О.В. 

 

 

Бібліографічний опис: Бугайова Є.Г. Податкова оптимізація 

[Текст] / Є.Г. Бугайова; кер. О.В. Зайцев // Перший крок у науку: 

матеріали ІX студентської конференції, м. Суми, 25 лютого 2018 

р. / відп. за вип. С.М. Солодовніков. – Суми: СумДУ, 2018. – С. 

245-246. 


