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ПЕРСПЕКТИВНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПОДАТКОВИМ 

НАВАНТАЖЕННЯМ НА ПІДПРИЄМСТВА 
 

Існуюча сьогодні в Україні фінансова модель дозволяє із впевненістю стверджувати, що податковій 

системі країни значною мірою належить  визначальна роль фактору економічного росту, покращення 

інвестиційного клімату та зростання добробуту громадян. 

Офіційні положення сучасної економічної теорії визначають у якості важливої передумови створення 

та ефективного функціонування податкової системи узгодження інтересів платників податків та держави. 

Тому пошук оптимальної моделі оподаткування, яка б максимально задовольняла інтереси платника і держави 

був і є одним із пріоритетних завдань державної діяльності. 

Постановка питання в зазначеному руслі, коли цільовою установкою процесу оптимізації системи 

оподаткування виступає виключно намагання узгодити інтереси учасників процесу оподаткування на мікро- 

та макрорівнях вважається нам неповною та такою, яка не в повній мірі відзеркалює особливості 

адміністративно-територіального устрою країни та пов’язані з цим аспекти фінансового забезпечення 

діяльності органів місцевого самоврядування. 

Існуюча фінансова модель нашого суспільства передбачає активне втручання держави в реальний 

сектор економіки та соціальну сферу.  Людину сьогодні неможливо уявити собі поза соціумом і таким чином 

розглядати проблему забезпечення належного рівня життя окремого індивідуума необхідно в контексті 

забезпечення росту добробуту певної спільноти до якої вона належить. Такою спільнотою на місцевому рівні 

виступає громада. 

Фінансовою базою функціонування органів місцевого самоврядування є доходи місцевих бюджетів. 

Склад доходів місцевих бюджетів визначається Бюджетним кодексом України та законом про Державний 

бюджет України. 

Держава фінансово підтримує місцеве самоврядування, бере участь у формуванні доходів місцевих 

бюджетів та гарантує органам місцевого самоврядування доходну базу, достатню для забезпечення населення 

послугами на рівні мінімальних соціальних потреб. 

Виникає ситуація, коли в результаті певної господарської діяльності будь-яке підприємство, яке 

функціонує в межах конкретної адміністративно-територіальної одиниці своїми податковими платежами 

фактично забезпечує надходження достатньої кількості фінансових ресурсів до місцевого бюджету, за рахунок 

яких відбувається фінансування розвитку відповідної території та громади в цілому. 

Якість життя та переваги проживання на певній території, такі, як стан навколишнього середовища, 

можливість задоволення культурних потреб та різноманіття доступних для споживання товарів та послуг та 

ін., значною мірою поглинаються проблемами, пов’язаними із забрудненням оточуючого середовища, 

підвищеним рівнем злочинності, соціальним розшаруванням та іншими негативними явищами. Додаткова 

заробітна плата, що сплачується роботодавцем – є лише компенсацією робітнику за його згоду працювати 

саме в цій місцевості при даному рівні якості життя. 

Екстенсивний розвиток території, що не призводить до підвищення якості життя населення не може 

забезпечити передумов для його сталого розвитку: зростання рівня оплати праці «з’їдається» додатковими 

незручностями, на ліквідацію яких і буде спрямовано додаткові надходження податку на доходи фізичних 

осіб. 

Як свідчать результати останніх наукових досліджень вчених-економістів об’єктивно пов’язаними між 

собою є такі показники, як якість життя населення, середній рівень оплати праці, вартість землі і нерухомості. 

В свою чергу безпосередньо адміністративний та економічний вплив  органів місцевого самоврядування на 

всі процеси, що відбуваються на місцевому рівні значною мірою визначають якість життя населення і таким 

чином опосередковано впливають на вартість робочої сили та земельних ресурсів на відповідній території. 

Враховуючи той факт, що заробітна плата персоналу із нарахуваннями та інші витрати бізнесу, розмір яких 

фактично може бути пов'язаний із якістю життя населення певної території, значною мірою визначають 

прибуток, що залишається у розпорядженні підприємства, можна зробити висновок стосовно того, що органи 

місцевого самоврядування та ефективність їх зусиль в питанні підвищення добробуту представників місцевої 

громади безпосередньо впливають на рівень податкового навантаження на підприємства. 

Зважаючи на сказане вище, слід зазначити, що безумовно перспективним з точки зору оптимізації 

податкового навантаження на підприємства певної території та фактично недооціненим сьогодні є механізм 

управління рівнем оподаткування через формування бажаного рівня життя населення на місцевому рівні. 

Цілеспрямована політика органів місцевого самоврядування в зазначеному напрямку дозволить впливати на 

структуру витрат місцевих підприємств і як наслідок – величину податків, перерахованих останніми до 

бюджетів всіх рівнів. 
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