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У статті розглянута мікроімітаційна модель впливу системи оподаткування на економічні ре
зультати діяльності підприємств України.
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АКТУАЛЬНІСТЬ
Умови подолання фінансової кризи та прийняття
Податкового кодексу вимагають проведення цілеспря&
мованих досліджень, які були б присвячені аналізу впли&
ву системи оподаткування на економічні результати
діяльності підприємств, саме тому виникає необхідність
у розробці мікроімітаційної моделі, що дасть змогу оці&
нити вплив зміни ставок податків на економічні резуль&
тати діяльності підприємств.
Мета статті розробити модель впливу податків у
складі собівартості продукції та податку на додану
вартість на основні показники роботи підприємства, що
дасть змогу оцінити ефективність використання ресурсів
підприємства.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
На сьогодні для вирішення завдань оптимізації функ&
ціонування систем, в тому числі економічних, застосову&
ються різні математичні методи: методи математичного
програмування (лінійне, нелінійне, динамічне і стохастич&
не), сітьові методи планування і управління, аналітичні ме&
тоди вирішення завдань функціонування складних еконо&
мічних систем, які відносяться до теорії масового обслу&
говування. Проте реальні життєві ситуації, в яких існують,
функціонують і розвиваються економічні системи, вияв&
ляються набагато складнішими, ніж це здається на почат&
ку дослідження. Експеримент, в тому числі науковий щодо
економічної системи, як правило, неможливий або неба&
жаний. Тому часто добре апробовані і надійні математичні
моделі не є достатньо ефективними при вирішенні завдань
оптимізації таких складних економічних систем, як
підприємство. Особливе місце серед наявних економіко&
математичних моделей займають імітаційні, однією з го&
ловних переваг якої є те, що саме імітаційні моделі дають
можливість замінити експеримент комп'ютерною іміта&
цією. Побудова імітаційних моделей дає можливість от&
римати результат рішення, достатньо близького до резуль&
татів експерименту [1, с. 139—140].
Реалізація імітаційної моделі впливу системи опо&
даткування на економічні результати діяльності підпри&
ємств дозволяє:

— вирахувати наближене значення зміни показників
роботи підприємства;
— визначити допустиме податкове навантаження на
окремо взяте підприємство за певних умов.
Як видно з рис. 1, модель складається з чотирьох
блоків, а саме: дані підприємства; структура податків;
розрахунок; результати імітації.
Для оцінки впливу системи оподаткування на еко&
номічні результати діяльності підприємства пропонуєть&
ся використовувати мікроімітаційну модель, яка поля&
гає у розрахунку впливу системи оподаткування на ос&
новні економічні показники роботи підприємства, що
дає можливість проводити аналіз: необоротних активів
підприємства; матеріальних ресурсів підприємства; вит&
рат підприємства; фінансового стану підприємства;
фінансових результатів діяльності підприємства.
Дана мікроімітаційна модель, складається з чоти&
рьох компонентів:
— падку це дані по податкових деклараціях, фінан&
сових звітах тощо;
— економічних показників для цілей оподаткування,
що надають можливість оцінювати вплив податкових змін;
— програми розрахунку впливу податків на еко&
номічні показники роботи підприємства, розрахунок
відбувається за даними, які зазначені в податкових дек&
лараціях, і за допомогою даних програм можливо роз&
рахувати вплив податків відповідно при діючій системі
оподаткування та альтернативній;
— представлення результатів, де відображається,
скільки податків потрібно сплатити в умовах чинного за&
конодавства та альтернативного; як змінюються основні
економічні показники роботи підприємства від зміни
розмірів ставок окремих податків.
Перший блок "Дані підприємств" є збором по вибра&
них підприємствах інформації, яка дає можливість розра&
хувати всі необхідні податкові зобов'язання підприємств.
У першу чергу, до таких даних належать податкові декла&
рації, баланс, звіт про фінансові результати, звіти в інші
органи державної влади, дані про вартість нерухомості,
дані про випуск продукції тощо. Мікроімітаційна модель
впливу системи оподаткування на економічні результати
діяльності підприємств зображено на рис. 1.
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Слід зазначити, у даній статті пропонується проста
де Ʉ ɨɛɡ — коефіцієнт оборотності виробничих за&
статична мікроімітаціна модель, яка будується на при& пасів;
пущенні, що ціна продажу товарів не змінюється неза&
Ʉ ɡɡ — коефіцієнт закріплення виробничих запасів;
лежно від кількості витрат підприємства. Тобто якщо
ɋɜ1 — собівартість продукції за мінусом податків у
підвищується собівартість продукції, то у підприємства собівартості;
знижується прибуток. Тому якщо зі збільшенням со&
ɉ ɫɜ — податки у складі собівартості;
бівартості, збільшувати ціну продажу, залишаючи таким
Ɂɫɪ — середня вартість запасів.
чином прибуток незмінним, то це призводить до
При розрахунку планових (отриманих в результаті
збільшення виручки і звідси до штучного підвищення імітації) показників слід зазначити, що при побудові
ефективності показників використання основних моделі впливу податків на економічні результати діяль&
фондів.
ності підприємства робиться припущення, що при зміні
Вплив податків у собівартості продукції на показ& податків змінюються такі показники, як: прибуток, со&
ники ефективності використання основних фондів виз& бівартість, матеріальні затрати, але ціни на продукцію
начається за допомогою наступних формул:
підприємства не змінюються. Це, в свою чергу, призве&
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де до зміни розміру власного капіталу шляхом зміни
нерозподіленого прибутку (збитку). Тому зміна нероз&
поділеного прибутку (ряд. 350 балансу, форма №1) і
звідси власний капітал (ряд. 380 балансу, форма №1)
під впливом зміни податків у собівартості будуть зміню&
ватись наступним чином:
(5);
ȼɤ c ȼɤ  'ɉɱ c
або
(6),
ȼɤ c ȼɤ  (ɑȾ  ɋɜ c  ɉɩɪ c)  (ɑȾ  ɋɜ  ɉɩɪ )
де ȼɤ — власний капітал, ряд. 380 балансу, форма
№1;
ȼɤc — скоригований власний капітал, з врахуванням
зміни податків у собівартості;
'ɉɱc — чистий прибуток підприємства з врахуван&
ням зміни податків;
ɑȾ — чистий дохід (виручка) від реалізації про&
дукції, ряд. 035, форма №2;
ɋɜ — собівартість продукції за звітний період;
ɋ ɜ c — собівартість продукції, скоригована на суму
податків у складі собівартості;
ɉɩɪ — податок на прибуток за звітний період (по
декларації);
ɉɩɪc — скоригований податок на прибуток.
Собівартість, скоригована на суму податків у со&
бівартості розраховується за формулою:
(7),
ɋɜ c Ɇɡ  Ⱥ  Ɂɩ  ȼɉɎ  ɉɫɜ c
де Ɇɡ — матеріальні затрати, ряд. 230, форма №2;
Ⱥ — амортизаційні відрахування, ряд. 260, форма
№2;
Ɂɩ — заробітна плата, ряд. 240, форма №2;
ȼɉɎ — відрахування в позабюджетні фонди, ряд.
250, форма №2;
ɉɫ ɜ c — податки у складі собівартості продукції (мо&
жуть бути збільшені або зменшенні).
Скоригований податок на прибуток розраховуєть&
ся за формулою:
ɉɩɪ c ( ȼȾ  ȼȼ c) u ɋɬ ɉɩɪ
(8);
(9),
ȼȼ c ȼȼ  'ɉɫɜ
де ȼȾ — валові доходи;
ȼȼc — валові витрати, які розраховуються згідно
статті 134.1.1 Податкового кодексу України [3] із вра&
хуванням приросту податків у собівартості;
ɋɬ ɉɩɪ — ставка податку на прибуток підприємств;
ȼȼ — валові витрати, які розраховуються згідно
статті 134.1.1 Податкового кодексу України;
'ɉɫɜ — приріст податків у собівартості за рахунок
їх збільшення або зменшення.
У результаті зміни власного капіталу, наприклад, в
меншу сторону, у підприємства виникають фінансові
труднощі, а саме: збільшується кредиторська заборго&
ваність за товари, роботи, послуги та поточні зобов'я&
зання за розрахунками з бюджетом. Розрахунок ско&
ригованих кредиторських заборгованостей за товари,
роботи, послуги (Ʉɪcɡɛ ) та поточних зобов'язань за роз&
рахунком з бюджетом ( ɉɡɛc ) проводиться за формула&
ми:
(10);
Ʉɪ cɡɛ Ʉɪ ɡɛ  'ɉɱ c
c
c
ɉɡɛ ɉɡɛ  'ɉɱ
(11),
де Ʉɪ ɡɛ — кредиторська заборгованість за товари,
роботи, послуги, ряд. 530 балансу, форма №1;
ɉɡɛ — поточні зобов'язання за розрахунком з бю&

джетом, ряд.550 балансу, форма №1;
Вплив зміни податків у собівартості продукції на
власний капітал підприємства можна представити у виг&
ляді загальної багатофакторної моделі наступним чи&
ном:
ª
ȼɤ c ȼɤ  «ɑȾ  ( Ɇɡ  Ⱥ  Ɂɉ  ȼɉɎ  ɉɫɜ c) 
¬
 >ȼȾ  ( ȼȼ  'ɉɫɜ)@ u

ɋɬ ɉɩɪ º
»  (ɑȾ  ɋɜ  ɉɩɪ)
100 ¼

(12).

Зменшення нерозподіленого прибутку призво&
дить до того, що у підприємства залишається менше
коштів на розвиток підприємства, що, в свою чергу,
може призвести до збільшення поточних зобов'я&
зань. Зміна поточних зобов'язань під впливом зміни
податків у собівартості можна розрахувати так само,
як і вплив зміни податків у собівартості продукції на
власний капітал підприємства, з тією різницею, що
замість власного капіталу у формулу 5 слід підста&
вити кредиторську заборгованість за товари, робо&
ти і послуги, а потім поточні зобов'язання за розра&
хунками з бюджетом у відповідних пропорціях і знай&
ти різницю, наприклад, між кредиторською забор&
гованістю за роботи, товари, послуги і приростом
прибутку.
Слід пояснити, що при зміні податків у собівартості
продукції підприємство отримує менше прибутку, але
якщо воно продовжує працювати при сталих інших по&
казниках роботи підприємства (виручка, матеріальні
затрати, ціни на продукцію тощо), то через певний про&
міжок часу може опинитись в ситуації, коли воно не в
змозі буде розраховуватись по своїм фінансових зобо&
в'язаннях, тобто буде зростати його кредиторська за&
боргованість. У балансі це буде відображатись на кре&
диторській заборгованості за товари роботи і послуги
(ряд. 530 балансу, форма №1) та на поточних зобов'я&
заннях за розрахунками з бюджетом (ряд. 550 балан&
су, форма №1).
У якому розмірі або співвідношенні буде зростати
заборгованість з кредиторами та бюджетом — визна&
чити важко, оскільки кожне підприємство має свою
специфіку діяльності, різний розмір заборгованості,
різні умови розрахунку зі своїми кредиторами, тому в
даній роботі пропонується 3/4 заборгованості відно&
сити на ряд. 530 балансу, форма №1, а 1/4 на ряд.
550 балансу, форма №1. Це пояснюється тим, що, по&
перше, підприємство платить податки за рахунок со&
бівартості продукції щоквартально, тому і 3/4 озна&
чає, що три квартали поспіль накопичується креди&
торська заборгованість за товари, роботи і послуги.
По&друге, іншу частину заборгованості (1/4) слід
віднести на розрахунки з бюджетом, це пов'язано зі
специфікою ведення бухгалтерського обліку, оскіль&
ки у вітчизняній практиці податки за рахунок собівар&
тості за четвертий квартал сплачуються у першому
кварталі наступного року, тому, як правило, і виникає
заборгованість перед бюджетом, яка відображується
у ряд. 550 балансу, форма №1.
Розрахунок скоригованої кредиторської заборго&
ваності за роботи, товари, послуги проводиться за фор&
мулою:
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збільшаться матеріальні затрати (ряд. 230, форма №2),
що призведе до збільшення собівартості продукції. Тому
ɋɬ º
ª
необхідно скоригувати матеріальні затрати підприєм&
«ɑȾ  ( Ɇɡ  Ⱥ  Ɂɉ  ȼɉɎ  ɉɫɜ c)  >ȼȾ  ( ȼȼ  'ɉɫɜ )@u
»  (ɑȾ  ɋɜ  ɉɩɪ)
100
¬
¼

u t (13), ства від зміни ставки ПДВ.
12
Скориговані матеріальні затрати від зміни ставки
де t ɦ — кількість місяців, протягом яких виникла
ПДВ
визначаються за формулою:
кредиторська заборгованість при підвищенні податків
100  ɋɬ ɉȾȼ
у складі собівартості продукції.
ɆɁ c ɆɁ u
(19),
100  ɋɬcɉȾȼ
Розрахунок скоригованих поточних зобов'язань за
розрахунками з бюджетом за роботи, товари, послуги
де ɆɁ c — скориговані матеріальні затрати при
проводиться за формулою:
зміненій ставці ПДВ, грн;
ɉɡ c ɉɡ 
ɆɁ — матеріальні затрати (ряд. 230, форма №2),
ɋɬ º
ª
грн;
c
>
@
«ɑȾ  ( Ɇɡ  Ⱥ  Ɂɉ  ȼɉɎ  ɉɫɜ )  ȼȾ  ( ȼȼ  'ɉɫɜ) u
»  (ɑȾ  ɋɜ  ɉɩɪ)
100 ¼
ɋɬ ɉȾȼ — діюча ставка ПДВ (20%);
¬
u t (14).
12
ɋɬcɉȾȼ — змінена ставка ПДВ.
Вплив зміни валової рентабельності продукції за
Слід
також зазначити, що коригування всіх витрат
рахунок податків у собівартості визначається за допо&
підприємства від зменшення ставки ПДВ при купівлі то&
могою факторної моделі, яка має вигляд:
варів, робіт, послуг — це доволі складна процедура, і
ɑȾ  ɋɜ1  ɉ ɫɜ
Rȼɩɪ
(15).
не кожне підприємство може надати потрібні дані для
ɑȾ
Формула розрахунку скоригованого чистого дохо& необхідних розрахунків. Однак слід для більш повного
ду (виручки) від реалізації продукції (В'П) при зміні став& відображення впливу на результати діяльності підприє&
мства провести коригування виробничих запасів (ряд
ки ПДВ має наступний вигляд:
100 балансу, форма№1). Для більш повного відобра&
ȼɉ ɉȾȼ u ɋɬcɉȾȼ
ження реального стану речей на підприємстві після зміни
ȼɉ c ȼɉ ɉȾȼ 
(16),
100  ɋɬcɉȾȼ
ставки ПДВ пропонується розраховувати скориговані
де ȼɉ ɉȾȼ — дохід (виручка) від реалізації продукції,
c ) за формулою:
виробничі запаси ( Ɂɜɢɪ
товарів, робіт та послуг за звітний період (ряд. 010, фор&
c
Ɂɜɢɪ
Ɂɜɢɪ  'Ɇɡ %
(20);
ма №2), грн;
або
ɋɬcɉȾȼ — змінена ставка податку на додану вартість.
100  ɋɬ ɉȾȼ
Вплив ПДВ на показники ефективності використан&
c
Ɂɜɢɪ
Ɂɜɢɪ u
(21),
100  ɋɬcɉȾȼ
ня основних фондів визначається за допомогою наступ&
них формул:
де 'Ɇɡ % — відсоток приросту матеріальних затрат
під впливом зміни податків;
ȼɉ ɉȾȼ u ɋɬcɉȾȼ
ȼɉ ɉȾȼ 
Ɂɜɢɪ — виробничі запаси на кінець року (ряд 100 ба&
100  ɋɬcɉȾȼ
ȼɉ c
(17);
Ɏɜ
лансу,
форма №1), грн.
ȼɫɪ
ȼɫɪ
Дані розрахунків свідчать про те, що при збільшенні

ȼɫɪ
ȼɫɪ
матеріальних затрат збільшується вартість залишків
Ɏɦ
виробничих запасів. Підвищення вартості запасів у да&
ȼɉ ɉȾȼ u ɋɬcɉȾȼ
ȼɉ c
(18), ному випадку пропорційне відсотку приросту матеріаль&
ȼɉ ɉȾȼ 
100  ɋɬcɉȾȼ
них затрат на виробництво продукції. Слід зазначити,
що розрахунки приросту виробничих запасів мають при&
де Ɏɜ — фондовіддача;
близну точність. Але навіть такі розрахунки кращі, ніж
Ɏɦ — фондомісткість;
повна їх відсутність при визначенні впливу податків на
ȼɫɪ — середня вартість основних фондів.
У даній моделі впливу ПДВ на економічні результа& економічні результати діяльності підприємств.
Вплив ПДВ на показники використання матеріаль&
ти діяльності підприємства слід зазначити зміни, які
них
ресурсів визначається за допомогою наступних
відбуваються в бухгалтерській звітності, зокрема у ба&
формул:
лансі.
100  ɋɬ ɉȾȼ
Так, наприклад, при зменшенні ставки ПДВ, за умо&
Ɇɡ u
 Ⱥ  Ɂɉ  ȼɉɎ
c
ви незмінних цін у підприємства, з'являться вільні кош&
ɋɜ ɉȾȼ
100  ɋɬcɉȾȼ
(22);
Ʉ ɨɛɡ
ти у вигляді прибутку, якими воно може вільно розпо&
Ɂɫɪ
Ɂɫɪ
ряджатись. Оскільки кожне підприємство в залежності
Ɂɫɪ
Ɂɫɪ
від виду діяльності, розміру прибутку, розміру виручки
Ʉ ɡɡ
(23),
100  ɋɬ ɉȾȼ
cɉȾȼ
ɋ
ɜ
може їх витрачати по&різному, що важко передбачити і
Ɇɡ u
 Ⱥ  Ɂɉ  ȼɉɎ
100  ɋɬcɉȾȼ
відобразити у моделі, то в даному випадку ці вивільнені
де Ʉ ɨɛɡ — коефіцієнт оборотності виробничих за&
кошти (приріст прибутку) в результаті зниження ставки
ПДВ відображаються у 230 рядку балансу, форма №1. пасів;
Ʉ ɡɡ — коефіцієнт закріплення виробничих запасів;
Також в даній моделі передбачено, що зменшення
ɋɜ cɉȾȼ — скоригована собівартість продукції під впли&
ставки ПДВ при незмінних цінах призведе до збільшен&
ня ціни без ПДВ і таким чином подорожчання для вом зміни ставки ПДВ;
Ɂɫɪ— середня вартість запасів.
підприємства товарів і послуг, які воно купує для забез&
Зміна нерозподіленого прибутку (ряд. 350 балан&
печення власної господарської діяльності. Отже,
Ʉɪ cɡɛ

Ʉɪ ɡɛ 

ɉɩɪ

ɛ

ɦ

ɛ

ɛ

ɉɩɪ

ɦ
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су, форма №1) і звідси власний капітал (ряд. 380 балан&
су, форма №1) під впливом зміни ставки ПДВ буде
змінюватись наступним чином:
(24);
ȼɤ c ȼɤ  'ɉɱ c
або

ȼɤ c

ȼɤ  ȼɉ ɉȾȼ u

 ɑȾ  ( ȼȾ  ȼȼ) u

100
 Ɇɡ  Ɇɡ c  ɑ
100  ɋɬcɉȾȼ
ɋɬ ɉɩɪ
100

u

ɋɬcɉȾȼ  ɋɬ ɉȾȼ
100  ɋɬcɉȾȼ

(25),

де ȼɤ — власний капітал, ряд. 380 балансу, форма
№1;
ȼɤc — скоригований власний капітал, з врахуванням
зміни податків у собівартості;
'ɉɱc — приріст чистого прибутку підприємства з вра&
хуванням зміни податків;
ɑȾ — чистий дохід (виручка) від реалізації про&
дукції, ряд. 035, форма №2;
Ɇɡ — матеріальні затрати, ряд. 230, форма №2;
Ɇ ɡ c — скориговані матеріальні затрати, при зміненій
ставці ПДВ, грн;
ȼȾ — валові доходи;
ɋɬ ɉɩɪ — ставка податку на прибуток підприємств;
ȼȼ — валові витрати, які розраховуються згідно
статті 134.1.1 Податкового кодексу України.
За рахунок збільшення прибутку на підприємстві
можуть зменшитись його поточні зобов'язання. Для про&
ведення аналізу впливу зміни ставки ПДВ на фінансо&
вий стан підприємства необхідно також зазначити, що
якщо змінюється вартість виробничих запасів, як це
було показано вище, то таким чином повинна зменши&
тись сума грошових коштів (ряд.230 балансу, форма
№1), але якщо на підприємстві відсутні грошові кошти
на момент складання балансу і ряд 230 балансу, форма
№1 дорівнює нулю, то тоді необхідно збільшити суму
поточних зобов'язань (ряд 530 балансу, форма №1) на
відповідну суму збільшення виробничих запасів.
Вплив зміни валової рентабельності продукції за
рахунок зміни ставки ПДВ визначається за допомогою
факторної моделі виведеної з формул 19 та 25, яка має
вигляд:


Rȼɩɪ ( ɉȾȼ )

100 

ɋɜ1 u (100  ɋɬcɉȾȼ )
ȼɉ ɉȾȼ

(26).

ВИСНОВКИ
Таким чином, розроблена мікроімітаційна модель
впливу податків на економічні результати діяльності
підприємства, внаслідок якої виявлено основні еко&
номічні показники, які зазнають змін в результаті зміни
розмірів податків. За допомогою даної моделі можли&
во визначити вплив податків на економічні показники
роботи підприємства, які характеризуються аналізом
необоротних активів підприємства (фондовіддача, фон&
домісткість, коефіцієнт придатності, коефіцієнт зноше&
ності); аналізом матеріальних ресурсів підприємства
(коефіцієнт оборотності виробничих запасів, коефіцієнт
закріплення виробничих запасів, тривалість обороту
виробничих запасів, матеріаловіддача, матеріаломіст&
кість продукції); аналізом витрат підприємства (опе&
раційні витрати, інші операційні витрати тощо); аналі&
зом фінансового стану підприємства (коефіцієнт обо&

ротності запасів, коефіцієнт оборотності активів, ко&
ефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості,
коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості,
коефіцієнт фінансового левериджу тощо); аналізом
фінансових результатів діяльності підприємства (вало&
ва рентабельність продукції, операційна рентабельність
продукції, рентабельність діяльності тощо).
Така мікроімітаційна модель добре підходить як
засіб оцінки очікуваних надходжень доходів у бюджет.
Використовуючи дані макрорівня, тобто дані по підпри&
ємствах, модель показує, як вплине прийняття того чи
іншого рішення в сфері податкового законодавства на
підприємства. Дана модель надає певні можливості:
— отримати оцінки очікуваних податкових надхо&
джень з різних видів діяльності підприємств;
— за допомогою моделі можливо змоделювати
вплив зміни податкового законодавства на економічні
результати роботи підприємства;
— дозволяє отримати дані щодо зменшення над&
ходжень до бюджету від зміни умов оподаткування під&
приємств;
— дозволяє встановити залежність та вплив одних
податків на інші;
— дозволяє аналізувати вплив податкових змін на
макроекономічні показники економіки.
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