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підходи до визначення поняття «податковий менеджмент». Запропоновано податковий менеджмент розгля-
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приємства. Дано визначення податкового менеджменту на рівні домогосподарств. Показано, що всі рівні 
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Постановка проблеми. В реальній практиці 
податки повинні стати економічними важелями управ-
ління, бо податок як елемент розподільних відносини 
обумовлений та впливає на відтворення. Тому меха-
нізми управління відтворенням через податкові важелі 
повинні базуватися на економічних законах. Теоре-
тичні і практичні аспекти управління податками пови-
нні не бути суперечними, відображати реальний стан 
економіки, не порушувати пропорції та економічні 
інтереси учасників ринкових відносин.

Рухаючись до стабільного ринкового господарю-
вання, держава повинна створювати адекватну йому 
податкову систему, яка б відповідала інтересам домо-
господарства, підприємства й держави.

Система оподаткування в умовах політичної та 
економічної нестабільності у державі повинна спри-
яти досягненню відносної рівноваги між індивідуаль-
ними, корпоративними та суспільними економічними 
інтересами. З огляду на ці загальні фактори й повинна 
реформуватися та розвиватися система оподаткування.

Аналіз останніх досліджень і публікації. Питан-
ням податкового менеджменту присвячено значну 
кількість праць зарубіжних і вітчизняних вчених. 
Серед українських науковців особливої уваги заслу-
говують праці Ю. Іванова, А. Крисоватого. А. Кізими, 
М. Скворцова, які визначили поняття, об’єкт, пред-
мет і методи податкового менеджменту [1–4]. Зазна-
ченими авторами також було розмежовано поняття 
«державний податковий менеджмент» і «корпоратив-
ний податковий менеджмент».

Однак багато питань визначення податкового 
менеджменту на економічних рівнях залишаються 
недостатньо дослідженими. Малодослідженими є й 
питання взаємозв’язку та взаємообумовлення податко-
вого управління на економічних рівнях.

Формулювання цілей статті. Отже, метою статті 
є подальший розвиток теоретичних основ розуміння 
податкового менеджменту як системи, що охоплює 
усі економічні рівні, а саме державний податковий 
менеджмент, податковий менеджмент підприємства та 
податковий менеджмент домогосподарств.

Виклад основного матеріалу. Податковий менедж-
мент є складовою всієї податкової політики як на рівні 
держави, так і на рівні регіону, галузі, підприємства, 
громадянина.

Так, на думку А. Крисоватого та А. Кізими, подат-
ковий менеджмент слід розглядати у трьох аспектах: як 
систему управління податками; як визначену категорію 
людей, соціальний прошарок тих, хто здійснює роботу 
з управління податками; як форму підприємництва, що 
стосується корпоративного і персонального податко-
вого менеджменту.

На думку Г. Ісаншина та М. Карпа, податковий 
менеджмент – це процес управління шляхом вико-
ристання методів впливу податкового механізму на 
податкову систему з метою реалізації податкової полі-
тики [5; 6].

На думку М. Скворцова, податковий менеджмент 
сам виступає механізмом, вбудованим у податкову 
систему, який функціонує за об’єктивними законами 
саморозвитку ринкової економіки, з обмеженням дер-
жавного регулювання [4]. Автор також відзначає, що 
податковий менеджмент виступає не тільки інструмен-
том вилучення доходів до державного бюджету, але й 

інструментом, що регулює соціально-економічні про-
цеси в реальній економіці. Як механізм податковий 
менеджмент характеризує й Б. Замятін [7].

В підручнику Ю. Іванова державний податковий 
менеджмент визначається як:

– процес впливу податками й оподаткуванням 
на поведінку суб’єктів господарювання й населення 
за допомогою податкового адміністрування, а також 
здійснення податкового планування, податкового 
регулювання й податкового контролю з метою опти-
мального й ефективного економічного й соціального 
розвитку суспільства;

– цілеспрямований процес впливу на податки та 
оподаткування для досягнення визначених економіч-
них, фінансових та соціальних результатів [1].

З інших позицій визначає податковий менеджмент 
Я. Литвиненко, розуміючи під ним систему принципів 
і методів розробки та реалізації управлінських рішень, 
пов’язаних з вибором податкової системи, розрахун-
ком податкових платежів, постійним контролем за їх 
здійсненням [8].

В. Андрущенко вважає, що податковий менеджмент 
є системою принципів і методів розробки та реалізації 
управлінських рішень, пов’язаних з вибором податко-
вої системи, розрахунком податкових платежів, постій-
ним контролем за їх здійсненням [9].

Короткий аналіз наведених визначень податкового 
менеджменту свідчить про те, що більшість фахівців 
дотримується такого визначення: податковий менедж-
мент – це процес управління податками, за якого оподат-
кування результатів господарської діяльності суб’єктів 
здійснюється за умов чинного законодавства, раціональ-
ності розрахунків податків та зборів, створення умов 
для розвитку ефективної підприємницької діяльності та 
соціально-економічної системи держави загалом.

У наведених визначеннях автори розглядають 
податковий менеджмент або на рівні держави, або на 
корпоративному рівні.

Треба також зауважити, що не всі підприємства 
здійснюють свою діяльність як корпорації. Значна 
кількість вітчизняних підприємств функціонує в інших 
організаційних формах, наприклад індивідуальне під-
приємство. Тому, на наш погляд, необхідно розглядати 
корпоративний податковий менеджмент як складову 
податкового менеджменту підприємства.

Водночас податковий менеджмент необхідно роз-
глядати як систему, яка охоплює всі економічні рівні, 
які між собою взаємопов’язані та взаємообумовлені. 
Тому можна дати таке узагальнююче визначення подат-
кового менеджменту: це система управління оподатку-
ванням на всіх економічних рівнях за умов дотримання 
чинного законодавства з метою створення умов для 
розвитку ефективної діяльності підприємств, забезпе-
чення підвищення добробуту членів домогосподарств 
та стабільного соціально-економічного розвитку дер-
жави загалом.

До функцій податкового менеджменту належать 
загальні традиційні функції управління з урахуванням 
податкової специфіки на економічних рівнях, а саме 
організація податкового процесу, податкове прогнозу-
вання та планування, податкове регулювання і мотива-
ція, податковий контроль, податковий аналіз.

Об’єктом податкового менеджменту є податкові 
потоки, що рухаються в результаті виконання подат-
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ками своїх функцій, а також податкового процесу на 
макро- і мікрорівнях.

Суб’єктами податкового менеджменту є держава в 
особі законодавчих і виконавчих органів влади, під-
приємства та члени домогосподарств.

Суб’єктами державного податкового менеджменту 
виступають органи державної законодавчої та виконав-
чої влади, які безпосередньо здійснюють управління 
потенційними і фактичними податковими потоками.

Законодавчі органи влади розглядають та прийма-
ють законодавчі акти у сфері оподаткування, бюджети 
на черговий рік та звіти про їх виконання, а також 
ведуть іншу діяльність щодо правового забезпечення 
податкового процесу в країні. Уряд України здійснює 
загальне керівництво та контроль за розробленням і 
реалізацією державної податкової політики, надає 
вказівки міністерствам щодо розроблення конкрет-
них проблем у сфері оподаткування, здійснює норма-
тивне забезпечення податкового процесу і податкової 
політики.

Відомо, що базисні положення процесу управління 
були закладені ще в давньому світі. Основи і принципи 
розумного й ефективного управління були предметом 
роздумів багатьох мислителів.

В сучасних умова у найширшому змісті під управ-
лінням розуміють сукупність процесів, що забезпечу-
ють підтримку системи в заданому стані і (або) перехід 
її в новий (більш бажаний, планований) стан шляхом 
організації і реалізації цілеспрямованих керуючих 
впливів [10].

Фінансовий менеджмент є складовою системи 
менеджменту. У широкому розумінні фінансовий 
менеджмент є системою принципів і методів розробки 
й реалізації управлінських рішень, пов’язаних з фор-
муванням, розподілом та використанням фінансових 
ресурсів суб’єкта ринкової економіки й організацією 
обігу його грошових коштів.

В сучасних умовах фінансовий менеджмент посі-
дає центральне місце в системі управління суб’єкта 
ринкової економіки. Він дає змогу координувати 
результати і підвищувати ефективність різних сфер 
управління. Ефективний фінансовий менеджмент 
дає змогу досягати високих темпів розвитку суб’єкта 
господарювання, забезпечувати постійне зростання 
добробуту домогосподарств, суттєво підвищувати 
конкурентну позицію на ринку, забезпечувати стабіль-
ний економічний розвиток країни загалом, зокрема у 
стратегічній перспективі.

Сфера фінансів охоплює такі основні рівні: загаль-
нодержавні фінанси (бюджети всіх рівнів, державні 
позабюджетні фонди тощо); фінанси окремих госпо-
дарюючих суб’єктів (підприємств, об’єднань тощо) та 
фінанси домогосподарств. Відповідно до зазначених 
рівнів можна окреслити й завдання та цілі управління.

Податковий менеджмент як окрема галузь знань 
виник на початку ХХ століття і відтоді набув широкого 
розвитку в розвинених країнах світу. Виділення подат-
кового менеджменту в окрему підсистему управління 
було обумовлено розвитком податкової системи, зна-
чним обсягом податкового законодавства та суттєвими 
наслідками податкових помилок.

Тому можна зазначити, що в широкому розумінні 
податковий менеджмент охоплює три основні рівні:

1) державний податковий менеджмент;

2) податковий менеджмент підприємства;
3) податковий менеджмент домогосподарств.
Для сучасних держав важливим аспектом сталого 

соціально-економічного розвитку є планування та про-
гнозування податкових надходжень як загалом, так і 
в розрізі окремих податків. Також важливими є своє-
часне визначення факторів та ризиків, що впливають на 
повне та своєчасне надходження податкових платежів 
до бюджетів всіх рівнів; визначення впливу податків на 
економічні інтереси усіх учасників ринкових відносин 
та забезпечення поступового зростання їх доходів.

Податкова система, що будується шляхом проб і 
помилок, не має реального економічного підґрунтя, 
що свідчить про відсутність державного податкового 
менеджменту у тій формі, в якій він повинен бути, 
адже наявність наукової обґрунтованості видів та роз-
мірів податків є необхідною складовою ефективного 
податкового менеджменту.

Отже, під державним податковим менеджментом 
слід розуміти систему державного управління податко-
вою системою та оподаткуванням, що включає організа-
цію, координацію і вдосконалення всіх аспектів оподат-
кування в державі з метою забезпечення економічних 
інтересів усіх суб’єктів ринкових відносин та забезпе-
чення поступового та сталого зростання їх доходів.

Як свідчить досвід економічно розвинених країн, 
фінанси окремих суб’єктів господарювання є основою 
розвитку вільного підприємництва та сталого еконо-
мічного зростання у країні загалом.

Система фінансів суб’єкта господарювання опо-
середковує грошові відносини як зовнішнього, так і 
внутрішнього характеру. Складність і багатогранність 
зовнішніх і внутрішніх фінансових відносин госпо-
дарюючого суб’єкта визначає необхідність організа-
ції високоефективного управління його фінансами. 
Таке управління фінансами окремих господарюючих 
суб’єктів виділилося в країнах із розвиненою рин-
ковою економікою на початку XX сторіччя в спеці-
альну сферу знань, що одержала назву «фінансовий 
менеджмент».

Варто зазначити, що податковий менеджмент також 
виник спочатку в господарському середовищі, тобто в 
практичній діяльності, і лише згодом з’явилися спроби 
теоретичного узагальнення. В рамках функції фінан-
сового планування відбулося виділення функції подат-
кового планування, оскільки податки стали суттєвою 
статтею витрат, які впливали на кінцеві фінансові 
результати діяльності.

Та й сучасні економічні умови, в яких функціону-
ють вітчизняні підприємства, характеризуються висо-
ким рівнем невизначеності та динамічності чинників 
зовнішнього середовища. Усе це сприяє виникненню 
несприятливих ситуацій, що супроводжуються кон-
фліктністю економічних інтересів і відсутністю повної 
та достовірної інформації. У таких умовах набуває осо-
бливої важливості вміння керівників адаптувати діяль-
ність підприємств до змін зовнішнього середовища та 
приймати науково обґрунтовані, оптимальні рішення 
з метою ведення ефективної фінансової політики, 
зокрема податкової.

Відповідно, завданнями податкового менеджменту 
на рівні підприємства є розробка та реалізація подат-
кової політики підприємства залежно від його еконо-
мічної стратегії, а також визначення таких напрямів 
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та умов діяльності, які б дали змогу отримувати най-
більші доходи (прибуток) за оптимальності податкових 
платежів щодо всіх рівнів бюджетної системи за чин-
ної системи оподаткування.

Сьогодні набувають актуальності й проблеми 
фінансового управління діяльністю домогосподарств. 
Подальший розвиток ринкових відносин та відповід-
них інституцій обумовив різноманіття форм та видів 
доходів, витрат, заощаджень та інвестицій домогос-
подарств. Визначення напрямів використання фінан-
сових ресурсів домогосподарств та їх оптимізація 
також пов’язані з оподаткуванням. Тому важливості 
набуває й можливість домогосподарств визначитися з 
напрямами формування та використання своїх доходів 
(фінансових ресурсів) з урахуванням оподаткування.

Отже, завданням податкового менеджменту на рівні 
домогосподарств є визначення таких напрямів та умов 
формування доходів (фінансових ресурсів), їх викорис-
тання, які б дали змогу отримувати найбільші доходи 
за оптимальності податкових платежів за чинної сис-
теми оподаткування.

Отже, з наведених визначень можна дійти висно-
вку, що сутність податкового менеджменту є складною 
соціально-економічною системою як на рівні держави, 
так і на рівні підприємства та домогосподарства.

Усі рівні податкового менеджменту взаємопов’язані 
та взаємообумовлені. Зрозуміло, що державна подат-
кова політика та чинна система оподаткування обумов-
люють визначення напрямів оптимізації щодо подат-

кового навантаження суб’єктами господарювання та 
домогосподарствами. Водночас аналіз податкових над-
ходжень за групами платників, галузями національної 
економіки, виявлення причин та методів ухиляння від 
сплати податків суб’єктами ринкової економіки тощо 
обумовлюють постійний пошук нових інструментів та 
механізмів оподаткування, що відповідають економіч-
ним умовам та потребам держави, тобто сприяють осу-
часненню та реформуванню системи оподаткування.

Висновки. Таким чином, слід визначити, що сут-
ність податкового менеджменту на рівні держави 
полягає в оптимізації державної податкової політики. 
Її метою є організація такої податкової системи, яка б 
враховувала економічні інтереси усіх суб’єктів (учас-
ників) ринкових відносин, забезпечувала державі вико-
нання покладених на неї функцій та стале соціально-
економічне зростання у країні загалом.

На рівні підприємства податковий менеджмент 
є складовою частиною фінансового менеджменту й 
спрямований на оптимізацію економічної діяльності за 
заданих параметрів податкового середовища і ринкової 
кон’юнктури.

На рівні домогосподарств сутність податкового 
менеджменту полягає у визначенні таких напрямів та 
умов формування доходів (фінансових ресурсів), їх 
використанні з урахуванням чинної системи оподатку-
вання та ринкових умов інвестування, накопиченні та 
витрачанні з метою забезпечення підвищення добро-
буту членів домогосподарства.
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