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Постановка проблеми. серед численних еконо-
мічних проблем, що постали перед україною в сучас-
них умовах господарювання, одне з чільних місць 
посідає проблема розбудови ефективного податкового 
менеджменту, вирішення якої має здійснюватися шля-
хом вивчення, аналізу і творчого осмислення наявної 
в україні законодавчої бази і світового досвіду у сфері 
оподаткування. державний податковий менеджмент є 
багатоаспектною та відносно новою економічною кате-

горією, і саме тому у вітчизняній фінансовій науці ще 
не виробилося єдиного системного підходу до визна-
чення цієї системи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання теорії державного податкового менеджменту 
і податкового контролю як складової частини податко-
вого менеджменту висвітлено у працях таких учених: 
о. василика, л. воронової, о. десятнюк, т. Єфіменко, 
о. жигаленко, л. зазвонової, Г. ісаншиної, а. крисо-
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ватого, с. онисько, і. луніної, М. карп, о. воронкової, 
Я. литвинена, в. онищенка, Ю. іванова, а. соколов-
ської, в. карпової, л. савченко, Ф. Фоміна, к. Хмі-
льовської, а. чередніченко, о. чернявського, л. Шат-
ковської та інших науковців.

незважаючи на велику кількість праць чіз питань 
удосконалення системи податкового менеджменту 
в україні та забезпечення підвищення ефективності 
адміністрування податків, залишаються актуальними 
питання обґрунтування шляхів удосконалення вітчиз-
няного податкового менеджменту. 

Мета статті. Метою статті є дослідження сучас-
ного стану податкового менеджменту в україні та 
обґрунтування шляхів удосконалення системи подат-
кового менеджменту.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
однією з найважливіших і водночас складних про-
блем сучасної української економіки є вдосконалення 
відносин між платниками податків і державою. Це 
зумовлено тим, що зовсім іншими стали мета підпри-
ємництва, засоби її досягнення, економічна основа сус-
пільства. інтереси власників підприємства, його акціо-
нерів, пайовиків, трудового колективу є визначальними 
у діяльності підприємства. змінилися шляхи і форми 
досягнення мети виробництва, засоби забезпечення. 
зростає також значення ефективних управлінських 
рішень у сфері оподаткування, підвищується відпові-
дальність за їх соціально-економічні наслідки.

для того щоб акцентувати увагу на важливості змін 
у сфері управління та підкреслити, що нова управлін-
ська система, яка сьогодні формується у сфері оподат-
кування, заснована на інших принципах і докорінно 
відрізняється від тієї, що існувала раніше, в теорії і 
практиці управлінської діяльності з’явилася така спе-
цифічна форма управління, як податковий менеджмент.

Податковий менеджмент спрямований на узго-
дження суб’єктивних намірів платників податків і осіб, 
що відповідають за справляння податків, із реальними 
обставинами та організаційною ефективністю подат-
кової системи, поєднання ідеально бажаного з реально 
можливим за умов, що склалися.

Податковий менеджмент, на відміну від управління 
оподаткуванням, спрямований не лише на організацію 
оподаткування, а й на вдосконалення всієї податкової 
системи, проте складність цієї категорії зумовлює різ-
ницю підходів до її трактування.

важливим та основоположним інститутом податко-
вого менеджменту є інститут податкового законодавства.

одним із принципів розвитку й удосконалення 
системи нормативно-правових актів є принцип сис-
темності й узгодженості. немає жодних сумнівів, що 
реалізувати їх на практиці без подолання колізійності 
законодавства не можна. тому зменшення випадків 
неузгодженості в нормативно-правових актах з питань 
оподаткування, безумовно, є важливим завданням здій-
снення податкової реформи на сучасному етапі з метою 
детінізації економіки україни [7, c. 76–79].

за рейтингом, що був складений світовим банком, 
Міжнародною фінансовою корпорацією і аудиторською 
компанією PricewaterhouseCoopers, україну визнано 
однією з країн із складною системою оподаткування 
(43 місце серед 190 країн світу за показниками умов 
сплати податків) [5]. При цьому в україні бізнес зму-
шений витрачати набагато більше часу на підготовку та 

подання звітів і сплату податків. Це займає 327,5 годин, 
що трохи краще за показник минулого року – 355,5 годин. 
за цим показником україна знаходиться на 159 місці 
в світі. При цьому середньосвітовий показник часу на 
підготовку звітів становить 240 годин, в країнах Єс – 
161 год. Податкове навантаження в україні за останній 
рік знизилося з 51,9 до 37,8%. за цим показником укра-
їна піднялася на 98 позицію в порівнянні з 156 місцем 
роком раніше. у країнах Європейського союзу подат-
кове навантаження становить 39,6%, а середньосвіто-
вий показник – 40,5%. незважаючи на те, що протягом 
2012–2018 рр. україна покращила рейтинг за простотою 
податкової системи (з 181 місця до 43 місця), вітчизняна 
податкова система залишається складною і несприятли-
вою для ведення бізнесу. 

недосконалість вітчизняного податкового зако-
нодавства дає можливість господарюючим суб’єктам 
застосовувати схеми мінімізації платежів до бюджету, 
негативно впливає на роботу контролюючих орга-
нів і, як наслідок, зменшує ефективність податкового 
менеджменту.

за даними звіту рахункової палати, під час прове-
дення контрольно-аналітичних та експертних заходів у 
2017 році виявлено порушень і недоліків під час адміні-
стрування доходів державного бюджету на загальну суму  
10 млрд 339 млн грн. основними порушеннями та недолі-
ками під час адміністрування дохідної частини державного 
бюджету були: недосконалість законодавства, що дає мож-
ливість господарюючим суб’єктам застосовувати схеми 
мінімізації платежів до бюджету (4 млрд 823 млн грн,  
або 46,7%); неналежний контроль органів державної фіс-
кальної служби (2 млрд 949 млн грн, або 28,5%); недоплати 
до бюджету за результатами фінансово-господарської 
діяльності (2 млрд 253 млн гривень, або 21,8%) [1].

серед основних напрямів удосконалення законо-
давчої бази податкової політики україни можна назвати 
оприлюднення і обговорення проектів нормативно-
правових актів, офіційне нормативне тлумачення чин-
них нормативно-правових актів, припинення чинності 
неконституційних та незаконних нормативно-право-
вих актів судовими рішеннями, систематизацію нор-
мативно-правових актів, що дозволить досягти ста-
більності, прозорості і зрозумілості законодавчої бази 
у сфері оподаткування і зменшить ризик подальшого 
поширення тіньової економічної діяльності.

вдосконалення та систематизація законодавчої 
бази податкової політики україни в контексті детіні-
зації економіки передбачає розроблення концептуаль-
них засад проведення податкової реформи, які мають 
бути оформлені у вигляді нормативно-правового акта і 
мати форму цілісної стратегії, враховувати соціально-
економічне становище в країні, завдання національної 
економіки і бути інструментом економічної політики, 
а не її метою. Податкова реформа має розглядатися не 
як достатня умова, але як необхідна складова загальної 
скоординованої політики економічної трансформації і 
забезпечення прискореного економічного зростання. 

нині податкова політика в україні є орієнтованою 
на вирішення фіскальних завдань, другорядною орієн-
тацією є дотримання соціальної справедливості, уна-
слідок чого підприємства стають об’єктом державного 
податкового регулювання, а податковий менеджмент – 
засобом удосконалення фінансової системи в цілому 
[2, c. 104–109].
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однією із проблем сучасного податкового менедж-
менту в україні є автоматичне перенесення зарубіжних 
способів і прийомів у вітчизняну практику оподатку-
вання підприємств без наукового обґрунтування вна-
слідок порівняно недовгого періоду існування подат-
кової системи держави. Це, в свою чергу, не сприяє 
підвищенню його ефективності [6].

крім того, податкові реалії, які склалися, не сприя-
ють стабільності підприємницької діяльності, оскільки 
нормативно-правова база оподаткування в україні є 
складною, неоднорідною та нестабільною (відбувається 
часте її коригування), а окремі податкові законодавчі 
норми – недостатньо узгодженими, інколи й суперечли-
вими. загалом спостерігається відсутність координації 
між окремими спеціальними законами про податки, а 
також між податковими законами загальної дії та зако-
нами, які регулюють окремі види діяльності [3].

Правове забезпечення податкового менеджменту в 
україні є непослідовним, нестабільним, обтяжливим у 
застосуванні для податкових органів та платників. Пра-
вова база, що регламентує податкові відносини, ускладнює 
належне виконання функцій податкового менеджменту. 
нерівномірність податкового навантаження справляє нега-
тивний вплив на конкурентоспроможність та оздоровлення 
національної економіки, приводить до перепливу капіталу 
до галузей (регіонів) із більш сприятливими податковими 
режимами, що приводить до розбалансування розвитку 
національної економіки, поглиблення структурних криз.

інтеграція україни у світове співтовариство потре-
бує реформування економічної політики країни, яке 
неможливо здійснити без податкової реформи. значне 
місце у даній реформі повинно займати удосконалення 
податкового менеджменту як основного механізму 

регулювання економічних відносин між суб’єктами 
господарювання та державою. українська податкова 
система є однією з найбільш складних і найменш ефек-
тивних не тільки серед країн з розвинутою ринковою 
економікою, а й у глобальному порівнянні, що регу-
лярно підтверджують міжнародні звіти та рейтинги, 
дослідження вітчизняних економістів, а також оцінки 
інвесторів, що працюють в україні.

оскільки державний податковий менеджмент – це 
процес, що передбачає поєднання інтересів держави 
та суб’єктів господарювання, то без оптимального їх 
поєднання неможливе якісне та ефективне управління 
оподаткуванням у національному масштабі.

реалізація інтересів платників податків у грома-
дянському суспільстві спирається на податкові права, 
які в процесі поширення податкової культури та роз-
ширення обсягу прав і свобод платників, підвищення 
рівня їхнього захисту є безперечною умовою забезпе-
чення прав та обов`язків, гарантією дотримання закон-
ності в процесі оподаткування [4, c. 32].

Висновки. Підсумовуючи викладене, можна дійти 
висновку про те, що основними напрямами удоско-
налення податкового менеджменту повинні стати: 
якісне покращення правової бази з оподаткування, 
розроблення схеми оперативних зв’язків між підрозді-
лами фіскальних органів і органами державної влади; 
забезпечення справедливого підходу до оподаткування 
всіх категорій платників податків; чітка регламентація 
прав і обов’язків службових осіб фіскальних органів 
та платників податків, а також подальше забезпечення 
максимальної поінформованості платників податків; 
добір кваліфікованих кадрів фіскальної служби у від-
повідності з напрямами контролю. 
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