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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. За сучасних умов господарювання та 

відкритості економіки України зростає потреба у детальному аналізі причин 

незадовільного фінансового стану більшості вітчизняних суб’єктів підприємництва з 

метою виявлення напрямів і способів його поліпшення на підставі передового 

вітчизняного та зарубіжного досвіду. Успішне вирішення цих завдань значною 

мірою залежить від розроблення та реалізації суб’єктами господарювання методів 

управління процесами оподаткування.  

Одним із головних чинників, що впливають на ефективність діяльності 

суб’єктів господарювання, є податкові платежі. Cаме система оподаткування 

значною мірою визначає господарські витрати на всіх стадіях розвитку бізнесу, а 

іноді і його напрями. За таких обставин зростає роль податкового менеджменту, 

зокрема в системі фінансового управління діяльністю суб’єктів господарювання.  

Водночас часті та численні зміни у податковому законодавстві ускладнюють 

функціонування механізму оподаткування суб’єктів господарювання в Україні. 

Нарахування та сплата податків і зборів є складним трудо- і часомістким процесом й 

потребує значних коштів на організацію та ведення податкового обліку і відповідної 

звітності платниками податків. Якісно нові вимоги до підвищення ефективності 

управління податковими видатками суб’єктів господарювання потребують 

всебічного осмислення та введення в практику їхнього управління такої підсистеми, 

як корпоративний податковий менеджмент. 

Вагомий внесок у дослідження питань формування та розвитку податкового 

менеджменту на різних рівнях управління зробили такі зарубіжні та вітчизняні 

вчені: В. Андрущенко, О. Василик, О. Воронкова, О. Данілов, В. Дем’янишин, 

О. Десятнюк, О. Замасло, Ю. Іванов, Є. Іонін, Г. Ісаншина, Л. Карпов, В. Карпова, 

А. Кізима, В. Кміть, К. Ковальчук, О. Ковалюк, Г. Кравчук, А. Крисоватий, 

М. Крупка, А. Лаффер, Я. Литвиненко, С. Маглаперідзе, І. Михасюк, В. Плиса, 

В. Ревун, Д. Рікардо, А. Сміт, А. Соколовська, О. Тимченко, В. Федосов та ін. 

Віддаючи належне їхнім напрацюванням, зауважимо, що не всі аспекти даної 

проблеми в достатній мірі розкриті й детально обґрунтовані, зокрема, це стосується 

питань організації і функціонування корпоративного податкового менеджменту, 

методичного інструментарію проведення податкового аналізу суб’єктами 

господарювання, а також обґрунтування необхідності використання його 

результатів у практиці вітчизняних ділових одиниць. За умов посилення процесів 

корпоратизації та глобалізації економічних відносин детального висвітлення та 

обґрунтування потребують методи оптимізації оподаткування суб’єктів 

господарювання, адже до сьогодні науковці і практики шукають межу між 

податковою оптимізацією та ухиленням від оподаткування. Ці обставини 

зумовлюють актуальність теми дисертаційної роботи, її зміст і структуру.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана згідно з планом науково-дослідної роботи кафедри фінансів, 

грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана 

Франка в межах держбюджетної теми «Фінансові стратегії розвитку економіки 

України» (реєстраційний № 0112U004029), в рамках якої проведені дослідження, 
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пов’язані з удосконаленням корпоративного податкового менеджменту в умовах 

відкритої економіки України.  

Метою дисертаційної роботи є обґрунтування теоретико-методичних 

положень розвитку корпоративного податкового менеджменту та надання 

практичних рекомендацій щодо його удосконалення, зважаючи на відкритий 

характер економіки України.  

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: 

- визначити теоретико-правові та інструктивно-методичні основи 

функціонування корпоративного податкового менеджменту; 

- з’ясувати особливості організації та функціонування корпоративного 

податкового менеджменту в Україні; 

- дати оцінку стану формування та застосування корпоративного податкового 

менеджменту вітчизняними суб’єктами підприємництва; 

- виявити тенденції впливу державної податкової політики на діяльність 

вітчизняних суб’єктів господарювання; 

- надати рекомендації щодо гармонізації бухгалтерського обліку та 

оподаткування відповідно до міжнародних стандартів;  

- розробити податкову стратегію розвитку суб’єктів підприємницької 

діяльності; 

- визначити напрями податкового стимулювання діяльності суб’єктів 

господарювання в умовах відкритої економіки України за допомогою методів 

математичного моделювання. 

Об’єктом дослідження є діяльність вітчизняних суб’єктів господарювання 

щодо нарахування і сплати податків та інших обов’язкових платежів, предметом – 

теоретико-методичні та прикладні аспекти функціонування корпоративного 

податкового менеджменту в умовах відкритої економіки України.  

Методи та способи дослідження. Вирішення завдань, поставлених у 

дисертації, супроводжувалось застосуванням методів логічного аналізу (для 

визначення проблем і напрямів удосконалення податкового планування, 

податкового аналізу, податкового обліку та внутрішнього податкового контролю 

суб’єктами господарювання); наукової абстракції, індукції, дедукції (для 

дослідження сутності корпоративного податкового менеджменту як економічної 

категорії); наукового пізнання економічних явищ (для уточнення класифікації 

елементів податкового менеджменту на різних рівнях управління); математичного 

моделювання та оптимізації (для розробки оптимізаційної моделі корпоративного 

податкового менеджменту); групування і порівняння (для узагальнення звітної 

інформації досліджуваних суб’єктів підприємницької діяльності); синтезу, 

графічного і табличного методів (для наочного представлення результатів 

дослідження) тощо. 

Теоретичною та методологічною основою дослідження є методичні та 

теоретичні розробки вітчизняних і зарубіжних вчених за досліджуваною 

проблематикою, інша спеціальна література, матеріали міжнародних конференцій з 

проблем оподаткування тощо. 

Інформаційною базою дисертаційної роботи стали законодавчі та нормативні 

акти, які регламентують правове визначення податкового менеджменту, методичний 
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та інструктивний матеріал з питань оподаткування, статистичні матеріали, 

фінансова й податкова звітність суб’єктів господарювання України. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в постановці, уточненні, 

теоретико-методичному обґрунтуванні та практичному вирішенні завдань щодо 

удосконалення корпоративного податкового менеджменту з метою оптимізації 

оподаткування і підвищення ефективності діяльності вітчизняних суб’єктів 

господарювання. У процесі проведеного дослідження отримано такі основні наукові 

результати: 

вперше: 

- розроблено оптимізаційну модель корпоративного податкового менеджменту, 

яка ґрунтується на використанні інвестиційного податкового кредиту як форми 

державного стимулювання інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання; 

удосконалено: 

- систематизацію поглядів до тлумачення сутності корпоративного податкового 

менеджменту, особливістю якої є виокремлення підходу податкової політики, 

управлінського, фінансового, економічних відносин та податкового планування; 

- теоретичні положення щодо організації корпоративного податкового 

менеджменту, які, на відміну від існуючих, передбачають визначення базових 

цінностей та забезпечення взаємоузгодженості всіх управлінських підсистем 

суб’єкта господарювання з цією підсистемою управління; 

- методичний підхід до реалізації податкового планування суб’єктів 

підприємницької діяльності, який, на відміну від існуючих, базується на зіставленні 

коефіцієнтів податкового навантаження і рентабельності та аналізі чинників впливу 

на них, що дасть змогу в процесі обґрунтування та реалізації податкової стратегії 

оптимізувати податкові витрати суб’єкта господарювання, не знижуючи 

рентабельність діяльності; 

отримали подальший розвиток: 

- організаційно-прикладні аспекти реалізації податкової діяльності суб’єктів 

господарювання, особливістю яких є виділення 6 етапів: розроблення та аналіз 

альтернативних варіантів податкової діяльності, вибір оптимального варіанта, 

реалізація податкової діяльності, контроль за її реалізацією та розроблення заходів 

підвищення ефективності податкового менеджменту; 

- теоретичне обґрунтування сценаріїв реалізації податкової політики держави 

залежно від її цілей та стану економіки, відмінністю якого є врахування 

взаємозв’язку між якістю адміністрування податків і величиною податкового 

навантаження на платників, що дає змогу визначити рівень податкового 

навантаження, який забезпечить розвиток та стабільне функціонування суб’єктів 

господарювання;  

- методичний підхід до проведення податкового аналізу суб’єктами 

підприємництва, який, на відміну від існуючих, ґрунтується на розрахунку 

коефіцієнтів податкового навантаження в розрізі окремих груп податків і зборів та 

визначенні чинників, що впливають на його рівень. 

Теоретичне значення результатів дослідження полягає у поглибленні 

наявних і розробленні нових теоретико-методичних підходів до реалізації 

корпоративного податкового менеджменту в умовах відкритої економіки України. 
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Науково-методичні положення дисертації застосовують у навчальному процесі 

на економічному факультеті Львівського національного університету імені Івана 

Франка під час викладання дисциплін «Податковий менеджмент», «Податкова 

система», «Оподаткування юридичних і фізичних осіб» та «Податковий облік і 

звітність» (довідка №1608-Н від 24.04.14 р.), а також в Тернопільському 

національному економічному університеті (довідка №12603/2/82 від 07.10.10 р.). 

Практичне значення отриманих результатів. Розроблені в дисертації підходи 

та пропозиції сприятимуть формуванню методичних основ при реалізації 

корпоративного податкового менеджменту, які будуть спрямовані на підвищення 

ефективності діяльності суб’єктів підприємницької діяльності та їхньої 

конкурентоспроможності. 

Наукові результати дисертації використано в практичній роботі суб’єктів 

господарювання у частині пропозицій щодо підвищення ефективності управління 

податковою діяльністю та оптимізації оподаткування на ТзОВ «Галрембуд» (довідка 

№87 від 12.03.14 р.) та ЛКП «Рембуд» (довідка №125 від 08.04.14 р.) в процесі 

реалізації функціональних елементів корпоративного податкового менеджменту, 

враховуючи його функціональну модель та методику проведення податкового 

аналізу і внутрішнього податкового контролю суб’єктами господарювання. Окремі 

положення дисертації використано для оцінки чинників, які впливають на рівень 

податкового навантаження ТзОВ «Галрембуд» та ЛКП «Рембуд». 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, висновки та практичні 

рекомендації, викладені в дисертації, отримані автором особисто. З наукових праць, 

що вийшли у співавторстві, у дисертаційній роботі використано лише ідеї та 

результати, які становлять особистий внесок автора. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження, викладені 

в дисертації, обговорювалися та отримали позитивну оцінку на Науково-практичній 

конференції «Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку України» 

(м. Сімферополь, 2008 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Фінансова сфера та її роль у зростанні конкурентних переваг національних 

економік» (м. Ірпінь, 2009 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Образование и наука ХХI века» (м. Софія, 2010 р.); VII Міжнародній науково-

теоретичній конференції молодих вчених і студентів «Актуальні проблеми 

економічного і соціального розвитку виробничої сфери» (м. Донецьк, 2010 р.); 

Третій науково-практичній конференції молодих науковців, аспірантів, здобувачів і 

студентів «Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України» 

(м. Луцьк, 2010 р.); Міжнародній студентсько-аспірантській науковій конференції 

«Актуальні проблеми розвитку національної економіки України» (м. Львів, 2011 р.); 

Міжнародній науковій студентсько-аспірантській конференції «Розвиток економіки 

України в умовах активізації євроінтеграційних процесів» (м. Львів, 2012 р.); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Потенціал стійкого розвитку та 

фінансова безпека соціально-економічних систем» (м. Сімферополь – смт. Гурзуф, 

2013 р.). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 25 наукових праць, 

загальним обсягом 9,77 друк. арк., в т. ч. 2 у співавторстві (особисто автору 
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належить 9,15 друк. арк.), серед яких 14 наукових статей у фахових виданнях (7,98 

друк. арк.) та 11 тез доповідей (1,79 друк. арк.). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 222 стор. 

друкованого тексту і складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел, що налічує 242 найменування, та 15 додатків. Робота містить 

34 таблиці і 42 рисунки. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету і завдання, 

визначено об’єкт і предмет дослідження, розкрито наукову новизну одержаних 

результатів та їхнє практичне значення, відображено дані про апробацію, публікації, 

структуру й обсяг роботи. 

У першому розділі дисертації «Теоретичні та організаційні засади розвитку 

податкового менеджменту» розкрито економічний зміст, структурні елементи та 

принципи формування податкового менеджменту в розрізі державного та 

корпоративного рівнів управління; проаналізовано інституційне забезпечення 

податкового менеджменту в Україні; досліджено особливості організації та 

функціонування корпоративного податкового менеджменту. 

В умовах розвитку ринкової економіки України та інтеграційних процесів перед 

державою і суб’єктами господарювання постає низка проблем, пов’язаних із 

системою оподаткування, зокрема щодо управління процесами в ній. Тому в 

сучасній науковій літературі дослідження такої категорії як «податковий 

менеджмент» набуло особливої актуальності.  

Розбіжності у визначенні об’єкта, завдання та функцій (функціональних 

елементів) корпоративного податкового менеджменту дали підстави виокремити 

різні підходи до тлумачення цієї категорії, а саме: підхід податкової політики, 

управлінський, фінансовий, економічних відносин і податкового планування. Згідно 

з підходом податкової політики об’єктом корпоративного податкового менеджменту 

є податкова політика суб’єктів господарювання, а завданням – її оптимізація. З 

погляду управління об’єктом корпоративного податкового менеджменту є 

виробничо-економічні стратегії суб’єктів господарювання та фінансово-

господарська діяльність в цілому, завданням – зменшення рівня податкового 

навантаження та максимізація прибутку; з фінансового погляду – оподаткування як 

потік та його оптимізація. В рамках підходу економічних відносин об’єктом 

податкового менеджменту на мікрорівні є економічні відносини щодо реалізації дій, 

спрямованих на регулювання обсягу податкових зобов’язань, а завданням – 

підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання та забезпечення 

інтересів держави. Згідно з підходом податкового планування корпоративний 

податковий менеджмент ототожнюють із податковим плануванням і його об’єктом є 

відносини, які виникають у процесі оподаткування фінансово-господарської 

діяльності суб’єктів господарювання, а завданням – оптимізація оподаткування і 

підвищення їхньої фінансової стійкості та значущості. 

Дослідивши ці підходи, можна визначити, що корпоративний податковий 

менеджмент – це сукупність методів і прийомів управління податковою діяльністю 
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суб’єктів господарювання з метою оптимізації оподаткування та забезпечення і 

підвищення їхньої прибутковості. 

Організація корпоративного податкового менеджменту (КПМ) є необхідною 

умовою оптимізації оподаткування та ефективного функціонування суб’єктів 

господарювання в умовах відкритої економіки. Вона  передбачає визначення цілей і 

завдань, концепції та розроблення теоретико-методичного підходу до реалізації цієї 

підсистеми управління суб’єктами господарювання (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема організації корпоративного податкового менеджменту 

Дослідження сутності корпоративного податкового менеджменту дало змогу 

розробити функціональну модель, яка відображає взаємодію всіх його елементів та 

передбачає 6 етапів реалізації податкової діяльності суб’єктів господарювання 

(рис. 2). Об’єктом зазначеної моделі є податкова діяльність суб’єкта 

господарювання, тобто діяльність, пов’язана з формуванням податкових баз, 

нарахуванням і сплатою податків, підготовкою та поданням податкової звітності, 

оцінкою податкових ризиків, відносинами з податковими та контролюючими 

органами. 

Формування концепції організації корпоративного податкового менеджменту 
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Формування адаптивної моделі організації корпоративного податкового 

менеджменту 

Побудова імітаційної моделі функціонування корпоративного податкового 

менеджменту 
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Податковий 
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Податковий 

облік і звітність 

Податковий 
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Реалізація корпоративного податкового менеджменту 

Визначення цілей і завдань організації корпоративного податкового менеджменту 
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Рис. 2. Функціональна модель корпоративного податкового менеджменту 

І етап. Розроблення альтернативних варіантів податкової діяльності 

 
Податковий аналіз 

- оцінка правового поля 

- аналіз об’єктів оподаткування, бази оподаткування 

- аналіз податкового навантаження 

- аналіз податкових ризиків 

 

Податкове планування 

- розроблення альтернативних 

варіантів оптимізації 

податкової діяльності 

ІІ етап. Аналіз альтернативних варіантів податкової діяльності 

 

Податкове планування 

- вибір оптимального варіанта податкової діяльності 

- визначення методів податкового планування 

- складання графіків податкових платежів і податкового 

календаря 

- узгодження податкового плану з іншими планами 

суб’єкта господарювання 

Моніторинг господарських 

операцій 

- експертиза договорів, проектів 

- аналіз джерел витрат 

- розроблення податкових схем 

проведення розрахунків 

 

Податковий аналіз 

- аналіз альтернативних варіантів оптимізації податкової діяльності 

- визначення граничних меж податкового навантаження 

 

ІІІ етап. Вибір оптимального варіанта податкової діяльності 

IV етап. Реалізація податкової діяльності 

 
Податковий облік і звітність 

- визначення податкової бази 

- розрахунок і сплата податків і платежів 

- складання та подання податкової звітності 

V етап. Контроль за реалізацією податкової діяльності 

 
Податковий контроль 

- контроль виконання податкового плану 

- порівняння фактичних показників із плановими 

VІ етап. Розроблення заходів підвищення ефективності податкового 

менеджменту 

 
Податковий контроль 

- визначення причин відхилень 

- розроблення заходів з їхнього усунення 

- коментарі щодо використання способів досягнення поставлених цілей  у сфері оподаткування 

- рекомендації щодо підвищення ефективності податкового менеджменту 

Податковий контроль 

- контроль за дотриманням податкового 

законодавства 

- контроль за дотриманням облікової 

політики суб’єкта господарювання 

1.  

Податковий аналіз 

- розрахунок фактичних показників рівня 

податкового навантаження 

- оцінка виконання податкового плану 
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Застосування такої функціональної моделі корпоративного податкового 

менеджменту дає змогу оптимізувати податкові платежі суб’єктів господарювання. 

У другому розділі дисертаційної роботи «Аналіз формування та реалізації 

податкового менеджменту вітчизняними суб’єктами господарювання» досліджено 

вплив податкової політики держави на ефективність діяльності суб’єктів 

господарювання; розглянуто особливості формування та дано оцінку реалізації 

корпоративного податкового планування і податкового обліку; запропоновано 

методику проведення податкового аналізу та внутрішнього податкового контролю 

суб’єктами підприємницької діяльності.  

Всі інструменти корпоративного податкового менеджменту визначають і 

використовують, враховуючи податкову політику держави, яка має сприяти 

розвитку економіки та підприємництва. У державі з низьким рівнем якості 

адміністрування податків у процесі оподаткування відбувається порушення балансу 

економічної взаємодії держави (надання послуг) і платників податків (плата за 

надані державою послуги). 

Щоб нейтралізувати негативний вплив низької якості адміністрування податків 

на розвиток економіки, доцільним є адекватне до величини державних послуг 

зниження податкового навантаження на платників.  

Для визначення варіантів реалізації податкової політики держави можуть бути 

застосовані такі підходи. Ситуація, коли рівень податкового навантаження близький 

до нуля, можлива за дуже важкого стану економіки в державі, здебільшого це 

простежується на початковому етапі перехідної економіки, для якої характерна 

переорієнтація виробництва на нові види продукції, недосконалість законодавчої 

бази, дуже низька, майже нульова, якість адміністрування податків тощо. За таких 

умов реальне податкове навантаження не може забезпечити достатнього 

надходження коштів до державного бюджету, а лише підриває фінансові стимули у 

суб’єктів господарювання до «прозорої» та чесної діяльності. Також така ситуація 

може характеризувати розвинену ринкову економіку, в якій діють пільгові режими 

оподаткування, це так звані «податкові гавані». Зважаючи на сучасний стан 

розвитку економіки України та необхідність реформування податкової системи 

відповідно до міжнародних стандартів, ми у моделі відштовхуємось від першого 

випадку.  

В такій ситуації уряд може виконати такі дії (рис. 3): збільшити податкове 

навантаження, пропорційно підвищуючи якість адміністрування податків 

(стрілка 1), підвищити якість адміністрування податків із незначним збільшенням 

податкового навантаження за рахунок надання податкових пільг для розвитку 

суб’єктів господарювання (стрілка 2), а вже потім збільшувати податкове 

навантаження, коли платники досягнуть високого рівня податкоспроможності 

(стрілка 4), збільшувати податкове навантаження без належного рівня 

адміністрування податків (стрілка 3), зменшувати рівень податкового навантаження 

за високого рівня адміністрування податків, коли створюються сприятливі умови 

для розвитку певної галузі економіки чи певного регіону, або для залучення 

іноземних інвестицій (стрілка 5).  
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             Рівень якості  
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Рис. 3. Взаємозв’язок  між рівнем адміністрування податків і податковим 

навантаженням 

Така модель дає змогу визначити рівень податкового навантаження, який 

забезпечить стабільне функціонування суб’єктів господарювання, залежно від рівня 

розвитку національної економіки та цілей економічної політики держави. 

Проведений аналіз впливу податкової політики на результати діяльності 

суб’єктів господарювання та рівень податкового навантаження в Україні за період 

2004 – 2013 рр. виявив, що внаслідок фінансової кризи 2009 р. і податкової реформи 

2011 р. фінансові показники діяльності суб’єктів господарювання погіршилися, 

обсяги ВВП та податкових надходжень до бюджету знизились. Загальний рівень 

податкового навантаження демонструє тенденцію до зростання, найбільшу частку у 

податковому навантаженні займають єдиний соціальний внесок, ПДВ, податок на 

прибуток, податок на доходи фізичних осіб та акцизний податок. 

Податковий аналіз суб’єктів господарювання слугує інформаційною складовою 

та є основою для прийняття управлінських рішень. Його головним завданням є 

визначення рівня податкового навантаження. Для цього пропонуємо 

використовувати комплекс показників: загальне податкове навантаження; податкове 

навантаження з податку на прибуток підприємств; податкове навантаження з ПДВ; 

податкове навантаження з податку на доходи фізичних осіб; податкове 

навантаження з єдиного соціального внеску.  

Чинниками, які визначають рівень податкового навантаження, є доходи та 

витрати суб’єкта господарювання, оподатковуваний прибуток, розмір ставок 

податків і зборів, які він сплачує, а також правила визначення бази оподаткування 

того чи іншого податкового платежу. 

Дослідивши коефіцієнти податкового навантаження вітчизняних суб’єктів 

підприємницької діяльності за останні п’ять років, зауважимо, що податкове 

навантаження на фонд оплати праці (50–55%) та прибуток суб’єктів господарювання 

(50–70%) становлять більше половини. Отже, величина витрат на оплату праці та 

розмір оподатковуваного прибутку – це визначальні чинники рівня податкового 

навантаження суб’єктів підприємницької діяльності та їхніх працівників за 

визначеними податками («сумарне податкове навантаження»). Взаємозв’язок між 
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цими чинниками та величиною сумарного податкового навантаження можна 

розрахувати математично. 

 Для побудови моделі такого взаємозв’язку зроблено припущення, що суб’єкт 

господарювання належить до першого класу професійного ризику.  

Величину сумарного податкового навантаження можна виразити так: 
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Д
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                                        (1)                                

де СПН – величина податкового навантаження; П – оподатковуваний прибуток за 

звітний період; ЗП – сума витрат на заробітну плату в звітному періоді; 0,18 – ставка 

податку на прибуток підприємств; 0,15 – ставка податку на доходи фізичних осіб; 

0,3676 – ставка нарахування єдиного соціального внеску; 0,036 – ставка утримання 

єдиного соціального внеску; Д – загальна сума доходів суб’єкта господарювання. 

Виконавши деякі математичні перетворення, отримали таку формулу: 

СПН = 0,18∙Чпр. +  0,3676∙Чзп. ∙ (1-Чпр.) + 0,1806,                                 (2) 

де Чпр. – частка прибутку у загальній сумі доходів; Чзп. – частка витрат на оплату 

праці у загальній сумі витрат. 

У табл. 1 подано результати розрахунку сумарного податкового навантаження 

залежно від частки прибутку у загальній сумі доходів і частки витрат на оплату 

праці у загальній сумі витрат, виконаного за формулою 2. 

                                                                                                               Таблиця 1 

Результати розрахунку величини податкового навантаження 
Частка 

витрат на 

оплату праці у 

загальній сумі 

витрат 

Частка прибутку у загальній сумі доходів 

0-0,1 0,1-0,2 0,2-0,3 0,3-0,4 0,4-0,5 0,5-0,6 0,6-0,7 0,7-0,8 0,8-0,9 

0-0,1 0,232 0,246 0,260 0,275 0,289 0,303 0,318 0,332 0,346 

0,1-0,2 0,265 0,275 0,286 0,297 0,307 0,318 0,329 0,339 0,350 

0,2-0,3 0,298 0,305 0,312 0,319 0,326 0,333 0,340 0,347 0,354 

0,3-0,4 0,331 0,334 0,338 0,341 0,344 0,347 0,351 0,354 0,357 

0,4-0,5 0,364 0,364 0,363 0,363 0,363 0,362 0,362 0,361 0,361 

0,5-0,6 0,397 0,393 0,389 0,385 0,381 0,377 0,373 0,369 0,365 

0,6-0,7 0,430 0,422 0,415 0,407 0,399 0,392 0,384 0,376 0,368 

0,7-0,8 0,463 0,452 0,440 0,429 0,418 0,406 0,395 0,383 0,372 

0,8-0,9 0,496 0,481 0,466 0,451 0,436 0,421 0,406 0,391 0,376 

При частці заробітної плати в загальній сумі витрат більшій за 49,76% 

зниження прибутковості виробництва призведе до зростання величини податкового 

навантаження. Отже, гранична межа витрат на оплату праці, за якої роботодавець не 

намагатиметься приховувати реальні доходи своїх працівників та видавати 

заробітну плату в конвертах, буде збігатися з наближенням частки заробітної плати 

у загальних витратах суб’єкта господарювання до 50%.  

Проведений розрахунок показників податкового навантаження суб’єктів 

господарювання будівельної галузі виявив, що у 2006 та 2007 рр. він був досить 

стабільним і у всіх суб’єктів підприємницької діяльності спостерігались тенденції до 

зниження рівня податкового навантаження, а у 2008 та 2009 рр. – різкі коливання 
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цього показника (рис. 4). Як бачимо, у більшості платників податків цей показник 

різко зріс у 2009 р. порівняно з 2008 р. та зберіг тенденцію до різких коливань у 

2010 р. Такі коливання, очевидно, пов’язані з фінансовою кризою, яка припала на 

цей період. У 2009 р. ці суб’єкти господарювання або зазнали збитків, або їхні 

доходи значно зменшилися з одночасним зростанням податкового навантаження. Це 

свідчить про наявність кризових явищ, коли виторг зменшується більшими темпами, 

ніж нараховані суми податків і зборів. У 2011 – 2013 рр. податкове навантаження на 

діяльність цих платників податків було досить стабільним із загальною тенденцією 

до зниження, за винятком окремих відхилень. 

 

 
Джерело: Розраховано за даними податкової та фінансової звітності ЛКП «Рембуд», 

ТзОВ «Галрембуд», ПрАТ «ПБО «Львівміськбуд» та ІП «Комфортбуд» 

Рис. 4. Рівень податкового навантаження окремих суб’єктів 

господарювання будівельної галузі 

Розраховані величини показників податкового навантаження підтверджують 

загальні тенденції розвитку будівельної галузі у Львівській обл. Так, фінансовий 

результат від звичайної діяльності до оподаткування в цій галузі у Львівській обл. 

до 2007 р. постійно зростав, у 2008 – 2010 рр. був від’ємним (-46,2; -167,1 та -90,9 

млн грн відповідно), а в 2011 р. знову набув додатного значення (56,4 млн грн). За 

цей період (2006 – 2012 рр.) частка прибуткових суб’єктів господарювання в галузі 

знизилася від 71% до 57%.  

Отже, податкоспроможність будівельної галузі у післякризовий період значно 

знизилася. За таких обставин суб’єктам господарювання необхідно ретельно 

формувати свою податкову поведінку, адже надмірні податкові зобов’язання лише 

поглиблюють його незадовільний фінансовий стан. 

У третьому розділі дисертаційної роботи «Шляхи підвищення ефективності 

корпоративного податкового менеджменту в умовах відкритої економіки України» 

досліджено міжнародну практику організації корпоративного податкового 

менеджменту; визначено напрями гармонізації податкового та бухгалтерського 

обліку і звітності; розроблено податкову стратегію розвитку суб’єкта 
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підприємницької діяльності, а також оптимізаційну модель корпоративного 

податкового менеджменту. 

Для оптимізації податкових платежів часто використовують особливості 

оподаткування в різних країнах, зокрема привабливими є країни (території) з 

низьким рівнем оподаткування, так звані офшорні зони. Через створення на своїй 

території таких зон країни можуть забезпечити собі конкурентні переваги на 

світовому ринку та залучити додаткові іноземні інвестиції. З іншого боку, офшорні 

зони часто стають тим засобом, за допомогою якого суб’єкти господарювання 

реалізовують напівлегальні, а то й нелегальні схеми мінімізації оподаткування. Як 

свідчать статистичні дані, найбільше прямих інвестицій з України спрямовується 

саме в офшорні зони. 

Враховуючи зарубіжний досвід та інтеграційні процеси в Україні, які 

передбачають гармонізацію вітчизняного податкового законодавства та 

національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку до міжнародних 

стандартів, вважаємо доцільним розвивати національну концепцію взаємозв’язку 

бухгалтерського обліку та оподаткування в напрямі подальшого зближення для 

забезпечення єдності та прозорості цих систем обліку, економічної збалансованості 

інтересів платників податків та держави. Методика розрахунку податкових сум та 

документальне оформлення податкових відносин в цілому повинні виходити із 

основ бухгалтерського обліку, а не навпаки, що полегшить облікові процеси 

вітчизняних суб’єктів господарювання та сприятиме їхньому виходу на 

міжнародний рівень як конкурентоспроможних ділових одиниць. 

Для оптимізації податкового навантаження суб’єкти господарювання можуть 

використовувати різні стратегії. Розроблення податкової стратегії починається з 

появою ідеї про створення бізнесу та складається з декількох взаємопов’язаних 

етапів, які забезпечують зниження податкових зобов’язань: формування цілей та 

завдань ведення бізнесу, вибір місця розташування суб’єкта господарювання, вибір 

режиму оподаткування, формування «податкового поля», формування системи 

договірних відносин та облікової політики, моделювання ситуації та вибір 

оптимального варіанта діяльності. Перші три етапи реалізуються на стадії створення 

суб’єкта господарювання і можуть передбачати такі варіанти. Останні три етапи 

реалізують постійно в процесі діяльності суб’єкта господарювання і вони органічно 

входять до системи його управління.  

Оптимізація оподаткування безпосередньо пов’язана з рентабельністю суб’єкта 

господарювання. Йдеться про те, що мінімізація податкових витрат виправдана 

лише тоді, коли вона не призводить до зниження рентабельності бізнесу. 

Обчислення коефіцієнтів рентабельності продукції і податкового навантаження 

одного з досліджуваних нами суб’єктів господарювання будівельної галузі не мають 

чіткої тенденції, проте найбільш сприятливе співвідношення між цими двома 

показниками спостерігалось у 2011 та 2013 рр. Дослідивши внутрішні чинники, які 

мали вплив на діяльність цього суб’єкта господарювання, та врахувавши зміни в 

зовнішньому середовищі, ми спрогнозували результати його діяльності на два 

наступні роки та їхні податкові наслідки. Коефіцієнти податкового навантаження та 

рентабельності внаслідок таких фінансових результатів будуть відповідно на рівні 

29,50%–28,48% та 21,44%–21,65% (табл. 2.).  
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Таблиця 2 

Показники рентабельності та податкового навантаження ЛКП «Рембуд» 

Показники 
Роки 

2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 

Коефіцієнт рентабельності продукції, % 11,96 9,97 18,84 15,52 21,92 21,44 21,65 

Коефіцієнт податкового навантаження, %  18,19 36,27 17,65 34,09 32,84 29,50 28,47 

Джерело: Розраховано на основі даних податкової та фінансової звітності ЛКП «Рембуд»  

*Прогнозні показники 

Як бачимо, у 2014 та 2015 рр. очікується зниження податкового навантаження, 

а рентабельність практично не зміниться і залишиться досить високою.  

В умовах інтеграції України в європейське економічне середовище зростає 

потреба у підтримці та розвитку вітчизняних суб’єктів господарювання, яким 

необхідно підвищувати конкурентоспроможність своєї продукції. Важливими при 

такій підтримці є податкові стимули, зокрема інвестиційні податкові кредити, які 

передбачають звільнення частини прибутку суб’єкта господарювання від 

оподаткування за умови, що вивільнені кошти використовують на реалізацію 

інвестиційного проекту, пов’язаного з поліпшенням матеріально-технічної бази. 

Визначення часток оподатковуваного прибутку та неоподатковуваного 

прибутку можна проводити шляхом балансування між «ціною втрат податкових 

надходжень до бюджету» та «ціною ефекту від пільги», адже суб’єкт 

господарювання зацікавлений у сплаті мінімальної величини податків і максимізації 

прибутку, тоді як держава прагне зібрати максимальну суму податків із платників. 

Отже, економіко-математична модель задачі визначення частки «інвестиційного 

податкового кредиту» буде містити дві цільові функції – на максимум величини 

прибутку суб’єкта господарювання та максимум сумарної величини нарахованих 

податків для держави. 

Критерій ефективності на рівні суб’єкта господарювання передбачає 

максимізацію прибутку, який залишається у його розпорядженні, тобто має вигляд: 

    max)1(,
1

21211 


T

t

ttttt XXSPPXXF ,                          (3) 

де t – індекс часового періоду ( Tt ,1 ); Х1t і X2t – величини прибутку, який 

оподатковують відповідно за загальною та пільговою схемами; SPPt – ставка 

податку на прибуток підприємства у часовому періоді t. 

Величину  інвестиційного податкового кредиту можна розрахувати за 

формулою: 

ttt XSPPIPK 2 .                                                  (4) 

Таким чином, перший доданок цільової функції (3) характеризує величину 

чистого прибутку суб’єкта господарювання, а другий – величину інвестицій.  

Водночас держава прагне максимізувати надходження податків: 
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XSPPkSpXSPPSSPPF ,           (5) 

де p – ймовірність викриття правопорушення (нецільового використання 

інвестиційного податкового кредиту; наприклад, на фінансування обігових коштів); 

S(k) – розмір штрафу, який подано у відсотках до суми нарахованого податкового 
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зобов’язання при заданій кількості k вчинених правопорушень за певний часовий 

період. 

Отже, економіко-математичну модель задачі визначення частки інвестиційного 

податкового кредиту суб’єкта підприємництва можна подати у такому вигляді: 

необхідно знайти такі значення Х1t і Х2t прибутку, який оподатковують за загальною 

та пільговою схемами, та величину інвестиційного податкового кредиту суб’єкта 

підприємництва – IPKt, які надають оптимального значення цільовим функціям (3) і 

(5) та задовольняють обмеження: 

TtXSPPXSPP
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Х1t ≥ 0;  Х2t ≥ 0; Tt ,1 ,                                                (8) 

де ∆X1t  – приріст прибутку, який оподатковують за загальною схемою; It – величина 

інвестицій за період часу t. 

Побудовану модель задачі визначення частки інвестиційного податкового 

кредиту реалізовано на даних фінансової та податкової звітності одного з суб’єктів 

господарювання будівельної галузі (ТзОВ «Галрембуд»). Вхідною інформацією для 

проведення розрахунків щодо визначення прибутку, який оподатковують за 

загальною та пільговою схемами, є дані про величину сплачених податків, 

амортизаційних відрахувань, прибутку, кредиторської заборгованості тощо. Такі 

показники як розмір штрафу, ймовірність викриття нецільового використання 

інвестиційного податкового кредиту, а також нижнє та верхнє граничне значення 

частки коштів інвестиційного податкового кредиту суб’єкта підприємництва до 

загальної суми інвестицій можна розглядати як деякі управлінські впливи на 

оподаткування суб’єктів господарювання. 

Розв’язавши задачу визначення частки інвестиційного податкового кредиту, 

отримано оптимальні величини прибутку, який оподатковують за загальною та 

пільговою схемами, а також інвестиційного податкового кредиту суб’єкта 

господарювання (табл. 3). 

Таблиця 3 

Показники оптимізації податкового навантаження ТзОВ «Галрембуд» 

*
 З 2010 року суб’єкт господарювання є суб’єктом малого підприємництва 

Показники 
Роки 

2006 2007 2008 2009 2010
* 

2011
* 

2012
*
 2013

*
 

Величина прибутку, який 

оподатковують за загальною схемою 

(Х1t ), тис. грн 

101,3 417,5 432,6 96,3 79,6 134,4 59,7 66,7 

Величина прибутку, який 

оподатковують за пільговою схемою  

(Х2t), тис. грн 

17,1 61,4 47,3 14,4 50,2 54,4 64,1 38,1 

Частка прибутку, який спрямовують на 

інвестиції, % 
14,45 12,82 9,86 13,03 38,69 28,80 51,79 36,32 

Величина інвестиційного податкового 

кредиту (IPKt), тис. грн 
4,3 15,4 11,8 3,6 12,1 12,5 13,5 7,2 
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В результаті застосування запропонованого підходу до управління податковим 

навантаженням суб’єкта господарювання визначено, що частка прибутку, який 

оподатковується за пільговою схемою та спрямовується на інвестиції, змінюється у 

межах 10–15% при загальній схемі оподаткування середнього господарюючого 

суб’єкта та 28–52% – для суб’єкта малого підприємництва. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі науково обґрунтовано теоретичні, методичні та 

практичні рекомендації щодо розвитку корпоративного податкового менеджменту в 

умовах відкритої економіки. За результатами проведеного дослідження 

сформульовано такі висновки та пропозиції. 

1. Визначено основні підходи до тлумачення сутності корпоративного 

податкового менеджменту, а саме підхід податкової політики, управлінський і 

фінансовий, підхід економічних відносин та податкового планування, а також 

з’ясовано об’єкти та призначення цієї підсистеми управління відповідно до цих 

підходів. Дослідження підтверджують, що ця категорія є багатогранною і 

розглядати її потрібно у різних аспектах, зокрема управлінському, економічному, 

фінансовому та організаційному.  

2. Схема організації корпоративного податкового менеджменту передбачає 

визначення насамперед мети, завдань і концепції його формування. Для 

ефективного функціонування податкового менеджменту необхідно використовувати 

адаптивні моделі, які визначають функціональні та структурні елементи цієї 

підсистеми управління, і, відповідно, інструментарій, за допомогою якого 

досягатимуться поставлені завдання, та імітаційні моделі, які використовують 

менеджери під час визначення впливу зміни різних чинників на величину 

податкового навантаження та розмір прибутку суб’єкта господарювання. 

3. Важливим кроком при організації податкового менеджменту є виділення 

його функціональних елементів і визначення їхньої взаємодії. Такими елементами є: 

податкове планування, податковий аналіз, податковий облік і звітність, податковий 

контроль. Їхня реалізація та взаємодія забезпечує функціонування корпоративного 

податкового менеджменту.  

4. Підвищенню ефективності діяльності суб’єкта господарювання сприятимуть 

спрощення механізму нарахування і сплати податків, удосконалення податкового 

законодавства, амортизаційної політики, підвищення якості адміністрування 

податків. Для розвитку та ефективного функціонування суб’єктів господарювання 

держава повинна забезпечити належну якість адміністрування податків і 

відповідний до неї рівень податкового навантаження, залежно від етапу розвитку 

національної економіки та цілей економічної політики. 

Проведений аналіз рівня податкового навантаження в Україні за період 2004 – 

2013 рр. та впливу податкової політики на діяльність вітчизняних платників 

податків-юридичних осіб виявив, що після реалізації податкової реформи фінансові 

показники суб’єктів господарювання погіршилися, а податкове навантаження 

зросло. Отже, задекларовані у Податковому кодексі кроки на зустріч суб’єктам 

підприємництва на практиці не виправдали себе і потребують перегляду та 

удосконалення. 
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5. Розроблення різноманітних схем оптимізації податкових платежів суб’єктами 

господарювання виконують за допомогою методів податкового планування, які 

охоплюють такі елементи, як: податкова стратегія, облікова політика, схеми 

оптимізації податкових платежів і податковий календар. Оцінка стану реалізації 

податкового планування та податкового обліку вітчизняними суб’єктами 

господарювання дає підстави стверджувати, що платники податків обмежуються 

бухгалтерським обліком, в межах якого складають і подають податкову звітність, та 

використовують податковий календар. Використання методичного підходу, який 

ґрунтується на аналізі коефіцієнтів рентабельності і податкового навантаження, в 

рамках реалізації податкової стратегії розвитку суб’єктів підприємницької 

діяльності дає змогу зменшувати податкові витрати, не знижуючи їхньої 

прибутковості, та оперативно реагувати на появу кризових явищ в економіці. 

6. Податковий аналіз суб’єктам господарювання пропонуємо проводити в таких 

напрямах: аналіз формування бази оподаткування, аналіз нарахування, сплати 

податків і зборів, аналіз податків і зборів, які мають значну питому вагу у загальній 

сумі податкових платежів суб’єкта господарювання, аналіз методик визначення 

податкового навантаження, вибір найбільш оптимальної для конкретного платника, 

аналіз податкового поля та чинників, які його утворюють, аналіз можливих 

податкових пільг, враховуючи особливості його діяльності та територіальне 

розміщення.  

7. Перспективними напрямами гармонізації системи бухгалтерського обліку та 

оподаткування в контексті інтеграції у світовий економічний простір є визначення 

відповідності їхнього понятійного апарату, забезпечення усунення розбіжностей між 

цими видами обліку та їхнього зближення, єдність системи обліку суб’єктів 

господарювання та зниження трудомісткості облікового процесу. 

8. За допомогою інструментарію економіко-математичного моделювання 

розроблено оптимізаційну модель корпоративного податкового менеджменту, яка 

допомагає виробити оптимальні управлінські стратегії щодо балансування 

величинами прибутку, який оподатковують за загальною та пільговою схемами, з 

метою максимізації величини отриманого прибутку суб’єктами господарювання та 

стимулювання їхніх інвестицій в оновлення виробництва.  
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АНОТАЦІЯ 

Ткачик Л.П. Розвиток корпоративного податкового менеджменту в умовах 

відкритої економіки України. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. – Львівський національний 

університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. 

У дисертаційній роботі розкрито підходи до тлумачення суті корпоративного 

податкового менеджменту, структурні елементи та принципи функціонування 

податкового менеджменту в розрізі державного і корпоративного рівнів управління, 

розроблено схему організації та функціональну модель корпоративного податкового 

менеджменту. Досліджено взаємозв’язок між рівнем якості адміністрування 

податків і величиною податкового навантаження в державі, а також вплив 

податкової політики держави на ефективність діяльності суб’єктів господарювання в 

Україні. Дано оцінку стану реалізації податкового планування і податкового обліку 

суб’єктів господарювання та визначено напрями їхнього удосконалення. 

Запропоновано комплекс показників податкового навантаження та досліджено 

чинники, які на нього впливають, проведено податковий аналіз суб’єктів 

господарювання будівельної галузі. Визначено шляхи підвищення ефективності 

корпоративного податкового менеджменту на підставі дослідження зарубіжного 

досвіду податкового регулювання і використання оптимізаційних моделей 

управління податковими платежами для максимізації прибутку суб’єктів 

господарювання та оптимізації податкового навантаження. 

Ключові слова: корпоративний податковий менеджмент, податкове 

планування, податковий облік, податковий аналіз, внутрішній податковий контроль, 

адміністрування податків, податкова політика держави, податкове навантаження, 

податкова оптимізація, податкова стратегія, оптимізаційна модель. 

 

АННОТАЦИЯ 

Ткачык Л.П. Развитие корпоративного налогового менеджмента в 

условиях открытой экономики Украины. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.08 – деньги, финансы и кредит. – Львовский национальный 

университет имени Ивана Франко. – Львов, 2014. 

В диссертационной работе раскрыто экономическое содержание, структурные 

элементы и принципы формирования налогового менеджмента в разрезе 

государственного и корпоративного уровней управления; проанализировано 

организационно-правовое обеспечение налогового менеджмента в Украине; 

исследованы особенности организации и функционирования корпоративного 

налогового менеджмента, которые предусматривают применение таких элементов 
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как: налоговое планирование, налоговый анализ, налоговый учет и отчетность, а 

также внутренний налоговый контроль. Исследовано влияние налоговой политики 

государства на эффективность субъектов хозяйственной деятельности, который 

проявляется через уровень налоговой нагрузки на налогоплательщиков и качество 

администрирования налогов; рассмотрены особенности формирования и дано 

оценку реализации корпоративного налогового планирования и налогового учета; 

раскрыта методика проведения налогового анализа и внутреннего налогового 

контроля; проведен налоговый анализ субъектов хозяйственной деятельности  

строительной отрасли. Исследован зарубежный опыт налоговой оптимизации и 

налогового регулирования; определены направления гармонизации налогового и 

бухгалтерского учета и отчетности; разработано налоговую стратегию развития 

субъектов хозяйственной деятельности, а также оптимизационную модель 

управления налоговыми платежами для максимизации прибыли субъектов 

хозяйственной деятельности и повышения конкурентоспособности продукции. 

Ключевые слова: корпоративный налоговый менеджмент, налоговое 

планирование, налоговый учет, налоговый анализ, внутренний налоговый контроль, 

администрирование налогов, налоговая политика государства, налоговая нагрузка, 

налоговая стратегия, налоговая оптимизация, оптимизационная модель. 

 

ANNOTATION 

Tkachyk L.P. Development of corporate tax management in conditions of open 

economy in Ukraine. – Manuscript. 

Thesis for the Candidate Degree in Economic Sciences. Speciality 08.00.08 – Money, 

Finance, and Credit. – Ivan Franko National University of Lviv. – Lviv, 2014. 

The thesis covers approaches to interpretation of the backbone of corporate tax 

management, and structural elements and principles of tax management functioning from 

the perspective of public administration and corporate governance. A functional model of 

corporate tax management was elaborated. The interconnection between the level of 

quality of tax administration and the amount of tax burden in the state, as well as the 

impact of the state taxation policy on performance by economic agents in Ukraine was 

determined. A system of tax burden indicators and factors influencing tax burden were 

determined; tax analysis of economic agents of construction industry was conducted. The 

ways to increase efficiency of corporate tax management were determined by studying 

international experience of tax regulation and use of optimization models of tax payment 

administration for maximization of economic agent’s profit. 

Key words: corporate tax management, tax planning, tax accounting, tax analysis, 

internal tax control, tax administration, tax policy of a state, tax burden, tax optimization, 

tax strategy, optimization model. 

 

 

 


