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Вступ. Ефективність діяльності підприємств –
комплексний і складний процес, зміст якого зво-
диться до пошуку і прийняття найбільш ефектив-
них управлінських рішень для досягнення бажа-
ного результату з мінімальними витратами. У рин-
кових відносинах головною метою будь-якого
підприємства є отримання прибутку. Підкресли-
мо, що прибуток – це не тільки мета, але й умова
існування підприємства в Україні. Отримання при-
бутку є надійним, якщо підприємству вдалося за-
воювати ринок, домагатися конкурентоспромож-
ності продукції та забезпечити собі фінансову
стійкість та платоспроможність. Результативність
діяльності підприємства може підвищитись як
унаслідок збільшення темпів зростання прибутку
у порівнянні з темпами росту витрат, так і у ре-
зультаті зниження суми витрат; її можна досягти
ефективним податковим менеджментом.

Огляд останніх джерел досліджень і публі-
кацій. Цілеспрямовані дослідження ефектив-
ності менеджменту в податкових органах, вихо-
дячи з його пріоритетності для формування бюд-
жету, залишаються в числі наукових інтересів
багатьох економістів: А. Соколовської, В. Ново-
сельського, Д. Львова, П. Мельника, В. Завго-
роднього. Формується й сучасна термінологія
податкового менеджменту. Так, Г. Ісаншиною
відмічається, що «податковий менеджмент – це
процес управління шляхом використання методів
впливу податкового механізму на податкову си-
стему з метою реалізації податкової політики».
На думку А. Крисоватого та А. Кізими, «подат-
ковий менеджмент слід розглядати у трьох ас-
пектах: як систему управління податками; як
визначену категорію людей, соціальний проша-
рок тих, хто здійснює роботу з управління по-
датками; як форму підприємництва, що стосуєть-
ся корпоративного і персонального податкового
менеджменту» [4, с. 33]. Таким чином, за наве-

цепции экономической добавленной стоимости
/ О. В. Щербакова. // Финансовый менеджмент
– 2003. – № 3. – С. 46-56.

6. Hax Arnoldo and Nicolas S. Strategic Mana-
gement: An Integrative Perspective // Englewood
Cliffs. – N.Y.: Prantice-Hill, 1984, chaps 7-9.
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деними визначеннями сутність податкового ме-
неджменту зводиться до управління різними
видами ресурсів для досягнення бажаного ре-
зультату та є складною соціально-економічною
системою.

Постановка завдання. Метою статті є дослід-
ження формування поняття «ефективний подат-
ковий менеджмент» і удосконалення його теоре-
тичних основ та системи оподаткування під-
приємств.

Виклад основного матеріалу. Податковий
менеджмент передбачає підвищення ефектив-
ності діяльності підприємства за рахунок прий-
няття управлінських рішень та визначення такої
системи податків, яка дозволила б отримувати
найбільші прибутки при оптимальності податко-
вих платежів.

Тому дуже важливо визначити сутність по-
датку, поняття, основні елементи, їх класифі-
кацію та значення для підприємств.

Податок є одним з найдавніших фінансових
інструментів державного устрою. Це дуже склад-
на фінансова категорія, яка здійснює вплив на всі
економічні явища та процеси. На різних етапах
історичного розвитку податки відповідали особ-
ливостям самого історичного періоду, зокрема:
способу виробництва, формам оподаткування,
видам джерел доходів, напрямам витрат тощо.
Незважаючи на різні форми податків, економіч-
ний зміст залишився єдиним – суспільне оподат-
кування частини особистого доходу платника на
користь керівництва суспільством (окремого вож-
дя чи апарату керівництва держави) [4, с. 32].
Поняття податку, податкова база, система оподат-
кування, основні засади нарахування податків на
підприємствах мають велике значення як на су-
часному етапі, так і в історичному аспекті кожної
держави. Оподаткування має свою методологію,
тобто теоретичне, науково-практичне та правове
обґрунтування суті, поняття податку та одночас-
но дослідження податку як економічної категорії
та конкретної форми взаємовідносин між суб’єкта-
ми та об’єктом оподаткування. Базою методології
оподаткування є дія загальних економічних законів
суспільства, а також законодавча база, яка діє в
державі.

У світовій фінансовій науці розрізняють два
системних підходи до теоретико-організаційного
обгрунтування проблеми фіскального вибору та
трактування категорії «податок». Перший ґрун-
тується на визнанні необхідної обов’язковості по-
датків і податкових платежів. Податки як ціна су-
спільних благ у цій концепції одночасно розгля-
даються у двох аспектах – цільовому і примусо-
вому. Такий напрям фінансової думки базується

на тезі, запропонованій ще Е. Саксом – послух і
примус є необхідними елементами податкової
теорії (теорія оподаткування з позицій суб’єктив-
ної вартості, Австрія). В теоретичному трактуванні
примусовий характер сплати обов’язкових пла-
тежів державі в обмін на суспільні блага назива-
ють податком за Пігу.

На відміну від розуміння податку як приму-
су законослухняних платників-виконавців, дру-
гий напрям фіскальної теорії визначає податок
як громадянський обов’язок. Податок, що спла-
чується на основі свідомого індивідуального
вибору і власної оцінки характеру державної
діяльності виборцем-податкоплатником, одер-
жав назву «податку Кларка», від імені амери-
канського економіста Едварда Кларка. У світлі
концепції Кларка демократія – це не лише сво-
бода думки й законослухняної діяльності, а й
обтяжливий фіскальний обов’язок свідомо оп-
лачувати свободу [3, с. 12].

Визначення терміну податки має дуже багато
значень та по-різному трактується в різних науко-
вих працях та підручниках. Поняття податок пер-
шим розкрив А. Сміт у роботі «Про багатство
народів» (1770 р.) За його словами, «податок –
це тягар, що накладається державою у формі за-
кону, який передбачає і його розмір, і порядок
сплати». С.І.  Юрій, В.М. Федосов визначають,
що податки – це обов’язкові платежі, які законо-
давчо встановлюються державою, сплачуються
юридичними та фізичними особами в процесі роз-
поділу частини вартості валового внутрішнього
продукту й акумулюються в централізованих гро-
шових фондах для фінансового забезпечення ви-
конання державою покладених на неї функцій.
Слід зазначити, що не одна з цих інтерпретацій
визначення податків не відображає поняття «на-
рахування податків», хоча в діючій законодавчій
базі завжди є стаття про порядок нарахування,
утримання та сплати податку до бюджету. Все
сказане дає змогу зробити висновок, що визна-
чення терміну податок може бути таким: податок
– це форма примусового відчуження результатів
діяльності суб’єктів господарювання, які зарахо-
вуються до бюджету відповідного рівня на заса-
дах обов’язковості, безумовності, безповорот-
ності, та законодавчої закріпленості. На нашу дум-
ку, саме нарахування податку – це порядок виз-
начення податкових зобов’язань, розрахунку, ут-
римання, та його внесення до бюджету на основі
встановлених процедур податкового законодав-
ства. Функції податку – це проявлення його сут-
ності в дії, спосіб вираження його властивостей
[4, с. 16].

В Україні недостатньо уваги приділяється  такій
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важливій функції податків, як регулююча. Саме
використання цієї функції полягає у впливі на
фінансово-господарські рішення підприємств
шляхом зміни рівня податкового навантаження у
харчовій галузі. Встановлюючи більш пільговий
режим оподаткування для підприємств, що ви-
робляють харчові продукти – хліб, хлібобулочні,
молочні продукти, крупи, – держава в першу чер-
гу може сприяти притоку інвестицій у недостат-
ньо розвинуті галузі.

Кожен вид податків має свої специфічні риси і
функціональне призначення та займає окреме місце
в податковій системі. Всі податки можна класиф-
ікувати за різними ознаками. Класифікація по-
датків дає можливість більш повно висвітлити
сутність та функції податків, показати їх роль у
податковій політиці держави, напрям і характер
впливу на соціально-економічну сферу.

Науковці А.І. Крисоватий, О.М. Десятнюк,
М.П. Кучерявенко, M.Д. Білик, І.А. Золотько ви-
діляють сім ознак класифікації податків. Ми вва-

жаємо, що така класифікація недосить доскона-
ла. Тому, з метою більш ефективного відобра-
ження, в дану схему необхідно внести зміни і
класифікувати податки для підприємств з ура-
хуванням додаткових характеристик: доповнити
класифікаційну ознаку – статус платника по-
датків, а саме: юридична особа-резидент, нере-
зидент, чи господарські одиниці без статусу юри-
дичної особи; за цільовим призначенням подат-
ки підприємств поділити на окладні (дольові) та
розкладні. Пропонуємо доповнену схему класи-
фікації податків підприємств за скорегованими
ознаками (див. рис. 1).

Встановлені українським законодавством по-
датки підприємств дуже різноманітні за своєю
сутністю, і їх кількість є достатньо великою. На
перший погляд система оподаткування може зда-
тися лише плутаним нагромадженням законодав-
чих приписів, у яких відсутня будь-яка внутрішня
логіка. Однак кожному з податків притаманна
стабільна логічна структура побудови, принципові

1) за статусом платника
податків

2) за формою
оподаткування

3) за економічною
функцією

5) за цільовим
призначенням

4) за джерелом
сплати

юридична особа-резидент

господарські одиниці без статусу
юридичної особи

юридична особа-нерезидент

прямі податки

непрямі податки

податки на споживання

податки на доходи та прибутки

податки на майно

податки, що є складовою собівартості

податки, що сплачуються з прибутку

податки, що включаються до ціни товару

окладні (дольові) податки

податки розкладні

Класифікаційні ознаки Види податків підприємств

Рис. 1. Класифікація податків підприємств
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складові якої є однаковими для всіх інших по-
датків.

Висновки. Проведені дослідження основних
засад податкового менеджменту вказують на ве-
лику кількість недоліків, що мають місце в по-
датковій системі. Усі ці проблеми свідчать про не-
досконалість та неефективність чинної податкової
системи, про те, що вона не сприяє економічно-
му зростанню країни.

Існує необхідність проведення податкової ре-
форми та створення єдиного систематизованого
законодавчого акта прямої дії, який охоплювати-
ме всі без виключення питання податкового пра-
ва та відповідатиме адекватним засадам податко-
вої політики держави.

Створення нової законодавчої бази у сфері опо-
даткування повинно віддзеркалювати традиції існу-
ючої податкової системи та відповідати світовим
тенденціям розвитку податкових систем. В Україні
необхідно формувати податкову політику, спря-
мовану на побудову стабільної та зрозумілої сис-
теми оподаткування, зменшення податкового тя-

гаря і забезпечення збалансованості інтересів дер-
жави та суб’єктів господарювання.
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