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Податковий  менеджмент це  частина  загальної  системи управління  
ринковою  економікою,  тобто  складова  загального менеджменту  в  цілому. У  
основі  податкового менеджменту  лежать загальні принципи і фундаментальні 
положення управління економікою, системного підходу та аналізу. Управління в 
теорії менеджменту,  з  одного  боку,  пов’язане  з  реалізацією  основних функцій 
управління (плануванням, регулюванням, аналізом і контролем), а з іншого — 
трактується як особливий вид діяльності, спрямований на здійснення управління 
людьми (адміністрування).

Водночас традиційно податковий менеджмент обмежений  лише  сферою  
суб’єктів  господарювання —  підприємств,  оскільки  суб’єктами  податкових  
відносин  та  управління ними є  і підприємства-платники податків,  і держава в 
особі відповідних органів, які організовують, планують, регулюють і контролюють 
податковий процес на відповідному рівні. Тому податковий  менеджмент  слід  
розглядати  в  контексті  державного управління фінансовим господарством і 
податками шляхом ринкових  методів.  Отже,  поняття «податковий  менеджмент»  
слід трактувати як частину фінансового менеджменту як на рівні підприємств,  
так  на  рівні  державного  фінансового  господарства. Таким чином, відповідно до 
розподілу загальної системи фінансів на державні фінанси  і фінанси підприємств 
слід виокремлювати два рівня податкового менеджменту: 

•  макрорівень — державний податковий менеджмент; 
•  мікрорівень — податковий менеджмент підприємств (організацій), або 

корпоративний податковий менеджмент.
Податковий менеджмент —  це  система  державного  і  корпоративного 

управління податковими потоками шляхом використання  науково  обґрунтованих  
ринкових форм  і методів  та ухвалення рішень у сфері управління податковими 
доходами і податковими витратами на макро- і мікрорівнях.

Податковий  менеджмент  передбачає  ухвалення  ефективних рішень  у  
сфері  управління  вхідними  і  вихідними  податковими потоками. Ухвалення таких 
рішень здійснюється в межах податкового  процесу.  Останній  організовується  
державою  на  рівні економіки  в  цілому  за  всіма  названими  вище  складовими  
його елементами, а також платниками податків на рівні підприємства за окремими 
елементами податкового процесу[1с.18].

Вихідним пунктом будь-якої управлінської діяльності та передумовою її 
ефективності є визначення мети управління. Невірне цілепокладання, якщо мета 
нереальна, помилкова або незаконна, може зруйнувати систему управління. Мета 
податкового менеджменту полягає у забезпеченні ефективної реалізації завдань 
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податкової політики. Основним завданням податкової політики, відповідно 
чинного законодавства, є створення в Україні стабільної і ефективної податкової 
системи, яка б забезпечила достатній обсяг надходжень платежів до бюджетів 
усіх рівнів, ефективне функціонування економіки держави, справедливий підхід 
до оподаткування всіх категорій платників податків,а також створення умов для 
подальшої інтеграції України у світове співтовариство. Така мета означає, що 
податковий менеджмент є складовою державної податкової політики, специфічним 
механізмом її реалізації. Однак дотепер не встановлено чіткий зв’язок між цими 
категоріями. Їх або розглядають взагалі окремо, або ототожнюють. Це також пов’язано 
з різноманітністю трактувань державної податкової політики, яка в багатьох роботах 
визначається як специфічна діяльність держави в галузі оподаткування. Окремої 
уваги заслуговує думка М. Карпа, що податкова політика «включає в себе такі 
поняття, як концепція державної діяльності в області оподаткування, податковий 
механізм, а також управління податковою системою країни», та А. Крисоватого, що 
«податкова політика — це діяльність держави у сферах запровадження, правового 
регламентування та організації справляння податків та податкових платежів, які 
виступають знаряддям розподілу та перерозподілу частини валового внутрішнього 
продукту та формування централізованих фондів грошових ресурсів держави. В цих 
визначеннях чітко детермінована управлінська складова податкової політики, яка 
реалізується у формі податкового менеджменту[2 с.25]. 

Як свідчить аналіз відповідно до оновленого стратегічного плану розвитку 
державної податкової служби України на період до 2013 року, затвердженого наказом 
ДПА України від 29.09.05 № 420, Державною податковою адміністрацією України 
було переглянуто підхід до виконання окремих робіт, здійснено їхнє перегрупування, 
уточнено обсяги, розроблено та наказом ДПА України від 14.04.06 № 204 затверджено 
детальний план дій за реструктуризованим проектом «Модернізація державної 
податкової служби».

На думку міжнародних експертів, в Україні створено податкову систему, 
яка за своїм складом та структурою подібна до податкових систем розвинених 
європейських країн. Закони з питань оподаткування розроблено з урахуванням норм 
європейського податкового законодавства.  Разом з тим, на відміну від країн ЄС, 
податкова система України не є  інструментом підвищення конкурентоспроможності 
держави, вона не сприяє зростанню економічної активності суб'єктів господарювання. 
Існуюча система формування державних доходів за рахунок податків має переважно 
фіскальний характер. Крім того, ринкове реформування економіки супроводжувалося 
неодноразовими спробами удосконалити податкову систему шляхом прийняття 
окремих законодавчих актів, які були недостатньо адекватними стану економіки, 
характерними рисами якої є структурні диспропорції, наявність значних обсягів 
тіньових оборотів, платіжна криза.  У сучасних умовах Україна підтримує стосунки 
у сфері оподаткування з іншими державами, які застосовують чинні європейські 
та світові стандарти, розроблені Організацією економічного співробітництва та 
розвитку і Організацією Об'єднаних Націй, завдяки чому забезпечується адаптація 
законодавства України з оподаткування до законодавства інших країн.  

Сучасна структура податкових органів на регіональному рівні прив’язана 
до адміністративно-територіального поділу України. Тобто кожна область має свій 
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податковий орган і при цьому для визначення кількості працюючих та обсягів роботи 
не враховується ні її значимість у загальній сумі надходжень податків до бюджету 
України, ні кількість населення, ні кількість зареєстрованих платників податків. 
Згідно з проектом Програми розвитку та модернізації ДПС України, на першому 
етапі проведення реформ було передбачено консолідацію або одноразове скорочення 
кількості податкових органів на районному та обласному рівнях унаслідок об’єднання 
районних державних податкових інспекцій (ДПІ) в міжрайонні, а також реорганізації 
обласних податкових адміністрацій та на їх базі в 10 містах створити центри 
податкових округів.  Вивільнені ресурси у результаті створення податкових округів 
мають сприяти подальшому розвитку роботи з великими платниками податків і 
створенню центрів обробки податкових документів. Головне завдання податкового 
регіону – підвищення ефективності роботи податкових органів на регіональному та 
місцевих рівнях завдяки створенню нової організаційно-функціональної структури 
(центру податкового регіону), яка має забезпечувати оперативну роботу.  

Як свідчить досвід, на регіональному рівні ці проблеми знайшли 
практичне втілення. Україна згідно із статтею 1 Конституції України є соціальною, 
правовою державою. Отже, податкова система мусить відповідати вимогам щодо 
рівня фінансування суспільних благ із визначенням відповідно до цього рівня 
перерозподілу ВВП, який забезпечить формування фінансових ресурсів, достатніх 
для виконання конституційно закріплених функцій держави та гарантії громадянам 
достатнього життєвого рівня.  Згідно нормативних документів ДПА України, 
модернізація та подальший розвиток податкової служби повинні  здійснюватись за 
такими основними напрямками, як:  

–  удосконалення податкового законодавства та методології адміністрування 
податків з більш чітким визначенням прав та обов’язків як платників податків, так і 
органів державної податкової служби України;  

–  удосконалення системи подання та обробки податкової звітності; 
–  створення інтегрованої інформаційної системи органів державної 

податкової служби; 
–  на заміну діючій структурі змішаного типу пропонується запровадження 

організаційної структури органів ДПС за функціональною ознакою.
Аналіз кожного із блоків робіт , спрямованих на модернізацію податкової 

служби України, згідно проекту «Модернізація державної податкової служби » дає 
підстави зробити наступні висновки. 

1. У межах блоку  «Управління процесом впровадження проекту та 
підзвітність громадськості» на постійній основі здійснюються заходи щодо взаємодії 
ДПА України з міністерствами та відомствами, представництвом та місіями Світового 
банку, організації засідань міжвідомчої робочої групи, координації та контролю за 
роботою іноземних радників та експертів, щоденного управління та адміністрування 
проекту. 

2. У межах блоку  «Удосконалення процесів адміністрування податків» 
передбачається здійснення заходів з удосконалення процесів адміністрування 
податків. Зокрема, здійснено опис процесів адміністрування податку на додану 
вартість, у тому числі його відшкодування. Також здійснено опис існуючого процесу 
адміністрування податку на прибуток. Вважаємо, що розроблені документи стануть 
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основою для подальших робіт зі створення інформаційної системи та розвитку 
людських ресурсів податкової служби України.

3. З метою законодавчого забезпечення проекту модернізації департаментом 
розвитку та модернізації ДПС було підготовлено проект Закону України «Про 
внесення змін до Закону України  «Про порядок погашення зобов’язань платників 
податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», яким зокрема 
передбачено норми, які сприяють удосконаленню процесів адміністрування податків 
та поліпшенню обслуговування платників податків, підвищенню добровільності 
сплати податків, а також встановленню зрозумілого, передбачуваного законодавства.  

4. Система обслуговування платників податків, що передбачає  надання 
висококваліфікованих консультацій платникам податків з питань оподаткування 
шляхом створення інформаційно-довідкового центру (далі  – ІДЦ), послуги якого 
мають зорієнтуватись на потреби платників податків з урахуванням типів платників 
податків та змісту запиту.  

5. Створення інтегрованої інформаційної системи,  яка унеможливлює 
втручання людського фактора в процес подання та обробки податкової звітності 
і платежів, дозволить платнику податків отримувати своєчасні та якісні послуги 
не лише в державній податковій інспекції, яка здійснює контроль за сплатою ним 
податків,але і в будь-якій державній податковій інспекції, де це буде для нього зручно.  

6. Структурне та функціональне реформування органів державної 
податкової служби передбачає створення організаційної структури органів ДПС за 
функціональною ознакою на  відміну від діючої організаційної структури змішаного 
типу, що вже має практичне втілення в діяльності державної податкової служби 
України [3].

Отже податковий  менеджмент це  частина  загальної  системи управління  
ринковою  економікою в основи якого лежать загальні принципи і фундаментальні 
положення управління економікою, системного підходу та аналізу, мета якого полягає 
у забезпеченні ефективної реалізації завдань податкової політики, та завданням якого 
є створення в Україні, відповідно чинного законодавства, стабільної і ефективної 
податкової системи, яка б забезпечила достатній обсяг надходжень платежів до 
бюджетів усіх рівнів, ефективне функціонування економіки держави, справедливий 
підхід до оподаткування всіх категорій платників податків,а також створення умов 
для подальшої інтеграції України у світове співтовариство.

Цей процес реалізується шляхом модернізації та розвитку податкової служби 
виконуючи всі пункти проекту «Модернізація державної податкової служби ».
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