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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми. Промисловий сектор України відрізняється наявністю 
великих підприємств та їх об’єднань – інтегрованих корпоративних 
структур, у тому числі промислових холдингів. Вони мають на меті 
створення технологічних ланцюгів, сприяння рентабельності та 
конкурентоспроможності виробництва за рахунок концентрації ресурсів, 
організаційної стійкості та адаптованості до умов зовнішнього 
економічного середовища, що досягається шляхом керованості та 
узгодженої дії учасників у процесі вирішення єдиних завдань. При цьому 
важливим є забезпечення ефективності господарювання в результаті 
економії витрат та маневрування ресурсами. Саме маневрування ресурсами 
в масштабах великих інтегрованих структур холдингового типу 
уможливлює результативне управління витратами, зокрема витратами на 
виконання податкових зобов’язань. Оскільки витрати на виконання 
податкових зобов’язань посідають важливе місце у структурі обігового 
капіталу, обґрунтованість і відповідність законодавству рішень, 
спрямованих на управління ними, підвищують фінансову стійкість 
підприємства й ефективність господарювання. При прийнятті рішень 
також необхідно враховувати, що промисловий холдинг у процесі 
виконання функції платника податків до державного та місцевого бюджетів 
здійснює соціально відповідальну діяльність по відношенню як до 
території присутності, так і до країни загалом. Не менш важливим є те, що 
згідно з податковим законодавством України не промисловий холдинг у 
цілому, а його учасники та холдингова компанія (головний офіс) є 
платниками податків. У зв’язку з цим управління податковими 
зобов’язаннями промислового холдингу потребує формування цілісної 
організаційної структури та використання інструментів управління, 
заснованих на відповідному теоретико-методичному забезпеченні та 
сучасних науково-прикладних розробках.  
Вітчизняні та зарубіжні вчені здійснили значний внесок у вирішення 
проблем відновлення провідної ролі промислового комплексу в соціально-
економічному розвитку України, а також управління великими 
промисловими підприємствами та об’єднаннями, у тому числі холдингами. 
Так, у публікаціях О. Амоші, В. Антонюк, В. Вишневського, В. Гейця, 
Ю. Залознової, А. Касич, Е. Лібанової, О. Ляха, В. Ляшенка, Ю. Макогона, 
О. Новікової, Н. Осадчої, Ю. Харазішвілі, В. Хобти, В. Швеця відображено 
загальну проблематику неоіндустріалізації, промислової та інноваційної 
політики, забезпечення сталого розвитку, підвищення ефективності 
використання виробничого, фінансового та соціального потенціалу 
української промисловості, її окремих галузей. Результати дослідження 
теоретико-методологічних і прикладних питань управління великими 
промисловими підприємствами та об’єднаннями, зокрема виконання ними 
функції платника податків, висвітлено у працях І. Алексєєва, І. Ансоффа, 
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С. Баруліна, М. Берзона, Н. Брюховецької, І. Булєєва, О. Вієцької, 
Ю. Драчука, К. Друри, Є. Євстигнєєва, С. Єлецьких, В. Зимовця, 
Ю. Іванова, Т. Келлера, С. Каламбет, С. Лисова, І. Лукач, М. Мельникової, 
Г. Міцберга, В. Панкова, Л. Першко, Ю. Погорелова, О. Покатаєвої, 
І. Сазонця, І. Самсіна, Д. Сигала, Ю. Уманціва, І. Цаленчука, А. Чандлера, 
Ю. Чеботаря, Г. Шевцової, Д. Шима, Н. Шкромиди, Т. Шульжука та ін. 
Цими науковцями розвинуто теоретико-методологічний базис управління 
промисловими комплексами, великими підприємствами та об’єднаннями, 
виявлено їх організаційні особливості й економічні можливості, 
запропоновано методи прийняття рішень щодо підвищення ефективності 
господарювання, шляхи зменшення витрат та економії обігових коштів, 
інструменти корпоративного бюджетування та податкового планування, 
організаційного проєктування, використання технологій інсорсингу та 
аутсорсингу. У той же час недостатньо дослідженими залишаються 
питання трансформації функції організації управління податковими 
зобов’язаннями в умовах такої складної інтегрованої структури та великого 
платника податків, як промисловий холдинг; особливості та подвійна роль 
податкових зобов’язань промислового холдингу, які мають суттєвий вплив 
на процеси інформаційно-аналітичного забезпечення, використання 
технологій бюджетування, методів оптимізації витрат на оподаткування з 
адаптацією до змін законодавства, а також на процедури прийняття 
відповідних рішень, спрямованих на підвищення ефективності 
господарювання за рахунок економії обігових коштів. У зв’язку з 
вищезазначеним актуальним є теоретичне узагальнення і розвиток 
наукових засад та прикладних аспектів управління податковими 
зобов’язаннями промислового холдингу, а також розробка пропозицій 
щодо вдосконалення цього процесу на підставі сформованої концепції та 
визначення послідовних кроків її реалізації керівництвом промислового 
холдингу з можливістю залучення сервісних компаній, що обумовило вибір 
теми дисертації, її мету та завдання. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційну роботу виконано відповідно до планів науково-дослідних 
робіт Інституту економіки промисловості НАН України за темами: 
«Управління капіталізацією підприємств та інтегрованих структур 
промисловості» (номер держреєстрації 0109U000961, 2009-2012 рр.); 
«Методи розвитку та забезпечення капіталізації промислових підприємств 
в умовах інституціональних змін» (номер держреєстрації 0109U000961, 
2012-2015 рр.); «Механізми забезпечення інвестиційної активності 
підприємств для виробництва продукції з високою доданою вартістю» 
(номер держреєстрації 0115U001639, 2015-2018 рр.), у межах яких 
визначено особливості промислового холдингу як інтегрованої структури 
та великого платника податків, вплив управління його податковими 
зобов’язаннями на процеси інвестиційної активності та капіталізації, а 
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також шляхи управління витратами на виконання податкових зобов’язань 
при підготовці й аналізі великих інвестиційних угод. 

Автор взяв участь у виконанні науково-дослідних робіт Інституту 

економіко-правових досліджень НАН України за темами: «Економіко-

правові засади міського управління» (номер держреєстрації 0111U007824, 

2012-2014 рр.) − розроблено пропозиції щодо забезпечення ефективної 

взаємодії органів місцевого самоврядування та представників великого 

бізнесу при реалізації інвестиційних проєктів міського соціально-

економічного розвитку, які фінансуються із залученням коштів, одержаних 

за рахунок податкової оптимізації; «Управління розвитком міських 

агломерацій» (номер держреєстрації 0115U002004, 2015-2017 рр.) − 

обґрунтовано можливості розширення форм участі промислових холдингів 

у підвищенні ресурсного забезпечення розвитку території присутності, 

визначено особливості використання технології бюджетування для 

управління ресурсами у проєктах, які реалізуються на засадах публічно-

приватного партнерства між органами місцевого самоврядування та 

великим бізнесом.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

формулювання нових і подальший розвиток існуючих теоретико-

методичних засад та розробка практичних рекомендацій щодо організації 

управління податковими зобов’язаннями промислового холдингу.  

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: 

визначити особливості функціонування промислового холдингу як 

інтегрованого об’єднання підприємств і платника податків; 

доповнити класифікацію податкових зобов’язань за ознакою сутності, що 

доцільно враховувати при управлінні ними в об’єднаннях підприємств 

холдингового типу; 

дослідити процес управління податковими зобов’язаннями промислового 

холдингу та його організаційну складову; 

узагальнити практичний досвід управління податковими зобов’язаннями 

промислового холдингу в Україні, особливо такі аспекти, як інформаційне 

забезпечення, функціональний підхід до управління витратами на 

виконання податкових зобов’язань, ситуаційний підхід до управління ними 

в системі корпоративного бюджетування; 

сформувати концепцію управління податковими зобов’язаннями 

промислового холдингу та визначити шляхи її реалізації; 

розробити рекомендації щодо реалізації концепції управління податковими 

зобов’язаннями профільним департаментом промислового холдингу; 

обґрунтувати пропозиції щодо доцільності залучення сервісних компаній 

до управління податковими зобов’язаннями промислового холдингу. 

Об’єктом дослідження є процес управління податковими зобов’язаннями 

промислового холдингу. 
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Предмет дослідження – сукупність методологічних, методичних і 

прикладних підходів до організації управління податковими 

зобов’язаннями промислового холдингу. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційної роботи 

становлять фундаментальні положення економічної теорії, результати 

досліджень вітчизняних і зарубіжних учених щодо організації процесу 

господарювання, управління податковими зобов’язаннями, оптимізації 

податкових платежів, податкового аудиту та фінансового менеджменту в 

акціонерних компаніях і холдингах. 

У процесі дослідження використано загальнонаукові та специфічні методи, 

зокрема: абстрактно-логічний, аналізу та синтезу (при розкритті ролі 

промислового холдингу як об’єднання підприємств та великого платника 

податків, визначенні сутності податкових зобов’язань і можливостей 

управління ними); системно-структурний, формалізації та класифікації 

(при дослідженні управління податковими зобов’язаннями, обґрунтуванні 

концепції управління податковими зобов’язаннями промислового 

холдингу та визначенні можливостей її реалізації); економічного аналізу та 

порівняння (при оцінці досвіду інформаційно-аналітичного забезпечення 

процесу управління податковими зобов’язаннями, узагальненні підходів до 

планування, обліку, контролю витрат на виконання податкових 

зобов’язань, формуванні податкових бюджетів у системі корпоративного 

бюджетування); економіко-математичного моделювання (при розробці 

моделей оптимізації витрат на виконання податкових зобов’язань, що 

використовуються профільним департаментом промислового холдингу); 

організаційного проєктування (при реалізації концепції управління 

податковими зобов’язаннями промислового холдингу із залученням 

сервісних компаній). 

Для обробки економічної інформації, побудови таблиць, діаграм, графіків, 

блок-схем застосовано сучасні комп’ютерні технології. Інформаційною 

базою дослідження є законодавчі та нормативні акти України, 

інструктивно-методичні документи органів виконавчої влади з питань 

оподаткування та регулювання фінансової діяльності суб’єктів 

господарювання, дані Державної служби статистики України, звітності 

підприємств та об’єднань, матеріали періодичних наукових видань, 

інтернет-ресурсів, публікації міжнародних організацій і консалтингових 

фірм, інші довідково-інформаційні джерела.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці 

теоретичних, методичних і прикладних положень щодо організації процесу 

управління податковими зобов’язаннями промислового холдингу з 

урахуванням особливостей його функціонування та розвитку. 

Основними результатами, які визначають наукову новизну дослідження, є 

такі: 
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уперше: 
запропоновано концепцію управління податковими зобов'язаннями, яка, на 
відміну від існуючих, разом із принципами, загальними та спеціальними 
функціями управління, стратегічними і тактичними завданнями містить 
інформаційно-організаційну модель внутрішніх та зовнішніх комунікацій 
профільного департаменту холдингу на підставі використання єдиного 
інформаційного простору, який охоплює всі ланки виробничо-
господарської діяльності. Внутрішні комунікації профільного 
департаменту холдингу включають вертикальну взаємодію з фінансово-
економічними підрозділами підприємств-учасників холдингу та 
горизонтальну взаємодію з функціональними підрозділами головного 
офісу, а зовнішні комунікації забезпечують взаємодію з агентами 
економічного середовища. Реалізація цієї концепції дозволить підвищити 
рівень податкової дисципліни в холдингу, встановити партнерські 
відносини з державними контролюючими органами та сформувати 
податковий напрям у складі корпоративної організаційної культури; 
удосконалено:  
методичні засади управління податковими зобов'язаннями промислового 
холдингу шляхом: упорядкування його інформаційно-аналітичного 
забезпечення, яке охоплює складові податкового поля, об'єкти 
оподаткування, законодавчу базу, режим оподаткування господарських 
операцій, оперативні дані про оподаткування; застосування 
функціонального підходу до планування, обліку і контролю витрат на 
виконання податкових зобов'язань із дотриманням принципів облікової 
політики холдингу; використання ситуаційного підходу при формуванні 
податкових бюджетів і вибору рішень щодо оптимізації витрат на 
оподаткування прибутку з використанням моделі перерозподілу 
відповідних видатків між підприємствами-учасниками холдингу в рамках 
чинного законодавства;  
інструментальні засоби формування та прийняття профільним 
департаментом холдингу функціональних рішень щодо управління 
витратами на виконання податкових зобов'язань шляхом об'єднання 
процесу податкового планування, податкової оптимізації та податкового 
контролю, а також обґрунтування ситуаційних рішень щодо: підтримки 
ліквідності підприємств холдингу за допомогою формалізованої моделі 
оптимізації податкових платежів; залучення податкових резервів з 
урахуванням податкових ризиків; податкової оцінки великих 
інвестиційних угод; 
методичний підхід до залучення сервісної компанії до процесу управління 
податковими зобов'язаннями на основі комплексного використання 
інструментів інсорсингу та аутсорсингу. Запропоновано на засадах 
інсорсингу створення центру загального обслуговування підприємств-
учасників холдингу, який сприятиме підвищенню якості та оперативності 
одержання консолідованих даних, вивільненню й перерозподілу персоналу 
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між структурними підрозділами. Залучення сервісної компанії-аутсорсера 
дозволить більш ефективно виконувати податкову функцію та сприятиме 
підвищенню рівня професійної підготовки персоналу профільного 
департаменту холдингу в питаннях податкової оптимізації, встановленню 
партнерських відносин із податковими органами та формуванню 
податкового напряму в системі корпоративної культури холдингу; 
дістали подальшого розвитку: 
визначення особливостей промислового холдингу як об'єднання 
підприємств із складною організаційною структурою, які впливають на 
процеси прийняття і реалізації рішень, можливості маневрування 
ресурсами, що дозволяє забезпечити як зростання доходів, так і зниження 
витрат (у тому числі витрат на виконання податкових зобов'язань), а також 
на здатність промислового холдингу виконувати роль платника податків 
відповідно до правосуб'єктності, брати участь у формуванні бюджетів 
різних рівнів, сприяти економічному та соціальному розвитку території 
присутності, що уможливлює застосування системного підходу до 
організації управління податковими зобов’язаннями промислового 
холдингу та побудову інформаційно-організаційної моделі внутрішніх і 
зовнішніх комунікацій профільного департаменту холдингу; 
доказова база об'єктивної необхідності оптимізації витрат на виконання 
податкових зобов'язань з урахуванням їх подвійної природи, пов'язаної з 
можливостями впливу на відповідні витрати як керованих з точки зору 
холдингу чинників, так і некерованих чинників зовнішнього середовища, 
які можуть змінювати структуру податкового поля, рівень навантаження, 
вибір податкової політики та ступінь використання податкових пільг, що 
сприяє застосуванню варіативного підходу до оптимізації витрат, 
пов’язаних із податковими зобов'язаннями, та чіткому окресленню зон 
можливого впливу на них з боку менеджменту холдингу;  
методичний підхід до реалізації функцій управління податковими 
зобов'язаннями промислового холдингу через визнання та забезпечення 
провідної ролі організаційної складової в цьому процесі як з 
функціональної, так і з ситуаційної точки зору, що можливо за наявності 
відповідного інформаційного забезпечення та дозволяє економити обігові 
кошти у промисловому холдингу в цілому завдяки мінімізації загальних 
витрат на обслуговування податкових зобов'язань у рамках чинного 
законодавства.  
Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці науково-
прикладних положень і рекомендацій щодо організації процесу управління 
податковими зобов’язаннями промислового холдингу з урахуванням 
особливостей його функціонування та організації фінансового 
менеджменту, які сприяють підвищенню ефективності господарювання 
шляхом оптимізації витрат, пов’язаних з оподаткуванням; запобігання 
податковим ризикам; формування податкової складової в корпоративній 
культурі.  
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Пропозиції щодо формування концепції управління податковими 
зобов’язаннями промислового холдингу, спрямованої на скорочення 
відповідних витрат і вивільнення обігових коштів, схвалено та 
рекомендовано до впровадження фахівцями АТ «ДТЕК «Західенерго» 
(довідка № 01-2122 від 25.10.2018 р.). Методичні рекомендації щодо 
впровадження безпосередньо департаментом податкового планування 
концепції управління податковими зобов’язаннями промислового 
холдингу використано в діяльності ПрАТ «Павлоградвугілля» ДТЕК 
(довідка № 972 від 29.08.2018 р.). Методичні підходи до податкової оцінки 
великих інвестиційних угод упроваджено в діяльність 
ПрАТ «Павлоградвугілля» (лист № 1233 від 02.10.2018 р.). Рекомендації 
щодо залучення спеціалізованих сервісних компаній до реалізації 
концепції управління податковими зобов’язаннями з використанням 
інструментів інсорсингу та аутсорсингу одержали позитивну оцінку 
міжнародної консалтингової компанії ТОВ «Прайсуотерхаускуперс» 
(довідка № 143/1-д від 18.10.2019 р.). Пропозиції та рекомендації щодо 
розширення форм взаємодії великого бізнесу й органів місцевого 
самоврядування, реалізації проєктів соціального партнерства, які 
фінансуються із залученням коштів, одержаних у результаті оптимізації 
податкових витрат, і впровадження технологій бюджетування використано 
в науково-дослідній діяльності Інституту економіко-правових досліджень 
НАН України (довідка № 299/256 від 22.08.2018 р.). 
Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 
роботою, у якій викладено авторський підхід до розв'язання актуальної 
наукової проблеми організації управління податковими зобов’язаннями 
промислового холдингу з урахуванням особливостей його функціонування 
та організації фінансового менеджменту. Наукові положення, висновки та 
рекомендації одержано дисертантом особисто і відображають його власні 
погляди. Із наукових праць, опублікованих у співавторстві, у дисертації 
використано лише ті ідеї та розробки, які належать особисто здобувачу.  
За темою дисертації опубліковано 26 наукових робіт: розділ у колективній 
монографії, 14 статей у наукових фахових виданнях та виданнях, що 
входять до наукометричних баз, і 11 тез за матеріалами конференцій. 
Загальний обсяг публікацій становить 11,49 д.а., з яких 9,32 д.а. належить 
особисто автору. 
Апробація результатів дослідження. Основні положення й результати 
дослідження доповідалися та були схвалені на міжнародних і 
всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах: «Тенденції 
управління фінансовими та інноваційними процесами в умовах ринкових 
перетворень» (м. Вінниця, 2012 р.); «Сучасна економічна теорія і пошук 
ефективних механізмів господарювання» (м. Сімферополь, 2012 р.); 
«Формування ефективних механізмів господарювання в умовах сучасної 
економіки: теорія і практика» (м. Запоріжжя, 2013 р.); «Шляхи підвищення 
економічної ефективності в умовах реформ: досвід розвинутих та 
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перехідних економік» (м. Чернігів, 2013 р.); «Місто, регіон, держава: 
економіко-правові проблеми» (м. Донецьк, 2013 р.); «Сучасні тенденції 
економічного та соціального розвитку: держава, регіон, підприємство» 
(м. Луганськ, 2014 р.); «Економіка, фінанси та управління: проблеми та 
сучасні шляхи розвитку» (м. Львів, 2015 р.); «Соціальна відповідальність: 
сучасні виклики» (м. Краматорськ, 2016 р.); «Управління розвитком 
великих міст та агломерацій: економіко-правовий аспект» (м. Київ, 
2016 р.); «Актуальні проблеми економіки та менеджменту» (м. Запоріжжя, 
2017 р.); «Зовнішньоекономічна діяльність: податки, митне регулювання та 
інституційні зміни» (м. Харків, 2018 р.). 
Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох 
розділів, висновків, списку використаних джерел (228 найменувань на 
26 сторінках), 5 додатків (на 23 сторінках), містить 37 таблиць, 15 рисунків. 
Загальний обсяг роботи становить 259 сторінок, у тому числі основний 
текст – 193 сторінки.    

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У розділі 1 «Теоретичні засади управління податковими 
зобов’язаннями промислового холдингу» визначено особливості 
промислового холдингу як об’єднання підприємств і платника податків, 
виявлено сутність податкових зобов’язань та можливості управління ними, 
досліджено процес управління податковими зобов’язаннями промислового 
холдингу та його організаційну складову.  
На підставі узагальнення характеристик промислового холдингу, зокрема 
мети створення, типу інтеграції, принципів побудови, функцій, способів 
взаємодії між об’єднаними підприємствами та із зовнішнім середовищем, 
визначено його переваги та недоліки, а також систематизовано ознаки за 
корпоративним й управлінським контурами. Управлінський контур 
визначає організаційну структуру та взаємодію між головним офісом 
(керуючою компанією) та учасниками холдингу. Встановлено, що 
промисловий холдинг є операційним за управлінським контуром, у якому 
простежується високий ступінь централізації управління фінансами, 
зокрема щодо планування та контролю витрат на виконання податкових 
зобов’язань. Як платник податків, промисловий холдинг має певні 
особливості. По-перше, відповідно до податкового законодавства України 
суб’єктами правовідносин виступають учасники холдингу та керуюча 
компанія. По-друге, учасники промислового холдингу та керуюча компанія 
є бюджетоутворюючими суб’єктами господарювання та великими 
платниками податків. Тому точність, своєчасність і відповідність 
законодавству нарахування та сплати промисловим холдингом податкових 
зобов’язань впливає як на ефективність господарювання, так і на виконання 
функції соціальної відповідальності щодо території присутності. 

Під податковим зобов’язанням розуміється сума коштів, яку платник 

податків має сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на 
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підставі, в порядку та строки, визначені чинним податковим 

законодавством. Витрати на виконання податкових зобов’язань 

класифіковано на постійні та змінні − залежно від процесу господарювання 

та його результатів. Однак, на відміну від інших витрат, податкові 

зобов’язання визначаються на основі встановлених державою або органами 

місцевого самоврядування норм, правил тощо, сплачуються у встановлені 

терміни та не можуть бути змінені за бажанням платника. У цьому 

проявляється подвійна природа податкових зобов’язань, оскільки на них 

впливає як процес господарської діяльності, так і чинник зовнішнього 

середовища – держава через податкові органи та податкове законодавство. 

Визначено, що частка податкових зобов'язань у структурі витрат 

підприємства коливається від 15 до 20%. Зміни в законодавстві значною 

мірою впливають на обсяг податкових зобов'язань та їх частку у структурі 

витрат підприємства. З одного боку, податкові зобов’язання виступають 

витратами (постійними та змінними), а з іншого − результатом впливу 

зовнішнього середовища в частині встановлення та зміни правил 

оподаткування (податкової бази, терміну сплати, надання податкових 

пільг) органами державної влади та місцевого самоврядування. Розгляд 

податкових зобов’язань як витрат обумовлює ефективність використання 

обігових коштів у процесі господарської діяльності. Розгляд податкових 

зобов’язань як результату впливу чинника зовнішнього середовища 

дозволяє визначити додаткові обмеження щодо забезпечення підприємства 

обіговими коштами у процесі господарської діяльності. Зазначені 

обставини потребують особливих підходів до управління податковими 

зобов’язаннями, які передбачають урахування як чинників, що 

безпосередньо впливають на постійні та змінні витрати, так і чинників 

зовнішнього середовища, пов’язаних зі змінами в податковому 

законодавстві. 

Управління податковими зобов’язаннями здійснюється в рамках загальної 

системи фінансового управління промисловим холдингом та являє собою 

дії, спрямовані на забезпечення мінімізації витрат обігових коштів на їх 

виконання при дотриманні податкового законодавства та наповнення 

державного і місцевого бюджетів за рахунок податкових джерел. 

Проаналізовано три основні моделі організації системи управління 

витратами при виконанні податкових зобов’язань: без залучення фахівців 

із податкового менеджменту; введення у штат бухгалтерії або фінансового 

відділу фахівця або групи фахівців з податкового менеджменту; 

формування служби податкового менеджменту з можливістю залучення 

сторонніх експертів і консультантів, а також оцінено їх переваги та 

недоліки.  

Процес управління податковими зобов’язаннями включає функціональний 

блок (планування, облік, аналіз і контроль витрат на їх виконання) та 
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ситуаційну складову, пов’язану з прийняттям рішень щодо оптимізації 

витрат на оподаткування за умов дотримання податкового законодавства. 

Прийняття рішень щодо управління податковими зобов’язаннями потребує 

врахування впливу їх реалізації на результати господарювання окремих 

учасників холдингу і в цілому холдингу як об’єднання підприємств. Для 

цього необхідна наявність відповідного інформаційного забезпечення, що 

містить єдину інформаційну базу та правила її формування, обробки і 

використання. 

У розділі 2 «Практика управління податковими зобов’язаннями в 

промисловому холдингу» проаналізовано й узагальнено практичний 

досвід управління податковими зобов’язаннями промислового холдингу, 

зокрема інформаційне забезпечення, функціональний підхід до управління 

витратами на їх виконання, ситуаційний підхід до управління податковими 

зобов’язаннями в системі корпоративного бюджетування. 

Визначено, що інформаційне забезпечення охоплює всі елементи системи 

управління податковими зобов'язаннями, інтегрує облікові, аналітичні, 

контрольні дані та їх носії, а також дозволяє здійснювати збір, обробку, 

зберігання, надання і поширення інформації. Для цього створюються 

відповідні бази даних (табл. 1).  

 

Таблиця 1 − Бази даних, що використовуються для управління 

податковими зобов’язаннями промислового холдингу 

База даних Зміст  

Податкове поле Об’єкти оподаткування, господарські операції 

Об’єкти 

оподаткування 

Місцезнаходження, податкова база, 

податковий період, податкова ставка, порядок 

обчислення податку і строки його сплати; 

пільги з податку 

Законодавча база 

оподаткування 

Зміст нормативно-правових актів щодо 

виконання податкових зобов’язань 

Режим оподаткування 

господарської операції  

Набір правил оподаткування господарської 

операції, закріплених у відповідних 

нормативних актах 

Оперативні дані щодо 

оподаткування 

Податкові зобов’язання щодо об’єктів 

оподаткування та господарських операцій 

 

Представлені бази даних використовуються для складання звітності та 

прийняття рішень за допомогою комп’ютерних інформаційних систем, 

зокрема системи корпоративного бюджетування, у рамках якої з 

дотриманням принципів безперервності, варіативності, унітарності, 

відповідальності та гармонійності формується система бюджетів 

(операційні бюджети, бюджети звітних даних, зведені бюджети), а також 
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оперативні бюджети узгоджуються із звітними. Дана система бюджетів 

охоплює всі ланки виробничо-господарської діяльності та надає 

інформацію для подальшого використання в процесі управління 

податковими зобов’язаннями. 

Управління витратами на виконання податкових зобов’язань здійснюється 

через виконання таких функцій корпоративного податкового 

менеджменту: планування, облік, аналіз та контроль. При цьому 

враховується бізнес-структура, фінансова, юридична та організаційно-

управлінська структура. Особливої уваги потребує централізація 

казначейських операцій, як це реалізовано у промислових холдингах − 

ДТЕК та Метінвест. Особливості організаційно-управлінської структури та 

централізації казначейських операцій у промисловому холдингу 

впливають на виконання функцій корпоративного податкового 

менеджменту. Податковий облік передбачає відображення інформації про 

нараховані та виконані податкові зобов’язання у відповідних регістрах 

обліку згідно з обраною обліковою політикою. Корпоративний податковий 

контроль здійснюється на рівні учасників холдингу та їх бухгалтерських 

служб. Аналіз абсолютних і відносних показників витрат на оподаткування 

виконується за допомогою горизонтальних, вертикальних і трендових 

методів, а також розрахунку та оцінки показників податкового 

навантаження. У табл. 2 наведено структуру нарахованих і сплачених 

податкових зобов’язань за видами податків промислового холдингу ДТЕК 

за 2014-2018 рр.  

 

Таблиця 2 − Структура нарахованих і сплачених податкових зобов’язань 

холдингу ДТЕК у 2014-2018 рр., % 

Вид податку 
Нараховано / сплачено 

2014  2015  2016  2017  2018  

Податок на прибуток 20/16 20/15 13/13 27/24 31/32 

ПДВ 48/51 56/60 54/49 50/53 50/49 

Плата за землю 4/4 4/4 4/4 3/3 2/2 

Плата за використання 

надр  3/3 4/4 5/5 2/2 3/3 

Збір за спеціальне 

використання води 2/2 1/1 1/1 2/2 1/1 

Екологічний податок  20/21 12/13 19/24 13/13 13/13 

Інші  3/3 3/3 4/4 3/3 0/0 

Разом 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 

  

Динаміку податкового навантаження (за показниками загальної 

податкоємності реалізації та ефективної ставки податку на прибуток згідно 

з даними МСФЗ) холдингу ДТЕК у 2014-2018 рр. наведено на рис. 1.  
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Рисунок 1 − Динаміка показників податкового навантаження ДТЕК  

у 2014-2018 рр., %  
 
Загальна податкоємність реалізації визначає, який відсоток податків 
нараховується та сплачується на кожну гривню реалізованої продукції. 
Ефективна ставка податку на прибуток за даними МСФЗ демонструє, 
який фактичний відсоток зобов’язань із податку на прибуток нарахували 
підприємства промислового холдингу до сплати до державного бюджету 
по відношенню до прибутку холдингу. Дані табл. 2 та рис. 1 дозволяють 
оцінити результативність дій податкового менеджменту холдингу щодо 
економії витрат на виконання податкових зобов’язань і вивільнення 
обігових коштів. Наближення ефективної ставки податку на прибуток за 
даними МСФЗ у 2016-2017 рр. до ставки, визначеної Податковим 
кодексом України, свідчить про адекватність рішень податкового 
менеджменту холдингу щодо нарахування та сплати зобов’язання з 
податку на прибуток, що вплинуло на економію обігових коштів за 
рахунок зниження відповідних видатків. 
Якість управління податковими зобов’язаннями у процесі корпоративного 
податкового менеджменту залежить від виконання функції податкового 
планування, яка здійснюється з дотриманням принципів законності, 
оптимальності, комплексності, природності, перспективності та 
передбачає можливість обирати варіанти фінансово-господарської 
діяльності з метою оптимізації податкових витрат, мінімізації податкового 
навантаження при допустимому рівні податкових ризиків. Важливими 
складовими корпоративного податкового менеджменту також виступають 
розподіл функцій управління між структурними підрозділами головного 
офісу, розробка податкових інструкцій, чітка регламентація завдань, прав 
і відповідальності структурних підрозділів за допомогою матриці 
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розподілу зобов’язань. Невід’ємною умовою впровадження 

запропонованих заходів є наявність матеріально-технічного забезпечення, 

комп’ютерного обладнання, засобів збору, обробки, збереження та 

передачі інформації. 
Ситуаційний підхід до управління податковими зобов’язаннями реалізується 
в рамках корпоративної системи бюджетування шляхом формування 
податкових бюджетів і вибору рішень, спрямованих на зниження витрат на 
оподаткування. Профільний департамент холдингу відповідає за управління 
податковим бюджетом і оптимізацію податкових витрат усіх операційних 
компаній, що входять до холдингу. Корпоративна система бюджетування 
має враховувати організаційну складність холдингу та наявність 
централізації фінансових функцій. Податкове бюджетування потребує 
дотримання принципів законності, оптимальності, реальності, 
комплексності. Для формування податкового бюджету використовується 
інформація, яка генерується в комп'ютерній системі управління холдингом. 
Загальна схема формування бюджету податків включає визначення 
структури податкового поля, бази оподаткування, термінів перерахування 
податків, формування платіжного календаря, консолідацію планових 
показників у бюджетну таблицю, аналіз показників бюджету та визначення 
заходів щодо оптимізації податкового навантаження.  
Прийняття рішення, спрямованого на збереження певної величини 
прибутку за рахунок економії витрат на оподаткування, має враховувати як 
ефективність використання обігових коштів, так і зміни в законодавстві 
щодо обсягу податкових зобов’язань і терміну їх виконання. Узагальнено 
вісім типових операцій, які можуть забезпечити економію витрат на 
оподаткування у промисловому холдингу ДТЕК (зміни цін на вугілля, 
зміни цін на послуги, зміни термінів фактуровки вугілля, надання 
безоплатної фінансової допомоги всередині групи, коригування 
здійсненого дисконтування, перерозподіл кредитів усередині групи, 
перерозподіл експортних операцій усередині групи, перерозподіл видатків 
від неприбуткових організацій до прибуткових усередині групи за 
принципами корпоративної соціальної відповідальності). Представлені 
рішення відповідають законодавству та формалізовані у відповідній 
матриці, де в рядках перелічені учасники холдингу, а у стовбцях – можливі 
варіанти рішень. На перетині рядків і стовбців відображаються суми 
економії, які можуть бути одержані холдингом при прийнятті експертом 
відповідного варіанта рішення. Рішення формується за допомого 
формалізованої моделі «Перерозподіл частини доходу від прибуткових 
компаній холдингу до збиткових», заснованої на пошуку діапазону, у якому 
показник зменшує збиток збиткової компанії, не роблячи її прибутковою. 
У результаті реалізації цього рішення загальний прибуток холдингу не 
змінюється, але частка перерозподіленого доходу, що зменшує збиток 
збиткової компанії, ще не роблячи її прибутковою, не оподатковується. 
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Цим забезпечується економія витрат на виконання податкових зобов’язань 
і вивільняються обігові кошти, що сприяє підвищенню ефективності 
господарювання. 
Проаналізований практичний досвід процесу управління податковими 
зобов’язаннями промислового холдингу підтверджує важливість 
урахування при вдосконаленні цього процесу його організаційної 
складової, яка сприяє формуванню інформаційного забезпечення, надає 
можливість реалізувати функціональний підхід і маневрувати витратами на 
виконання податкових зобов’язань у рамках ситуаційного підходу, а також 
створює передумови для обґрунтування відповідної концепції управління 
податковими зобов’язаннями промислового холдингу. 
У розділі 3 «Концепція управління податковими зобов’язаннями 

промислового холдингу та організаційні заходи щодо її реалізації» на 
основі узагальнення методологічних підходів, існуючих методичних 
розробок і результатів аналізу практичного досвіду податкового 
управління на великих підприємствах розроблено концепцію організації 
процесу управління податковими зобов’язаннями промислового холдингу. 
Концепція включає характерні для процесу управління складові: 
принципи, функції, завдання (рис. 2), які втілюються у відповідні рішення, 
а також організаційно-інформаційну модель внутрішньої та зовнішньої 
комунікації профільного департаменту на підставі використання єдиного 
інформаційного простору, що охоплює всі ланки виробничо-господарської 
діяльності (рис. 3).  
Ефект від упровадження концепції полягає у зниженні частки податкових 
зобов'язань у структурі витрат; вивільненні обігових коштів, можливості їх 
використання для фінансування проєктів розвитку; підвищенні 
скоординованості дій учасників холдингу та функціональних підрозділів 
головного офісу; сприянні формуванню корпоративної податкової 
культури, у тому числі організації виконання функції оподаткування, 
податкової поведінки та відповідності очікуванням соціальних груп, 
розташованих на території присутності підприємств-учасників холдингу. 
Визначено, що концепція управління податковими зобов'язаннями може 
реалізуватися як безпосередньо профільним департаментом промислового 
холдингу, так і шляхом залучення спеціалізованих сервісних компаній. При 
реалізації концепції доцільно враховувати можливості виконання як 
загальних функцій, пов'язаних з управлінням податковими зобов'язаннями, 
так і спеціальних, обумовлених особливостями управління фінансовими 
потоками холдингу.  
Реалізація концепції управління податковими зобов'язаннями профільним 
департаментом промислового холдингу передбачає прийняття як 
функціональних, так і ситуаційних рішень. Функціональні рішення  
щодо управління витратами на виконання податкових зобов’язань 
промислового холдингу доцільно приймати за трьома послідовними  
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Рисунок 2 – Принципи, функції та завдання концепції управління 
податковими зобов’язаннями промислового холдингу 
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функції 

 

1. Законності.  
2. Оптимальності. 
3. Комплексності.  
4. Перспективності.  

5. Природності  

1. Планування витрат на виконання податкових 
зобов’язань. 
2. Розрахунок податкових нарахувань і платежів. 
3. Контроль за термінами сплати податків, 
попередження, мінімізація штрафних санкцій та 
пені. 
4. Аналіз податкових наслідків угод, 
структурування угод. 
5. Оптимізація витрат на оподаткування.  
6. Здійснення податкового обліку, підготовка та 
подання податкової звітності, сплата податків, 
податкові перевірки. 
7. Адміністративне / судове врегулювання спорів 
щодо податкових питань. 
8. Виявлення податкових резервів й аналіз 

податкових ризиків 

1. Консолідація даних, одержаних від 
податкових служб компаній холдингу.  
2. Консолідація податкових бюджетів компаній 
холдингу. 
3. Проведення податкового аудиту. 
4. Консультування з податкових питань. 
5. Контакти з податковими органами щодо 
оптимізації платежів. 
6. Моніторинг чинного законодавства та  

ініціювання внесення необхідних змін до нього 

1. Управління фінансовими та репутаційними 
ризиками холдингу. 
2. Пропозиції щодо вдосконалення податкового 
законодавства України.  
3. Податковий супровід / структурування 
стратегічних проєктів холдингу. 
4. Партнерські відносини з податковими органами  

1. Планування, бюджетування та адміністрування 
податкових нарахувань і платежів. 
2. Трансфертне ціноутворення. 
3. Управління податковими ризиками і 
резервами, консультування   
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Рисунок 3 − Організаційно-інформаційна модель зовнішньої та 
внутрішньої комунікації податкового департаменту на підставі 
використання єдиного інформаційного простору 

 

етапами: планування витрат із використанням даних податкового обліку та 

податкового аналізу; оптимізація витрат; контроль витрат. При плануванні 

витрат на виконання податкових зобов'язань ураховуються особливості, 

пов'язані зі складністю організаційної структури управління холдингом як 

об’єднанням підприємств. Для цього розробляється Типове положення про 
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департамент 

холдингу 

Фінансово-економічні 

підрозділи учасників холдингу 
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головного офісу 

холдингу 

Інформаційний простір  

ланки виробничо-господарської діяльності; 

особливості організаційної структури; 

зв’язки між підприємствами-учасниками  

та головним офісом холдингу 

Агенти зовнішнього економічного середовища  

(податкові органи, органи  державної влади  

та місцевого самоврядування, сервісні компанії) 
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організацію взаємодії між структурними підрозділами при плануванні 

податкових платежів – витрат на виконання податкових зобов’язань, яке 

регламентує відносини податкових служб підприємств (структурних 

підрозділів) і корпоративного центру. Використання Типового положення 

дозволяє підвищити ефективність управління обіговими коштами шляхом 

забезпечення достовірності й точності планових показників витрат на 

виконання податкових зобов’язань. 

До ситуаційних рішень щодо управління витратами на виконання 

податкових зобов’язань промислового холдингу віднесено управління 

ліквідністю, вибір компромісу між податковими резервами та ризиками, 

оцінювання великих інвестиційних угод. Для прийняття рішень щодо 

управління ліквідністю холдингу запропоновано модель «Оцінка 

фінансового ефекту від відстрочки платежів податку на прибуток». При 

формуванні моделі враховано, що Податковий кодекс України передбачає 

право платника податків звернутися до податкового органу за місцем 

реєстрації для отримання відстрочки/розстрочення податкових зобов’язань 

у зв’язку зі складним фінансовим становищем платника податків у 

поточному податковому періоді та неможливістю оплатити нараховані й 

задекларовані податкові зобов’язання. У моделі «Оцінка фінансового 

ефекту від відстрочки платежів податку на прибуток» використовуються 

такі величини: податкове зобов’язання холдингу в момент i – i; облікова 

ставка Національного банку України (НБУ) на момент i – i; рентабельність 

депонування (обороту) коштів у момент i – ti; частка податкового 

зобов’язання, яку холдинг сплачує безпосередньо в момент i (не 

розстрочує) – i (сплачує кошти в обсязі ii і, відповідно, відстрочує 

виплату коштів в обсязі (1–i)i). Умова економічної вигідності відстрочки 

коштів у момент i описується нерівністю 

    1 1,2 1 1i i i i i i i i it           . 

Іншим ситуаційним рішенням, яке приймається профільним 

департаментом холдингу, є управління податковим резервами та ризиками 

з метою оптимізації податкових зобов’язань. Для цього: використовуються 

дані зовнішнього та внутрішнього аудиту; здійснюються систематизація та 

аналіз резервів; департаментом податкового планування формується 

попереднє рішення щодо залучення податкового резерву; дане рішення 

узгоджується з юридичною службою; узгоджений варіант рішення 

приймається з урахуванням очікуваних ризиків при його реалізації. 

Компроміс між податковими резервами та ризиками знаходиться за 

алгоритмом, заснованим на порівнянні можливих штрафів за невиконання 

податкових зобов’язань із неотриманими відсотками за кредит за ставкою 

НБУ на суму створюваного податкового резерву.  

Ситуаційні рішення профільного департаменту холдингу щодо великих 

інвестиційних угод потребують виконання таких умов: 
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забезпечення коректного розподілу витрат по проєкту на видатки 

поточного періоду та балансову вартість об’єкта, який є результатом 

реалізації проєкту; 

використання можливості обґрунтованого включення витрат до видатків 

поточного періоду для економії податку на прибуток і вивільнення 

обігових коштів; 

включення до складу учасників інвестиційної угоди іноземної компанії-

нерезидента, яка має корпоративні права підприємств-учасників холдингу 

та право на максимальне зниження податку на репатріацію доходів при 

сплаті відсотків по кредиту відповідно до умов угоди про уникнення 

подвійного оподаткування між Україною та країною, де зареєстровано 

компанію-нерезидента. Це сприятиме залученню кредитів іноземних 

інвесторів або коштів експортно-кредитних агентств. 

Запропоновані методичні підходи й інструменти дозволяють профільному 

департаменту здійснювати управління податковими зобов’язаннями за 

допомогою прийняття функціональних і стратегічних рішень. 

Іншим варіантом реалізації концепції управління податковими 

зобов’язаннями промислового холдингу визначено створення у складі 

холдингу або залучення сервісної консалтингової компанії на підставі 

поєднання переваг інсорсингу та аутсорсингу.  

Інсорсинг передбачає обґрунтування та реалізацію проєкту організації 

центру загального обслуговування (ЦЗО) у складі холдингу з 

використанням відповідного методичного підходу, який включає такі 

етапи: визначення мети, завдань, критеріїв досягнення мети, чинників, що 

впливають на досягнення мети; оцінка існуючої практики, переваг 

вітчизняних і зарубіжних аналогів; складання схеми функціонування 

ЦЗО − сервісної інсорсингової компанії (виконавця) та її взаємозв’язку з 

підрозділами головного офісу та підприємством-учасником холдингу 

(замовником); визначення сфер відповідальності замовника та виконавця; 

визначення завдань головного офісу щодо взаємодії із ЦЗО; опис 

документообігу, бізнес-процесів, розробка проєкту угоди між виконавцем 

і замовником; розробка організаційної структури ЦЗО; технічне та кадрове 

забезпечення; структура управління проєктом; вимоги до формування 

робочих груп; розробка графіка впровадження проєкту.  

Використання підходу, який поєднує зусилля спеціального підрозділу 

холдингу та компанії-аутсорсера (рис. 4), дозволяє разом із виконанням 

оперативних завдань управління податковими зобов’язаннями 

(прогнозування податкових виплат і зниження витрат на сплату податків, 

управління грошовими потоками) забезпечити вирішення стратегічних 

завдань щодо встановлення партнерських відносин із податковими 

органами, формування податкового напряму у складі корпоративної 

культури холдингу. 
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Рисунок 4 − Схема реалізації концепції управління податковими 
зобов’язаннями промислового холдингу із залученням 
сервісної компанії-аутсорсера 

 
Прийняття рішення про використання аутсорсингу в управлінні 
податковими зобов’язаннями промислового холдингу потребує врахування 
його переваг та недоліків, а також ризиків, які можуть виникнути при 
передачі виконання окремих функцій компанії-аутсорсера, зокрема щодо 
формування та підтримки інформаційно-аналітичного забезпечення, обліку 
та контролю витрат на виконання податкових зобов’язань, узгодження 
даних податкових бюджетів. 

 
ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі вирішено актуальне завдання щодо підвищення 
ефективності господарювання промислового холдингу шляхом зниження 
витрат і вивільнення обігових коштів у результаті розробки та 
впровадження концепції управління податковими зобов’язаннями, а також 
організаційних заходів щодо її реалізації. Основні науково-методичні 
положення та практичний досвід, набутий при їх імплементації, дозволили 
сформулювати такі висновки. 
1 Визначено, що промисловий холдинг як об’єднання підприємств має 

можливості маневрування ресурсами та специфіку організаційної 
структури, які впливають на прийняття рішень щодо управління 
доходами та витратами, зокрема на виконання податкових зобов’язань. 
Як платник податків, промисловий холдинг має особливості, пов’язані з 
його правосуб’єктністю, суттєвим впливом на формування дохідної 

У складі керуючої компанії 

холдингу формується спеціальний 

підрозділ, який має вирішувати 

питання управління податковими 

зобов’язаннями, визначається його 

місце в організаційній структурі та 

розробляються регламенти, які 

допоможуть підрозділу ефективно 

виконувати свою роль 

Компанія-аутсорсер розробляє 

та впроваджує методики, які  

дозволять бізнесу адаптуватися 

до змін у податковому 

законодавстві, знизити податкове 

навантаження, побудувати 

партнерські відносини з 

податковою службою, 

оптимізувати податкові витрати 

Фахівці компанії-аутсорсера спільно з профільним департаментом холдингу 

здійснюють діагностику поточних бізнес-процесів (зокрема податкового 

планування, контролю, складання і подання податкової звітності, сплати 

податкових платежів) та ідентифікацію ризиків, а також розробляють 

пропозиції щодо напрямів податкової оптимізації 
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частини державного та місцевого бюджетів, а також можливістю бути 
соціально відповідальним стосовно участі в розвитку території присутності. 

2 Виявлено подвійну природу податкових зобов’язань промислового 
холдингу: з одного боку, це витрати, що впливають на залучення та 
вивільнення обігових коштів, а з іншого − обсяги витрат на виконання 
податкових зобов’язань залежать як від результатів господарської 
діяльності, так і від впливу зовнішнього середовища, пов’язаного зі 
змінами в податковому законодавстві щодо ставок, термінів і пільг. У 
зв’язку з цим витратами на виконання податкових зобов’язань можна 
керувати як будь-якими витратами, що залежать від обсягів виробництва, 
а також необхідно враховувати можливості зміни податкових зобов’язань 
як об’єкта впливу зовнішнього середовища промислового холдингу.  

3 Запропоновано розглядати управління податковими зобов’язаннями як 
складний процес, який включає виконання комплексу рутинних 
управлінських функцій (планування, облік, аналіз, контроль витрат на 
погашення податкових зобов’язань), обґрунтування, прийняття та 
реалізацію ситуаційних рішень, спрямованих на врахування змін у 
податковому законодавстві, забезпечення організаційної комунікації між 
профільним департаментом головного офісу холдингу та фінансовими 
службами, взаємодію з податковими органами, а також оптимізацію 
витрат на виконання податкових зобов’язань на підставі використання 
відповідних інструментів та організації належного інформаційного 
забезпечення. Провідну роль у процесі управління податковими 
зобов’язаннями відіграє організаційна складова. 

4 Визначено, що інформаційне забезпечення управління податковими 
зобов’язаннями промислового холдингу обумовлене структурою 
податкового поля, організаційною структурою, обраною податковою 
політикою та законодавчою базою оподаткування. Функціональний 
підхід до управління податковими зобов’язаннями реалізується в рамках 
загальної системи корпоративного бюджетування, яка охоплює всі ланки 
виробничо-господарської діяльності. Він спрямований на дотримання 
відповідних регламентів щодо планування, обліку, аналізу та контролю 
витрат на виконання податкових зобов’язань на підставі аналізу їх 
динаміки, частки у структурі загальних витрат, оцінки впливу на 
ефективність використання обігових коштів. Ситуаційний підхід 
передбачає формування податкових бюджетів і прийняття рішень щодо 
оптимізації витрат на виконання податкових зобов’язань із 
використанням моделі перерозподілу відповідних видатків між 
підприємствами-учасниками холдингу в рамках чинного законодавства.  

5 Запропоновано концепцію управління податковими зобов’язаннями 
промислового холдингу, яка містить сукупність принципів, загальних і 
спеціальних функцій, стратегічних і тактичних рішень, спрямована на 
досягнення оптимального податкового навантаження за умов 
допустимого рівня податкових ризиків шляхом оптимізації податкових 
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нарахувань і платежів у рамках законодавства України і міжнародного 
права. Невід’ємною складовою концепції виступає інформаційно-
організаційна модель внутрішньої та зовнішньої комунікації профільного 
департаменту з фінансовими підрозділами учасників холдингу та 
підрозділами головного офісу, податковими органами, органами 
державної влади та місцевого самоврядування, сервісними компаніями 
на підставі використання єдиного інформаційного простору, який 
охоплює всі ланки виробничо-господарської діяльності, що дозволяє 
сформувати податковий напрям у складі корпоративної культури, 
підтримувати необхідний рівень податкової дисципліни та взаємодіяти з 
контролюючими податковими органами. 

6 Обґрунтовано, що при реалізації профільним департаментом холдингу 
концепції управління податковими зобов’язаннями разом із взаємодією з 
функціональними підрозділами головного офісу та фінансовими 
підрозділами учасників холдингу у процесах планування, обліку, аналізу 
та контролю витрат на виконання податкових зобов’язань на підставі 
відповідних регламентів доцільно використовувати моделі оптимізації 
податкових зобов’язань щодо забезпечення їх ліквідності (перерозподіл 
періодів сплати податку на прибуток); методичні підходи до вибору між 
податковими резервами та ризиками (на основі оцінки вигід між 
створенням податкового резерву та можливим ризиком); оцінки великих 
інвестиційних угод. Зазначені інструменти податкової оптимізації 
відповідають вимогам чинного податкового законодавства. 

7 Встановлено доцільність залучення сервісної компанії до реалізації 
концепції управління податковими зобов’язаннями на підставі 
комплексного використання інсорсингу та аутсорсингу. Інсорсинг 
передбачає створення загального центру обслуговування всередині 
холдингу, а аутсорсинг − залучення сервісної консалтингової компанії. 
Загальний центр обслуговування дозволяє централізувати виконання 
функцій управління податковими зобов’язаннями, що сприяє 
підвищенню якості та оперативності одержання консолідованих даних, 
вивільненню й перерозподілу персоналу між структурними 
підрозділами. Залучення аутсорсингової консалтингової компанії 
забезпечує навчання персоналу щодо обґрунтування та реалізації 
ситуаційних рішень, а також набуття навичок ефективної партнерської 
взаємодії з контролюючими податковими органами, формування 
податкового напряму у складі корпоративної культури. 

Представлені в роботі теоретико-методичні підходи, пропозиції та 
рекомендації щодо організації управління податковими зобов’язаннями 
промислового холдингу дозволяють приймати і реалізовувати відповідні 
рішення, спрямовані на раціональне використання обігових коштів, 
запобігання виникненню податкових ризиків, підтримку репутації 
холдингу як дисциплінованого платника податків. 
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інформаційне забезпечення, функціональний підхід до управління 

витратами на їх виконання, ситуаційний підхід до управління податковими 

зобов’язаннями в системі корпоративного бюджетування. Сформовано 

концепцію управління податковими зобов’язаннями промислового 
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холдингу та визначено організаційні можливості її реалізації. Розроблено 

моделі оптимізації витрат на виконання податкових зобов’язань при 

реалізації концепції профільним департаментом промислового холдингу. 

Запропоновано використання технологій інсорсингу та аутсорсингу при 

реалізації концепції із залученням сервісних компаній.  

Ключові слова: промисловий холдинг, податкові зобов’язання, управління, 

організація, прийняття рішень, бюджетування, концепція, оптимізація 

витрат, інсорсинг, аутсорсинг. 

 

АННОТАЦИЯ 

Косицкий К.В. Организация управления налоговыми обязательствами 

промышленного холдинга. − Квалификационная научная работа на 

правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических  

наук по специальности 08.00.04 − экономика и управление предприятиями 

(по видам экономической деятельности). − Институт экономики 

промышленности НАН Украины, Киев, 2020. 

В диссертации сформулированы новые и получили дальнейшее развитие 

существующие теоретико-методические основы организации управления 

налоговыми обязательствами промышленного холдинга, позволяющие 

принимать решения, направленные на повышение эффективности 

хозяйствования за счет снижения затрат и высвобождения оборотных 

средств. Раскрыта роль промышленного холдинга как объединения 

предприятий и налогоплательщика. Определена сущность налоговых 

обязательств и необходимость управления ими. Исследован процесс 

управления налоговыми обязательствами промышленного холдинга и его 

организационная составляющая. Обобщен практический опыт управления 

налоговыми обязательствами промышленного холдинга, в частности 

информационное обеспечение, функциональный подход к управлению 

затратами на их выполнение, ситуационный подход к управлению 

налоговыми обязательствами в системе корпоративного бюджетирования. 

Сформирована концепция управления налоговыми обязательствами 

промышленного холдинга и определены организационные возможности ее 

реализации. Разработаны модели оптимизации затрат на выполнение 

налоговых обязательств при реализации концепции профильным 

департаментом промышленного холдинга. Предложено использование 

технологий инсорсинга и аутсорсинга при реализации концепции с 

привлечением сервисных компаний. 

Ключевые слова: промышленный холдинг, налоговые обязательства, 

управление, организация, принятие решений, бюджетирование, концепция, 

оптимизация затрат, инсорсинг, аутсорсинг.  
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SUMMARY 

Kosytskyy K.V. Organization of tax liabilities management of an industrial 

holding. – Qualifying scientific work on the rights of manuscripts.  
Thesis for the scientific degree of candidate of economics sciences, specialty 
08.00.04 – Economics and management of enterprises (by the types of economic 
activities). – Institute of Industrial Economics of the National Academy 
of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2020. 
In the thesis, new theoretical and methodological foundations of an industrial 
holding tax liabilities management organization are formulated or received 
further development, which permits to make decisions aimed at the management 
efficiency improvement at the expense of cost reduction and working capital 
release. 
The features of an industrial holding as a group of enterprises and its role as a 
major taxpayer are disclosed. The specifics of an industrial holding as a group of 
enterprises, its complex organizational structure affect the decision making and 
implementation, as well as the ability to maneuver resources, and can provide 
both revenue growth and cost reduction (including the tax liabilities). The role of 
industrial holding as a major taxpayer is caused by its legal personality, 
participation in the formation of budgets of various levels, and assistance in 
solving the problems of economic and social development of the territory of 
presence. 
The objective necessity of cost management of tax liabilities fulfillment has been 
substantiated taking into account their essence and dual nature. This is connected 
with the possibility to influence the tax liabilities fulfillment expenditures at the 
expense of changes in business conditions and the necessity to take into account 
environmental factors that can change the structure of the tax field, the level of 
the tax burden, the choice of tax policy and the use of tax benefits. 
The process of an industrial holding tax liabilities management and its 
organizational features is investigated. The leading role of the organizational 
component in the process of an industrial holding tax liabilities management has 
been substantiated. It should be considered from a functional and situational 
point of view if there is adequate information support that allows optimizing the 
level of tax expenses, obtaining working capital savings, and forming the tax 
direction as part of the holding’s corporate culture. 
The practice is generalized and the set of measures and techniques of industrial 
holding tax liabilities management is improved. It includes: information and 
analytical support (components of the tax field, objects of taxation, the legislative 
base, tax regulations for business transactions, live data on taxation); functional 
approach to planning, accounting and cost control to fulfill tax liabilities based 
on accounting policy compliance; a situational approach, including the formation 
of tax budgets and the choice of decisions to optimize the profit taxation using 
the model of redistribution of expenses between enterprises participating in the 
holding, according to current legislation. 
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A tax liabilities management concept has been proposed, that, along with the 
principles, general and special functions, strategic and tactical tasks, it takes into 
account the informational and organizational model of internal (vertical 
interaction with financial and economic departments of holding companies; 
horizontal interaction with functional departments of the head office ) and 
external (with economic environment agents) communications of the specialized 
department based on the use of a single information space, covering all the units 
of industrial and economic activity. The implementation of the concept will 
increase tax discipline within the holding, maintain coordinated partnerships 
with state regulatory authorities and form a tax direction as part of the corporate 
organizational culture. 
There are developed the tools for substantiating and making functional decisions 
by the specialized (tax) department of the holding to manage the costs of tax 
liabilities fulfillment by combining the process of tax planning, tax optimization, 
and tax control, as well as justifying situational decisions that ensure the 
maintenance of liquidity of the holding's enterprises based on a formalized 
model; use of reserves for taxes taking into account tax risks; tax appraisal of 
major investment agreements. 
It is formed a methodological approach to the engagement of a service company 
based on the insourcing and outsourcing tools integrated use in order to 
implement the tax liabilities management concept. With the help of insourcing, 
it is proposed to create a corporate service center for enterprises-members of the 
holding. The involvement of an outsourcing service company allows performing 
the tax function more efficiently and assists the personnel training of the 
holding's specialized department in decision making on tax optimization, 
establishing of partnerships with tax authorities, and forming a tax direction in 
the corporate culture system of the holding. 
Keywords: industrial holding, tax liabilities, management, organization, decision 
making, budgeting, concept, cost optimization, insourcing, outsourcing. 
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