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АНОТАЦІЯ 

 

Косицький К.В. Організація управління податковими зобов’язаннями   

промислового холдингу. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності) (051 – Економіка). – 

Інститут економіки промисловості НАН України, Київ, 2020. 

Дослідження показують, що у сучасних умовах господарювання все більшої 

актуальності набувають проблеми підвищення ефективності функціонування 

великих інтегрованих структур холдингового типу за рахунок зниження 

витрат і  вивільнення обігових  коштів. Зазначене передбачає управління 

витратами, включаючи витрати на виконання податкових зобов’язань. Це, в 

свою чергу, потребує організації, яка базується на використанні відповідного 

теоретико-методичного забезпечення та науково-прикладних розробок. 

Метою дослідження є подальший розвиток  теоретико-методичних засад та 

розробка практичних рекомендацій щодо організації управління податковими 

зобов’язаннями промислового холдингу. 

Об’єктом дослідження є процес управління податковими зобов’язаннями 

промислового холдингу у сучасних умовах розвитку економіки. 

Предметом дослідження є теоретичні, науково-методичні та практичні засади 

вдосконалення організації управління податковими зобов’язаннями 

промислового холдингу. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у подальшому розвитку 

теоретичних положень, розробці науково-методичних і прикладних 

положень щодо організації процесу управління податковими зобов’язаннями 

промислового холдингу з урахуванням особливостей його функціонування та 

розвитку. 

Практична значущість одержаних результатів дослідження полягає в тому, 

що запропоновані рекомендації щодо вдосконалення управління 
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податковими зобов’язаннями можна використовувати у практичній 

діяльності промислових холдингів України. 

У роботі узагальнено характеристики промислового холдингу як об’єднання 

підприємств, включаючи мету створення, тип інтеграції, принципи побудови,   

функції, способи взаємодії. Досліджено переваги й недоліки даної 

організаційно-правової форми та  систематизовано ознаки за корпоративним 

та управлінським контуром (організаційною структурою та взаємодією 

учасників). Визначено, що промисловий холдинг є операційним холдингом з 

високим ступенем централізації управління фінансами, включаючи витрати 

на виконання податкових зобов’язань.  

Надано авторське трактування терміна «податкове зобов’язання», під яким 

розуміється сума коштів, яку платник податків сплачує до відповідного 

бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, що визначено 

чинним податковим законодавством. Витрати на виконання податкових 

зобов’язань умовно класифіковано на постійні та змінні залежно від процесу 

господарювання та його результатів.  

Доведено, що, на відміну від інших постійних витрат, податкові зобов’язання 

встановлюються державою або органами місцевого самоврядування, 

сплачуються у встановлені терміни та їх не можна змінити за бажанням 

платника. З огляду на це, виявлено їх подвійну природу, яку пов’язано з 

впливом на внутріфірмові та зовнішні чинники, що пов’язані зі змінами у 

податковому законодавстві. 

Уточнено суть поняття «управління податковими зобов’язаннями» як дії, що 

спрямовано на забезпечення мінімізації витрат обігових коштів на їх 

виконання при дотриманні податкового законодавства та наповнення 

державного й місцевого бюджетів за рахунок податкових джерел. Процес 

управління податковими зобов’язаннями включає функціональний 

(планування, облік, аналіз і контроль витрат на їх виконання) і ситуаційний 

підхід, який передбачає прийняття рішень щодо оптимізації витрат на 

оподаткування за дотриманням податкового законодавства. Для цього 
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формується інформаційне забезпечення, що включає єдину інформаційну 

базу та  принципи її формування, обробки й використання. 

Встановлено, що інформаційне забезпечення поєднує й узагальнює всі 

елементи системи управління податковими зобов'язаннями, інтегрує облікові, 

аналітичні, контрольні дані та їх носії, а також здійснює збір, обробку, 

зберігання, надання та поширення інформації. У рамках системи 

корпоративного бюджетування за дотриманням принципів  безперервності, 

варіативності, унітарності, відповідальності та гармонійності формується 

система бюджетів, яка включає операційні бюджети, бюджети звітних даних, 

зведені бюджети, та здійснюється узгодження оперативних бюджетів із 

звітними. Зазначена система бюджетів охоплює всі ланки виробничо-

господарської діяльності та надає інформацію для подальшого використання 

в процесі управління податковими зобов’язаннями. 

Запропоновано комплекс заходів і прийомів управління податковими 

зобов’язаннями промислового холдингу, який включає: інформаційно-

аналітичне забезпечення (податкове поле, об’єкти оподаткування, 

законодавчу базу, режим оподаткування господарських операцій, оперативні 

дані щодо оподаткування); функціональний підхід  до планування, обліку та 

контролю витрат на виконання податкових зобов’язань, який базується на  

дотриманні принципів обраного напряму облікової політики;  ситуаційний 

підхід, що ґрунтується на формуванні податкових бюджетів і виборі рішень 

щодо оптимізації витрат на виконання податкових зобов’язань, 

формалізованих за допомогою відповідної матриці та експертних технологій. 

Удосконалено інструментальні засоби обґрунтування й прийняття рішень 

профільним департаментом холдингу щодо управління витратами на 

виконання податкових зобов’язань шляхом  поєднання процесу податкового 

планування, податкової оптимізації та податкового контролю, а також 

використання моделей, спрямованих на підтримку ліквідності, вибору між 

залученням податкових резервів і запобіганням податкових ризиків, 

оцінювання великих інвестиційних угод. 
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У процесі податкового планування обираються варіанти фінансово-

господарської діяльності з метою оптимізації податкових витрат, мінімізації 

податкового навантаження при допустимому рівні податкових ризиків. 

Податковий облік передбачає відображення інформації про нараховані та 

виконані податкові зобов’язання у регістрах обліку відповідно до обраної 

облікової політики. Корпоративний податковий контроль здійснюється на 

рівні учасників і бухгалтерських служб. Важливою складовою 

корпоративного податкового менеджменту виступає розподіл функцій 

управління між структурними підрозділами головного офісу та відповідними 

підрозділами підприємств учасників, розробка податкових інструкцій, 

оптимізація завдань, прав і відповідальності між структурними підрозділам, а 

також відповідне матеріально-технічне забезпечення, комп’ютерне 

обладнання, засоби збору, обробки, збереження  та передачі інформації.  

Ситуаційний підхід до управління податковими зобов’язаннями здійснюється 

у рамках корпоративної системи бюджетування шляхом формування 

податкових бюджетів та вибору рішень, спрямованих на підвищення рівня 

прибутку на підставі використання відповідної матриці та експертних 

технологій.  

Встановлено, що ключовим в управлінні податковими зобов’язаннями 

промислового холдингу є врахування організаційної складової при 

формуванні інформаційного забезпечення, здійсненні функціонального 

підходу та маневруванні витратами на виконання податкових зобов’язань у 

рамках ситуаційного підходу, що потребує розроблення відповідної 

концепції. 

Обґрунтовано концепцію управління податковими зобов’язаннями, що 

включає поряд з принципами, загальними і спеціальними функціями, 

стратегічними і тактичними завданнями інформаційно-організаційну модель 

її  впровадження, яка передбачає вертикальну взаємодію профільного 

департаменту з фінансово-економічними підрозділами підприємств-

учасників холдингу, горизонтальну взаємодію з функціональними 
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підрозділами головного офісу холдингу, а також взаємодії з агентами  із 

зовнішньоекономічного середовища на підставі використання єдиного 

інформаційного простору. Визначено, що запропонована концепція може 

реалізовуватися як безпосередньо профільним департаментом промислового 

холдингу, так і шляхом залучення спеціалізованих сервісних компаній з 

використанням технологій інсорсингу та аутсорсингу на підставі  

комплексного підходу. Технологія інсорсингу передбачає обґрунтування  й 

впровадження  проекту організації центру загального обслуговування на 

підставі використання відповідного методичного підходу, який має включати 

такі етапи: визначення мети, завдань, критеріїв досягнення мети та 

визначення чинників, що впливають на досягнення мети; існуюча практика, 

пропозиції щодо вдосконалення, переваги, вітчизняні й зарубіжні аналоги; 

схема функціонування сервісної інсорсінгової компанії та її взаємозв’язок із 

підрозділами головного офісу та замовником; визначення сфер 

відповідальності замовника та виконавця; визначення завдань головного 

офісу щодо взаємодії із сервісним центром; опис документообігу, бізнес-

процесів, розробка проекту угоди між сервіс-центром та замовником, 

розробка організаційної структури сервіс-центру; технічне і кадрове 

забезпечення; забезпечення спадкоємності й адекватності проекту; структура 

управління проектом; вимоги до формування робочих груп; розробка графіку 

реалізації проекту.  

Прийняття рішення про використання технологій аутсорсингу  в управлінні 

податковими зобов’язаннями промислового  холдингу потребує  врахування 

переваг і недоліків, а також ризиків, які можуть виникнути  при передачі 

виконання окремих завдань, зокрема формування й підтримки інформаційно-

аналітичного забезпечення, обліку й контролю витрат на виконання 

податкових зобов’язань, узгодження даних податкових бюджетів. 

Комплексний підхід до використання технологій інсорсингу та аутсорсингу, 

поряд із виконанням завдань оперативного управління податковими 

зобов’язаннями (прогнозування  податкових виплат і зниження витрат на 
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сплату податків,  управління грошовими потоками), дозволить забезпечити 

навчання персоналу замовника щодо  встановлення партнерських  

взаємовідносин з податковими органами, здійснювати оцінювання й 

управління податковими ризиками, а також сприятиме формуванню 

податкового напряму у складі  корпоративної культури холдингу. 

Ключові слова: промисловий холдинг, податкове зобов’язання, організація, 

управління, витрати, управління податковими зобов’язаннями, функції 

управління, податкове законодавство, концепція, інформаційне забезпечення, 

профільний департамент холдингу, інсорсинг, аутсорсинг, комплексний 

підхід, ефект.    

  

SUMMARY 

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

– Qualifying scientific work on the rights of manuscripts. Thesis on competition of 

a scientific degree of candidate of economic sciences on a specialty 08.00.04 – 

Еconomics and management of enterprises (by the types of economic activities) 

(051 – Economics). – Institute of Industrial Economics of the National Academy 

of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2020. 

Studies show that in modern economic conditions the problems of the holding type 

large integrated structures efficiency increase by reducing costs and releasing 

working capital are becoming increasingly important. This involves cost 

management, including the cost of tax liabilities fulfillment. This, in turn, requires 

an organization based upon the application of appropriate theoretical and 

methodological support and applied scientific research. 

The purpose of the study is the further development of theoretical and 

methodological principles and elaboration of practical recommendations for the 

organization of tax liabilities management of the industrial holding. 

The object of the study is the process of the tax liabilities management of an 

industrial holding in the current conditions of economic development.  

The subject of the research is the theoretical, scientific-methodical, and practical 
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principles of improving the organization of tax liabilities management of the 

industrial holding. 

The scientific novelty of the obtained results is concluded in the further progress of 

theoretical, scientific-methodical, and applied provisions as for the organization of 

tax liabilities management process of the industrial holding, taking into account the 

peculiarities of its operation and development. 

The practical significance of the obtained results of the study is that the proposed 

recommendations on tax liabilities management improvement can be used in 

Ukraine’s industrial holdings practice. 

In the thesis, the characteristics of an industrial holding as a group of enterprises 

are summarized, including the purpose of creation, type of integration, principles 

of construction, functions, methods of interaction. The advantages and 

disadvantages of this organizational-legal form are investigated and the features by 

corporate and managerial contour (organizational structure and interaction of 

participants) are systematized. The industrial holding is identified as an operating 

holding company with a high degree of financial management centralization, 

including tax fulfillment costs. 

It is given the author's interpretation of the term “tax liability”, which means the 

amount of money that the taxpayer pays to the relevant budget as a tax or fee on 

the basis, in order and terms specified by applicable tax law. Costs of tax liabilities 

fulfillment are conditionally classified into fixed and variable depending on the 

management process and its results.  

It is proved that, unlike other fixed costs, tax liabilities are set by the state or local 

governments, are paid in a set term, and cannot be changed at the request of the 

payer. Given the abovementioned, the tax liabilities dual nature is identified, which 

is related to the impact on internal and external factors associated with changes in 

tax legislation. 

It is précised the essence of the “tax liabilities management” concept as an action 

aimed at working capital costs minimizing for their fulfillment in compliance with 

tax legislation and filling the state and local budgets at the expense of tax sources. 
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The process of managing the tax liabilities includes a functional approach (costs 

planning, accounting, analysis, and control for their fulfillment) and a situational 

approach, which involves decision making for cost optimization of taxation in 

compliance with tax laws. For this purpose, information support is formed, which 

includes a single information base and the principles of its formation, processing, 

and use.  

It is established that information support combines and summarizes all elements of 

the tax liabilities management system, integrates accounting, analytical, control 

data, and their media, as well as collects, processes, stores, provides and 

disseminates information. Within the system of corporate budgeting, in compliance 

with the principles of continuity, variability, unitarity, responsibility and harmony, 

a system of budgets is formed, which includes operating budgets, reporting 

budgets, consolidated budgets, and operational budgets is coordinated with the 

reporting ones. This system of budgets covers all levels of production and 

economic activities and provides information for further application in the process 

of tax liabilities management.  

It is proposed the set of measures and techniques of industrial holding tax 

liabilities management that includes: information and analytical support (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 principles compliance of chosen accounting policy; 

a situational approach, based on the formation of tax budgets and the choice of 

decisions to optimize the cost of tax liabilities fulfillment, formalized through the 

appropriate matrix and expert technology. 

There are improved the tools for substantiating and decision making by the 

specialized 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 the application of models aimed at maintaining liquidity, 

choosing between attracting tax reserves and preventing tax risks, assessing large 

investment agreements. 
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In the process of tax planning, the variants of financial and economic activity are 

selected in order to optimize tax expenditures, minimize tax burden at an 

acceptable level of tax risks. Tax accounting supposes the display of information 

on accrued and fulfilled tax liabilities in the accounting registers in accordance 

with the chosen accounting policy. Corporate tax control is carried out at the level 

of participants and accounting services. An important component of corporate tax 

management is the distribution of management functions between the structural 

units of the head office and the relevant divisions of the participating companies, 

development of tax instructions, optimization of tasks, rights, and responsibilities 

between structural units, as well as appropriate logistics, computer equipment, 

means of collecting, processing, storing and transmitting of information.  

The situational approach to tax liabilities management is carried out within the 

corporate budgeting system by forming tax budgets and choosing solutions aimed at 

increasing the level of profit based on the usage of an appropriate matrix and expert 

technologies. 

It is established that the key element in tax liabilities management of an industrial 

holding is taking into consideration the organizational component in the formation 

of information support, implementation of a functional approach, and maneuvering 

the costs of tax liabilities within the situational approach, which requires the 

development of a corresponding concept. 

A tax liabilities management concept has been proposed, that, along with the 

principles, general and special functions, strategic and tactical tasks, takes into 

account the implementation of informational and organizational model supposing 

vertical interaction of specialized department with financial and economic 

departments of holding companies, as well as horizontal interaction with functional 

departments of the head office and interaction with economic environment agents 

based on the use of a single information space.   

It is determined that the proposed concept can be implemented both directly by the 

specialized department of the industrial holding and by involving specialized 

service companies using insourcing and outsourcing technologies on the basis of 
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an integrated approach. Insourcing technology implicates the justification and 

implementation of the project of general service center organization based on the 

use of appropriate methodological approach, which should include the following 

stages: definition of goals, objectives, criteria for achieving the goal and 

identifying factors influencing the goal achieving; existing practice, suggestions 

for improvement, advantages, domestic and foreign analogues; the scheme of 

service insourcing company operation and its liaison with the head office 

departments and the customer; definition of areas of responsibility of the customer 

and the executor; definition of head office tasks concerning the interaction with 

service center; description of document flow, business processes, development of a 

draft agreement between the service center and the customer, development of the 

organizational structure of the service center; technical and personnel support; 

ensuring the continuity and adequacy of the draft; management structure of the 

draft; requirements for the formation of working groups; development of the draft 

implementation schedule.  

The decision making about the use of outsourcing technologies in tax liabilities 

management of an industrial holding requires consideration of the advantages and 

disadvantages, as well as risks that may arise while devolving certain tasks, 

including the formation and maintenance of information and analytical support, 

accounting and control of tax fulfillment costs, coordination of tax budgets data. 

An integrated approach to the application of insourcing and outsourcing 

technologies, along with the fulfillment of tax liabilities operational management 

tasks (tax payments forecasting and tax costs reducing, cash flow management), 

will provide training for customer’s staff to establish partnerships with tax 

authorities, to assess and manage tax risks, as well as contribute to the formation of 

the tax direction as part of the corporate culture of the holding. 

Keywords: industrial holding, tax liability, organization, management, costs, tax 

liabilities management, management functions, tax legislation, concept, 

information support, specialized department of the holding, insourcing, 

outsourcing, integrated approach, effect.   
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ВСТУП 
 

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-
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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, 

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 
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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 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 



21 

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; 
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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. 

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 
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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: 

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, 
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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 

між структурними підрозділами. Залучення сервісної компанії-аутсорсера 
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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, участі у формуванні бюджетів різних рівнів, сприяння 

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, 
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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.  

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 
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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 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» 



28 

(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 сторінок.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ПОДАТКОВИМИ 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ ПРОМИСЛОВОГО ХОЛДИНГУ 

 

1.1 Особливості промислового холдингу як об’єднання підприємств та 

платника податків 

 

За даними Державної служби статистики України, на частку великих 

підприємств та об’єднань у промисловому секторі у 2014-2018 р. припадало  

від 58% до 64% виробленої продукції, понад 56%, до 65% доданої вартості  

та від 52% до 67% валових капітальних інвестицій [1, с.233; 236; 243]. Дві 

третини великих промислових підприємств та об’єднань у даний час мають 

позитивні фінансові результати господарської діяльності, а їх рентабельність 

від операційної діяльності складає 9,4% та 5,8% від усієї діяльності [1, с.253; 

263]. І хоча у промисловості України великі підприємства та об’єднання 

займають лише піввідсотка серед суб’єктів господарювання на їх часту 

доводиться половина необоротних та оборотних активів, а також більш 

третини зайнятих, що пояснюється як структурою промислового сектору, що 

історично склалася, так і результатами ринкових перетворень, які обумовили 

необхідність пошуку нових форм організації й управління виробництвом з 

урахуванням нестабільності та динамічної мінливості ринкового середовища.  

Вказані вище тенденції є предметом наукового інтересу провідних учених 

задля вирішення економічних і соціальних проблем розвитку промисловості. 

Так, О.І. Амошею та Л.М. Саломатіною проаналізовано та узагальнено 

регіональні особливості  інноваційного розвитку промислових підприємств 

та визначено шляхи їх подолання [2]; В.П. Антонюк та Л.Л. Шамільовою 

виконана оцінка трудового потенціалу наукоємних галузей промисловості 

[3]; В.П. Вишневським та авторським колективом монографії «Національна 

модель неоіндустріального розвитку України» розглянуто можливості 
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розвитку різних за наукоємним потенціалом галузей промисловості та 

фінансові аспекти підтримки цього процесу, включаючи податкові важелі [4]; 

В.М. Геєць аналізує та оцінює бар’єри, що перешкоджають інноваційному 

розвитку промисловості та визначає шляхи їх подолання [5]; Ю.С. Залознова 

поєднує у своєму дослідженні економічні та соціальні аспекти розвитку 

промислового сектору та пропонує їх комплексне вирішення [6]; А.О. Касич 

обґрунтовує модернізацію  стратегічним завданням розвитку промисловості 

України [7]; Е.М. Лібанова та авторський колектив монографії [8] звертають 

увагу на необхідність розширення  інституційного забезпечення діяльності 

великого бізнесу на засадах соціальної відповідальності, включаючи 

соціальне партнерство та соціальне інвестування  як складові людського 

розвитку [8];  О.В. Лях, аналізує зміни у промисловій політиці в умовах 

децентралізації та переходу до розумної спеціалізації [9], Ю.В. Макогон та 

В.В. Подунай визначають передумови переходу економіки України на етап 

постіндустріального розвитку [10], О.Ф. Новікова, Л.М. Логачова 

розглядають методологічні аспекти та визначають чинники активізації 

соціального потенціалу промисловості України [11]; Н.В. Осадча, О.К. Котко 

оцінюють особливості інноваційної політики в умовах модернізації 

промисловості [12]; Ю.М. Харазішвілі, В.І. Ляшенко розглядають проблеми 

оцінки та інтегральні індекси сталого розвитку промисловості України з 

позицій економічної безпеки [13]; В.М. Хобта, І.С. Кладченко, 

представляючи динаміку процесів економічного розвитку України, звертають 

увагу на проблеми розвитку промислового сектору [14]; В.Я. Швець, 

Ю.В. Никифорова розглядають глобалізаційні чинники, що впливають на 

оптимізацію трудових ресурсів підприємств промислового сектору [15]. 

Сумуючи представлені результати досліджень провідних фахівців з проблем 

економічного та соціального розвитку промислового сектору України, 

можливо зробити висновок, що саме ефективне господарювання великих 

підприємств та об'єднань дозволить вирішити завдання модернізації, 

неоіндустріалізації, розумної спеціалізації, активізації соціального 
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потенціалу та підтримки економічної безпеки.  Інтегрований в об’єднаннях  

фінансовий, науковий і кадровий потенціал створює можливості для 

реалізації комплексних програм підготовки та перепідготовки фахівців, 

здійснення яких вимагає великих витрат, створення  наукових і проектних 

компаній, орієнтованих на освоєння техніки і технології нових поколінь. 

Проблемам забезпечення ефективного управління та господарювання 

великих підприємств і об’єднань, включаючи холдинги, в промисловості 

України присвячено монографії І.П. Булєєва [16], Н.Ю. Брюховецької [17], 

Ю.З.Драчука [18], С.Я. Єлецьких [19], , М.В. Мельникової [20],  В.А.Панкова 

[21] Ю.С. Погорелова [22], Н.Ю. Рекової [23], Г.3. Шевцової [24], Н.А. 

Янковського [25] Cпираючись на результати досліджень, охарактеризуємо 

особливості промислового холдингу як об’єднання підприємств та визначимо 

його роль як платника податків.    

Слід зазначити, що специфічними особливостями інфраструктури бізнесу 

базових галузей української промисловості є висока ресурсо- та 

енергоємність виробництва, потреба у великому обсязі фінансових ресурсів і 

соціальна відповідальність. Зазначені особливості обумовлюють інтеграційні 

процеси та створення і функціонування складних господарських систем, що 

являють собою групу взаємопов'язаних організацій, які мають певну 

внутрішню структуру, і є однією з ефективних форм централізації капіталу. З 

одного боку, забезпечується оперативна активність, яку пов'язано з ринком 

(маркетингова політика, ринкова стратегія) та з фінансовою самостійністю, а 

з іншого, – функціонує єдиний центр загального керівництва. Світовий 

досвіді вітчизняна практика показує, що господарською системою, яка має 

вказані властивості, є саме холдингова структура [26, с.109; 27, с. 37]. 

Зважаючи на те, що термін «холдинг» є похідним від англійського hold –

«тримати», тобто холдинг – це компанія, яка володіє контрольними пакетами 

акцій інших компаній (тримає ці пакети). Однак у міжнародній і вітчизняній 

практиці під терміном «холдинг» маються на увазі різні поняття [27, с. 37; 28, 

с.38; 29, с.78]. Так, відповідно до законодавства Великобританії «холдинг» – 
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це головна компанія, яка контролює діяльність інших підприємств через 

володіння контрольними пакетами акцій або на підставі інших умов, що 

містяться у відповідному договорі між ними [28, с.39]. В українській 

практиці холдинг являє собою сукупність підприємств, де головна компанія 

контролює діяльність дочірніх структур. Як визначено у ст. 2 Закону України 

«Про холдингові компанії», діяльність холдингових компаній та їх 

корпоративних підприємств регулюється відповідним законодавчим 

забезпеченням, яке складається з цього Закону, Цивільного кодексу України, 

Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні 

товариства [30]. 

Передумовами формування холдингів є інтеграційні тенденції. Фахівці 

виділяють такі основні види інтеграції: горизонтальна, вертикальна, 

конгломератна, цільова, стратегічна. Горизонтальна інтеграція є реакцією 

постачальників продукції на посилення конкуренції шляхом встановлення  

горизонтальних зв’язків з іншими підприємствами, що дозволяє знижувати 

виробничі витрати завдяки серійності виробництва або поліпшення 

спеціалізації учасників об'єднання. Вертикальна інтеграція – організації, які 

пов'язано послідовністю стадій виробництва та торгівлі, підвищують 

конкурентоспроможність шляхом встановлення вертикальних зв’язків, що 

гарантує поставки сировини і комплектуючих. Конгломератна інтеграція – 

створення об'єднання конгломератного типу (тобто об'єднання непов'язаних 

компаній), що здійснюється для зниження фінансового й операційного 

ризику шляхом диверсифікації діяльності Цільова інтеграція – виникнення 

цільових об'єднань середніх і малих компаній для виконання деяких 

загальних функцій (маркетинг, закупівлі, реклама, збут, отримання товарних 

знаків). Стратегічна інтеграція спостерігається при створенні стратегічних 

альянсів промислових компаній для завоювання конкурентних переваг і 

захисту інтересів на ринку у зв'язку з особливо гострою конкуренцією. У 

промисловому секторі переважають горизонтальна та вертикальна інтеграція, 

що обумовлено техніко- технологічними особливостями виробництва.  
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Фахівці зазначають, що мотивами формування холдингових структур також 

виступає розподіл та кооперація праці, збільшення обсягу виробництва і 

реалізації продукції або послуг, досягнення конкурентної переваги на ринку, 

підвищення рівня концентрації капіталу, інвестиційного потенціалу, 

фінансової стійкості та ефективності функціонування, як окремих учасників, 

так і групи взаємопов'язаних організацій в цілому, поділ відповідальності 

підприємств, що входять до групи, диверсифікація ризиків, активізація 

діяльності  дочірніх підприємств, зростання ринкової вартості компаній, що 

входять в холдингову структуру, зміцнення позицій акцій холдингової 

компанії на фондовому ринку [31, с.118; 32, с.12]. Специфіка роботи 

холдингу визначається як цілями та завданнями, так і можливостями їх 

виконувати.   

Відповідно до сучасних економічних теорій фірми існує три основні підходи 

до формування інтегрованих структур: неокласичний, еволюційний та 

інституційний [33, с. 209, 34, с. 15; 35, с. 14]. Фахівцями-прихильниками 

неокласичної теорії формування інтегрованих структур пов'язується з 

підвищенням загальної ефективності та можливостями отримання вигід за 

рахунок технологічних умов виробництва (так званий ефект масштабу). 

Згідно з еволюційною теорією інтеграція підприємств розглядається з точки 

зору динамічних порівняльних переваг у зв'язку з адаптацією до життєвих 

циклів продукції і технологій. Доцільність формування інтегрованих 

структур у контексті трансакційних витрат, агентських стосунків та впливу 

на них розподілу прав власності аналізується у межах інституційної теорії. 

Відповідно до теорії трансакційних витрат орієнтиром раціональних 

масштабів інтеграції підприємств у холдинг виступає мінімізація як  

трансакційних, так і виробничих витрат, що обумовлено зв’язком 

трансакційних витрат з технологічними умовами виробництва за рахунок 

використання специфічних активів.  

Створення та управління холдингами має низку цілей і завдань, але 

ключовою метою є отримання синергетичного ефекту зростання 



34 

ефективності діяльності в результаті інтеграції, злиття окремих частин у 

єдину систему за рахунок так званого системного ефекту (емерджентності).  

Це можливо досягти за рахунок виконання основних функцій (табл. 1.1).  

Таблиця 1.1 – Основні функції холдингової  структури  

 

Найменування 

функції 
Зміст функції 

Управлінська 

Здійснення холдинговими структурами єдиної політики  

маркетингу, реклами, регулювання, контролю обліку та 

звітності, централізованої юридичної й інформаційної 

підтримки учасників групи взаємопов'язаних 

організацій, стратегічного та поточного планування 

діяльності, а також централізованого управління 

фінансами та персоналом головної та дочірніх компаній 

Інвестиційно-

фінансова 

Централізація і концентрація у головній компанії 

капіталу; здійсненні спільної емісії цінних паперів;  

укладання кредитних угод під гарантії холдингу;  

проведення єдиної інвестиційної та фінансової 

політики; залучення додаткових джерел фінансування; 

вибір варіантів диверсифікації інвестованого капіталу 

Виробнича і 

науково-технічна 

Нарощування інтелектуального потенціалу для 

розвитку нових напрямів виробництва, його 

модернізації, раціонального розміщення потужностей та 

персоналу на дочірніх підприємствах, розробки і 

впровадження нових технологій, матеріалів і видів 

виробів 

Централізованого 

обслуговування 

Технічне обслуговування, загальне постачання і 

забезпечення безпеки 
Складено автором за даними [33, с.211, 34, с.15; 35, с.14]. 

 

З точки зору теорії управління «холдинг» слід розглядати як складну, 

відкриту економічну систему, ознаками складності якої виступає велика 

кількість елементів, зв'язків між ними, а також безліч рівнів управління. При 

цьому наявність економічних структур, якими виконуються відповідні 

економічні ролі, є ознакою холдингу як економічної системи. Щодо 

системоутворюючого елемента промислового холдингу, то ним виступає 

керуюча компанія або велике промислове підприємство, а виконання 

системоутворюючих функцій здійснюється на підставі використання 
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системних принципів, що здійснюють визначальний вплив на ефективність 

діяльності холдингу. При цьому основними серед системних принципів 

функціонування холдингу є принципи: цілісності; залежності та 

ієрархічності; наукової обґрунтованості системи управління; орієнтації 

господарської діяльності на інноваційний шлях розвитку; збереження та 

розширення конкурентних переваг; спеціалізації та кооперації, соціальної 

орієнтованості.  

Поява підходу до організації та розвитку бізнесу на ґрунті формування 

холдингів обумовлює необхідність переосмислення та уточнення засад 

стратегічного управління. Тому доцільним визнано такий підхід до 

стратегічного управління холдингом, ключова ідея якого полягає у 

формуванні ефективної системи залучення та використання ресурсів 

взаємопов'язаних партнерів та об'єднанні у єдиний ефективний комплекс 

діяльності великих промислових підприємств, розвиток виробничих 

можливостей кожного з яких здійснюватиметься через систему стратегічних і 

тактичних методів і принципів управління [33, с. 212; 34, с. 16]. Слід 

підкреслити, що найголовнішими серед ознак холдингу як економічної 

системи є складність структури та сумісність з іншими системами; 

пріоритетність інтересів холдингу в цілому над інтересами його дочірніх 

підприємств; цілісність та адаптивність; властивість до розширеного 

відтворення (рис. 1.1). 

Аналіз вітчизняних і зарубіжних досліджень [26-29; 31-35] дозволив 

систематизувати ознаки холдингових структур, які наведено на рисунку 1.1. 

Виокремлені ознаки впливають на визначення доцільності формування та 

функціонування промислових холдингів, а також обумовлюють необхідність 

використання принципів інтеграційної взаємодії. 

Принципи інтеграційної взаємодії включають: визначення цілей, які 

об'єднують усіх учасників холдингу; пріоритетність загальнохолдингових 

цілей над цілями дочірніх підприємств, розмежування повноважень головної 

компанії та дочірніх підприємств; формування системи комунікаційних 
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зв’язків у холдингу; дотримання політики, тактики, правил і процедур, 

розроблених вищим керівництвом холдингу; регламентація внутрішніх 

холдингових відносин відповідними регламентами; розробка і дотримання 

правил розподілу кінцевого ефекту від спільної діяльності з узгодженням 

інтересів зацікавлених сторін [26, с. 108; 33, с. 214]. 

Сутність управління холдингом, що включає систему управлінських 

інтеграційних відносин між підприємствами з приводу розпорядження 

власністю, їх субординації при вирішенні господарських питань і 

гармонізації інтересів, забезпечення ефекту інтеграційної взаємодії, як при 

вирішенні внутрішніх проблем, так і у взаємовідносинах з агентами 

зовнішнього економічного середовища, проявляється у загальних і 

спеціальних функціях. Планування, організація, мотивація і контроль 

відносяться до загальних функцій. Виконання спеціальних функцій, що 

визначаються особливостями холдингів як інтегрованих структур, 

орієнтоване, в першу чергу, на формування ефекту інтеграційної взаємодії. 

Серед чинників, які сприяють отриманню ефекту від інтеграційної взаємодії, 

особливу увагу слід зосередити на таких: 

можливість керівництва головної компанії при проектуванні ланцюжків 

взаємодії з постачальниками та покупцями визначати зв'язки, які підвищують 

конкурентоспроможність холдингу, і виключити елементи, що стримують 

отримання ефекту (організаційно-управлінські чинники); 

прискорення оборотності капіталу за рахунок виділення у складі холдингів 

стратегічних центрів бізнесу, завданням яких є підтримка новітніх 

технологій, що матимуть значення в майбутньому, оцінка можливостей 

освоєння зовнішніх ринків, розробка рекомендацій щодо скорочення 

виробничого циклу, зменшення витрат, забезпечення якості та зниження 

трудомісткості продукції; 

можливість економії за рахунок масштабів виробництва; 
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Майновий холдинг: головна компанія 
здійснює контроль, володіючи 
контрольним пакетом акцій. 
Договірний холдинг: управління 
дочірнього підприємства здійснюється 
на підставі укладеного між ними 
договору.  

Основна компанія володіє 100% 
капіталу дочірньої компанії; основна 
компанія володіє 50% акцій плюс 1 
акція і більше компанії; основна 
компанія володіє пакетом акцій, що 
перевищує за розмірами пакети 
акцій інших окремих акціонерів 

Портфельний холдинг ( володіє 

контрольними пакетами акцій інших 

компаній);  

Інвестиційний холдинг (володіє й 

управляє пакетами акцій інших 

компаній); 

Портфельні-інвестиційний холдинг 

Інтегрований холдинг  

(підприємства пов'язані 

технологічним ланцюжком).  

Конгломератний (об'єднує 

різнорідні підприємства, не 

пов'язані технологічним 

процесом). 

 

Фінансові й холдинг (більше 50% 

капіталу яких складають цінні папери та 

інші фінансові активи).Нефінансовий 

холдинг володіє фінансовими та 

виробничими активами 

Територіальні (регіональні та 

міжрегіональні за розташу-

ванням дочірніх компаній). 

Галузеві (моногалузеві та 

багатогалузеві за видами 

діяльності дочірніх компаній) 

«Чисті» (головна компанія 

виконують контрольно-

управлінські функції) 

Змішані (здійснюються виробнича, 

транспортна, страхова та інші 

види діяльності) 

Спосіб встановлення 

контролю над дочірніми 

підприємствами 

Характер пайової участі 

основної компанії у 

володінні капіталом 

дочірніх компаній 

За мотивацією 

поведінки основної 

компанії на ринку 

цінних паперів 

За наявністю 

виробничого 

взаємозв'язку 

За юридичним 

статусом власників 

За видами активів, що 

належать основній 

компанії 

За  принципаит  

побудови 

холдингових 

структур 

За  характером 

функцій головної  

компанії 

Рисунок 1.1 – Ознаки холдингових структур 
Складено автором за даними [26-29; 31-35] 

Державні органи, 

юридичні й фізичні особи,  

змішана форма власності 
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економія трансакційних витрат шляхом збору інформації про ринки, стан 

зовнішнього середовища, потенційних постачальників, покупців, організація 

зв'язків з громадськістю та підвищення іміджу; 

зниження економічних ризиків за рахунок поглиблення опрацювання 

ризикованих проектів, створення необхідних резервів, відповідних запасів, 

залучення професійних керівників, консультантів. 

При визначенні економічної ефективності інтеграційної взаємодії в холдингу 

основоположним методологічним принципом виступає принцип системного 

підходу. Його реалізація передбачає оцінку як загального економічного 

ефекту від спільної діяльності, так і ефекту для кожного дочірнього 

підприємства з урахуванням їх інтересів і витрат для реалізації поставлених 

цілей. 

Управління холдинговою компанією являє собою складний процес 

забезпечення ефективного функціонування компанії в умовах соціалізації, 

демократизації відносин із внутрішнім та зовнішнім (глобальним) 

середовищем [36; 37, с. 294; 39, с. 14]. Тому виникає невідповідність вимогам 

гнучкості поширеного розгляду системи управління у трьох напрямах 

(бізнес-система, загальні функції управління та бізнес-функції). Адже 

механізм управління має бути єдиним цілим, оскільки його створення та 

налагодження успішного функціонування в іншому разі пов’язано із 

значними витратами фінансових, людських та інформаційних ресурсах.   

Слід погодитися із визначенням відмінної риси холдингів, запропонованим 

О. Ованесовим, а саме: наявність яскраво вираженого корпоративного 

центру, ядра корпоративного контролю. Ним зазначено, що з точки зору 

корпоративного контуру структура може бути холдингом (мати 

корпоративний центр), але в той же час являти собою монокомпанію у межах 

управлінського контуру (не мати портфелю бізнесів). І навпаки, як визначає 

О. Ованесов, можливою є й така ситуація, коли одна юридична особа може 

бути диверсифікованою компанією, у рамках управлінського обліку якої 

виділено декілька самостійних бізнесів, а також «управлінський» головний 



39 

центр. У цілому, вважаючи холдинг структурою з жорстким ступенем 

інтеграції, О. Ованесов визнає небезпечною та шкідливою можливість її 

пом’якшення [36]. 

Організаційно-економічний механізм управління холдингом є 

багаторівневою системою, суть і зміст якої визначається принципами і 

нормами корпоративного управління. Визначення сутності та опис змісту 

єдиної моделі корпоративного управління відсутнє в сучасній економічній 

літературі. У зв’язку з цим пропонується, щоб різні аспекти виробничої 

діяльності базувалися на загальноприйнятих стандартах, що включають 

зокрема: встановлення цілей і мотивів функціонування корпорації; 

дотримання прав акціонерів; прозорість і доступність інформації; 

реструктуризацію, спрямовану на перехід до структурної самокерованості під 

контролем власників; вибір організаційних структур, які сприяють 

вирішенню поставлених цілей (маркетингових, виробничих та інноваційних 

завдань); розробку загальних принципів діяльності у вигляді місії, філософії 

або іншого документу; перегляд і зміну основ оплати праці персоналу; 

організацію єдиної фінансової та інвестиційної діяльності, які орієнтовані на 

акціонування й самоінвестування [39, с. 14, 40, с. 59]. 

Слід враховувати, що пріоритети та цілі діяльності холдингів, 

контрольованих державою, і приватних холдингів мають суттєві відмінності. 

Це обумовлено особливостями інституційно-галузевої структури української 

промисловості. Так, на даний час гірничодобувна промисловість знаходиться 

як у державній, так і приватній власності, металургійна та гірничо-

збагачувальна промисловість практично повністю перебуває у приватній 

власності, у той час як у нафтогазовій галузі та 

атомній енергетиці функціонують державні об’єднання холдингового типу 

[1, с.120-123, 143-144]. 

Оскільки основною метою господарювання холдингової компанії за умов 

мінливого ринкового середовища слід визнати досягнення стійкого розвитку, 

остільки управління її діяльністю доцільно  здійснювати на ґрунті 
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розроблення й реалізації відповідної стратегії. Серед проблемних аспектів, 

якими характеризується внутрішня система управління холдингами в 

українській промисловості, основними є слабкість бізнес-процесів, низька 

кваліфікація та мотивація робітників, топ-менеджменту, надмірна 

бюрократизація, незадовільний рівень інформаційного забезпечення 

[41, с. 29]. При цьому попередженню та подоланню зазначених проблем 

значною мірою сприяють удосконалення організаційної структури, 

застосування  управлінського взаємозв’язку головної компанії і дочірніх 

підприємств, впровадження корпоративних інформаційних систем, а також 

формування корпоративної культури.  

Окрім того, серед дієвих заходів підвищення якості управління холдингових 

компаній у науковій літературі [26, с. 108; 42, с. 488; 43, с. 127] виокремлено 

використання переваг виробничого й технологічного характеру, досягнутих 

на національному та глобальному ринках; активізацію діяльності щодо 

проникнення на світовий ринок; активне інвестування в маркетинг з метою 

поліпшення іміджу,; збільшення обсягів та рентабельності експортних 

продаж; поширення бренду та розвитку системи збуту за кордоном№ 

впровадження системи збалансованих показників, а також постійне 

підвищення кваліфікації та досвіду персоналу, розвиток організаційної 

культури, удосконалення командної роботи та демократизації відносин між 

топ-менеджментом і співробітниками.  

Аналіз управлінських функцій між головною і дочірніми компаніями 

холдингової структури свідчить, що звичайно використовується 

децентралізоване, централізоване та змішане управління [44, с.104; 45, с.120]. 

При децентралізованому управлінні керуюча компанія фінансового холдингу 

не контролює діяльність окремих бізнес-одиниць і центральною ланкою їх 

інтересів є прибутковість дочірніх компаній, підвищення їх прозорості та 

оптимізації портфеля активів, що належать холдингу. Максимум 

повноважень передається дочірнім підприємствам. При централізованому 

управлінні фінансами з корпоративного центру фінансова служба планує й 
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оптимізує грошові потоки групи компаній, управляє собівартістю 

виробництв та оцінює доцільність подальшої інтеграції. Фінансові служби 

головної компанії виконують функції фінансового планування, оптимізації 

грошових потоків групи, управління собівартістю й подальшою інтеграцією. 

При змішаному підході до управління грошові питання в рамках фінансового 

холдингу вирішують дочірні компанії, а головна компанія відстежує стан їх 

розрахункових рахунків і аналізує можливості виходу на необхідний рівень 

рентабельності дочірніх компаній.  

До найпоширеніших способів роботи керуючої компанії відносяться: 

фінансовий контроль; стратегічний контроль і стратегічне планування 

[46, с. 62; 47, с. 244; 48, с.230]. Набагато рідше зустрічаються ще чотири 

варіанти: централізоване управління; холдингова компанія; стратегічне 

програмування; стратегічна ризикова ініціатива. Фінансовий контроль 

традиційно застосовується у холдингах, які володіють значною кількістю 

різнорідних за видами діяльності стратегічних бізнес-одиниць. При цьому 

зв'язки між бізнес-одиницями достатньо слабкі, які вони використовують, 

прості та стабільні.  

Фахівці [37, с. 295; 47, с. 345] виділяють такі функції керуючих компаній:  

підтримка відносин із зовнішнім середовищем (організація взаємодії з 

акціонерами, учасниками фінансового ринку, представлення інтересів 

холдингу в органах державної влади);  

перерозподіл фінансових ресурсів між підприємствами з метою реалізації 

інвестиційної стратегії;  

забезпечення загального фінансового контролю над діяльністю окремих 

підприємств шляхом розробки та впровадження єдиної системи обліку, 

контролю й аналізу для бізнес-одиниць, що входять у холдинг;  

визначення загальної корпоративної стратегії, яка зазвичай містить рішення 

про рух активів, розмірі та напрями інвестицій, конкурентну стратегію;  
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створення загальної корпоративної культури (об'єднання співробітників 

окремих підприємств у єдину компанію, що сприяє досягненню 

синергетичного ефекту);  

вироблення єдиної системи цінностей, спільної для всіх компаній групи;  

підтримка і розвиток ключових компетенцій для досягнення 

конкурентоспроможності окремих підприємств, організації єдиної для всіх 

компаній холдингу системи управління знаннями;  

координація діяльності окремих компаній для забезпечення ефективної 

співпраці;  

відбір і розвиток керівників окремих підприємств та розробка системи їх 

мотивації і винагороди.  

Дослідниками також визначено три контури організаційної структури, 

включаючи корпоративний, управлінський і фінансовий, що за своєю 

сутністю є проявом холдингової компанії та якими віддзеркалюються різні її 

аспекти [45, с. 121]. Так, корпоративний контур об’єднує обсяг законодавчо 

закріплених прав з управління набором активів і створює базис (так зване 

силове поле) для певної бізнес-концепції, реалізація якої здійснюватиметься 

управлінським контуром, адже обсяг управлінської відповідальності 

розподілено, у тому числі і між нижчими рівнями ієрархічної структури. 

Виокремлення в структурі центрів фінансового обліку та відповідальності, а 

також закріплення за ними ступеню цієї відповідальності, згідно з 

покладеним на них обсягом управлінського навантаження, є проявом 

фінансового контуру організаційної структури. У табл. 1.2 надано 

порівняльну характеристику фінансового та операційного холдингу. 

Фінансові та нефінансові (операційні) холдинги відрізняються галузевим  

складом підприємств, розподілом управлінських функцій між головною 

компанією (корпоративним центром) та дочірніми підприємствами, а також 

колом завдань, які виконує фінансова служба [45, с. 122; 50].  
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Таблиця 1.2 – Порівняльна характеристика фінансового і нефінансового 

(операційного холдингу)  

Ознака Фінансовий холдинг Операційний холдинг 

Галузевий склад 

Підприємства з різних 

галузей, які об’єднаються за 

рахунок використання 

«системи участі» 

Підприємства однієї галузі, що 

утворюють вертикально- або 

горизонтально-інтегрований 

ланцюжок 

Розподіл управ-

лінських функ-

цій між корпо-

ративним цент-

ром і дочірніми 

підприємствами 

Повноваження щодо 

вирішення оперативних 

питань передаються 

дочірнім підприємствам 

Централізована організаційна 

структура, окремі бізнес-

одиниці мають обмежене коло 

фінансових повноважень, а 

оперативне управління 

здійснюється головною 

компанією 

Завдання 

фінансової 

служби 

Відстеження прибутковос-ті 

дочірніх підприємств, 

підвищення їх прозорості та 

оптимізація портфелю 

активі, які належать 

холдингу 

Фінансова служба планує й 

оптимізує грошові потоки 

дочірніх підприємств, управ-

ляє собівартістю виробництв і 

визначає доцільність подальшої 

інтеграції 

Складено автором. 

 

Забезпечення ефективного функціонування та розвитку холдингів обумовлює 

провідне місце, яке останні посідають у структурі промислового сектору 

економіки України. Розв’язання зазначеного питання значною мірою 

залежить від використання дієвих механізмів управління із врахуванням 

особливостей організаційної структури холдингу, оптимального розподілу 

повноважень між головною та дочірніми підприємствами щодо виконання 

функцій і сфер діяльності. Цьому сприяє використання корпоративних 

інформаційних систем, які враховують розподіл повноважень між головною 

та дочірніми компаніями, дозволяючи координувати їх діяльність та 

забезпечуючи підтримку відповідного рівня ділової та інвестиційної 

активності, а також використання єдиних підходів до формування механізму 

управління промисловим холдингом, який має забезпечувати вирішення як 

стратегічних, так і тактичних завдань, а також мати можливості  

адаптуватися до динамічних змін чинників високорухливого зовнішнього 

середовища [50; 51, с. 58]. 
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Функціональна роль великих підприємств та об’єднань, включаючи 

промислові холдинги, у системі національної економіки визначається  

вирішенням економічних, стратегічних, соціальних і територіальних завдань 

сталого розвитку та зростання [52, с. 34]. Участь у вирішенні завдань 

соціально-економічного розвитку території здійснюється як безпосередньо 

шляхом сприяння розвитку місцевої економіки та відповідної 

інфраструктури шляхом організації взаємодії влади та бізнесу [53 с.153-154], 

розробки й реалізації політики корпоративної соціальної відповідальності та 

механізмів соціального партнерства [54, с.137-138; 55, с.169], так за рахунок 

сплати податків і зборів до державного і місцевих  бюджетів. 

Організаційно взаємовідносини влади та бізнесу щодо розвитку території 

присутності розподіляються як за рівнями (державний, регіональний, 

міський), так і формами (фінансова, нефінансова та податкова, договірні 

відносини та муніципальне замовлення) та ґрунтуються на принципах 

корпоративної соціальної відповідальності бізнесу (включаючи забезпечення 

персоналу адекватними умовами роботи та життя, реалізація соціальних 

проектів територіального розвитку  з використанням  механізмів публічно-

приватного партнерства або за рахунок  благодійності) [54,с.139]. 

Соціальновідповідальна практика ведення бізнесу дозволяє  зміцнити ділову 

репутацію та імідж, тому менеджмент великих підприємств та об’єднань 

обирає узгоджені рішення між отриманням високих доходів від 

господарської діяльності та забезпеченням сталого розвитку території, 

виробничі ресурси якої він використовує. Виконання завдань розвитку 

території здійснюється у формі прямої і непрямої участі. Пряма участь 

великого бізнесу передбачає соціальне інвестування в реалізацію 

комплексних програм та проектів розвитку території на принципах 

співфінансування або благодійності.  

На засадах корпоративної соціальної відповідальності звичайно реалізуються 

програми за такими напрямами:  
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розвиток персоналу з метою залучення та утримання співробітників за 

рахунок  навчання та підвищення кваліфікації, використання  стимулюючих 

механізмів оплати праці, надання соціального пакету, створення умов для 

відпочинку, зміцнення внутрішньо організаційних комунікацій);  

 забезпечення створення умов безпеки на робочих місцях додаткових по 

відношенню до законодавчо закріплених норм ;  

для запобігання та зниження шкідливого впливу на навколишнє середовище 

впровадження екологобезпечних та  ресурсозберігаючих заходів;  

  реалізація соціальних програм і акцій з підтримки соціально незахищених 

верств населення, дитинства та юнацтва, збереження та розвитку житлово-

комунальної інфраструктури та об'єктів культурно-історичного значення, 

підтримки соціально значущих досліджень і кампаній, що сприяють  

розвитку громади на території присутності.  

 При цьому необхідно враховувати можливості  отримання  додаткових 

ефектів, пов’язаних з технологічними та організаційними  великих 

підприємств та об’єднань промислового сектору (зокрема промислових  

холдингів) [54 с.142].. Зазначені ефекти забезпечують  резерви економії для 

територіальної громади, пов’язані із розвитком дорожньо-транспортної та 

інженерної інфраструктури при будівництві та модернізації виробничих 

об’єктів; генерацією та передачею теплової енергії для потреб населення,  

наданням можливостей використовувати засоби охорони навколишнього 

середовища (зокрема очисні споруди), що належать підприємствам 

промислового холдингу та знаходяться на території їх присутності.  

Важливим аспектом непрямої участі бізнесу в розвитку території виступає 

виконання ним бюджетоутворювальної функції за рахунок податкових 

джерел[54 с.142]. . Це пояснюється тим, що розподіл податкових доходів між 

рівнями бюджету відбувається таким чином, що формування місцевого 

бюджету в значній мірі залежить від обсягу фонду заробітної плати 

бюджетоутворюючих суб’єктів господарювання (протягом останніх п’яти 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/84.php
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://pandia.ru/text/category/oplata_truda/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://pandia.ru/text/category/zhilishnoe_hozyajstvo/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://pandia.ru/text/category/zhilishnoe_hozyajstvo/
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років  податок на доходи фізичних осіб складає близько половини у 

структурі місцевого бюджету). Тому особливої уваги потребує  

адміністрування податку на доходи фізичних осіб для великих платників 

податків, включаючи промислові холдинги, пов’язані організацією 

управління фінансовими потоками підприємств-учасників холдингу, які   

розташовані на різних територіях з корпоративним центром.   

Слід зазначити, що за даними Державної фіскальної служби України у 2016-

2018 рр. перша сотня великих платників податків включала: третину 

підприємств енергетичної галузі та десяту частину підприємств гірничо-

металургійного комплексу, а також хімічні, харчові та машинобудівні 

підприємства [56]. Практично всі перелічені підприємства входять до 

об’єднань холдингового типу (промислових холдингів), зокрема НАК 

«Нафтогаз України», ДТЕК, Метінвест, ПАТ «Оболонь», ПАТ 

«Укрстальконструкція». 

Виконання холдингом функції платника податків нерозривно пов’язано з 

його правовим статусом та правосуб’єктністю. Зазначені питання розглянуто  

в дослідженнях українських науковців. В.О. Джуринським визначено правове 

становище господарських об’єднань в Україні [57; с. 125]; Г. Желефом 

узагальнено поняття, завдання та цілі механізму адміністративно-правового 

регулювання холдингових компаній [58, с. 39]; Д.В. Задихайло розглянуто 

господарсько-правову політику відносно до об’єднань асоційованих 

підприємств холдингового типу [59, с. 122-123]; Н.В. Ібрагімовою окреслено 

особливий статус холдингу як суб’єкта господарювання [60, с. 274];  

І.В. Лукач проаналізовано правове становище холдингових компаній в 

Україні [61, с.129-132]. Спираючись на результати попередніх досліджень у 

статті Т.Р. Шульжук «До питання податкової правосуб’єктності холдингів» 

[62, с. 157-158] зазначено, що холдинг є «організаційно-правовою формою 

суб’єкта господарювання, яка поєднує в собі збалансоване співіснування 

публічних інтересів (у частині залучення й оподаткування концентрованих 

фінансових ресурсів) та приватних інтересів інвесторів у вигляді можливості 
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побудови стрункої корпоративної структури для ефективного управління та 

мінімізації фінансових втрат всієї холдингової системи». При цьому вказано, 

що положення ст. 5 Податкового кодексу України (далі – ПК України) 

визначають перевагу понять, термінів і правил, які застосовуються для цілей 

оподаткування, перед будь-якими іншими законодавчими актами», але «у ПК 

України визначення поняття «холдинг» та/або «холдингова компанія» 

відсутнє взагалі»; доходить висновку «що холдинг як об’єднання групи 

підприємств не є по суті самостійною юридичною особою, позаяк фактичною 

правосуб’єктністю наділені лише його елементи, зокрема холдингова 

(керівна) компанія, яка реалізує узгоджену економічну політику та дочірні 

(залежні) підприємства холдингової (материнської) компанії». Тобто, як 

наголошує М.П. Кучерявенко, правосуб’єктність платника податків як 

суб’єкта податкових правовідносин є сукупним поняттям, оскільки 

реалізується через комплекс трьох блоків податкових обов’язків [63, с. 155]:  

1) обов’язок з ведення податкового обліку (стати на облік або 

зареєструватися в податковому органі);  

2) обов’язок зі сплати податків і зборів (самостійно і правильно обчислювати 

суми податкових платежів);  

3) обов’язок з податкової звітності (вести бухгалтерський облік і вносити 

виправлення у звітність). 

З огляду на це, можна стверджувати, що промисловий холдинг не є 

платником податків і виконавцем податкових зобов’язань, оскільки 

нарахуванням та сплатою податків відповідно до податкового законодавства 

займаються холдингова компанія та залежні від неї підприємства.  

Тому необхідним постає використання особливих підходів при реалізації  

податкової функції  промисловим холдингом на підставі врахування як 

організаційної  складності  інтегрованої структури, так і руху фінансових 

потоків між корпоративним центром та підприємствами–учасниками 

холдингу. 



48 

1.2. Податкові зобов’язання: сутність і можливості управління 

 

У процесі здійснення виробничо-господарської діяльності з'являються 

об'єкти оподаткування і виникають податкові зобов'язання, щодо яких  

суб’єкт господарювання бере на себе обов'язок і відповідальність за 

здійснення передачі певних фінансових коштів органам державної влади 

відповідно до чинного законодавства. Для визначення обов'язків платника 

податків органами законодавчої та виконавчої влади встановлюється: об'єкт 

оподаткування, порядок обчислення податку, податкова базу та ставка, 

податковий період, правила встановлення і використання пільг, термін і 

порядок сплати податків і зборів. Усі ці елементи регламентуються 

Податковим кодексом України (ПК України) [64].  

Згідно з Податковим кодексом України об'єктом оподаткування є операції з 

реалізації товарів (робіт, послуг), майно, прибуток, вартість реалізованих 

товарів (виконаних робіт, наданих послуг) або інший об'єкт, що має вартісну, 

кількісну чи фізичну характеристику, з наявністю якого у платника податків 

відповідне законодавство пов'язує виникнення обов'язку зі сплати податку. 

Кожен податок має самостійний об'єкт оподаткування, який визначається у 

відповідних статтях ПК України.  

Під терміном «податкове зобов'язання» розглядається сума коштів, яку 

платник податків, у тому числі податковий агент, має сплатити до 

відповідного бюджету як податок або збір на підставі, у порядку та строки, 

визначені податковим законодавством [64]. Вченими та практиками 

запропоновано різні трактування поняття і сутності податкового зобов'язання 

(табл. 1.3).  

Узагальнюючи наведені теоретичні підходи, можна стверджувати, що 

податкові зобов'язання являють собою економічні та правові відносини, які 

регулюються відповідним законодавством, що включає сукупність 

юридичних норм, які встановлюють види податків і порядок їх сплати, а 
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також регулюють відносини, пов'язані з виникненням, зміною та 

припиненням податкових зобов'язань між платником податків і податковим 

органом.  

Таблиця 1.3 – Підходи до визначення змісту поняття й сутності податкового 

зобов'язання 

 

Автор Визначення податкового зобов'язання 

Є.М. Євстигнєєв  Сукупність податкових платежів і зборів, що 

підлягають сплаті до бюджету, за результатами 

економічної діяльності або окремими операціями  

[65, с. 22]   

А.Г. Поршнев  Правовідносини, в силу яких платник податків 

зобов'язаний вчинити на користь держави певні дії 

по повній і своєчасній сплаті податку до бюджету 

[66, с. 145] 

Є.С. Вилкова, 

М.В. Романовський  

Економічні відносини, в силу якого платник податків 

зобов'язаний виконати всі необхідні вимоги щодо 

обчислення та сплати податку, а держава в особі 

уповноважених органів має право вимагати від 

платника податків виконання цього зобов'язання. 

Податкове зобов'язання існує при наявності обставин, 

встановлених податковим законодавством [67, с. 123] 

І.Л. Самсін   Правовідносини між державою в особі уповноважених 

органів і платником податків, що полягає у вчиненні 

платником низки обов’язків з податкового обліку, 

сплати податку та податкової звітності, установлених 

законом [68, с. 15] 

Ю.Б. Іванов та ін. К налоговым обязательствам относятся: налоги, сборы 

(обязательные платежи), перечисленные в Законе «О 

системе налогообложения», а также налоговые 

финансовые санкции [69, с. 122] 

Л.К. Царьова  Встановлені податковим законом суспільні відносини 

щодо сплати платником податків, визначеної згідно з 

законом суми грошових коштів до відповідного 

бюджету або державного цільового фонду у 

передбаченому законом порядку та встановлені 

терміни [70, с. 44] 

Складено автором за даними [65-70].   
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Керуючись таким визначенням, постає можливим проаналізувати сутність та 

виявити подвійну природу податкових зобов’язань, що знайшло 

відображення в роботах автора [71, с.36; 72, с.127; 73, с.119]. 

 В Україні відповідно до податкового законодавства, діють як загальна 

система оподаткування, так і спеціальні податкові режими. Оподаткування  

за спеціальними податковими режимами застосовується до окремих суб'єктів 

господарської діяльності, що відповідають вимогам, які встановлено в ПК 

України. 

Господарюючі суб'єкти, діяльність яких підпадає під дію загальної системи 

оподаткування, відповідно до законодавства, сплачують державні та місцеві 

податки: податок на додану вартість (ПДВ);  акцизи; податок на доходи 

фізичних осіб (ПДФО) (організація виступає як податковий агент); єдиний 

соціальний податок (ЄСП); податок на прибуток організації; збори за 

користування об'єктами водних біологічних ресурсів; водний податок; 

державне мито; податок на видобуток корисних копалин; транспортний 

податок; податок на майно організації; земельний податок.  

Сукупність податкових зобов'язань, які належить виконувати платнику 

податків, їх конкретні ставки і пільги, складають податкове поле [74; 75,]. 

Параметри податкового поля відповідно до статусу суб’єкта господарювання 

встановлюються Податковим Кодексом України та законами України. 

Податкове поле відображає всю сукупність податкової відповідальності 

платника податків перед державним і місцевим бюджетами, яка виражається 

в кількісному вимірі цих зобов'язань [74, с.111]. Іншими словами, податкове 

поле – це  набір податків, які платник податків має розрахувати і внести до 

бюджету, а також всі пов'язані з обчисленням і сплатою цієї суми обов'язки 

платника податків перед податковим законодавством і податковими 

органами  

Обов'язок по сплаті конкретного податку покладається на платника податків 

з моменту виникнення обставин, що передбачають сплату цього податку 

[75, с. 246]. Платник податків має розрахувати суму податку, що підлягає 
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сплаті за податковий період, виходячи з податкової бази, податкової ставки і 

податкових пільг. В окремих випадках, передбачених податковим 

законодавством України, обов'язок з розрахування суми податку може бути 

покладено на податковий орган або податкового агента. 

Податкова база являє собою вартісну, фізичну або іншу характеристики 

об'єкта оподаткування. Податкова ставка визначає величину податкових 

нарахувань на одиницю виміру податкової бази. Податкова база і порядок її 

визначення, а також податкові ставки за загальнодержавними податками 

встановлюються Податковим кодексом України. Податкові ставки за 

місцевими податками і зборами встановлюються нормативно-правовими 

актами представницьких органів місцевого самоврядування в межах, що 

встановлених Податковим кодексом України. 

Під податковим періодом розуміється календарний рік або інший період часу 

стосовно до окремих податків, по закінченні якого визначається податкова 

база і розраховується сума податку, що підлягає сплаті. Податковий період 

може складатися з одного або декількох звітних періодів, за підсумками яких 

сплачуються авансові платежі. Під пільгами по податках і зборах мається на 

увазі повне або часткове звільнення платників податків і платників зборів від 

податку або збору. Терміни сплати податків і зборів встановлюються 

стосовно до кожного податку і збору. Дані терміни визначаються 

календарною датою або закінченням періоду часу, який обчислюється 

роками, кварталами, місяцями, тижнями і днями.  

Сплата податку здійснюється разової сплатою всієї суми податку або в 

іншому порядку, передбаченому ПК України та іншими нормативно-

правовими актами про податки і збори. Сума податку перераховується 

платником податків або податковим агентом у встановлені терміни і 

проводиться в готівковій або безготівковій формі.  

Виконати обов'язок по сплаті податку платник податків має самостійно, якщо 

інше не передбачено законодавством про податки і збори. Обов'язок по 

сплаті податку має бути виконано у строк, встановлений законодавством про 
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податки і збори, або достроково. Обов'язок по сплаті податку вважається 

виконаним з моменту пред'явлення в банк доручення на сплату відповідного 

податку за наявності достатнього грошового залишку на рахунку платника 

податків [76, с. 35; 77, с. 65]. Невиконання зобов'язання сплати податку є 

підставою для застосування заходів примусового характеру.  

Податкові зобов'язання, які нараховуються протягом звітного періоду, мають 

бути виконані в терміни, встановлені податковим законодавством. Ці 

періодичні виплати в бюджетній системі входять відповідно до класифікації 

у звіті про рух грошових коштів до складу грошового потоку з поточної 

діяльності. Фінансовий стан платника податків залежить від здатності 

отримувати та накопичувати грошові кошти для сплати відповідних  

зобов’язань [74, c.112; 79, с. 60]. Момент «нарахування податку» та його 

відображення зобов'язання в бухгалтерському обліку звичайно не збігається з 

моментом виконання зобов'язань. Крім того, відрізняється періодичність 

виникнення (нарахування) податкових зобов'язань, а також періодичність їх 

виконання протягом календарного року.  

Для систематизації нарахування та сплати податкових зобов’язань податкове 

поле господарюючого суб’єкту при загальному режимі оподаткування  

подають у вигляді переліку податкових платежів, систематизованих залежно 

від об'єкта оподаткування на такі однорідні групи: платежі на обсяг 

реалізації, податки на витрати, платежі на обсяг виробництва, майнові 

податки і податок на прибуток [68; с.145-146; 69, с. 362-364]. Розподіл 

господарської діяльності на три послідовні етапи відтворення дозволяє 

розглянути процес виникнення об'єктів, які призводять до появи в обліку 

відповідних значущих для розрахунку податкового навантаження показників: 

нарахованих зобов'язань платника податків за податками; нарахованих 

зобов'язань податкового агента за податками; податкових відрахувань.  

Зазначені показники відображуються на певному рахунку в бухгалтерському 

обліку у вигляді господарських операцій. Відповідно до переліку 

обов'язкових платежів, що сплачуються до бюджету згідно із застосованим 
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податковим режимом, та спираючись на схему кругообігу капіталу, для 

кожного етапу діяльності можна встановити певні рахунки, визначити та 

оцінити причини виникнення податкових зобов'язань [80, с. 135]. Дана 

інформація надає уявлення про структуру податкового поля та дозволяє 

розрахувати ступінь податкового навантаження.  

Охарактеризуємо три етапи господарської діяльності з точки зору 

відтворювального процесу. На першому етапі створюється запас ресурсів 

(активів), необхідних для здійснення господарської діяльності. Відповідно до 

класифікації, прийнятої в бухгалтерському обліку, придбані ресурси 

поділяються на необоротні та оборотні активи. На даному етапі визначають 

нарахування по ПДВ; формується об'єкт оподаткування ПДВ; об'єкт 

оподаткування транспортним податком; об'єкт оподаткування земельним 

податком; виникають обов'язки податкового агента по ПДВ і податку на 

прибуток.  

На другому етапі в процесі виробництва продукції виникає комплекс 

господарських операцій, що відображує споживання ресурсів відповідно до 

технологічного циклу, результатом якого є продукція, яку призначено для  

реалізації з метою отримання прибутку як різниці між виторгу та витратами 

на виробництво. Інформація про спожиті в процесі виробництва ресурси (про 

їх обсяги та вартість) накопичується протягом виробничого циклу у 

відповідних регістрах (на рахунках бухгалтерського обліку).Для визначення 

місць і причин появи податкових зобов'язань усі витрати, що виникають у 

процесі виробництва, поділяються на три групи [81, с. 148]. Перша група – 

вартість спожитих у виробництві ресурсів, які придбано на попередньому 

етапі господарської діяльності. У процесі виробництва основні фонди і 

нематеріальні активи переносять частину вартості на готову продукцію у 

вигляді амортизаційних нарахувань, а показник матеріальних витрат 

відображує вартість фактично використаних з метою виробництва запасів 

сировини і послуг. Друга група – матеріальні витрати і послуги сторонніх 

організацій, які споживаються у процесі виробництва (витрати на утримання 
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та експлуатацію машин і устаткування; на ремонт основних засобів та іншого 

майна, що використовується у виробництві; на опалення, освітлення й 

утримання приміщень; орендна плата за приміщення, машини, обладнання). 

Третя група – витрати на оплату праці персоналу, зайнятих у виробництві 

(єдиний соціальний внесок (ЄСВ) і податок на доходи фізичних осіб 

(ПДФО). ЄСВ включає відрахування на обов'язкове страхування від 

нещасних випадків і відрахування на обов'язкове пенсійне страхування, які 

відносять до складу витрат на виробництво. Таким чином, у процесі 

виробництва значущими для цілей оподаткування є показники: суми ПДВ, 

пред'явлені постачальниками ресурсів, які купуються і одночасно 

споживаються у процесі виробництва; нарахування по єдиному соціальному 

внеску у вигляді внесків до Пенсійного фонду, сума якого визначається 

сумою витрат на заробітну плату персоналу, зайнятому у виробництві.  

Суми податкових відрахувань не враховуються у складі витрат на 

виробництво, а зменшують величину податкових зобов'язань підприємства за 

ПДВ та єдиним соціальним внеском. Нараховуються податок і на окремі 

види витрат підприємства. Обчислені суми зобов'язань за даними податками, 

у свою чергу, є витратами на виробництво. До групи податків на витрати 

відносять і єдиний соціальний внесок, який включає в себе внески на 

обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань. А також нараховуються податки на обсяг 

виробництва. Готова продукція, вироблена в рамках певного часового 

періоду, виступає як об'єкт оподаткування даними податками. Крім того, 

витрати підприємства на заробітну плату є об'єктом оподаткування податком 

на доходи фізичних осіб. У податкового агента в обліку виникає сума 

нарахованих зобов'язань з цього податку.   

На третьому етапі кругообігу капіталу визначається фінансовий результат 

діяльності. У бухгалтерському обліку фінансовий результат визначається при 

зіставленні доходів і витрат. Відповідно до прийнятої на практиці 
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класифікацією доходи і витрати класифікують на дві групи: доходи і витрати 

від звичайних видів діяльності, інші доходи і витрати.   

Аналіз господарської діяльності дозволяє за умови її розподілу на три етапи 

відповідно до формули кругообігу капіталу встановлювати причини 

виникнення податкових зобов'язань та податкових відрахувань [80, с. 138]. 

Для кожного етапу діяльності підприємства доцільно складати докладне 

податкове поле з переліком показників, які є значущими для розрахунку 

податкового навантаження, та причин, що призводять до їх появи [74, с. 111]. 

Встановивши структуру податкового поля та склад трьох груп показників, 

що беруть участь у розрахунку податкового навантаження, оцінюється 

періодичність їх виникнення протягом календарного року та визначаються 

чинники впливу на їх величину. У результаті аналізу господарської 

діяльності виявляються причини появи податкових зобов'язань та податкових 

відрахувань. Оцінка податкового навантаження має включати ступінь впливу 

на фінансові результати діяльності та рух фінансових потоків [80, с. 141; 

81, с.149]. Тому для розрахунку податкового навантаження 

використовуються показники, що виникають у господарській діяльності в 

зв'язку з процесом оподаткування. Суми нарахованих зобов'язань за 

обов'язковими сплатами до бюджету під час виконання обов'язків платника 

податків, які позначаються як обов'язок платника податків з податку. Суми 

податкових зобов'язань за обов'язковими сплатами до бюджету під час 

виконання обов'язків податкового агента, які визначаються як зобов'язання 

податкового агента з податку. Суми податкових відрахувань за 

обов'язковими сплатами, які утворюються у процесі господарської діяльності 

і призводять до зменшення суми нарахованих зобов'язань за податками до 

величини зобов'язань до погашення, які визначаються як податкові 

відрахування.  

Для оцінювання кількісного впливу оподаткування і на фінансові результати, 

і на фінансові потоки мають визначатися причини виникнення (нарахування) 
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податкових зобов'язань у господарській діяльності холдингу та його 

учасників.  

Для розрахунку показників податкового навантаження як окремого об'єкта 

доцільно розглядати податкові відрахування, значення яких проявляється 

шляхом впливу на стан фінансових потоків. При цьому, якщо податкове 

навантаження розраховується диференційовано на фінансовий результат і на 

фінансові потоки, вирішується проблема про включення у розрахунок 

непрямих податків і обов’язкових платежів при виконанні ним функцій 

податкового агента потоків [80, с. 143]. 

Витрати на виконання податкових зобов’язань виступають важливим 

чинником впливу на ефективність господарювання підприємства, що 

підкреслює важливість завдання формування системи планування та 

прогнозування зазначених витрат. Провідну роль у забезпеченні 

достовірності та точності планування витрат на виконання податкових 

зобов’язань відіграє організація цього процесу. Це пов’язано зі складністю  

системи документообігу, обумовленою участю у процесі планування великої 

кількості підрозділів різного рівня управління холдингом.Невід’ємною 

складовою планування податкових платежів виступає врахування 

особливостей фінансово-господарської діяльності організації та проведення 

аналізу наслідків здійснюваних податкових операцій, за результатами якого 

доцільним є прийняття рішень щодо управління наявними ресурсами і 

грошовими потоками, прогнозування податкових зобов'язань у коротко- і 

довгостроковому періодах [68; с.148; 69, с. 368]. Це створюватиме 

передумови запобігання податкових санкцій та скорочення фінансових 

ризиків. 

Виступаючи одним з основних критеріїв оцінювання ступеню можливості 

платника податків виконання податкових зобов'язань і створюючи таким 

чином конкурентні переваги для бізнесу, прогнозування і планування 

податкових платежів сприятливо впливає на фінансово-господарську 

діяльність підприємств та їх об’єднань. Податкове планування дозволяє 
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поряд із законним зменшенням суми податкових зобов'язань, 

спланувати можливі заходи з майбутнього скорочення податкового 

навантаження [82-83], оскільки за допомогою планування податкових 

платежів можна сформувати найбільш прийнятну структуру податкових 

витрат, визначивши їх загальний обсяг і раціональний розподіл за джерелами 

надходжень. Скористатися зазначеними перевагами прогнозування і 

планування податкових платежів надається можливим із застосуванням 

відповідної системи, що враховує особливості діяльності конкретної 

організації. 

Необхідним базисом планування та прогнозування в податковій сфері 

виступає податковий аналіз, використання різних способів якого є підставою  

для прийняття відповідних управлінських рішень. Отже, податковий аналіз, 

відіграючи важливу роль у підготовці інформації для податкового 

прогнозування і планування, є сполучною ланкою між обліком і прийняттям 

управлінських рішень [82, с. 138; 83]. За допомогою використовуваної при 

проведенні податкового аналізу сукупності прийомів і методів 

представляється можливим оцінити податкову політику підприємства із 

врахуванням змін законодавства, проаналізувати обсяг податкових витрат у 

динаміці для їх подальшої оптимізації, а також охарактеризувати 

використання існуючих пільг за кожним конкретним податком.  

Виконання податкового аналізу, в процесі якого здійснюється визначення 

форм взаємодії суб'єкта аналізу з різними економічними службами і 

підрозділами, планування аналітичної роботи, формування її інформаційного 

і методичного забезпечення, побудова відповідних економіко-математичних 

моделей, оформлення результатів аналізу [74, с.113; 84], забезпечуватиме 

керівництво підприємства інформацією, необхідною для прийняття  

управлінських рішень щодо виконання поточних і наступних податкових 

зобов'язань. Отримана в результаті проведення комплексного аналізу 

податків, що сплачуються організацією, система показників, яка включає 

комплекс таких параметрів оподаткування, як рівень, структуру і динаміку 
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податкових платежів, дозволяє знизити невизначеність інформації про 

облікові і податкові показники, а також підвищити якість управлінських 

рішень, оцінок і прогнозів, спрямованих на оптимізацію загального рівня 

податкових витрат. Податковий аналіз дозволяє виявити найбільш значущі 

чинники, що викликали зміни в динаміці і структурі податкових зобов'язань, 

розрахувати показники податкового навантаження та оцінити можливості 

використання схем податкової оптимізації [84; 85, с.42]. З метою виявлення 

чинників впливу на параметри витрат на виконання податкових зобов’язань 

доцільно розрахувати як абсолютні показники податкових витрат 

(включаючи податкові бази та податкові ставки), так і відносні показники 

(зокрема, коефіцієнт економії, коефіцієнт ефективності оподаткування, 

податкове навантаження).  

Управління податковими зобов'язаннями реалізується шляхом виконання 

послідовних етапів, які наведено на рис. 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Етапи управління податковими зобов'язаннями (запропоновано 

                        автором) 

Етапи управління податковими зобов'язаннями 

1. Аналіз напрямів і видів діяльності організації 

2. Аналіз вибору місця розташування організації 

3. Аналіз організаційно-правової форми організації 

4. Аналіз використання пільг щодо кожного податку 

5. Аналіз усіх операцій, що проводяться з точки зору 

управління витратами на виконання податкових 

зобов’язань 

6. Раціональне розміщення активів і отриманих 

доходів 
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Використовуючи методики управління величиною податкових зобов'язань, 

організація вибирає варіанти дій, які можуть бути здійснені в майбутньому 

[85, с.43]. Управління витратами, прибутком і фінансами використовується 

як інструмент планування, контролю і регулювання. Управління 

податковими сплатами впливає на ефективність діяльності організації. 

Чинники впливу на суму витрат на виконання податкових зобов’язань 

поділяються на ті, якими можна керувати, і ті, які можна лише враховувати. 

У цьому виявляється подвійна природа податкових зобов’язань. До 

некерованих чинників впливу на витрати на виконання податкових 

зобов’язань слід віднести зміни у податковому законодавстві. Чинники, 

якими можна керувати також можна поділити на витрати, від яких залежать 

результати господарської діяльності, та витрати, які нейтральні до 

результатів господарської діяльності. Врахуванням зазначених чинників 

займається податковий менеджмент.  

Податковий менеджмент виконує основні управлінські функції, зміст яких 

надано в табл. 1.4.  

Реалізація функцій організації системи управління оподаткуванням на 

підприємстві передбачає: поділ загальної складної задачі на більш прості 

підзадачі; закріплення цих підзадач за конкретними частинами системи з 

делегуванням відповідних повноважень; встановлення всіх необхідних 

зв'язків між частинами системи для забезпечення належної взаємодії та 

обміну інформацією при спільному вирішенні завдань [69, с.345; 82, с.163]. 

Координація є основною організуючою функцією, оскільки потрібна 

узгодженість творчих зусиль, цілеспрямованість на ідеї, їх мотивованість. 

Організаційна структура, процедура і система технологій  податкового 

контролю істотно залежать від масштабу організації, сфери його діяльності, 

переліку податків, яке воно сплачує, та інших чинників.  

Побудова системи ефективного внутрішнього контролю, особливо в умовах 

недосконалості та нестабільності законодавства, є досить складним 

завданням, що має свої специфічні особливості. Однак правильно 
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організований внутрішній податковий контроль дозволяє істотно знизити 

кількість податкових помилок і тим самим звести до мінімуму розміри 

штрафних санкцій за результатами камеральних і виїзних перевірок 

податковими органами. Крім того, організований податковий контроль 

забезпечує впевненість керівництву організацій в адекватності рішень з 

позицій оподаткування, звільняє від необхідності вирішувати податкові 

проблеми після зовнішніх податкових перевірок. 

Таблиця 1.4 – Функції податкового менеджменту  

 

Найменування 

функції 
Зміст функції 

Податкове  

планування  

Процес попереднього розгляду і оцінки рішень у сфері 

фінансово-господарської діяльності організації з 

урахуванням величини можливих готівкових платежів і 

забезпечення вибору з них найкращих рішень з позиції 

загальних цільових установок організації.  

Організація 

податкового 

менеджменту  

Засіб вирішення проблем управління за допомогою 

спеціально створеного механізму, що забезпечує найкраще 

використання всіх можливостей для досягнення 

поставлених цілей  

Координація  Діяльність за погодженням та впорядкування об'єднаних 

спільною метою і спільною діяльністю людей у виробничо-

господарській діяльності, за коштами встановлення 

оптимальних зв'язків між ними  

Мотивація  Поєднання примусу (відповідальність за неналежне 

виконання обов'язків) і матеріальне і моральне 

стимулювання персоналу при вирішенні завдань 

податкового менеджменту  

Податковий 

контроль  

  

Цілеспрямована і систематична діяльність, яку спрямовано 

на організацію податкового обліку на підприємстві; 

контроль за правильністю обчислення податків і 

своєчасністю їх сплати; виявлення та усунення допущених 

податкових помилок і податкових правопорушень (до 

перевірки податкових органів); мінімізація фінансових і 

адміністративних наслідків податкових правопорушень 
Складено автором з даними [69; 78; 86] 

 

За допомогою методів та інструментів податкового менеджменту 

забезпечується регулювання відносин, що виникають виникає при організації 
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грошових потоків у вигляді обов'язкових і безеквівалентних платежів 

(податків і зборів) від суб'єктів оподаткування до бюджетів різних рівнів 

Податковий менеджмент дозволяє оптимізувати грошові потоки, управляти 

витратами і прибутком, впливати на ліквідність і фінансову стійкість [78, 

с.49; 86, с. 324]. Процес управління податковими зобов'язаннями не є чіткою 

і незмінною послідовністю дій, що гарантують зниження податкових 

зобов'язань, оскільки в прийнятті рішень з управління податковими 

зобов'язаннями поєднуються як елементи науки, так і мистецтва аналітика 

[83; 87, с. 30]. Тому окремі проблеми на будь-якому з етапів можуть 

вирішуватися одночасно з розглядом інших проблем оподаткування. Етапи 

податкового управління залежать від сфери діяльності організації, 

терміновості вкладень інвесторів, стратегічних задач, поставлених перед 

системою управління організацією та багатьох інших чинників.  

 

1.3 Процес управління податковими зобов’язаннями промислового 

холдингу та його  організація 

 

Процес управління промисловим холдингом як будь-якою економічною 

системою (зокрема об’єднанням підприємств – промисловим холдингом), 

являє собою сукупність безперервних, послідовно виконуваних, 

взаємопов'язаних дій (функцій) щодо формування та використання 

відповідних ресурсів для досягнення поставлених цілей. Функції управління 

виступають самостійними, спеціалізованими відокремленими видами 

управлінської діяльності, які мають зміст, розроблений механізм здійснення і 

певну структуру, в рамках якої завершується їх організаційне відокремлення. 

Це твердження було проаналізовано у роботах автора [88;89], присвячених 

питанням організації процесу управління податковими зобовязаннями як в 

теоретичному, так і прикладному аспектах. При цьому автор спирався на 

дослідження вітчизняних та зарубіжних фахівців з  теорії організації  та 

управління [90-96]. Розглянемо їх докладніше та конкретизуємо.  
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Слід зазначити, що основи управління за функціональним підходом було 

закладено А. Файолем, який довів, що у будь-якій організації існують 

однорідні види діяльності, які він систематизував у п'ять функцій і зазначав, 

що «управляти означає прогнозувати і планувати, організовувати, 

розпоряджатися, координувати і контролювати» [9, с.12]. У даний час 

зазначені функції управління трактуються як цілепокладання, організація, 

регулювання, активізація, контроль. Крім того, за участю в організації процес 

управління розрізняють на три групи функцій: загальні функції (формування 

цілей, планування, організація і контроль); соціально-психологічні функції, 

які пов'язано з характером виробничих відносин у колективі (делегування і 

мотивація); технологічні функції – види діяльності, що становлять зміст 

технології праці менеджера (прийняття рішень, комунікація) [91, с. 251]. 

М. Месконом було уточнено функції управління та доведено, що процес 

управління складається з чотирьох загальних функцій планування, 

організації, мотивації і контролю, а також та підкреслено, що ці функції є 

універсальними і не залежать від особливостей організації, оскільки вони 

об'єднані сполучними процесами комунікації і прийняття рішень [92, с. 28]. 

Організація як функція управління націлена на те, щоб втілити намічені 

плани в життя. Організація є особливим видом діяльності в управлінні, 

пов'язаним з відмінностями прав, обов'язків, функцій окремих елементів 

керуючої підсистеми (посадових осіб, відділів і служб). В основу організації 

покладено розподіл праці та узгодження управлінської праці. Організаційна 

функція забезпечує розмежування прав, обов'язків і функцій як по вертикалі, 

так і по горизонталі. Основним завданням організації є 

внесення впорядкованості в керуючу підсистему та впорядкування її 

діяльності [93, с.17; 94, с. 76]. Таким чином, функцію організації спрямовано 

на створення необхідних умов для досягнення поставлених цілей. Її зміст 

полягає у встановленні постійних і тимчасових взаємовідносин між усіма 

підрозділами головного офісу холдингу та учасниками холдингу, визначенні 

порядку та умов діяльності. 
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Організація як процес являє собою функцію з координації завдань, 

основними з яких є:  

формування організаційної структури, виходячи з розміру, кількості 

учасників, цілей, технології, персоналу;  

встановлення конкретних параметрів, режимів роботи підрозділів головного 

офісу холдингу та учасниками холдингу організації, відносин між ними;  

забезпечення діяльності ресурсами: персоналом, матеріалами, обладнанням, 

будівлями, грошовими коштами, робочими місцями.  

Функція організації реалізується як через адміністративно-організаційне, так 

і через оперативне управління [95, с. 92]. Адміністративно-організаційне 

управління передбачає визначення організаційної структури, встановлення 

взаємозв'язків і розподіл функцій між підрозділами, надання прав і 

встановлення відповідальності між працівниками апарату управління. 

Оперативне управління забезпечує функціонування відповідно до 

затвердженого плану. Воно полягає в періодичному або безперервному 

порівнянні фактично отриманих результатів з плановими показниками, 

визначенні відхилень, виявленні причин відхилень та прийнятті рішень щодо 

подолання причин відхилення.   

Організація як функція управління має забезпечувати відповідність існуючої 

системи цілям, що визначено в планових завданнях. Якщо такої відповідності 

немає, то за допомогою функції організації здійснюються зміни в існуючій 

системі, або створюються нові системи з метою надання їм якостей, 

необхідних для досягнення поставлених цілей [94, с. 92]. 

При зміні умов зовнішнього середовища також доводиться перебудовувати 

організаційну структуру, щоб поліпшити її відповідність потребам гнучкого 

виробництва, спростити її або, навпаки, ввести нові структурні елементи. 

Основним показником якісної організації управління є швидка реакція на 

зміни чинників зовнішнього середовища, чутливість врахування досягнень 

науково-технічного прогресу та ринкової кон'юнктури [91, с. 288].  
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За логікою викладу сутності функції організації, запропонованою 

М. Месконом, виділено два основних етапи [92, с. 132]:  

побудова організаційної структури шляхом розподілу організації на блоки 

(підрозділи) відповідно до її цілей і стратегій, визначення завдань і функцій 

виділених підрозділів; 

встановлення взаємовідносин повноважень, які пов'язують вище керівництво 

з нижчими рівнями управління та персоналом організації, а також 

забезпечують можливість розподілу і координації завдань, тобто делегування 

повноважень особі, яка бере на себе відповідальність за їх виконання.  

Організаційне управління має властивості, які необхідно враховувати при 

формуванні управлінських рішень та організації управління. До 

властивостей, що впливають на організацію управління, можна віднести: 

цілісність; відособленість; централізованість; адаптивність; сумісність; 

зворотній зв'язок; неадитивність відносин; емерджентність; синергетичність; 

невизначеність даних; багатокритеріальність; стохастичність; поріг 

складності; рідкісна повторюваність проблемних ситуацій; фактор часу 

(табл. 1.5).  

Організаційна діяльність здійснюється  за такими етапами:  

побудова організаційної структури: виділення підрозділів, визначення їх 

складу, завдань і функцій; 

встановлення співпідпорядкованості і взаємозв'язків. при цьому 

визначаються права, обов'язки і відповідальність структурних підрозділів і 

окремих осіб. Це досягається шляхом розробки положень про структурні 

підрозділи та інструкцій, що визначають внутрішній порядок, межі 

діяльності кожного підрозділу і працівника організації. Передбачається 

також персональна відповідальність посадових осіб за виконання вказівок 

вищого органу управління.   
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Таблиця 1.5 – Властивості, які впливають на організацію управління 

Найменування 

властивості 
Зміст властивості 

Цілісність Організаційна система існує як система, у якій кожен 

елемент виконує певні функції 

Цілісність 

організаційної 

системи 

Відсутність необхідності додавання або усунення її 

окремих структурних елементів для підвищення 

ефективності та стійкості функціонування. Найчастіше 

для підвищення цілісності організаційної системи 

виникає необхідність усувати численні зайві ланки і 

значно рідше – додавати нові. 

Відособленість 

Відносна ізольованість, автономність тих чи інших 

організаційних систем, що проявляється при розподілі 

повноважень, визначенні меж господарської 

самостійності підприємств, регіонів, галузей 

Централізованість 

Функції централізованих систем виконують: у колективі 

– керівник, на фірмі – адміністрація, у країні – 

державний  апарат  

Адаптивність 

Здатність пристосовуватися до змін внутрішніх і 

зовнішніх умов таким чином, щоб ефективність і 

стабільність функціонування організації не 

погіршувалася. Адаптивність систем тісно пов'язано з 

властивостями саморегулювання. У тому випадку, коли 

сама організаційна система добре структурована і 

налагоджена, має високий рівень організації і ресурсне 

забезпечення, має кваліфіковані кадри, адаптивні 

властивості такої системи можуть бути високими 

Сумісність 

Означає, що всі елементи мають властивості 

«спорідненості», взаємопристосування, 

взаємоадаптивності. В організаційних системах кожна з 

підсистем має бути сумісна не тільки з самою системою, 

а й з усіма її складовими підсистемами і елементами 

Неадитивність 

відносин 

Властивості організаційної системи не є простою сумою 

властивостей елементів, що входять до неї. У добре 

організованій, цілісній системі ціле завжди більше суми 

його частин, а у дезорганізованій, роз'єднаній системі 

ціле зазвичай істотно менше цієї суми 
Складено автором. 

 

Використання інструкцій дозволяє створити умови для здійснення процесів, 

що випливають з вимог системи управління та не залежать від 

індивідуальних якостей персоналу. Інструкції містять перелік умов 
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виробництва, консультації з виконання конкретних видів робіт, забезпечення 

інформацією. Крім цього, окреслюються норми, правила дії і взаємодії 

підрозділів та служб. Таким чином, здійснюється встановлення передбачення 

внутріорганізаційних зв’язків як горизонтальних, так і вертикальних 

[96, с. 258]. Забезпечення внутріорганізаційних зв’язків здійснюється шляхом 

розпорядництва, тобто доведення до підлеглих розпорядчих актів. 

Розпорядницький вплив здійснюється за допомогою наказів, розпоряджень, 

усних вказівок. Керуючою і керованою системами встановлюються конкретні 

завдання щодо забезпечення технічного, організаційного та економічного 

регулювання процесу виробництва, попередження відхилень та відновлення 

параметрів.  

Регулювання в рамках функції організації має попереджувальний характер, а 

функції контролю – реакція на відхилення. У зв’язку з цим функція 

організації сприяє реалізації функції контролю. Значна увага регламентації, 

нормуванню та інструктуванню дозволяє зменшити  потреби в розпорядчому 

впливі та вирішенні нестандартних ситуацій [97, с. 339].  

У процесі виконання функції організації керуються такими принципами:  

нерозривний зв'язок з цілями, що визначено при плануванні;  

об'єднання персоналу в керовані робочі групи або підрозділи;  

координація різних видів діяльності, доручених кожній групі, за допомогою 

встановлення взаємовідносин, включаючи визначення посадових обов’язків, 

терміни виконання робіт, конкретних керівників;  

єдність мети – кожен підрозділ і конкретний член організації має працювати 

на спільну мету, тобто мета і завдання різних підрозділів і працівників мають 

бути узгоджені;  

використання ефективних норм керованості, які залежать від складності 

вирішених завдань, інтересу та залучення до трудового процесу.  

Організаційна структура управління забезпечує здатність суб’єкта 

господарювання адаптуватися до змін зовнішнього середовища [98, с. 132]. 
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Під організаційною структурою розуміється організація окремих підрозділів 

з їх взаємозв'язками, які визначаються поставленими цілями і розподілом 

функцій. Організаційна структура передбачає розподіл функцій і 

повноважень щодо прийняття рішень між керівниками, відповідальними за 

діяльність структурних підрозділів.  

Організаційна структуру управління має враховувати рівні взаємодії: 

головного офісу холдингу із зовнішнім середовищем; підрозділів головного 

офісу холдингу; учасників холдингу. Важливу роль відіграє  організаційна 

структура, за допомогою якої і через яку ця взаємодія здійснюється. 

Організаційна структура регулює: розподіл завдань за відділеннями і 

підрозділами; їх компетентність у вирішенні певних проблем; загальну 

взаємодію цих елементів. Вибір структури управління серйозно залежить від 

стратегічних цілей.  

Однак звичайно в об’єднаннях підприємств, включаючи холдинги, 

використовується дивізійна структура управління. При цьому всередині 

єдиної компанії відбувається виділення відокремлених підрозділів 

(департаментизація). Розподіл обов'язків здійснюється не за функціями, а за 

продукцією, що випускається або за регіонами. У свою чергу, у дивізійних 

відділеннях створюються свої функціональні підрозділи з постачання, 

виробництва та збуту. При цьому виникають передумови звільнення вищих 

керівників від вирішення поточних завдань. Децентралізована система 

керування забезпечує високу ефективність у рамках окремих підрозділів. 

Одна має місце зростання витрат на управлінський персонал і складність 

інформаційних зв'язків [94, с.123]. Дивізіони звичайно виділяються за такими 

ознаками:  

продуктовий (відділи створюються за видами продукції, а повноваження з 

виробництва та збуту даного продукту передаються одному керівнику) має 

вертикальні і горизонтальні зв'язки;  

регіональний (відділи створюються за місцем розташування підрозділів) 

використовується для географічного розширення ринкових зон;  
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орієнтований на споживача (підрозділи формуються навколо певних груп 

споживачів з метою найбільш повного задоволення їх  попиту).  

Таким чином, функція організації в процесі управління дозволяє забезпечити  

встановлення постійних і тимчасових взаємовідносин між усіма 

підрозділами, визначення порядку й умов її функціонування. Це досягається 

за рахунок структурування діяльності та формування підрозділів виходячи з 

розміру підприємства, її цілей, технологій і персоналу [97, с. 267].  

Організаційна структура поєднує формальні правила, що розробляються 

менеджерами для ефективного розподілу праці та обов'язків серед окремих 

співробітників і груп. Структура характеризує стійкі зв'язки між елементами 

системи, дозволяє визначити сфери контролю керівників і скоординувати всі 

функції. Отже, за допомогою організаційної структури здійснюється перехід 

від планів до дій.  

Під структурою управління розуміється упорядкована сукупність елементів, 

які постійно взаємопов'язані між собою і забезпечують розвиток і 

функціонування системи як єдиного цілого. У структурі відбувається 

управлінський процес, між учасниками якого розподілено функції й завдання 

управління. Тому організаційна структура виступає формою розподілу та 

кооперації управлінської діяльності, у межах якої відбувається процес 

управління, спрямований на досягнення поставлених цілей.  

Структура управління включає в себе цілі, що розподіляються між різними 

ланками, зв'язки між якими забезпечують координацію з їх виконання. 

Фахівцями сформульовано такі принципи проектування системи 

організаційного управління [94; 96; 98], які узагальнено у табл. 1.6.  

На формування та розвиток організаційної структури впливають чинники 

зовнішнього оточення організації, стратегія, існуюча система прийняття 

рішень, технологія, персонал, розмір організації та структура. Елементами 

структури управління є окремі працівники, групи та інші ланки організації. 

Горизонтальна структура управління є наслідком поділу праці менеджерів на 
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одному рівні і зв'язків по горизонталі, має характер погодження, і є, як 

правило, однорівневою. Вертикальна структура пов'язує вищі та нижчі рівні 

структури при наявності ієрархії управління.  

Таблиця 1.6 – Принципи проектування системи організаційного управління 

Найменування 

принципу 
Зміст принципу 

1. Співвідношення 

централізації і 

децентралізації 

прийняття рішень 

Визначає повноваження керівництва та 

підрозділів щодо підготовки та прийняття рішень 

за рівнями  ієрархії в структурі управління  

організацією 

2. Системного підходу 

Вимагає формування повної сукупності 

управлінських рішень, які реалізують усі цілі 

функціонування організації 

3. Керованості 
Передбачає фіксування співвідношення 

керівника і числа підлеглих йому працівників 

4. Відповідності 

суб'єкта і об'єкта 

управління 

Склад підрозділів організації, характер 

взаємозв'язку між ними визначаються 

специфікою функціонування як окремих 

структурних ланок, так і системи в цілому 

5. Адаптації 

Вимагає гнучкості, адаптивності, здатності 

швидко реагувати на зміну зовнішніх і 

внутрішніх економічних умов 

6. Спеціалізації 
Передбачає забезпечення технологічного поділу 

праці при формуванні структурних підрозділів 

7. Централізації 

Означає, що при проектуванні структури 

управління необхідно об'єднувати управлінські 

роботи з повторюваним характером операцій, 

однорідністю прийомів і методів їх виконання 

8. Професійної 

регламентації 

Передбачає групування функціональних ланок на 

кожному організаційному рівні таким чином, 

щоб кожна ланка працювала на досягнення 

конкретної  цілі та повністю відповідала за якість 

виконання своїх функцій 

9. Правової 

регламентації 

Створення будь-якого підрозділу завжди 

детерміновано і має бути закріплено правом. 

Проектувати структуру управління необхідно 

так, щоб забезпечувалося дотримання всіх 

рішень і постанов керуючих підрозділі щодо 

розподілу обов'язків і персональної 

відповідальності за виконання певних рішень 
Складено автором. 
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Організаційну структуру також розглядають як форму розподілу й кооперації 

управлінської праці, в рамках якої здійснюється процес управління. При 

побудові організаційної структури враховується норма управління (сфера 

контролю), ступінь підпорядкованості (кількість персоналу, що знаходяться у 

безпосередньому підпорядкуванні у менеджера) [99, с. 256]. 

Формування структурних підрозділів звичайно здійснюється за виконаними 

функціями, спеціалізацією, командами; мережами [94, с. 143]. Взаємозв'язки 

між підрозділами відображають рух інформації та управлінських рішень за 

лінійним (міжлінійними керівниками) та функціональним (за функціями 

управління) характером. Організаційні структури класифікують за двома 

типами: ієрархічні та органічні (адаптивні) структури, які розвиваються та 

удосконалюються відповідно до умов, що змінюються. 

Організаційні зміни звичайно пов’язані з такими чинниками, як прискорена 

розробка нових видів продуктів під впливом науково-технічного прогресу в 

умовах конкуренції, що загострюється; впровадження передових технологій і 

нових методів організації й управління виробництвом на основі активного 

використання комп'ютерної техніки [92, с. 388].  

Як вже відмічалося, делегування повноважень є засобом для досягнення 

нормальних взаємовідносин між рівнями управління шляхом передачі 

завдань і повноважень «зверху вниз» особі або групі, які приймають на себе 

відповідальність за їх виконання [97, с. 459]. Обсяг і масштаб делегованих 

повноважень сприяє професійному зростанню, мотиву та забезпечує 

задоволеність персоналу змістом праці. Оптимальний обсяг делегування 

залежить від можливостей реалізації делегованих повноважень, відповідності 

переданих працівникові повноважень характером прийнятих ним завдань.  

Делегування базується на принципі поєднання повноважень і 

відповідальності [92, с. 367]. Повноваження визначаються правилами, 

посадовими інструкціями та являють собою організаційно закріплені 

обмежені права використовувати ресурси організації і спрямовувати зусилля 

її працівників на виконання певних завдань. Відповідальність – це 
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зобов'язання керівника та підлеглого, якому делегуються повноваження, 

виконати поставлені завдання і відповідати за їх задовільне вирішення.   

Функція координації є основною функцією, що забезпечує безперебійність і 

безперервність процесу управління шляхом забезпечення узгодженості дій 

менеджерів. Зазначені дії не тільки не мають суперечити один одному, 

навпаки, необхідно, щоб вони доповнювали один одного та спрямовані на 

досягнення мети, яка окреслюється в довгострокових і оперативних планах 

[95, с. 239]. Тому головне завдання координації полягає в узгодженості 

діяльності підрозділів шляхом встановлення раціональних зв'язків між ними 

(організаційних комунікацій). Найбільш поширеними формами комунікацій 

є:  

процедура підготовки документів, що регламентують діяльність;  

проведення зборів, нарад, інтерв'ювання, анкетування;  

встановлення неформальних зв'язків.  

Координація дій звичайно відбувається при підготовці документів – планів, 

наказів, звітів, пропозицій, які спрямовані в інші організації, відповідей на 

розпорядження і запити влади та ін.  

Таким чином, організація як функція управління забезпечує розподіл на 

підрозділи відповідно до цілей і стратегій, а також встановлює 

взаємовідносини повноважень, що дозволяють пов'язати вищі і нижчі рівні та 

забезпечити можливість розподілу і координації завдань.   

Провідними фахівцями у сфері організації управління наголошується на 

необхідності врахування у процесі розробки внутріфірмових механізмів 

управління їх відповідності потенційним напрямам перспективного  

розвитку, а також орієнтації на функціонування в кризових умовах [98; 99]. 

Також у наукових джерелах йдеться про залежність ефективності процесу 

управління від організаційної структури та інших характеристик системи 

управління, включаючи економічні механізми, внутріфірмовий порядок 

планування, контролю та оцінки результатів, методи управління, ділові 
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якості персоналу, соціально-психологічний клімат і неформальні відносини 

усередині суб'єкта господарювання [91; 95; 99]. Тому ефективність 

функціонування механізму управління залежить як від практичного аналізу 

впливу внутрішніх і зовнішніх чинників, так і від оптимізації процесу 

розробки внутріфірмових механізмів, адаптованих до специфічних умов їх 

застосування. Це сприятиме переважанню чинників «організації» над 

чинниками «дезорганізації» [100, c. 60]. Забезпеченню ефективного розвитку 

в умовах ринкового середовища в процесі розробки та реалізації 

комплексних механізмів консолідованої дії сприятиме використання 

системно-цільового підходу.  

З огляду на вищевикладене і з урахуванням принципів, викладених у роботах 

[94; 95; 98], можна виділити три основні моделі організації системи 

управління оподаткуванням: без залучення фахівців із податкового 

менеджменту; шляхом ведення у штат бухгалтерії або фінансового відділу 

фахівця або групи фахівців з податкового менеджменту; формування служби 

податкового менеджменту з можливістю залучення сторонніх експертів і 

консультантів. Зміст та особливості моделей наведено в табл. 1.7.  

Вибір моделі формування та функціонування системи управління 

податковими платіжами має бути пов'язано з потребою в ній, яка залежить 

від ступеня обтяжливості податковими зобов'язаннями. Система управління 

податковими зобов'язаннями, як будь-яка управлінська діяльність, має 

відповідати вимогам економічності. Проблема оцінювання її ефективності 

вирішується на підставі формування сукупності показників, що 

характеризують як отримані результати, так і забезпечують їх зіставлення з 

сумою витрат, пов'язаних з організацією та функціонуванням безпосередньо 

податкового менеджменту. 

Залежно від важливості вирішених завдань, ступеня впливу на кінцевий 

фінансовий результат діяльності доцільно розділити управління податковими 

зобов’язаннями на дві основні групи: стратегічне й оперативне. Стратегічне 

управління податковими зобов'язаннями є механізмом, що дозволяє суб'єкту 
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господарювання визначити основні умови свого функціонування з точки зору 

управління оподаткуванням. Воно має тривалий характер, визначає 

принципи податкової політики і включає три напрями. 

 

Таблиця 1.7 – Зміст й особливості моделей організації системи управління 

витратами при виконанні податкових зобов’язань 

Найменування 

моделі 
Зміст моделі Особливості 

Без залучення 

фахівців із 

податкового 

менеджменту  

Функції з реалізації 

заходів з управління 

податками можуть бути 

покладені на працівників 

бухгалтерської служби 

або фінансового відділу 

Охоплює коло завдань, 

пов’язаних з  внутрішнім 

податковим контролем 

або аудитом; не вимагає 

додаткових ресурсів  

Ведення в штат 

бухгалтерії або 

фінансового відділу 

фахівця або групи 

фахівців з 

податкового 

менеджменту 

Виконує завдання, 

спрямовані на оцінку 

податкових наслідків 

управлінських рішень, і 

створення умов, які 

дозволяють скористатися   

податковими пільгами 

Передбачає податкову 

експертизу або 

моніторинг, для її 

реалізації потрібні 

додаткові технічні 

ресурси і інформація 

  

Формування служби 

податкового 

менеджменту з 

можливістю 

залучення сторонніх 

експертів і 

консультантів  

Виконує комплекс 

завдань корпоративного 

податкового планування, 

обліку і контролю 

  

Високі вимоги 

пред'являються до рівня 

технічного забезпечення 

управління витратами на 

оподаткування,  обсягу і 

якості інформації, 

професійного рівня 

залучених фахівців  
Складено автором. 

 

Перший напрям стратегічного управління оподаткуванням полягає у 

вирішенні низки найважливіших умов функціонування організації 

(визначення ефективних напрямів і видів діяльності, сфери виробництва та 

обігу, вибір організаційно-правової форми, форми власності, організаційної 

структури, місця розташування, створення повної інформаційної податкової 

бази; визначення найбільш раціональних напрямів розміщення прибутку і 
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активів, оптимізація управлінських рішень поточних господарських і 

фінансових питань з точки зору оподаткування).  

Другий напрям стратегічного управління оподаткуванням передбачає 

регулювання податкових баз, яке включає розрахунок і аналіз податкових баз 

за різними групами податків, застосування системи пільг, а також 

формування оптимальних варіантів облікової політики для цілей 

бухгалтерського обліку та оподаткування. До стратегічного рівня відносяться 

елементи даного напряму довгострокового характеру або ті, які відіграють 

істотну роль у функціонуванні суб’єкта господарювання.  

Третій напрям – оптимізація термінів податкових платежів, головним 

завданням якого є визначення таких термінів сплати податків, які сприяють 

збільшенню грошових коштів в обігу і прибутковості діяльності. До завдань 

цього напряму входять також організація руху грошових потоків і організація 

контролю за своєчасністю сплати податків Даний напрям за рахунок 

регулювання руху грошових потоків сприяє збільшенню прибутковості, а за 

рахунок контролю за своєчасністю податкових платежів виключає 

виникнення негативного результату у вигляді штрафних санкцій та пені. 

Оперативне управління податковими зобов'язаннями можна визначити як 

сукупність дій, здійснюваних у процесі поточної діяльності організації і 

спрямованих на регулювання рівня його податкового навантаження. 

Оперативне управління має середньостроковий або короткостроковий 

характер і базується на умовах господарювання і оподаткування 

господарюючого суб'єкта, визначених на рівні стратегічного управління.  

Оперативне управління податками здійснюється за напрямами:  

розрахунок, аналіз і управління оподатковуваними базами за групами 

податків, об'єднаних за відповідними ознаками, і складання 

середньострокових і короткострокових планів податкових платежів;  

моніторинг нормативно-правової бази, визначення бази податкових 

відрахувань і ставок оподаткування;  
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складання прогнозів податкових зобов'язань організації (податковий 

календар) з метою оптимізації потоків податкових платежів;  

аналіз й оцінювання податкових наслідків поточних господарських операцій;  

контроль за своєчасністю і правильністю розрахунків, складанням 

документації, виконанням податкових зобов'язань; 

оцінка наслідків вибору напрямів інвестицій, розміщення прибутку і активів.  

У процесі оперативного управління приймаються та реалізуються 

функціональні та ситуаційні рішення, що обґрунтовуються за допомогою 

відповідних моделей [101, с. 57; 102, с. 4]. Моделі формування рішень 

включають необхідну нормативно-довідкову інформацію, набір аналітичних і 

логічних співвідношень, що відтворюють оперативні дії залежно від 

конкретної ситуації [103, с. 1437]. Ефективність рішення та ступень 

досягнення мети в процесі його реалізації залежить від методів формування 

[104, с. 74; 105, с. 124], які систематизовано у табл. 1.8. 

При обґрунтуванні рішень необхідно дотримуватися таких принципів: 

відповідність чинному законодавству та статутним документам; 

наявність чіткої цільової спрямованості та адресності; 

відповідність форми змісту; 

неприпустимість протиріч самому собі або раніше ухваленим рішенням; 

врахування можливості технічного, економічного й організаційного 

виконання і рішення; 

наявність параметрів зовнішнього і внутрішнього контролю за виконанням 

рішення; 

оцінювання ризиків виникнення негативних наслідків прийнятого рішення 

при його реалізації.   

Модель реалізується з використанням програмно-апаратного комплексу, до 

якого входять комп'ютери, програмне й інформаційне забезпечення, засоби 

зв'язку, датчики знімання інформації, засоби оргтехніки. Модель має 
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забезпечувати прийняття рішень у реальному масштабі часу і з достатньою 

точністю відображати реальні процеси, що відбуваються на підприємстві.  

 

Таблиця 1.8 – Методи прийняття рішень за ступенем досягнення мети та 

рівнем ефективності 

Найменування 

методів 
Зміст та особливості використання 

Ступень 

досягнення мети, 

рівень 

ефективності 

Метод «дерева 

рішень» 

Візуально представляє результати дії 

різних рішень для вибору найкращого 

набору 

Невисока 

Експертні Ґрунтується на сукупній думці фахівців у 

пересічних областях діяльності 

Невисока 

Математичного 

програмування 

 Полягає в пошуку умовних екстремумів 

при аналізі економічних і управлінських 

процесів, описуваних системою рівнянь 

Невисока 

Матричні Вибір узгодженого рішення з набору 

альтернатив на основі компромісу 

критеріїв, досягнутих зацікавленими 

сторонами 

Середня 

Статистичні Модель формується у процесі збору, 

обробки й аналізу даних, отриманих у 

результаті реальних дій або вироблених у 

процесі статистичного моделювання 

Середня 

Аналітичні Математичні, логічні залежності у вигляді 

формул, графіків, таблиць 

Висока 

Управлінського 

консультування 

Передбачає залучення зовнішніх 

консультантів – висококваліфікованих  

фахівців 

Висока 

Теоретико-ігрові Використовує інтелектуальний потенціал у 

вигляді програмного та інформаційного 

забезпечення. Передбачає проведення 

ділової гри з використанням сучасних 

інформаційних технологій 

Висока  

Евристичні  Базується на логікі досвіду і спрямований 

на вирішення нетипових, творчих завдань 

при відсутності умов для застосування 

формалізованих методів   

Висока 

Складено автором за даним [102;104;105]. 
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Таким чином, у процесі управління податковими зобов’язаннями 

промислового холдингу виконуються функції податкового менеджменту і 

здійснюється  прийняття ситуаційних рішень, що дозволяє впливати на 

ефективність господарювання шляхом забезпечення економічно 

обґрунтованих обсягів витрат і залучення обігових коштів на виконання 

податкових зобов’язань. 

 

1.4 Висновки до розділу 1 

 

1. Переваги та недоліки промислового холдингу як інтегрованого об’єднання 

підприємств визначаються його ознаками (включаючи мету створення, тип 

інтеграції, принципи побудови, функції, способи взаємодії), що у свою чергу 

впливає на особливості  його керування за корпоративним та управлінським 

контуром. Визначено, що за управлінським контуром (організаційною 

структурою та організаційною взаємодію між головним офісом (керуючою 

компанією) та учасниками холдингу) промисловий холдинг є операційним, 

що передбачає централізацію функцій планування, обліку та контролю 

фінансових надходжень та витрат, включаючи витрати на виконання 

податкових зобов’язань.  

2. Виконання податкових зобов’язань промисловим холдингом має 

особливості, пов’язані з тим що відповідно до податкового законодавства 

України суб’єктами правовідносин виступають учасники та керуюча 

компанія холдингу. При цьому необхідно враховувати, що звичайно  

учасники промислового великими платниками податків холдингу та керуюча 

компанія є великими платниками податків та мають серйозний вплив на 

формування доходної частини державного та місцевого бюджетів 

безпосередньо та опосередковано на виконання функції корпоративної 

соціальної відповідальності. Це у свою чергу обумовлює необхідність   

забезпечення точності, своєчасності, відповідності законодавству щодо 

нарахування та сплати податкових зобов’язань промисловим холдингом не 
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тільки потребами  ефективність господарювання, а й впливом на соціально-

економічний розвиток території присутності. 

3. Класифікація податкових зобов’язань(суму коштів, яку платник податків 

сплачує до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку 

та строки, що визначено чинним податковим законодавством) за ознакою 

сутності доцільно здійснити  на підставі врахування їх подвійної природи, що 

полягає у відмінності витрат  на їх виконання від інших видів витрат. Ця 

відмінність полягає у тому що їх розмір залежить не тільки від процесу 

господарювання та його результатів, але й органів державної влади та 

місцевого самоврядування, що встановлюють ставки, терміни сплати  

податків та податкові пільги, які не можуть змінюватися  за бажанням 

платника.  

Зважаючи на виявлені відмінності податкових зобов'язань та те, що вини  

займають від шостої до п’ятої частини в структурі витрат холдингу, доцільно 

в процесі корпоративного податкового менеджменту враховувати як 

організацію господарської діяльності, так і вплив зовнішнього економічного 

середовища у вигляді змін у податковому законодавстві.    

4. Витрати на оподаткування впливають на витрати (постійні та змінні) та 

залежать від впливу зовнішнього середовища в особі органів державної 

влади та місцевого самоврядування щодо встановлення, зміни правил 

оподаткування (податкової бази, терміну сплати, надання податкових пільг).  

Від точності розрахунків податкових зобов’язань залежить економія  

обігових коштів що є невід’ємною складовою ефективності  господарювання. 

Вплив чинників зовнішнього середовища на розмір податкових зобов’язання   

дозволяє визначити додаткові обмеження на можливості економії  обігових 

коштів у процесі господарської діяльності. Це потребує використання  

особливих підходів до управління витратами на оподаткування з врахування 

чинників якими можна управляти в процесі господарювання та   чинників 

зовнішнього середовища, пов’язаних зі змінами у податковому 

законодавстві. 
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5. Організація як функція, що виконується в процесі управління  податкових 

зобов’язаннями у промисловому холдингу, відіграє визначальну роль, що 

обумовлено складністю організаційної структури, кількістю  комунікаційних 

зв’язків та відносин між структурними підрозділами, необхідністю 

забезпечення узгодженої взаємодії, можливостями виникнення протиріч при 

прийняття управлінських рішень, що потребує як наявності високо 

кваліфікованого персоналу, так і відповідного науково-методичного 

забезпечення для обґрунтування  рішень, спрямованих на реалізацію функції 

оподаткування та оптимізацію відповідних  витрат. 

6. Процес управління  витратами на оподаткування включає функціональний 

(планування, облік, аналіз та контроль витрат на їх виконання) та 

ситуаційний підхід, який передбачає прийняття рішень щодо оптимізації 

витрат на оподаткування за дотриманням податкового законодавства. При 

обґрунтуванні рішень щодо управління податковими зобов’язаннями 

доцільно врахування впливу його реалізації на результати господарювання як 

окремих учасників холдингу, так і холдингу як об’єднання підприємств 

цілому. Для цього необхідною умовою є наявність програмного та  

інформаційного забезпечення, а також використання методів прийняття 

функціональних та ситуаційних рішень, які дозволяють забезпечити 

досягнення мети та необхідного рівня ефективності. 
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РОЗДІЛ 2  

ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ ПОДАТКОВИМИ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ  

В ПРОМИСЛОВОМУ ХОЛДИНГУ 

 

2.1 Інформаційне забезпечення управління податковими зобов’язаннями   

 

Інформаційне забезпечення відіграє важливу роль у процесі управління, 

оскільки від того як точно отримана інформація про об’єкт управління буде 

відображувати його стан, настільки оперативно будуть прийнято адекватні 

рішення суб’єктом управління щодо позитивних змін стану об’єкту. Тому 

вивчення практики управління податковими зобовязаннями промислового 

холдингу доцільно почати з інформаційного забезпечення. Існують різні 

підходи до визначення поняття інформаційне забезпечення. Наведемо ті з 

них, які найбільш повно узгоджуються із завданнями даного дослідження. 

Так зокрема, Т. В. Безбородова розглядає інформаційне забезпечення як 

«процес задоволення потреб користувачів в інформації, необхідній для 

прийняття рішення, для здійснення якого необхідна наявність відповідної 

інформаційної системи» [1, c. 28]. М.П. Денисенко та І.В. Колос пропонують 

визначення системи інформаційного забезпечення управління підприємством 

як «сукупності даних, організацію їх введення, обробки, збереження та 

накопичення, пошуку і поширення в межах компетенції між зацікавленими 

особами у зручній для них формі та у зручному вигляді» [2, c.24]. 

C.С. Палагута підкреслює, що інформаційне забезпечення є «динамічною 

системою даних і способом їх обробки, які дають змогу вивчити реальний 

стан керованого об’єкта, виділити чинники, що його визначають, а також 

виявити можливості здійснення необхідних управлінських дій» [3, c. 419]. 

Враховуючи представлені підходи до визначення інформаційного 

забезпечення можна констатувати, що інформаційне забезпечення об'єднує та 

узагальнює всі елементи системи управління податковими зобов'язаннями, 
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інтегрує облікові, аналітичні, контрольні дані та їх носії, а також здійснює 

збір, обробку, зберігання, надання та поширення інформації.  

Система інформаційного забезпечення включає елементи облікового 

забезпечення, управлінські процедури, а також взаємозв’язки між обліковими 

даними, аналітичною інформацією, даними контролю [4, c. 9]. Відповідно до 

застосовуваної облікової політики господарюючого суб'єкта складається 

робочий план рахунків для бухгалтерського фінансового обліку та 

податкового обліку. Потім здійснюється  перенесення даних, сформованих на 

рахунках бухгалтерського фінансового та податкового обліку в реєстри 

бухгалтерського і податкового обліку відповідно через певні коригування для 

відображення в податковій звітності [5, c. 86]. Інформація, що міститься у 

первинних документах, відображується на рахунках бухгалтерського 

фінансового обліку і одночасно на рахунках податкового обліку. Таким 

чином, аналіз, прогнозування і контроль у системі інформаційного 

забезпечення управління податковими зобов'язаннями ґрунтується на 

податковій звітності і даних бухгалтерської фінансової звітності.  

Інформаційне забезпечення управління податковими зобов'язаннями 

формується з облікових та аналітичних даних, а також контролю й аудиту. 

Наступним етапом стає відображення даних, сформованих на рахунках 

бухгалтерського фінансового та податкового обліку в реєстри 

бухгалтерського і податкового обліку відповідно. Отже, інформація, що 

міститься у реєстрах бухгалтерського обліку, відображається у 

бухгалтерській звітності, але через певне коригування використовується і у 

податковій звітності .  

Система інформаційного забезпечення управління податковими 

зобов'язаннями включає підсистеми обліку, аналізу, контролю, які 

орієнтовано на визначення оподатковуваних баз з різних видів податків. Для 

того, щоб дана система функціонувала, необхідні управлінські процедури, які 

включають в себе формулювання цілей, завдань, визначення складу і місця  

функціональних підрозділів, розробку документів, положень, інструкцій, 
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закріплюють та регулюють форми, методи, процеси, що здійснюються в 

організаційній системі управління холдингом.   

Податкова звітність дозволяє з'ясувати оподатковувану базу, суму податку за 

минулі періоди і спрогнозувати на майбутній період. Бухгалтерська звітність 

інформує про оподатковувані бази: обсяг виручки, нарахована заробітна 

плата, майно організації тощо. Тому можна відзначити, що елементи системи 

інформаційного забезпечення представляють реалізацію інтегрованого 

комплексу бухгалтерського фінансового і податкового обліку, інформація 

яких використовується для визначення оподатковуваної бази за видами 

податків з метою подальшого аналізу і прогнозування суми податкових 

зобов'язань.  

Аналітична складова інформаційного забезпечення формується на основі 

методики аналізу системи оподаткування та управління податковими 

зобов'язаннями, управлінськими процедурами та технології аналізу, а також 

використання відповідних  програмних засобів. Аналіз податкових платежів  

включає тимчасовий, просторовий, факторний аналіз податків і зборів, які 

сплачуються холдингом Аналіз структури податкового навантаження 

враховує структуру податків і зборів у розрізі джерел сплати: непрямі 

податки, податки і збори, що відносяться на собівартість продукції, податки і 

збори, що відносяться на фінансові результати.  

Підвищення ефективності функціонування системи інформаційного 

забезпечення управління податковими зобов'язаннями обумовлюють 

необхідність створення у системі внутрішнього контролю організації – 

внутрішньої аудиторської служби [6]. Система інформаційного забезпечення 

внутрішнього контролю організації, виконує функцію моніторингу і створює 

механізм зворотного зв'язку керівництва і власників, яка дозволяє істотно 

підвищити ефективність усього процесу управління його діяльністю. Воно 

засновано на використанні методик внутрішнього контролю, орієнтованих на 

управління податковими зобов'язаннями.  
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Розглянемо окремі підходи до формування інформаційного забезпечення 

управління податковими зобовязаннями. Так, Т. Матвієнко у дослідженні 

«Удосконалення інформаційного забезпечення податкового планування 

переробних підприємств» пропонує структуру інформаційного забезпечення, 

яка враховує особливості «процесу прийняття управлінських рішень за 

результатами бухгалтерського обліку, внутрішнього контролю та аудиту 

зобов’язань за податками та зборами» [7, с. 33]. Ця схема передбачає, що 

облік та звітність щодо податкових зобов’язань формується на підставі 

господарських операцій з оподаткування та відображується в обліковій 

системі у первинних документах з обліку розрахунків з бюджетом (податкова 

накладна, прибутковий і видатковий ордери, розрахунок, довідка бухгалтерії) 

та облікових реєстрах, а також у податковій звітності (податковій декларації 

та розрахунках) та фінансовій (баланс, звіт про фінансові результати,звіт про 

рух грошових коштів). Дані бухгалтерського обліку контролюються як у 

системі внутрішнього контролю, так і шляхом проведення аудиторської 

перевірки, що відображується в аудиторському висновку. Результати обліку, 

контролю та аудиту податкових зобов’язань передаються керівництву 

підприємства або об’єднання. Керівництво, враховуючи внутрішні та 

зовнішні чинники, приймає рішення щодо змін у податковій політиці, 

податкового планування та податкової оптимізації. 

Н.В. Гавриленко та О.В. Грищенко у дослідженні «Податкові витрати та 

контроль їх стану в системі обліково-податкового інформаційного простору» 

пропонують алгоритм чисельного методу управлінського обліку для 

цілей оподаткування та системно-інформаційне поле в умовах автоматизації 

[8, с. 924]. Алгоритм чисельного методу управлінського обліку для цілей 

оподаткування включає довідкові дані (юридичні та економічні принципи 

оподаткування, систему угод, юридичні норми та правила, господарські 

операції та прийоми відображення дій); фактичні дані (сукупність 

господарських операцій та їх реєстрація), обробку фактичних даних і 

трансформаційні проводки у системі управлінського обліку (статистика 
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податкових показників, фінансовий результат, блок випадкових величин) для 

здійснення управлінського аналізу та прогнозу податкових показників. 

Системно-інформаційне поле в умовах автоматизації включає мету 

податкового обліку та функції податкового обліку. Метою податкового 

обліку виступає: актуалізація та підтримка правових актів і законів про 

податки та платежі, облік нарахованих та сплачених податків і зборів; 

формування податкової звітності та документації податковим органам. 

Функції податкового обліку включають: забезпечення обліку податків та 

зборів за категоріями і видами; аналіз динаміки показників, що підлягають 

оподаткуванню; податки та збори за всіма чинниками, які спостерігаються; 

збір, зберігання та надання інформації для формування податкової звітності, 

проведення податкового моніторингу. Також авторами [8, с. 926] наведено 

процедури бухгалтерського та податкового обліку для цілей оподаткування. 

Використання зазначених процедур дозволяє не тільки забезпечити 

формування податкової звітності, але й створює передумови отримання 

інформації для податкового планування на підставі прогнозування 

фінансового результату та управління прибутком.  

С.В. Барулін та Е.В. Баруліна в дослідженні «Методологічні аспекти 

управління податковими потоками компанії в формі податкового 

контролінгу» розробляють модель побудови системи податкового 

контролінгу компанії, в якій вони визначають концепцію, систему 

координації, методологічну, методичну та інструментальну базу 

забезпечення реалізації функції управління податками на підставі 

використання стратегічного та оперативного контролінгу. Автори наводять 

дві підсистеми, які пов’язано з оперативним податковим контролінгом. 

Перша підсистеми включає управлінський податковий облік та управлінську 

податкову звітність (зокрема об’єкти та показники, систему рахунків, 

процеси ведення обліку та складання звітності), управлінський податковий 

аналіз (показники, методи та інструменти аналізу показників, результати 

аналізу). Другий блок включає використання інформації управлінського 
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податкового обліку та результатів аналізу для прийняття рішень щодо 

мінімізації або оптимізації податків (податкове планування та бюджетування, 

виконання та координація податкових планів і бюджетів, податковий 

контроль та моніторинг) [9, с. 63 ].  

З огляду запропонованих підходів до формування та використання 

інформаційного забезпечення управління податковими зобовязаннями, 

можна зробити висновок про необхідність комплексного підходу до 

формування інформації. Такий комплексний підхід реалізується за 

допомогою комп’ютерних інформаційних систем, які можуть бути типовими, 

або розробленими індивідуально.  

Інформаційне забезпечення управління податковими зобовязаннями  

передбачає формування в рамкам комп’ютерних інформаційних систем баз 

даних, які мають уніфіковану структуру та дозволяють отримувати 

абсолютні та відносні показники, що пов’язано з виникненням і виконанням 

податкових зобов’язань. Зміст  баз даних наведено у табл. 2.1. 

Таблиця 2.1 – Бази даних, що використовуються для управління податковими 

зобов’язаннями промислового холдингу 

Назва бази даних Зміст бази даних 

Податкове поле Об’єкти оподаткування, господарські операції 

Об’єкти оподаткування Місцезнаходження, податкова база, податковий 

період, податкова ставка, порядок обчислення 

податку и строки його сплати; пільги з податку 

Законодавча база 

оподаткування 

Зміст нормативно-правових актів щодо виконання 

податкових зобов’язань 

Режим оподаткування 

господарських операцій 

Набір правил оподаткування господарських 

операцій, закріплених у відповідних нормативних 

актах 

Оперативні дані щодо 

оподаткування 

Податкові зобов’язання за об’єктами оподаткування 

та господарськими операціями 

Складено автором. 

 

Організаційна структура, схема документообігу та кваліфікація персоналу  є 

найважливішими чинниками, що впливають на точність і достовірність 

формування результативної інформації за допомогою наведених у табл. 2.1 
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баз даних. Джерелами інформації для формування інформаційного 

забезпечення процесу податкового бюджетування є: нормативні документи з 

оподаткування; стандарти податкового обліку; методики оптимізації 

податкового навантаження; галузеві стандарти; первинні та зведені облікові 

документи; запити на проведення податкового аналізу; форми подання 

звітних даних. Результатом обробки інформації є два вихідних 

інформаційних масиву: файл податкової звітності та архів аналітичних 

досліджень [10, с. 37]. Крім формування податкової звітності в системі 

управління податковими зобовязаннями має забезпечуватися: дослідження 

структури податкового поля; оцінка існуючих методів податкового 

планування; аналіз типових господарських операцій та їх оподаткування; 

обґрунтування та реалізація рішень щодо оптимізації оподаткування. Для 

вирішення окреслених завдань при формуванні інформаційного забезпечення 

підсистеми управління податковими зобовязаннями необхідно 

дотримуватися таких принципів: 

формування і використання єдиної облікової політики всіма підприємствами 

холдингу. Особливо це стосується тих елементів податкової політики, які 

впливають на розмір податку та терміни їх перерахування; 

забезпечення інформаційного взаємозв'язку між податковим і оперативним 

бюджетами (розрахунок показників бюджетів податків здійснюється на базі 

усієї системи оперативних бюджетів холдингу); 

підтримка узгодженості потоків податкових платежів (планування 

податкових платежів необхідно здійснювати з урахуванням їх взаємного 

впливу. Це пов’язано з тим, що при зменшенні абсолютної величини одного 

податку, що підлягає нарахуванню та сплаті, не може бути здійснено 

збільшення абсолютної величини іншого податку) [10, с. 38].  

Забезпечення дотримання зазначених принципів можливе на підставі 

використання комп’ютерної системи корпоративного бюджетування, яка має 

відповідати вимогам універсальності, гнучкості, адаптованості та 

оперативної реакції на зміни довідкової та оперативної інформації.   
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Комп’ютерної системи корпоративного бюджетування у даний час достатньо 

широко використовуються для управління фінансовою діяльністю та 

корпоративними фінансами. Бюджетування є специфічною формою 

бюджетного менеджменту, його важлива складова пов'язана з розробкою та 

аналізом бюджетів, окремих кошторисів на основі альтернативних варіантів. 

Вітчизняними і зарубіжними вченими зроблено значний внесок у теорію та 

практику бюджетування та формування інформаційної бази цього процесу.   

Західні економісти Х. Андерсон, К. Друрі, Е. Джонс, Б. Нидлс, М. Пацэрс, 

Дж. Сигл, Дж. Фостер, Ч.Т. Хорнгрен, Джей К. Шим [11-15] високо 

оцінюють систему управління бюджетом та відзначають її роль у сфері 

бюджетного менеджменту. Системи корпоративного бюджетування 

використовуються такими промисловими холдингами, як НАК «Нафтогаз 

України», ДТЕК, Метінвест, ПАТ «Оболонь», ПАТ «Укрстальконструкція».    

Бюджетування в холдингах має свої особливості, що повязано з видом 

холдингу (вертикальний, горизонтальний або змішаний), та організаційною 

структурою. При цьому враховується, що холдинг має різні цілі: узгодження 

виробничих і інвестиційних програм, оптимізація оподаткування, розвиток 

зовнішньоекономічної діяльності, розширення інвестицій, раціоналізація 

управління компанією. Переваги холдингових структур, з економічної точки 

зору, полягають у впорядкованій і більш керованій структурі; можливості 

контролювати велику частку ринку; контролі економічного ланцюжка 

бізнесу; розподілі витрат між підприємствами, оптимізації прибутку 

оподаткування, скорочення інших видів втрат, економії коштів за рахунок 

використання спільних підрозділів, отримання послуг від інших підприємств 

холдингу на пільгових умовах; можливості акумулювати і перерозподіляти 

кошти всередині системи.   

Впровадження системи бюджетування активів і зобов'язань, включаючи і 

податкові зобов'язання, потребують врахування особливостей управління 

холдингом, які виявлено в роботах Ю. Уманціва [16]; В. Колосок [17], 

О. Ковалевської [18]. Вони полягають у такому:   



99 

організаційна структура керуючої компанії має створюватися спираючись на 

реально існуючі бізнес-процеси, що дозволяє чітко сформулювати цілі і 

завдання виконуваних функцій управління;  

врахування замкнутості циклів управління за рядом завдань; 

проведення якісного аналізу й економічного обґрунтування рішень; 

системної реалізації завдань корпоративної логістики, аналізу ринків збуту та 

постачальників; 

забезпечення  взаємодії підрозділів керуючої компанії та бізнес-одиниць при 

пересіченні контурів управлінні;  

наявність переліку бізнес-процесів з призначенням відповідальних, опис їх 

взаємозв'язку, що дозволяє закріпити відповідальність за керівниками та 

виконавцями;  

наявність регламентів і робочих інструкцій, що регулюють процеси 

управління та виконання окремих операцій на всіх рівнях ієрархії;  

визначена політика та технологія управління бізнез-одиницями холдингу;  

ступінь децентралізації при прийнятті рішень керівниками різних рівнів 

управління;  

наявність чіткого поділу сфер відповідальності (фахівці департаментів 

керуючої компанії мають виконувати у належній мірі завдання 

корпоративної координації та методичного управління та не дублювати 

оперативну роботу фахівців у бізнес-одиницях; 

організаційні структури управління в бізнес-одиницях мають бути  

уніфікованими та відповідати організаційній структурі керуючої компанії, 

що дозволяє поліпшити взаємовідносини між бізнес-одиницями і 

департаментами керуючої компанії;  

наявність концепції фінансово-економічного управління;  

створення механізму постійного корегування та оновлення норматівної бази 

планування бізнес-одиниць;  
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розробка методик та робочих інструкцій, що регламентують діяльність 

фахівців фінансово-економічних служб керуючої компанії та бізнес-одиниць. 

Зазначені особливості управління холдингом мають враховуватися як на 

етапі створення системи корпоративного бюджетного управління, так і в 

процесі її експлуатації. Мету та завдання організації корпоративного 

бюджетного процесу наведено на рис. 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення найбільш ефективного 

співвідношення планів реалізації та 

виробництва продукції для досягнення 

максимальної економічної ефективності 
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управління 
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фінансовою 

діяльністю 

При реализації  інвестиційних програм 

холдингу забезпечити їх збалансованість з 

джерелами фінансування 

Підтримка фінансової стабільності 

холдингу та бізнес-одиниць у бюджетному 

періоді 

Ефективне використання власних і залучених 

коштів 

Організації своєчасної підготовки 

управлінської звітності та забезпечення 

узгодженості даних управлінського і 

бухгалтерського обліку 

Аналіз виконання затверджених планів і 

бюджетів 
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Забезпеченні адекватності оподаткування  

бізнес-одиниць і використанні системного 

підходу в управлінні податковими ризиками 

Рисунок 2.1 – Мета та завдання організації корпоративного бюджетного  

               процесу 
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Для вирішення вищезазначених завдань при побудові системи бюджетного 

управління холдингу необхідно дотримуватися основних принципів, зміст 

яких розкрито у табл. 2.2. 

З метою підвищення оперативності бюджетного процесу, зниження його 

трудомісткості, розвитку аналітичних ракурсів очікуваних і фактичних 

показників планів і бюджетів, виключення методологічних розбіжностей 

розробляється інструментарій бюджетного управління, в перспективі 

орієнтований на створення інтегрованої системи підтримки прийняття 

управлінських рішень у частині управління бюджетами [18, с. 35; 19, с.74].  

Враховуючи пропозиції іноземних фахівців [11-15, 18] та вітчизняну 

прпктику промислових холдингів, зокрема ДТЕК, Метінвест, до основних 

завдань управління бюджетним процесом слід віднести:  

уніфікацію структури планово-бюджетних показників і підтримання 

відповідного сховища даних;  

консолідацію планових і бюджетних показників (у вигляті системи 

консолідованих бюджетів бізнес-одиниць);  

підтримку регламенту взаємовідносин між структурними підрозділами 

холдингу і бізнес-одиницями в процесі розробки планів і бюджетів;  

забезпечення розрахунку контрольних показників діяльності холдингу, 

бізнес-сегментів, бізнес-секторів і бізнес-одиниць;  

забезпечення взаємодії бюджетного процесу з управлінням стратегією і 

контрольними показниками довгострокового планування;  

факторний аналіз відхилень показників фактичного виконання від 

затверджених планів і бюджетів;  

моделювання сценаріїв розвитку холдингу на різних організаційних рівнях.  

Вирішення зазначених завдань забезпечується використанням операційного 

(поточного), середньострокового і перспективного блоків системи 

бюджетування холдингу, узгоджених за принципами розрахунку і 

консолідації показників.  
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Таблиця 2.2 – Основні принципи побудови системи бюджетного управління 

холдингу 

Принцип Зміст принципу 

Зв'язок 

перспективного і 

бюджетного 

планування 

Організація бюджетного процесу за схемою «зверху-вниз» 

(від рівня корпоративного центру до бізнес-одиниць) із 

застосуванням контрольних показників, які засновані на 

ключових показниках діяльності, сформованих в ході 

перспективного планування 

Безперервність 

бюджетного 

процесу 

Формування планів наступних періодів з урахуванням 

ступеня їх виконання, а також цілей, завдань  і контрольних 

показників, визначених програмою перспективного розвитку 

Узгодженість 

планів і бюджетів 

Відповідністьконтрольних показників на короткий 

бюджетний період контрольним показникам на тривалий 

бюджетний період.   

Уніфікація 

порядку розробки  

бюджету 

Використання порівнянного набору планових і фактичних 

показників бюджету, структуру яких задає корпоративний 

обліковий кодифікатор; застосування єдиних підходів до 

розрахунку показників щодо конкретних видів діяльності 

(бізнес-секторах); єдиний порядок розробки планів і 

бюджетів для всіх бізнес-секторів і бізнес-одиниць .  

Проектний 

принцип 

формування 

інвестиційної 

програми 

Проектний підхід до формування інвестиційної програми;  

казначейське виконання інвестиційної програми на проектній 

основі;  

ведення проектного обліку інвестиційних витрат бізнес-

одиниць 

Варіантність 

бюджетного 

планування 

Розробка кількох варіантів контрольних показників з метою 

прийняття оптимальних управлінських рішень в різних 

сценарних умовах 

Принцип 

бюджетної 

відповідальності 

Чіткий розподіл відповідальності за досягнення 

затверджених контрольних показників між структурними 

підрозділами компанії, керівниками бізнес-сегментів і бізнес-

одиниць. Відповідальність безпосередньо пов'язана з 

системою стимулювання праці керівників та працівників 

відповідних організаційних рівнів 

Принцип 

гаромонізації 

бюджету 

Збалансованість планів і бюджетів за наступними напрямами:  

матеріально-вартісних потоків руху продукції, що 

забезпечується централізацією планування на рівні 

департаментів керуючої компанії ;  

інвестиційних витрат, джерел їх фінансування, грошових 

потоків, податкових зобов'язань, що забезпечується 

централізацією планування на рівні фінансово-економічного 

департаменту керуючої компанії  
Складено автором за даними: [19-20]. 

 

Інструментом реалізації локальних рішень є засоби, які не потребують 

значних витрат на розробку і спеціальних навичок для роботи з ними 
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широкого кола фахівців департаментів корпоративного центру та бізнес-

одиниць холдингу. При цьому доцільно здійснення переходу від тимчасового 

використання локальних рішень кожного з вищезазначених завдань до єдиної 

інтегрованої системи підтримки прийняття управлінських рішень на підставі 

консолідованої управлінської звітності холдингу [20].  

Таким чином, бюджетування є управлінським інструментом розподілу 

ресурсів, що відображаються у грошових або натуральних показниках для 

досягнення стратегічних цілей бізнесу. Під бюджетом розуміється форма 

отримання та витрачання грошових коштів, призначених для фінансового 

забезпечення діяльності організації. 

Бюджетування дозволяє управляти роботою господарюючого суб'єкта як 

цілісного механізму, отримувати «прозору» картину його функціонування, 

координувати і спрямовувати діяльність структурних підрозділів на 

задоволення інтересів підприємства і його власників, а також планувати 

фінансовий результат, контролювати грошові кошти та здійснювати 

комплексну оцінку діяльності об'єднання [18, с. 34; 21]. 

Бюджетування є системою узгодженого управління підрозділами холдингу. 

Використання бюджетування дозволяє вирішити завдання координації 

взаємозв'язків учасників групи і контролю за їх господарюванням, 

раціонального використання внутрішніх ресурсів об'єднання, встановлення 

єдиних форматів планування і звітності його складових ланок, забезпечення 

менеджерів кожного підприємства і керівництва холдингу своєчасною 

інформацією для прийняття управлінських рішень. 

Передумовою перетворення системи бюджетування об'єднання підприємств 

в ефективний інструмент управління є уніфікація бюджетування кожного 

учасника. Це завдання може бути досягнуто тільки на основі розробки єдиної 

методології планування, обліку і контролю діяльності всіх підприємств групи 

[22, с. 72]. На даний час не існує типового механізму бюджетування, який не 

потребує адаптації до умов господарювання.  
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Важливою умовою впровадження бюджетування промислового холдингу та 

досягнення  його ефективності є уніфікація системи планування і звітності на 

всіх підприємствах структури, тому доцільним є розробка і впровадження 

відповідного механізму бюджетування. Це дозволить забезпечити  

використання єдиної методики планування і контролю діяльності 

підприємств холдингу. При цьому виникає необхідність розробки  

уніфікованої системи бюджетів, яка підійде для кожного підприємства-

учасника, а також дозволить автоматизовано отримувати зведену інформацію 

діяльності всієї групи, будувати систему консолідації бюджетних даних на 

рівні холдингу і структурних бізнес-одиниць. 

Використання  форм консолідованого бюджетування доходів і витрат, руху 

грошових коштів і балансових даних дозволить керівництву одержувати 

оперативну інформацію про поточну діяльність і майбутній стан кожного 

підприємства, підрозділу і промислового холдингу в цілому. Це робить 

можливим здійснення постійного контролю за їх економічним станом, 

виявлення резервів і їх перерозподіл усередині системи, своєчасну 

координацію діяльності і організацію роботи в цілях стабілізації і 

підтримання економіки кожного учасника і всієї групи [23, с. 242]. 

У результаті використання механізму бюджетування забезпечується дієве 

управління системою за рахунок ефективного управління кожним учасником 

і структурною бізнес-одиницею. З'являється можливість оцінювати 

майбутній економічний стан усіх напрямів бізнесу і холдингу в цілому, 

виявляти внутрішні резерви й організовувати їх розподіл усередині системи, 

а також координувати роботу бізнес-одиниць та їх взаємодію між собою, 

сприяючи, таким чином, поліпшенню економічного стану холдингу і 

кожного учасника в його системі (рис. 2.2). 
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Система бюджетів охоплює всю структуру функціонування промислового 

холдингу та тісно пов'язує між собою показники. Кожен показник дає 

інформацію для планування наступного. За допомогою єдиної аналітичної 

структури даних і виділення додаткових субрахунків досягається 

порівняність планованих даних з фактичними. Максимальна деталізація 

інформації в обліку дозволяє значно полегшати заповнення бюджетів за 

фактом. Поряд із цим встановлюється єдина класифікація доходів і витрат, а 

також складових їх елементів в плануванні і звітності. Наведена схема  

бюджетування діяльності (рис. 2.2) є цілісною системою, що має завершений 

характер планування. Вона враховує показники не тільки окремих аспектів 

діяльності (в операційних бюджетах), а й підсумкові форми функціонування 

Формування бюджетів 

операційної діяльності 

учасниками  холдингу 

Формування 

бюджетів іншої 

звичайної 

діяльності 

учасниками 

Формування зведених 

форм бюджетування 

учасниками 

Бюджетне 

планування холдингу 

Бюджети операційної діяльності: 

- бюджет продажу; 

- зведений бюджет виробництва; 

- бюджет виробництва; 

- бюджет інших виробничих витрат; 

- бюджет прямих витрат на матеріали; 

- бюджет витрат на заробітну плату; 

- бюджет закупок; 

- бюджет управлінських витрат; 

- бюджет комерційних витрат; 

- бюджет інших операційних витрат; 

- бюджет інших доходів та витрат. 

Бюджети іншої звичайної діяльності 

 (окрім операційної): 

- бюджет інших операційних доходів; 

- бюджет інвестиційної діяльності. 

Зведені форми бюджетування: 

- бюджет доходів та витрат; 

- бюджет руху грошових коштів; 

- бюджет балансового листа. 

Узгодження операційних 

бюджетів,бюджетів від звичайної 

діяльності та зведених бюджетів.  

Рисунок 2.2 – Схема організації процесу бюджетного планування у 

промисловому холдингу (побудовано на основі [19-20]) 
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суб'єкта господарювання (прогнозного балансу, доходів і витрат, руху 

грошових коштів). Впровадження запропонованої схеми організації процесу 

бюджетування дозволяє оцінити ліквідність і платоспроможність 

конкретного напряму бізнесу і холдингу в цілому, розмір зобов'язань 

відносно до контрагентів, а також розмір заборгованості стосовно даного 

бізнесу або холдингу в цілому, що є невід’ємною умовою використання 

функціонального підходу до управління витратами на виконання податкових 

зобовязань. 

 

2.2. Фукціональний підхід до управління витратами на виконання  

податкових зобов'язань холдингу  

 

Управління витратами на виконання податкових зобовязань на підставі 

функціонального підходу передбачає виконання  функцій  планування, 

обліку, аналізу та контролю в системі корпоративного фінансового  

менеджменту промислового холдингу. При цьому особливу увагу  

приділяють як можливостям ефективного управління холдингом – складною 

інтегрованою структурою, так і особливостям виконання функції платника 

податків не безпосередньо холдингом, а його головним офісом та 

підприємствами-учасниками, про що докладно розкрито у підрозділі 1.1, а 

також специфіці руху фінансових потоків у рамках холдингу. Cистема 

управління промисловим холдингом звичайно поєднує бізнес-структуру, 

фінансову, юридичну, організаційно-управлінську структуру, що 

пояснюється інтеграцією в рамках холдингу  підприємств (бізнес-одиниц) 

однієї галузі, які утворюють вертикально або горизонтально-інтегрований 

ланцюжок. Бізнес-одиниці централізовано оперативно управляються 

холдинговою компанією та мають обмежене коло фінансових повноважень. 

Зазначена структура управління є характерною для таких промислових 

холдингів, як НАК «Нафтогаз України», ДТЕК, Метінвест, ПАТ «Оболонь», 

ПАТ «Укрстальконструкція».   
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Особливості централізованої фінансової структури холдингу докладно 

розглянуто у колективній монографії за редакцією В.В. Зимовця [24] та  

монографії Ю.М. Чеботаря [25]. Вони зазначають, що у такій фінансовій 

структурі діяльність фінансових служб бізнес-одиниц підприємств 

координується з головного офісу холдингової компанії. Фінансовий 

департамент  холдингу контролює складання і виконання бюджетів бізнес-

одиниц, відповідає за фінансове планування, ризики, залучення, перерозподіл 

коштів, управляє собівартістю виробництв та оцінює доцільність подальшої 

інтеграції. Також холдингова компанія координує процеси закупівель 

(сировини і матеріалів), збуту продукції, інвестиційну діяльність і розмір 

заробітної плати персоналу, але і графіки проведення поточних і капітальних 

ремонтів на підприємствах холдингу.  Бізнес-одиниці виконують  облікову 

функцію і можуть взагалі не мати фінансових відділів, а функція фінансового 

директора виконується або головним бухгалтером, або керуючою компанією 

[20]. Вони будують свою діяльність відповідно до затвердженого бюджету, а 

по закінченні звітного періоду надають звіт про його виконання разом з 

бухгалтерською звітністю в головний офіс. Частина інформації для 

формування управлінських звітів може надаватися в разі потреби щодня.  

В. Лисов стверджує, що позитивний ефект у діяльності фінансової служби 

досягається за рахунок створення казначейства, яке здійснює контроль над 

поточними платежами, а також керує ліквідністю (за допомогою платіжного 

календаря) та ризиками [26, с. 79] . Централізація казначейських функцій у 

холдингу дозволяє ефективно перерозподіляти між підприємствами 

фінансові ресурси, управляти структурою оборотних активів, на більш 

вигідних умовах розміщувати кошти на депозитах і залучати кредити для 

фінансування роботи бізнес-одиниць.  

Фінансовий відділ головного офісу  контролює всі платежі бізнес-одиниць 

шляхом створення системи корпоративного управління розрахунковими 

рахунками підзвітних підприємств. Корпоративний центр також займається 

консолідацією звітності, при необхідності – переведенням її в міжнародні 
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стандарти, а також плануванням,  обліком та контролем за витратами на 

виконання податкових зобовязань на засадах корпоративного податкового 

менеджменту [27, с. 132]. 

Використання корпоративного податкового менеджменту для  управління  

витратами на виконання податкових зобов’язань потребує враховування 

особливостей  суб’єкту та об’єкту податкового менеджменту, які 

дозволяють узгоджено керувати фінансовими (податковими) потоками 

холдингу [28, с. 132; 29, с. 115]. Суб'єкт податкового менеджменту виконує  

традиційні функції управління з урахуванням специфіки оподаткування. 

Вони включають: організацію податкового процесу, податкове планування 

(прогнозування), податкове регулювання, податковий облік, податковий 

аналіз, податковий контроль.  Функціями об'єкта податкового менеджменту 

служать функції податків як сукупного еквівалента цінності суспільних благ, 

а також фіскальна, регулююча і контрольна. Функції об'єкта передбачають 

потенційну можливість реалізації об'єктивної сутності податків, а функції 

суб'єкта податкового менеджменту пов'язані з  реалізацією функцій об'єкта 

на практиці.  

Залежно від характеру управлінських рішень у корпоративному податковому 

менеджменті виділяють такі основні напрями:  поточний податковий 

контроль – заходи щоденного моніторингу зміни законодавчої бази; контроль 

правильності обчислення і переліку податкових зобов'язань, а також 

дослідження причин різних змін середньостатистичних показників 

підприємства; поточне податкове планування – заходи щодо поточної 

оптимізації оподаткування, складання типових схем господарських операцій і 

реалізації угод;  складання податкового календаря – форма поточного 

фінансового плану управління податкових платежів, розробляється на 

короткостроковий період з щоденною сегментацією;  стратегічне податкове 

планування (варіаційно-податковий аналіз) – складання прогнозів 

податкових зобов'язань підприємства, а також схем реалізації заходів щодо 

зниження податкового навантаження на підприємство [29, с.135; 30, с.143].   



109 

Планування як функція корпоративного податкового менеджменту включає в 

себе заходи з організації податкового обліку, контролю  та безпосередньо 

податкового планування [31-34]. У процесі організації  податкового обліку та 

контролю на основі аналізу зовнішньої та внутрішньої інформації 

податковий менеджер  застосовує такі дії: вибирає оптимальну форму 

податкової політики [34, с. 53] ; планує кадровий склад [35, с, 121], який буде 

займатися податковим обліком та контролем; визначає ресурсне 

забезпечення податкового підрозділу [29, с. 135]; розробляєє методичне 

забезпечення (посадові інструкції, графік документообігу, стандартів 

податкового обліку); визначає раціональну схему взаємодії податкового 

підрозділу з іншими підрозділами [36, с.247].  

Фахівці відзначають, що податкове планування є творчим процесом, що 

потребує індивідуального підходу, але в цьому процесі можна виділити ряд 

послідовних етапів, які базуються на  особливостях фінансово-господарської 

діяльності підприємств та їх об’єднань [37, с. 197]. При цьому доцільно 

врахування особливостей функціонування підприємства як об’єкта 

управління, його виробничої та фінансової структури, облікової політики, 

ступеня податкового навантаження, можливостей використання податкових 

пільг.   

Податкове планування можна  визначити як  цілеспрямовану діяльністю  

господарюючого суб’єкта, що здійснюється за допомогою сукупності 

планових дій, об'єднаних у єдину систему, і передбачає вибір оптимальних 

варіантів фінансово-господарської діяльності з метою оптимізації податкових 

платежів і збільшення прибутковості [36]. Мета податкового планування при 

цьому полягає у досягненні мінімального рівня податкового навантаження 

при допустимому рівні податкових ризиків. 

У процесі податкового планування дотримуються принципів законності, 

оптимальності, комплексності, перспективності, природності, зміст яких 

розкрито у табл. 2.3.  
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Таблиця 2.3 – Принципи податкового планування   

Найменування 

принципу 

Зміст принципу 

Принцип 

законності 

Всі методи, прийоми і інструменти  податкового 

планування які використовуються підприємством повинні 

відповідати вимогам чинного законодавства України; 

Принцип 

оптимальності 

Підприємство визначає найбільш прийнятне на  з точки 

зору законодавства співвідношення податкових ризиків і 

вигод при плануванні і здійсненні  операції у рамках своєї 

господарської діяльності: 

Принцип 

комплексності 

Планування податкових платежів необхідно здійснювати з 

врахуванням їх взаємного впливу. Зменшення абсолютної 

величини що підлягає нарахуванню і сплаті по одному 

податку, не має бути наслідком збільшення абсолютної 

величини іншого податку 

Принцип 

перспективності 

В процесі податкового планування необхідно враховувати 

можливі зміни законодавства в майбутньому 

Принцип 

природності 

Заходи, спрямовані на оптимізацію оподаткування, повинні 

виглядати природно і логічно і відповідним чином мають 

бути документально підтверджені. Заходи повинні 

відповідати меті діяльності підприємства 
Складено автором  

 

Враховуючи зазначені принципи, здійснюються  заходи щодо організації 

процесу податкового планування, які відрізняються для знов створюваного та 

функціонуючого суб’єкту господарювання. У процесі створення 

підприємства та формування його системи управління оцінюють мету і 

завдання, сферу виробництва й обігу, напрями господарської діяльності; 

вибір організаційно-правової форми діяльності; наявність регіональних  

особливостей  в оподаткуванні фінансово-господарської діяльності. Це може 

вплинути на витрати на виконання податкових зобов’язань. 

Прогностична оцінка податкових витрат   при формуванні мети, завдань, які 

підприємство буде вирішувати в процесі фінансово-господарської діяльності, 

визначення сфери і напрямів вкладання капіталу дозволяє оптимізувати 

податкові платежі за рахунок вибору різних ставок і об'єктів оподаткування 

[33, с. 37].  
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Особливої уваги при цьому заслуговує регіональна диверсифікація діяльності 

підприємства, яка створює передумови використання податкових переваги 

окремих територій. При цьому виділяються декілька регіональних утворень 

із різними системами оподаткування, включаючи спеціальні (вільні) 

економічні зони своєї країни та  країни з пільговою податковою системою 

[29, с. 165]. Для українських підприємств об'єктом такої регіональної 

диверсифікації є країни ЄС або СНД, а також офшорні території. Прийняття 

рішень щодо регіональної диверсифікації та вибору території розміщення 

виробництв залежить від конкретної мети господарської діяльності 

підприємства, податкового режиму, розвитку комерційної і фінансової 

інфраструктури [38]. 

Поточне податкове планування здійснюється  як на знов створених, так і на 

функціонуючих підприємствах та враховує ступінь податкового 

навантаження. Ступінь податкового навантаження на підприємство є 

найважливішим чинником, який впливає на економічну активність 

підприємства [39, c. 17; 40, с. 115]. Для оцінки податкового навантаження 

звичайно використовуються такі показники:  

сума податків, зборів та обов'язкових платежів, сплачуваних підприємством, 

включаючи загальну суму податків з розбивкою за періодами (місяці, 

квартали, роки), їх динаміку, суми окремих видів податків, суми податків за 

складовими цінами реалізації (податки, які відносять на собівартість 

продукції, податки з прибутку, акцизи), суми податків на окремі види 

продукції, робіт та послуг, суми податків за окремими видами виробництв і 

суми податків за окремими структурними підрозділами підприємства;  

структуру (частку) податків та окремих їх видів у собівартості продукції у 

ціні виробника та реалізації;  

коефіцієнт податкомісткості реалізованої продукції як відношення між  

сумою податкових платежів підприємства  до обсягу реалізації продукції;  
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коефіцієнт оподаткування доходів – як відношення суми податків, що 

включають до ціни продукції і сплачують з доходів підприємства, до суми 

доходу підприємства; 

коефіцієнт оподаткування витрат як відношення суми податків, що 

відносяться на витрати виробництва, тобто зараховуються до собівартості 

продукції (товарів, робіт чи послуг), до суми витрат виробництва (обігу);  

коефіцієнт оподаткування прибутку як відношення суми податків, що 

сплачуються з прибутку, до загальної суми  прибутку. 

Розрахунок зазначених показників здійснюється за допомогою 

консолідованої облікової інформації. Організація податкового обліку, 

контролю і планування, крім своєї вузької практичної спрямованості на 

зниження податкових платежів, декілька відрізняється від прийнятих за 

кордоном стандартів участю бухгалтерії в процесі планування і деякою 

толерантністю  економічних і фінансових служб щодо здійснення облікових 

фукцій (зокрема збором статистичної інформації [41, c. 6; 42, с. 87]. Належно 

організований управлінський та податковий облік дозволяє не тільки  

отримувати об’єктивну інформацію про фінансово-господарську діяльність, 

але й забезпечити адекватне нарахування податкових платежів, тому 

доцільно здійснювати моніторинг типових помилок і порушень, що 

виникають унаслідок неефективного функціонування системи обліку і 

звітності, та приймати міри щодо їх запобігання. 

Облікові  дані щодо податкових зобовязнь збираються, упорядковуються та 

зберігаються у відповідних реєстрах для забезпечення можливості здійснення 

аналізу і контролю, а також обґрунтування відповідних рішень [43, c. 114; 

44, с. 78]. Звичайно застосовуються три основні методи аналізу податкових 

нарахувань і платежів: горизонтальний; вертикальний; трендовий, зміст та 

використання результату  яких  надано в табл. 2.4.  



113 

Таблиця 2.4 – Методи аналізу податкових платежів 

Найменування 

методу 
Зміст Використання результату 

Горизонтальний 

аналіз 

Порівняння сум 

абсолютних і відносних 

показників нарахованих і 

сплачених податків 

звітного періоду з 

попереднім періодом. 

Відстежується  динаміка 

змін податкових платежів і 

їх оплати, а такж вплив 

зміни бази оподаткування на 

цей процес   

Вертикальний 

аналіз 

Розрахунок структури 

податків, що 

нараховуються та 

сплачуються   

Визначення частки кожного 

податку у загальній сумі 

нарахованих та сплачуваних 

податків,    

Трендовий 

аналіз 

Порівняння сум 

нарахованих та сплачених  

податків в звітному періоді 

з податками, нарахованими 

в попередні періоди 

Для відстеження динаміки 

змін нарахованих та 

сплачених податкових 

зобов’язань    

Складено автором за даними: [42; 45]. 

 

Крім того, здійснюється аналіз відносних показників (коефіцієнтів) – 

розрахунок відносин між окремими позиціями різних форм звітності та 

обчисленими податками для визначення взаємозв'язку і вишукування шляхів 

мінімізації податкових платежів. При цьому вивчається  поточний 

фінансовий стан підприємства з метою використання отриманої інформації в 

оперативному обліку. Для об’єднань підприємств, включаючи промислові 

холдинги, зазначені підходи до аналізу податкових зобов’язань (нарахувань 

та платежів) здійснюються як на рівні холдингу в цілому, так і для окремих 

підприємств, які входять до холдингу.  

Зазначені особливості функціонального підходу до управління в холдингу 

широко використовується  ДТЕК, яка є  найбільшою приватною вертикально-

інтегрованою енергетичною компанію України, підприємства якої працюють 

у сферах видобутку та збагачення вугілля, ринках генерації та постачання 

електроенергії . 
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ДТЕК є енергетичним підрозділом Систем Кепітал Менеджмент (СКМ). 

Значна частина видобутого вугілля ДТЕК збагачується на власних фабриках і 

постачається переважно на підприємства генеруючого сегмента ДТЕК, інша 

частина вугілля експортується.  

Електроенергія, що виробляється підприємствами генеруючого сегменту 

ДТЕК, реалізується на оптовому ринку електроенергії України, де ДТЕК 

виступає одним з ключових операторів. Електроенергія, яка закупається на 

ринку за власними мережами Компанії, надходить найбільшим промисловим 

споживачам України. ДТЕК займає провідні позиції на ринках вугілля і 

теплової генерації України. Компанія також є ключовим гравцем на ринку 

дистрибуції електроенергії. Крім того, розвиваються вітрова 

електроенергетика та трейдингові операції.  

ДТЕК  є великим платником податків. За даними Офісу великих платників 

податків Державної фіскальної служби, у 2017-2018 рр. підприємствами, що 

входять до холдингу, забезпечено 5,1 % загальних надходжень зведеного 

бюджету України. У табл. 2.5-2.8 наведено показники звітності промислового 

холдингу ДТЕК, що характеризують склад і структуру нарахованих та 

виконаних податкових зобов’язань у 2014-2018 рр. у цілому.  

Таблиця 2.5 – Склад нарахованих податкових зобов’язань ДТЕК у 2014-

2018 рр., млн грн 

Найменування 
Роки 

2014 2015 2016 2017 2018  

Податок на 

прибуток 

1 136,1 1 750,2 1 271,2 2 931,2 3 312,6 

ПДВ 2 772,1 4 788,1 5 294,9 5 543,8 5 298,5 

Плата за землю 213,9 351,9 297,3 380,0 201,3 

Рента  193,5 309,6 296,1 211,9 270,1 

Збір за спец. 

використання 

води 

119,3 119,6 142,5 132,1 120,5 

Екологічний 

податок  

1 178,0 1 001,1 1 818,4 1 500,8 1 445,1 

Інші 183,6 280,5 635,8 340,2 23,1 

Разом 5 796,5 8 601,0 9 756,2 11 040,0 10 671,2 

Складено за інформаційними матеріалами ДТЕК. 

https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://www.scmholding.com/
https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://www.dtek.com/ru/media-centre/glossary/details/elektroenergetika
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Таблиця 2.6 – Склад сплачених податкових зобов’язань ДТЕК у 2014-

2018 рр., млн грн 

Найменування 
Роки 

2014 2015 2016 2017 2018  

Податок на 

прибуток 

877,8 850,0 1 170,0 2 712,6 3 335,3 

ПДВ 2 799,1 3 410,1 4 390,6 6 108,5 5 186,8 

Плата за землю 204,8 200,9 340,0 372,7 215,6 

Рента  178,3 204,7 403,4 205,4 253,1 

Збір за спец. 

використання 

води 

112,1 103,1 174,2 205,4 117,9 

Екологічний 

податок  

1 156,3 731,6 2 151,3 1 533,5 1 378,7  

Інші 176,6 138,9 273,1 340,2  42,1 

Разом 5 505,0 5 639,3 8 902,6 11 478,3 10 529,5 

Складено за інформаційними матеріалами ДТЕК. 

 

Таблиця 2.7 – Структура нарахованих податкових зобов’язань ДТЕК у 2014-

2018 рр., % 

Найменування 
Роки 

2014 2015 2016 2017 2018  

Податок на прибуток 20 20 13 27 31 

ПДВ 48 56 54 50 50 

Плата за землю 4 4 4 3 2 

Рента  3 4 5 2 3 

Інші  3 3 4 3 0 

Збір за спеціальне 

використання води 2 1 1 2 1 

Екологічний податок  20 12 19 13 13 

Разом 100 100 100 100 100 

Складено за інформаційними матеріалами ДТЕК. 

 

Дані аналізу свідчать про незначні відхилення між нарахованими і 

сплаченими податковими зобовязаннями у 2014-2016 роках і 2018 році. 

Найбільші відхилення характерні для 2017 року, що пояснюється впливом 

зовнішніх обставин, повязаних з припиненням господарської діяльності 

підприємств на непідконтрольній території Донецької та Луганської 

областей. 
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Таблиця 2.8 – Структура сплачених податкових зобов’язаньДТЕК у 2014-

2018 рр., % 

Найменування 
Роки 

2014 2015 2016 2017 2018  

Податок на прибуток 16 15 13 24 32 

ПДВ 51 60 49 53 49 

Плата за землю 4 4 4 3 2 

Рента  3 4 5 2 3 

Інші  3 3 4 3 0 

Збір за спеціальне 

використання води 

2 1 1 2 1 

Екологічний податок  21 13 24 13 13 

Разом 100 100 100 100 100 

Складено за інформаційними матеріалами ДТЕК. 

 

Поглибимо аналіз та виконаємо розподіл за бізнес-блоками  найбільш 

вагомих податкових зобов’язань (ПДВ, податок на прибуток, екологічний 

податок та ренту) (табл. 2.9-2.18).  

Таблиця 2.9 – Розподіл податкових зобов’язань за бізнес-блоками ДТЕК у 

2014 р., % 

Бізнес-

блоки 

Найменування податкових зобов’язань 

ПДВ 
Податок на 

прибуток 

Екологічний 

податок 
Рента Інші 

Генерація 24,5 29,1 93,4 0,5 39,6 

Дистрибуція 18,7 15,5 0,7 0 6,7 

Вугілля 49,7 34,8 5,9 99,5 29,4 

Інші 7,1 20,6 0 0 24,3 

Разом 100 100 100 100 100 

Складено за інформаційними матеріалами ДТЕК. 

 

Таблиця 2.10 – Розподіл податкових зобов’язань за бізнес-блоками ДТЕК у 

2015 р., % 

Бізнес-блоки 

Найменування податкових зобов’язань 

ПДВ 
Податок на 

прибуток 

Екологічний 

податок 
Рента 

Інші 

Генерація 24,3 29,4 93,7 0,9 39,9 

Дистрибуція 18,9 15,2 0,7 0 6,4 

Вугілля 49,9 34,6 5,6 99,1 29,6 

Інші 6,9 20,8 0 0 24,1 

Разом 100 100 100 100 100 

Складено за інформаційними матеріалами ДТЕК. 
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Таблиця 2.11 – Розподіл  податкових зобов’язань за бізнес-блоками ДТЕК у 

2016 р., % 

Бізнес-

блоки 

Найменування податкових зобов’язань 

ПДВ 
Податок на 

прибуток 

Екологічний 

податок 
Рента Інші 

Генерація 24,6 29,8 93,2 0,12 39,2 

Дистрибуція 18,6 15,6 0,7 0 6,7 

Вугілля 49,5 33,2 6,1 99,88 29,8 

Інші 7,3 21,4 0 0 24,3 

Разом 100 100 100 100 100 
Складено за інформаційними матеріалами ДТЕК. 

 

Таблиця 2.12 – Розподіл  податкових зобов’язань за бізнес-блоками ДТЕК у 

2017 р., % 

Бізнес-

блоки 

Найменування податкових зобов’язань 

ПДВ 
Податок на 

прибуток 

Екологічний 

податок 
Рента Інші 

Генерація 24,9 29,7 93,2 0,7 39,3 

Дистрибуція 18,3 15,4 0,8 0 6,9 

Вугілля 49,7 34,9 6,0 99,3 29,2 

Інші 7,1 20,0 0 0 24,6 

Разом 100 100 100 100 100 
Складено за інформаційними матеріалами ДТЕК. 

 

Таблиця 2.13 – Розподіл податкових зобов’язань за бізнес-блоками ДТЕК у 

2018 р., % 

Бізнес-

блоки 

Найменування податкових зобов’язань 

ПДВ 
Податок на 

прибуток 

Екологічний 

податок 
Рента Інші 

Генерація 24,8 29,7 93,5 0,5 39,3 

Дистрибуція 18,7 15,1 0,7 0 6,6 

Вугілля 49,7 34,3 5,8 99,5 29,8 

Інші 6,8 20,9 0 0 24,3 

Разом 100 100 100 100 100 
Складено за інформаційними матеріалами ДТЕК. 
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Таблиця 2.14 – Структура податкових зобов’язань бізнес-блоків ДТЕК у 

2014 р., % 

Найменування податкових 

зобов’язань 

Бізнес-блоки 

Генерація Дистрибуція Вугілля Інші 

ПДВ 24,7 53,6 51,6 23,1 

Податок на прибуток 29,7 42,7 35,7 71,0 

Екологічний податок 39,9 0,8 2,4 0 

Рента  0 0 5,5 0 

Інші 5,7 3,4 4,7 5,9 

Разом 100 100 100 100 
Складено за інформаційними матеріалами ДТЕК. 

 

Таблиця 2.15 – Структура податкових зобов’язань  бізнес-блоків  ДТЕК у 

2015 р., % 

Найменування податкових 

зобов’язань 

Бізнес-блоки 

Генерація Дистрибуція Вугілля Інші 

ПДВ 25,4 51,6 49,6 24,1 

Податок на прибуток 29,2 41,4 37,7 72,0 

Екологічний податок 38,7 0,8 2,9 0 

Рента  0 0 5,3 0 

Інші 6,8 6,2 4,5 7,9 

Разом 100 100 100 100 
Складено за інформаційними матеріалами ДТЕК. 

 

Таблиця 2.16 – Структура податкових зобов’язань бізнес-блоків ДТЕК у 

2016 р., % 

Найменування податкових 

зобов’язань 

Бізнес-блоки 

Генерація Дистрибуція Вугілля Інші 

ПДВ 24,9 53,8 51,3 23,6 

Податок на прибуток 29,5 42,9 35,9 70,6 

Екологічний податок 39,7 0,6 2,5 0 

Рента  0 0 5,8 0 

Інші 5,9 3,6 4,4 5,8 

Разом 100 100 100 100 
Складено за інформаційними матеріалами ДТЕК. 
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Таблиця 2.17 – Структура податкових зобов’язань бізнес-блоків ДТЕК у 

2017 р., % 

Найменування податкових 

зобов’язань 

Бізнес-блоки 

Генерація Дистрибуція Вугілля Інші 

ПДВ 24,5 53,6 51,8 23,5 

Податок на прибуток 29,9 42,7 35,5 70,8 

Екологічний податок 39,2 0,9 2,5 0 

Рента  0 0 5,8 0 

Інші 6,1 3,7 4,5 5,7 

Разом 100 100 100 100 
Складено за інформаційними матеріалами ДТЕК. 

 

Таблиця 2.18 – Структура податкових зобов’язань бізнес-блоків ДТЕК у 

2018 р., % 

Найменування податкових 

зобов’язань 

Бізнес-блоки 

Генерація Дистрибуція Вугілля Інші 

ПДВ 24,8 53,6 50,8 23,8 

Податок на прибуток 29,4 42,7 36,5 70,7 

Екологічний податок 39,7 0,8 2,3 0 

Рента  0 0 5,4 0 

Інші 5,4 3,4 4,9 6,5 

Разом 100 100 100 100 
Складено за інформаційними матеріалами ДТЕК. 

 

Результати аналізу свідчать про достатньо рівномірний розподіл податку на 

прибуток між бізнес-блоками протягом досліджуваного періоду. У той же час 

податок на прибуток займає половину податкових витрат бізнес-блоку 

«Дистрибуція» та третину бізнес-блоків «Генерація» та «Вугілля» .  

Тому доцільно розрахувати динаміку частки податкових зобов’язань у 

структурі витрат у 2014-2018 рр. (табл. 2.19) та динаміку показників 

податкового навантаження. 

Формули розрахунку показників податкового навантаження надано у 

табл. 2.20. 
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Таблиця 2.19 – Динаміка частки податкових зобов’язань в структурі витрат 

ДТЕК у 2014-2018 рр. 

Найменування 
Роки 

2014 2015 2016 2017 2018 

Сума податкових 

зобов’язань, млн грн 
5 796,5 8 601,0 9 756,2 11 040,0 10 671,2 

Сума витрат за даними 

МСФЗ, млн грн 
30 420,0 45 605,3 50 800,0 62 510,2 55 775,3 

Частка податкових 

зобов’язань в структурі 

витрат, % 

19,1 18,9 19,2 17,7 19,1 

Складено за інформаційними матеріалами ДТЕК. 

 

Таблиця 2.20 – Формули розрахунку показників податкового навантаження 

Найменування  

показника 

Опис формули розрахунку 

Загальна 

податкоємність  

реалізації, % 

Загальна сума податків, зборів (обов'язкових платежів) (дані 

податкових розрахунків, декларацій по кожному виду податку) / 

Дохід від реалізації продукції (р. 2020 Ф. №2) 

Податкоємность 

реалізації  по 

іншим податкам, 

%  

Сума податків, зборів (обов'язкових платежів) без урахування 

податку на прибуток (дані податкових розрахунків, декларацій 

по кожному виду податку) / Дохід від реалізації продукції (р. 

2020 Ф. №2)  

Ефективна ставка 

податку на 

прибуток за 

даними МСФЗ 

Нарахований податок на прибуток (р. 19 Декларації з податку на 

прибуток) / Прибуток (збиток) до оподаткування (р. 2290/2295 

Ф. №2) 

Складено автором. 

 

Економічний зміст показників податкового навантаження полягає у такому. 

Ефективна ставка податку на прибуток, за даними МСФЗ, демонструє, який 

фактичний відсоток зобов’язань з податку на прибуток нарахували 

підприємства промислового холдингу до сплати у державний бюджет 

відносно до прибутку холдингу. Чим ближче фактична ефективна ставка 

податку на прибуток до ставки визначеної Податковим кодексом України 

(зараз 18%), тим ефективніше холдинг нараховує і сплачує зобов’язання з 

податку на прибуток, і тим більше обігових коштів залишається на рахунках 

холдингу. На практиці, згідно з експертними оцінками, профільний 

департамент визначає діапазон значення для ефективної ставки податку на 
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прибуток на рівні +/-  15% до ставки визначеної Податковим кодексом 

України. Якщо ставка податку на прибуток складає 18%, тому найгірше 

значення ефективної ставки має бути 20,7%, а найкраще значення 15,3%. 

Динаміку ефективної ставки податку на прибуток у 2014-2018 рр. наведено у 

табл. 2.21. 

Таблиця 2.21 – Динаміка ефективної ставки податку на прибуток. за даними 

МСФЗ, у 2014-2018 рр. 

Найменування  показника 
Роки 

2014 2015 2016 2017 2018 

Сума податку на прибуток за 

даними декларації з податку 

на прибуток, млн грн 

1 136,1 1 750,2 1 271,2 2 931,2 3 312,6 

Прибуток (Збиток) до 

оподаткування, млн грн 
4 152,1 7 215,5 6 750,3 15 350,2 14 800,7 

Ефективна ставка податку на 

прибуток, % 
27,4 24,3 18,8 19,1 22,4 

Складено й розраховано за інформаційними матеріалами ДТЕК. 

 

Загальна податкоємність реалізації демонструє, який відсоток податків 

нараховує і сплачує промисловий холдинг на кожну гривну реалізованої 

продукції. Податкоємність реалізації за іншими податками визначає, який 

відсоток інших податків (за виключенням податку на прибуток) нараховує і 

сплачує промисловий холдинг на кожну гривну реалізованої продукції. 

Динаміку показників податкового навантаження ДТЕКу 2014-2018 рр, що 

розраховано за формулами табл. 2.20, наведено у табл. 2.22.   

Таблиця 2.22 –Динаміка показників податкового навантаження ДТЕК у 2014-

2018 рр. 

Найменування показників Роки 

2014 2015 2016 2017 2018 

Загальна податкоємність  

реалізації, % 
8,36 8,70 7,69 8,28 8,56 

Податкоємность реалізації  за 

іншими податками, % 
5,46 5,52 5,99 5,66 5,89 

Ефективна ставка податку на 

прибуток, % 
27,4 24,3 18,8 19,1 22,4 

Складено й розраховано за інформаційними матеріалами ДТЕК. 
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Звичайно використовують структуру нарахованих і сплачених податкових 

зобов’язань за видами податків (табл. 2.23) та динаміку податкового 

навантаження (за показниками загальної податкоємності реалізації та 

ефективної ставки податку на прибуток згідно з даними МСФЗ) (рис. 2.3).  

Таблиця 2.23 – Структура нарахованих і сплачених податкових зобов’язань 

холдингу ДТЕК у 2014-2018 рр., % 

Вид податку 
Нараховано / сплачено за роками 

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 
Складено й розраховано за інформаційними матеріалами ДТЕК. 
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Рисунок 2.3 − Динаміка показників податкового навантаження ДТЕК  

у 2014-2018 рр., %  

 

Дані табл. 2.23 і рис. 2.3 дозволяють оцінити результативність дій 

податкового менеджменту холдингу щодо економії витрат на виконання 

податкових зобов’язань і вивільнення обігових коштів. Наближення 
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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. 

Абсолютні та відності показники, які наведено в табл. 2.5-2.19, 2.21-2.23, 

використовуються для виконання функцій планування та контролю за 

витратами на виконання податкових зобов’язань. За результатами аналізу 

податкових платежів формуються висновки і визначається стратегія, згідно з 

якою буде проводитися мінімізація оподаткування і податкове планування. 

При цьому враховується те, що правильне використання передбачених 

податковим законодавством пільг і знижок забезпечує не тільки збереження 

отриманих фінансових накопичень, але і можливість фінансування 

розширення діяльності, нових інвестицій за рахунок економії на податках або 

повернення податкових платежів [31, с. 144; 46, c. 224]. 

Виходячи з показників податкового навантаження переходять до основного 

етапу податкового планування – регулювання бази оподаткування. 

Принципово важливим з позиції податкового планування є джерело сплати 

податків, яке значною мірою визначає конкурентоспроможність продукції, 

можливість її збуту і, в кінцевому підсумку, фінансові результати 

господарської діяльності підприємства. До таких джерел належать: 

собівартість продукції, виручка (дохід) від продажу, витрати підприємства та 

його прибуток. Виручка від продажу продукції є джерелом сплати ПДВ, 

акцизного податку та мита. Регулювання бази оподаткування зазначених 

податків потребує точного визначення об’єкта оподаткування та здійснення 

контролю за цінами. Для точного визначення об’єкта оподаткування 

необхідно враховувати залежність бази оподаткування від виду діяльності. 

Врахування галузевих особливостей визначення бази оподаткування 

дозволяє не тільки точно розраховувати суми податків, які підлягають сплаті 
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до бюджету, але й запобігти втрат від можливого застосування штрафних 

санкцій [31, c. 131; 42, с. 88]. 

Що стосується контролю за цінами, то хоча він не є характерним для процесу 

податкового планування, але знання механізму ціноутворення необхідне на 

стадії прийняття рішень. Для зменшення можливих втрат слід враховувати й 

особливості методики розрахунків окремих податків, а також чинники 

ризику, які так чи інакше впливають на розмір сплачуваних податків. 

Зокрема, прибуток підприємства є джерелом сплати податку на прибуток 

підприємств. На планування податку на прибуток впливають облікова 

політика та структура капіталу. З позиції податкового менеджменту 

регулювання бази оподаткування податку на прибуток є одним із 

найважливіших напрямів планування. При цьому необхідне комплексне 

врахування чинників, які впливають на формування об’єкта оподаткування 

податком на прибуток [47, c. 131; 48, с. 88]. 

Так, зокрема управління формуванням доходів і собівартості має 

забезпечувати зменшення оподаткованого прибутку, тому розгляд 

господарських операцій з позицйй їх оподаткування та детальне 

обґрунтування джерел фінансування витрат підприємства дозволяють 

зменшити базу для нарахування податку на прибуток. Крім того, у процесі 

податкового планування доцільно визначення вигід і втрат від застосування 

обраного методу амортизації основних засобів та прийняття рішень щодо 

використання його в обліковій політиці.  Регулювання бази оподаткування, 

яка визначається виходячи з обсягу фонду оплати праці, їх мінімізація 

зводиться до обмеження зростання кількості працюючих і контролю за 

формуванням фонду оплати праці. 

Врахування чинників, що впливають на базу оподаткування, дозволяє не 

тільки позитивно вплинути на розмір прибутку шляхом оптимізації податків, 

а й передбачити виникнення штрафних санкцій і зменшити загальний рівень 

витрат, пов’язаних з оподаткуванням. 



125 

На наступному етапі податкового планування визначають можливості 

використання прямих податкових пільг, які мають цільовий характер. 

Відповідно до мети їх надання та використання податкові пільги у процесі 

податкового планування групуються за такими ознаками: зниження 

податкових ставок за видами діяльності в окремих галузях; звільнення від 

сплати податків окремих категорій підприємств; звільнення від сплати 

податку окремих видів господарських операцій, продукції, робіт і послуг; 

урахування регіональних відмінностей у системах оподаткування. У 

сучасних умовах, згідно з ПКУ, виділяють чотири види податкових пільг: 

податкове вирахування (знижку), що зменшує базу оподаткування до 

нарахування податку і збору; зменшення податкового зобов’язання після 

нарахування податку та збору; встановлення пониженої ставки податку та 

збору; звільнення від сплати податку та збору. 

Використання непрямих податкових пільг для зменшення бази 

оподаткування і, відповідно, суми податкових платежів, є завданням 

наступного етапу. Для цього здійснюється  оцінка  господарських договорів, 

які планується укласти, на предмет  потенційних наслідків іх реалізації щодо  

витрат на оподаткування. 

Важливим етапом податкового планування є формування податкового 

платіжного календаря, який дозволяє забезпечити контроль і прогнозування 

правильності обчислення термінів сплати до бюджету податкових платежів. 

У ньому відображають види податків і зборів, які перераховуються  до 

державного та місцевого бюджетів і позабюджетних фондів. Податковий 

платіжний календар узгоджується з платіжним календарем та 

використовується у системі оперативного управління грошовими потоками з 

операційної діяльності. Перед завершальним етапом податкового планування 

обґрунтовуються рішення щодо раціональногое розміщення активів і 

прибутку з урахуванням як очікуваної доходності інвестицій, так і 

сплачуваних за цими доходами податків. 
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На завершальному етапі податкового планування прогнозуються суми 

податкових платежів у майбутньому періоді. Звичайно прогнозні розрахунки 

загальної суми податкових платежів здійснюються за такими видами 

податків і зборів: податок на прибуток, податок на додану вартість; акцизний 

податок, єдиний соціальний збір. 

Впровадження зазначених етапів податкового планування потребує 

підготовчої роботи, пов’язаної з урахуванням особливостей організаційної 

структури, розробки регламентів взаємодії між підрозділами, прийнятої 

облікової та податкової політики, наявної інформаційної бази. 

Враховуючи перелічені етапи, оцінку ефективності організації податкового 

планування доцільно здійснювати за допомогою  системи показників:  

абсолютне зменшення податкових платежів диференційоване за видами 

податків, продукції, виробництв і структурними підрозділами; 

відносне зменшення податкових платежів, яке дозволяє врахувати вплив на 

зміну податкових платежів у обсягах реалізації продукції та інших 

показниках, пов'язаних з ними; 

загальний коефіцієнт оподаткування як відношеннячистого прибутку 

підприємства, отриманого від усіх видів господарської діяльності до прямих 

податкових платежів;  

коефіцієнт використання податкових пільг як відношення суми податкових 

пільг, які встановлено чинним законодавством, до загальної суми податкових 

платежів;  

коефіцієнт ефективності податкової політики як відношення економії 

податкових платежів завдяки податковому плануванню у певному періоді до  

суми податкових платежів у базовому періоді. 

Якщо реалізація наведених етапів податкового планування доручається 

працівникам структурних підрозділів (планово-фінансовому відділу, 

бухгалтерії тощо), то це звичайно  не вимагає додаткових витрат. Якщо для 

вирішення цих завдань створюється спеціальна служба, то ефективність її 
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діяльності визначається як відношення економії податкових платежів 

унаслідок заходів, що реалізовано службою за певний період часу, до витрат 

на утримання служби за цей період. 

Результативність податкового планування доцільно оцінювати, виходячи із 

сум економії податків і отриманих вигід, так і зменшення можливих збитків і 

витрат, які могли б виникнути, якщо не враховувати особливості 

оподаткування в процесі господарювання. 

Таким чином, поточне податкове планування включає: регулювання бази 

оподаткування; виявлення можливостей її зменшення за рахунок прямих 

податкових пільг; врахування непрямих податкових пільг; приведення 

бухгалтерського обліку і звітності відповідно до чинного законодавства; 

формування податкового календаря та узгодження його з платіжним 

календарем; раціональне розміщення активів і прибутку; планування сум 

податкових платежів у майбутньому періоді; оцінка ефективності 

податкового планування та його вплив на результати господарської 

діяльності підприємства. Ефективність податкового планування оцінюється  

за допомогою системи абсолютних і відносних показників, включаючи 

коефіцієнти оподаткування, використання податкових пільг, ефективність 

податкової політики.  

У процесі поточного податкового планування використовуються методи та 

інструменти, класифікація та опис яких надано у роботах [49; 50]. Керуючись 

цими дослідженнями та власним досвідом, узагальнимо особливості 

використання окремих методів податкового планування, найбільш 

прийнятних для цілей даного дослідження ( табл. 2.24). 

Виикористання зазначених методів у процесі корпоративного податкового 

планування спрямовано на  зниження податкового навантаження за рахунок 

наданих законом пільг і прийомів зменшення податкових зобов'язань, 

оскільки основною метою податкового планування є вивільнення активів для 

подальшого їх використання в економічній діяльності. Тому користуючись 
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результатами досліджень [39; 49] та власним досвідом, визначимо загальні 

принципи корпоративного податкового планування, які включають таке:   

зниження податкових платежів є засобом поліпшення фінансового стану і 

збільшення  інвестиційної привабливості;  

зниження податків зазвичай досягається за рахунок погіршення фінансових 

показників, тому кошти мінімізації податків слід оцінювати з точки зору 

загальних фінансових наслідків для суб’єкта господарювання;  

наслідки мінімізації податків мають враховувати умови господарювання у 

різні періоди;  

зменшення податку на прибуток шляхом використання прибутку на пільгові 

цілі економічно обґрунтоване, якщо очікується зростання загального 

прибутку в наступні періоди. 

 

Таблиця 2.24 – Методи податкового планування та напрями їх застосування 

Найменування методу Особливості застосування 

Метод використання 

облікової політики 

При виборі способу бухгалтерського або податкового 

обліку операцій з нарахування амортизації основних 

засобів і нематеріальних активів, оцінці запасів, за 

визначенням моменту реалізації продукції з 

відвантаження або оплати 

Метод використання 

пільг 

з метою зменшення податкового навантаження, або 

відстрочки податків, шляхом використання пільг для 

платників податку на прибуток, податку на додану 

вартість 

Метод вибору договірних 

відносин 

Заміна операцій, які мають обтяжливе оподаткування, 

на операції з аналогічною метою, але з більш пільговим 

порядком оподаткування, а також використання 

можливості перекладання всіх або частини податків на 

споживачів або постачальників 

Метод складання 

податкового календаря 

Дозволяє зменшити ризики нарахування штрафних 

санкцій за несвоєчасне погашення податкових 

зобов'язань. 

Метод визначення 

порядку використання і 

розподілу прибутку 

Використання і розподіл прибутку з точки зору не 

тільки їх прибутковості, а й оподаткування при 

отриманні доходів 

Метод визначення 

порядку використання і 

розподілу прибутку 

При прийнятті рішень з податкових питань необхідно 

виявляти і враховувати взаємний вплив 

оподатковуваних баз з різних видів податків 

Складено автором. 
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Корпоративний податковий контроль здійснюється на рівні персоналу 

фінансових і бухгалтерських служб і передбачає забезпечення достовірності 

обліку об'єктів, що підлягають оподаткуванню, якісне здійснення податкових 

розрахунків, дотримання встановлених термінів сплати податків до бюджету.  

Спираючись на дослідження Є.І. Євстігнєєва та І.Г. Вікторової [28] та 

власний досвід, процес прийняття рішень з податкового планування у 

системі корпоративного податкового менеджменту доцільно здійснювати на 

підставі виконання 8 взаємопов'язаних етапів .  

На першому етапі здійснюється формування податкового поля 

господарюючого суб'єкта, яке включає такі показники, як джерело платежу, 

бухгалтерську проводку, базу, ставку податку, терміни сплати податку, 

пропорції його перерахування до бюджетів різних рівнів, реквізити 

організації, до адресою який сплачується податок, пільги й особливі умови 

обчислення податку.  

На другому етапі формується договірне поле, тобто у рамках поточної 

діяльності здійснюється планування можливих форм договорів: оренди, 

підряду, купівлі-продажу, надання послуг. Кожен договір оцінюється з точки 

зору виникнення податкових зобов'язань на момент підготовки документа.  

Третій етап включає визначення типових господарських операцій, які 

необхідно виконати у плановому періоді.  

На четвертому етапі розробляються різні ситуації з урахуванням податкових, 

договірних і господарських напрацювань.  

На п'ятому етапі обираються найефективніші  варіанти, які оформляються у 

вигляді оптимальних блоків бухгалтерських проводок.  

На шостому етапі з оптимальних блоків бухгалтерських проводок 

складається журнал типових господарських операцій, який використовується 

для здійснення фінансового та податкового обліку.  
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На сьомому етапі оцінюється можливість максимізації фінансового 

результату з урахуванням податкових ризиків, здійснюється найбільш 

раціональне з податкової точки зору розміщення активів і прибутку.  

На восьмому етапі визначаються альтернативні способи здійснення 

податкової політики, яка має забезпечити прозорість бухгалтерського обліку, 

формування системи податкового обліку, передбачення напряму зниження 

податків відповідно до законодавства, організацію фінансової служби, яка 

буде сприяти своєчасному і чіткому вирішенню завдань бухгалтерського 

обліку та оподаткування.  

Перелічені етапи процесу податкового планування утворюють систему, 

результатом дії якої є формування податкового і договірного поля, журнал 

типових операцій для податкового обліку, прийняття рішень щодо 

раціонального розміщення активів і вибору податкової політики.  

Реаліізація зазначених рішень залежить від організації корпоративного 

податкового менеджменту та визначення його структурних елементів, 

встановлення напрямів взаємозв'язків між елементами системи управління 

податками і елементами організаційної структури, і, таким чином, забезпечує 

ефективну інтеграцію корпоративного податкового менеджменту та 

корпоративного управління в цілому [29, с. 162; 51, c. 171].  

Організацією корпоративного податкового менеджменту звичайно 

займається централізований фінансовий департамент, який працює таким 

чином [51, c.172-175]. У головному офісі бухгалтерія збирає фінансову 

інформацію з усіх підрозділів і формує зведену фінансову звітність холдингу, 

яка призначена як для податкової інспекції, так і для акціонерів. 

Казначейство здійснює поточне управління грошовими коштами холдингу. 

Планово-економічний відділ є аналітичним і методичним центром 

фінансового блоку, який: розробляє методику управлінського обліку, готує 

бюджети підрозділів, виробляє інвестиційні розрахунки і здійснює 

економічні оцінки за запитами менеджерів. Крім того, у структурі 

фінансового департаменту доцільно виокремити відділ податкового 
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планування, хоча його функції може виконувати юридична служба холдингу 

за умови, що її співробітники будуть достатньо кваліфіковані для цього. При 

переході холдингу на єдину акцію необхідність фінансової роботи на місцях 

різко знижується, тому в регіонах на кожному дочірньому підприємстві має 

сенс залишити одного-двох бухгалтерів (для обліку витрат, згідно із 

затвердженим центром бюджету, і складання щомісячної звітності для 

передачі в центральний офіс) або ж віддати облікову функцію на аутсорсинг.  

Раціональна організація корпоративного податкового менеджменту та 

розробка механізмів його функціонування допомагають знайти додаткові 

резерви зростання у вигляді вивільнення фінансових ресурсів, які і є 

конкурентними перевагами суб’єкта господарювання.  

Ефективна робота підрозділів податкового планування залежить як  від 

правильного вибору організаційної структури й організації документообігу 

між її елементами, так і від наявності у кадровому складі служби 

кваліфікованих фахівців, правильного розподілу між ними обов'язків, 

наділення їх повноваженнями, створення прийнятних умов для роботи, що 

відображено у дослідженнях [51, с. 172; 52, c. 378]. 

Посадові інструкції фахівців, зайнятих у процесі податкового планування, 

мають містити спеціальні вимоги, що пред'являються у зв'язку з 

комплексним характером податкових відносин, які регулюються як нормами 

податкового, митного, цивільного, адміністративного, кримінального права, 

законодавства про валютне регулювання, пенсійне і соціальне забезпечення, 

так і виходячи з їх економічного істоти, поточного стану суспільних 

відносин. Зокрема, посадові інструкції фахівців-податківців можуть 

складатися з таких принципових положень.  

З метою раціоналізації розподілу завдань, прав і відповідальності між 

різними структурними ланками при виконанні функцій податкового 

планування може стати корисною лінійна карта розподілу обов'язків 

(матричний метод), яку запропоновано у роботах [35; 52]. Матриця показує, 

хто і в якій мірі бере участь у підготовці рішення і роботі по його виконанню. 
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Вона відображає обсяг і характер повноважень, що реалізуються кожною 

посадовою особою за спільної участі в реалізації функцій податкового 

планування, коли сфери повноважень і відповідальності двох або декількох 

осіб перетинаються. Матриця уточнює повноваження при розподілі між ними 

спільної роботи. Оволодіння цим методом має сприяти більш якісному 

вирішенню питань розподілу завдань, прав і відповідальності у системі 

планування податкових платежів.  

Матричний метод розподілу завдань, прав і відповідальності являє собою 

таблицю, у верхній частині якої (найменування стовпців) надано перелік 

структурних підрозділів і посад, що виконують ті або інші функції 

податкового планування, а у лівій частині (найменування рядків) – перелік 

завдань і функцій, згрупованих відповідно до основних елементів 

податкового планування. На перетині вертикальних і горизонтальних ліній за 

допомогою символів вказано управлінські дії, за допомогою яких 

реалізуються права й обов'язки суб'єктів планування.  

Матричний метод розподілу завдань, прав і відповідальності має ряд переваг:  

процес складання матриці передбачає ліквідацію перехрещення і паралелізму 

при функціонуванні системи податкового планування;  

досягається наочність процедур підготовки, прийняття та реалізації рішень у 

сфері податкового планування;  

виявлення елементів системи податкового планування, що працюють з 

недовантаженням або перевантаженням;  

простота реалізації даного методу;  

персональне і колегіальне визнання отриманого розподілу завдань, прав і 

відповідальності в системі податкового планування при затвердженні 

результатів застосування даного методу;  

легкість складання за отриманими результатами положень і посадових 

інструкцій.  
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Крім створення адекватної економічним реаліям структури податкового 

планування, визначення повноважень і вимог до учасників процесу 

планування податкових платежів, для успішної постановки діяльності з 

планування податків необхідна наявність фінансових, матеріально-технічних 

та інтелектуальних ресурсів, які формуються при складанні щорічного 

податкового плану [53, с. 340].  

Матеріально-технічні ресурси, задіяні в процесі податкового планування, 

визначаються до створення групи планування заходів з оптимізації 

податкового портфеля, і формуються з двох частин: перша частина 

складається з елементів матеріально-технічної бази, що знаходиться у 

розпорядженні тих підрозділів підприємства, співробітники яких зайняті 

плануванням податкових платежів; друга частина створюється спеціально з 

метою функціонування податкової групи, як це зазначено авторами робіт [28; 

54]. Серед усього переліку матеріально-технічних ресурсів, необхідних для 

успішного здійснення функцій податкового планування, істотне місце мають 

займати: забезпечення податкової групи сучасними інформаційно-

обчислювальними комплексами, необхідними для застосування статистико-

математичних методів визначення варіантів розподілу заходів з податкової 

оптимізації; використання в процесі роботи бібліотечного фонду, що 

складається з нормативної, наукової, практичної і періодичної літератури; 

застосування баз даних законодавства, які полегшують пошук необхідної 

документації нормативно-правового характеру.  

Фінансова база організації податкового планування формується виходячи з 

потреб у здійсненні заходів з податкової оптимізації. Крім того, керівництво 

підприємства має сформувати політику стимулювання працівників 

податкового сектора за досягнення позитивних результатів процесу 

податкового планування, як зазначено у дослідженнях  [29; 54].  

Заключним етапом постановки податкового планування є організація роботи 

з формування, ведення та зберігання бази даних планово-економічної 

інформації, внесення змін до довідкової та нормативної інформації, що 
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використовується при обробці податкових даних. Дана робота складається, 

по-перше, із збору та обробки практичного досвіду впровадження тих чи 

інших заходів з податкової оптимізації, формування банку статей і наукових 

робіт на задану тематику; по-друге, в аналізі за допомогою засобів 

обчислювальної техніки основних індикаторів податкового планування і 

прийнятті на основі цього аналізу висновків щодо форм і методів 

реформування системи планування податкових відрахувань; і, по-третє, в 

обробці статистичної податкової інформації з використанням прикладних 

програмних продуктів. 

 

2.3 Ситуаційний підхід до управління податковими зобов’язаннями 

промислового холдингу 

 

Основним завданням корпоративного податкового менеджменту є 

мінімізація податків на підставі прийняття управлінських рішень, що 

дозволяє збільшити доходи (грошові потоки) за рахунок мінімізації й 

оптимізації податків. Корпоративний податковий менеджмент має 

вирішувати проблеми управління податковими відносинами  з державою, що 

виникають з приводу виконання обов'язків по сплаті податкових платежів.  

Корпоративний податковий менеджмент передбачає кілька рівнів, кожен з 

яких вимагає певних знань і навичок [55, c. 303]. 

рівень перший – вивчити податкові закони і навчитися своєчасно і правильно 

сплачувати податкові платежі. Для цього потрібно знати тільки перелік усіх 

податків і зборів, їх об'єкти оподаткування, ставки, джерело і терміни сплати; 

рівень другий – навчитися оптимально сплачувати податкові платежі 

(планувати пропорційність доходів і витрат в одному податковому періоді, 

уникати дебіторської заборгованості, тобто не платити зайвого), аналізувати 

фінансовий стан підприємства;   
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рівень третій – навчитися платити мінімально, застосовуючи законні методи 

зменшення податкового тиску.   

Корпоративний податковий менеджмент є специфічною підсистемою 

внутрішньофірмового управління, на організацію якого впливають ряд 

чинників, зокрема [51, с. 179]:   

нестабільність податкового законодавства, часті коригування нормативно-

правової бази;   

відсутність чіткої системи забезпечення платників податків необхідною 

інформацією про зміни в податковому законодавстві, а також поясненнями з 

окремих питань сплати податків;   

неточность формулювань законодавчо-нормативних актів, у результаті чого 

на практиці відбувається їх двояке тлумачення;   

відсутність координації між окремими законами про податки, а також між 

податковими законами і законами, що регулюють окремі види діяльності.  

Згідно з тенденціями розвитку корпоративного податкового менеджменту в 

Україні [56, с. 303; 57, с. 33]: його складові включають:  

стратегію оптимізації податкових зобов'язань з чітким планом реалізації;   

оптимізацію договірних відносин з контрагентами через вибір типу договору, 

партнера по бізнесу і умов угоди, організація системи бухгалтерського та 

податкового обліку, що дозволяють оперативно отримувати об'єктивну 

інформацію для податкового менеджменту;  

планування раціонального розміщення активів не тільки з точки зору 

прибутковості інвестицій, а і розмірів сплачуваних податків при отриманні 

доходів;  

формування облікової політики для цілей оподаткування, спрямованої на 

максимальне використання можливостей для зниження податкового тягаря, 

передбачених податковим законодавством України, які розробляються з 

урахуванням зовнішніх і внутрішніх чинників;   
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використання обґрунтованих і ефективних методик розподілу непрямих 

витрат, що дозволяють зменшити податкові платежі; .   

моніторинг пільг, що діють у поточному і наступному податкових періодах, 

якими має право користуватися підприємство;   

розробку системи контролю за наднормативними витратами, що не 

враховуються з метою оподаткування.   

Вирішенню зазначених завдань сприяє корпоративне бюджетування, яке  

спрямовано на забезпечення управління податковими зобов’язаннями 

промислового холдингу шляхом розробки взаємопов’язаних планів 

виробничо-господарської діяльності з урахуванням поточних і стратегічних 

цілей його розвитку. Бюджет податків при цьому дозволяє врахувати у 

процесі роботи плановані зміни законодавства для регулювання термінів 

податкових платежів, а також звести до мінімуму можливі податкові ризики.  

Слід зазначити, що існують різні підходи до визначення поняття «податковий 

бюджет» [58-62]. Так, зокрема, за думкою А.В. Блохіна, податковий бюджет 

організації є бюджетом організації, витрати на який повністю або частково 

покриваються податковими зборами [58, c.74]. А.В. Бризгалін вважає, що 

складання аналітичного податкового бюджету є не менш важливим завдання,  

чим планового (оптимізованого) бюджету, оскільки за його допомогою  

здійснюється  аналіз і контроль за дотриманням параметрів планового 

податкового бюджету, виявлення помилок, прорахунків, «вузьких місць» і 

шляхів їх усунення [59, c. 11]. А.В. Грищенко дотримується думки, що для 

великих компаній холдингового типу доцільно складати податкові бюджети 

кожної структури і загальний податковий бюджет консолідованої групи в 

цілому [60, c. 18]. З.А. Клюкович звертає увагу на те, що в ході використання 

того або іншого методу практично відсутній елемент планування, оскільки 

усі управлінські рішення приймаються без урахування можливих наслідків 

[61, c.216]. Л.О. Обухов вважає, що при формуванні бюджету податків 

необхідно здійснювати поточний і подальший контроль. Відхилення по 

бюджету безпосередньо залежать від відхилень у базі оподаткування, тобто у 
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відповідних статтях операційних, інвестиційних і фінансових бюджетів 

[62, c. 184].  Незважаючи на різні підходи до розгляду податкового бюджету 

як явища, практично всі фахівці визначають, що процес формування 

податкових бюджетів є трудомістким процесом, залежним як від 

економічних, фінансових і податкових параметрів, так і від характеру 

податкової політики підприємства. Загальними рисами зазначеного процесу 

вони визначають мету, завдання, джерела інформації та структуру вихідних 

документів. Вони зазначають переваги податкового бюджетування, яке 

дозволяє:  

попередити ситуації можливого дефіциту коштів для своєчасної і повної 

сплати податків, виконання інших зобов'язань;  

оцінити економічний ефект від різних господарських операцій і відповідно 

вибрати найбільш вигідні варіанти;  

визначити можливі джерела коштів у майбутніх періодах;  

заздалегідь виявити складні з точки зору податкової кваліфікації ситуації і 

своєчасно визначити правову позицію;  

протестувати наявні в організації податкові облікові рішення на предмет їх 

якості, технологічності та достатності;  

проконтролювати своєчасність і повноту сплати податків. 

Методика складання податкового бюджету включає шість етапів [63, с. 127]. 

На першому етапі здійснюється аналіз оподатковуваних об'єктів. Планування 

податкового бюджету починається з аналізу оподатковуваних об'єктів. Цей 

аналіз носить характер детальної інвентаризації встановлених і сплачуваних 

податків, внесків і зборів на державному та місцевому рівні.  

Дргий етап – підготовка пов'язаних бюджетів. Планування податкового 

бюджету пов'язано з розробкою основних бюджетів (кошторисів) за 

виділеним центром відповідальності. Деталізація обліку господарських 

операцій у бюджетах має забезпечити розрахунок оподатковуваних об'єктів.  
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Третій етап – розрахунки за видами податків. Планування податкового 

бюджету ведеться окремо за кожним податком. Розрахунки податку ведуться 

за оподатковуваними операціями і об'єктами оподаткування, встановленими 

законодавством. Для розрахунку планованої величини основних податків 

існує кілька варіантів.  Конкретні варіанти і методики необхідно розробляти 

індивідуально для кожної конкретної організації з урахуванням всієї 

сукупності її особливостей. На основі розрахунку кожного податку 

складається податковий бюджет у цілому. 

Четвертий етап – розподіл платежів за термінами сплати податків і зборів. 

Суми податкових платежів, внесків і зборів розподіляються за термінами їх 

сплати відповідно до порядку, встановленого законодавством. Календар 

податкових платежів по конкретним датам складається в бюджеті руху 

грошових коштів за допомогою  розрахунку грошових потоків.  

На п’ятому етапі здійснюється послідовна ітерація фінансових бюджетів. 

Податковий бюджет і календар податкових платежів передаються у 

фінансовий відділ для складання фінансових зведених бюджетів. Процес 

планування бюджетів вимагає значної кількості погоджень за 

горизонтальними і вертикальними каналами управління і обумовлений 

послідовними ітераціями – повторенням операцій з метою поступового 

наближення до підсумкового результату. Після розрахунку і узгодження всіх 

бюджетів складається бюджет руху грошових коштів. 

Шостий етап – контроль і аналіз виконання бюджету. Для об'єктивного 

контролю виконання податкового бюджету необхідно формування 

порівняльної і вірогідної інформації про виконання плану, визначення 

величини відхилення фактичних показників від планових, виявлення причин 

відхилень у реалізації планів. Аналіз виконання податкового бюджету 

починається з оцінки загальної суми запланованих і фактично нарахованих 

податків і сформованих відхилень. Потім робиться розрахунок показників, 

що вплинули на відхилення фактичних і планових показників, і відхилення 

фактичних показників звітного року і минулого року. На підставі 
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проведеного контролю та аналізу розробляються варіанти коригування 

планів, якщо це необхідно. 

У зарубіжній практиці управління податковими зобов’язаннями здійснюється 

у рамках загальної системи бюджетування підприємства. Бюджетування 

безпосередньо пов’язане з управлінням виробництвом, фінансовою 

діяльністю та управлінським обліком. Процес бюджетування полягає у 

розробці взаємопов’язаних планів виробничо-господарської діяльності 

підприємств та його підрозділів з урахуванням поточних і стратегічних цілей 

їх розвитку. В інформаційному відношенні – це система, що поєднує в 

єдиний комплекс процеси планування, обліку, контролю та аналізу вартісних 

показників діяльності промислового холдингу.   

Основними перевагами управління податковими зобов’язаннями за 

допомогою бюджетування є [63, с. 128]:  

щомісячне планування бюджетів структурних підрозділів, яке дозволяє 

отримати більш точні показники розмірів і структури витрат, ніж інші 

існуючі системи бухгалтерського обліку;  

надання більшої самостійності структурним підрозділам у витрачанні своїх 

коштів у рамках затверджених місячних бюджетів, що підвищує 

зацікавленість персоналу в успішному виконанні встановлених завдань;  

мінімізація кількості контрольних параметрів бюджетів, що дозволяє 

скоротити непродуктивні витрати робочого часу та витрати фінансових 

ресурсів;  

здійснення режиму жорсткої економії коштів як особливо важливої умови 

виходу з запобігання кризових явищ у фінансовій сфері.  

Система бюджетного планування поєднує взаємодію чотирьох головних  

елементів бюджетної діяльності: обґрунтування структури бюджетів; 

безпосереднє формування бюджетів; встановлення відповідальності за 

виконання бюджетів; механізм погодження та затвердження бюджетів; 

контроль і коригування бюджетів. 
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Податкове бюджетування передбачає балансування податкових надходжень і 

платежів. У процесі планування діяльності промислового холдингу на 

наступний рік при розробці фінансового плану (фінансового бюджетування) 

податки і платежі виділяються окремим блоком у вигляді податкового 

бюджету. Сутність даного підходу полягає в тому, що при цьому 

концентрується увага не на мінімізації податків, а реалізації фінансової 

стратегії промислового холдингу [64, с. 72]. Так, зокрема у стратегії 

визначається, що у найближчій перспективі планується інтенсивний розвиток 

за рахунок власних коштів, тому його завданням є генерування прибутку, що, 

у свою чергу, передбачає збільшення податків. Однак, згідно з цією ж 

стратегією, переважну частину прибутку планується використати на 

придбання основних фондів, тому за рахунок більшої суми амортизації у 

майбутньому підприємство скоротить величину податку на прибуток. Для 

того, щоб зробити такі прогнози, необхідно складати податковий бюджет. 

Бюджетування податків включає заходи, які спрямовано на визначення 

планової суми податкових платежів, що підлягають сплаті в майбутніх 

періодах [65, с. 72]. Бюджетування податків входить до загального процесу 

бюджетування, однак має особливості. Так, зокрема доцільно здійснювати 

прогнозування майбутнього відтоку грошових коштів у вигляді податкових 

платежів. Це дозволяє заздалегідь визначити фактичну наявність необхідної 

кількості коштів для об’єднань підприємств та у разі їх недостатності 

залучити додаткові джерела для їх формування, що, у свою чергу, знижує 

ризик появи штрафних санкцій за несплату податків. 

Формування податкового бюджету промислового холдингу здійснюється з 

різним ступенем деталізації як складу самих платежів, так і механізмів їх 

сплати. Податкове бюджетування включає нарахування податків, 

бюджетування податкових платежів і планування податкової заборгованості. 

При бюджетуванні нарахування податків для розрахунку суми нарахування 

податків у плановому періоді використовують плановані показники для 

визначення бази оподаткування, податкове законодавство тощо. У процесі 
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податкового бюджетування використовується інформація всіх підрозділів 

промислового холдингу, що обумовлено необхідністю використання для 

обчислення окремих податків і зборів  більш широкого кола даних.  

Особливістю податкового бюджетування при цьому є розрахунок податків на 

базі всієї системи оперативних бюджетів промислового холдингу. Після 

визначення нарахувань за податками здійснюється процес бюджетування 

податкових платежів, який передбачає визначення податкових виплат для 

складання графіків розрахунків з бюджетом та формування бюджету руху 

грошових коштів.  

Для складання прогнозного балансу руху грошових коштів здійснюється 

бюджетування податкової заборгованості. Отримані в результаті розрахунків 

параметри бюджетування податкових зобов'язань мають самостійне значення 

і використовуються для планування податкових доходів (економії на 

податках) у складі податкового бюджету. Таким чином, податковий бюджет 

оптимізується на альтернативній основі за рахунок результативного 

визначення податкових доходів (економії на податках) і витрат (які пов'язано 

з організацією податкового менеджменту, процесом податкового планування, 

оптимізації та контролю). Це дозволяє визначити можливості отримання 

максимально можливого обсягу податкового прибутку (економії на податках) 

та ефективне його використання. 

Процес податкового бюджетування є результативною частиною 

корпоративного податкового планування, регулювання та контролю, а також 

комбінованим способом оптимізації податкових потоків з урахуванням 

податкового навантаження [66, с. 303; 67, с. 75]. При цьому здійснюється 

вибір оптимальних рішень у сфері податкових надходжень і платежів з 

метою отримання максимального податкового прибутку з наступним 

прийняттям рішень щодо його ефективного використання. Кінцевою метою 

процесу податкового бюджетування є забезпечення довгострокової 

фінансової стабільності суб’єкта господарювання. Результати 

корпоративного податкового бюджетування промислового холдингу 
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відображаються у розробленому податковому бюджеті, який містить 

інформацію про плановане нарахування податків і податкових платежів, що 

згрупована за видами податків із зазначенням бази оподаткування та 

кредиторської заборгованості перед бюджетом (включаючи 

реструктуризовану заборгованість), а також фіксує результати податкової 

оптимізації. 

Податковий бюджет складається щомісячно, щоквартально та щорічно. 

Даний документ несе в собі комерційну таємницю, тому він не є звітним та 

призначений для внутрішнього користування і внутріфірмового управління. 

Як правило, зведений бюджет формується на весь фінансовий період (тобто 

календарний рік), а податки плануються залежно від законодавчо 

встановлених податкових періодів. У процесі податкового бюджетування 

також складаються окремі бюджети за кожним з податків, що сплачуються, 

або бюджети за групами податків. В інтегрованих структурах, до яких 

відносяться промислові холдинги, доцільним є складання податкових 

бюджетів кожного учасника і консолідованого податкового бюджету 

холдингу.   

При цьому достатньо раціональним є підхід до управління податковими 

зобов’язаннями, при якому формується один загальний податковий бюджет, 

який у подальшому використовується для формування бюджету 

адміністративних витрат і фінансових бюджетів [64, с. 74]. Даний процес 

включає п’ять етапів.  

На першому етапі систематизується інформація про податкові платежі за 

попередній рік, оцінуються податкові зобов’язання у звітному році в 

порівнянних (за звітний період) умовах оподаткування.  

На другому етапі визначається коефіцієнт еластичності податків, який 

показує, як зміниться величина того чи іншого податку при зміні податкової 

бази чи ставки податку. 

На третьому етапі оптимізуються  податкові платежі. 
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На четвертому етапі формується податковий календар, у якому вказується, 

коли та які податки має сплатити підприємство. Це дозволить уникнути 

штрафних санкцій. У податковий календар за основними видами податків 

необхідно вносити відповідні коригування. 

На п’ятому етапі здійснюється оцінка економічної ефективності 

передбачуваної оптимізації з урахуванням витрат на її здійснення та 

формується податковий бюджет. 

Зведений податковий бюджет звичайно консолідується із центрів прибутку і 

центрів інвестицій, які є самостійними структурними одиницями 

промислового холдингу. Відповідальною за формування зведеного 

податкового бюджету є фінансово-економічна служба (відділ бюджетного 

планування, планово-економічний відділ, відділ планування податкових 

платежів, відділ податкового менеджменту) або департамент податкового 

планування, а за розрахунок окремих параметрів податкового бюджету 

(податкової бази) – відповідні підрозділи промислового холдингу залежно від 

розподілу відповідальності за бюджетні показники. При цьому планування 

податків здійснюється після формування операційних бюджетів (крім 

бюджету витрат та доходів) та інвестиційного бюджету. 

Профільний департамент холдингу відповідає за управління податковим 

бюджетом і оптимізацію податкових витрат усіх операційних компаній 

(учасників), що входять до холдингу [68, с. 54]. У рамках чинного 

законодавства розробляються заходи з оптимізації оподаткування компаній, 

виходячи з їх фінансових результатів на підставі використання відповідної 

експертної системи. При цьому виходять з того, що прибуток одних компаній 

холдингу можливо перекривати збитками інших компаній, тим самим 

справедливо сплачуючи в бюджет меншу суму податку на прибуток, 

зберігаючи оборотний капітал для розвитку бізнесу. 

Заходи з оптимізації податку на прибуток можливо здійснити за рахунок: 

зміни цін на вугілля; 
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зміни цін на послуги; 

зміни термінів фактуровки вугілля; 

надання безоплатної фінансової допомоги (БФП) усередині групи; 

переходу кредитів усередині групи; 

переходу збиткових експортних операцій усередині групи; 

перерозподілу видатків КСВ усередині групи; 

дисконтування заборгованості або коригування вже проведеного 

дисконтування. 

Рішення «Збільшення ціни на вугілля» для шахти, у якій прогнозується за 

підсумками кварталу збиток, скоротить збиток шахти, і знизить прибуток і 

податок на прибуток до сплати для електростанції, що в цілому зменшить 

податковий платіж холдингу в поточному кварталі. 

Рішення «Залучення кредитів і сплата відсотків за ними із прибуткових 

компаній холдингу» спрямовано на те, що відсотки будуть зменшувати 

прибуток компанії, і, відповідно, податок на прибуток до сплати. Якщо 

кредит буде отримано збитковою компанію, то відсотки по кредиту банку, 

що сплачуються, будуть збільшувати лише збитки компанії, а податок на 

прибуток холдингу в цілому не буде зменшуватися. 

Рішення «Зміни цін на послуги» передбачає, що прибуток одних компаній 

холдингу, що надають послуги (наприклад, консультаційні, послуги 

управління тощо) слід перекривати збитками інших компаній, тим самим 

справедливо сплачуючи в бюджет меншу суму податку на прибуток, 

зберігаючи оборотний капітал для розвитку бізнесу. Збільшення ціни на 

послуги скоротить збиток однієї компанії і знизить прибуток і податок на 

прибуток до іншої компанії групи, що в цілому зменшить податковий платіж 

холдингу в поточному кварталі. 

Рішення «Надання БФП» передбачає надання однією компанією холдингу 

(що є прибутковою) іншій компанії (що є збитковою) безоплатної фінансової 

допомоги. Це надає можливість зменшити відстрочені податкові активи 
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холдингу за рахунок прибутків однієї (прибуткової) компанії. При 

використанні цього механізму необхідно звернути увагу на вимоги стандарту 

МСФО 32, щоб дана операція не була визнана розподіленням капіталу. Тобто 

неможливо надання БФП дочірньою компанією холдингу напряму 

материнській, тому що така БФП буде визнана розподіленням капіталу у 

фінансовій звітності та не вплине на зменшення податку на прибуток 

дочірньої компанії холдингу. 

Оптимізацію оподаткування прибутку переліченими способами може бути 

описано загальною схемою: перекладання частини доходу із прибуткових 

компаній холдингу на збиткові. При цьому, хоча загальний прибуток 

холдингу не змінюється, частка перекладеного доходу, що зменшує збиток 

збиткової компанії, ще не роблячи її прибутковою, не оподатковується. 

Формалізуємо цю схему за допомогою економіко-математичного 

моделювання [69] на прикладі рішення «Збільшення ціни на вугілля» (у 

решті випадів формальний опис є цілком подібним). Для простоти будемо 

вважати, що холдинг складається із 2 компаній: шахти й електростанції. 

Позначимо: 

Cs – витрати шахти на виробництво вугілля; 

vs – обсяг виробленого шахтою вугілля; 

ps – ціна на вугілля; 

Ps – дохід шахти; 

Rs – прибуток/збиток шахти; 

Ts – обсяг зобов’язань шахти з податку на прибуток; 

Ce – витрати електростанції на виробництво електроенергії; 

ce – витрати електростанції на виробництво електроенергії, за винятком 

вартості купленого у шахти вугілля; 

ve – обсяг виробленої електростанцією електроенергії; 

pe – ціна на електроенергію; 

Pe – дохід електростанції; 

Re – прибуток/збиток електростанції; 
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Te – обсяг зобов’язань електростанції з податку на прибуток; 

C – витрати холдингу; 

P – дохід холдингу; 

R – прибуток холдингу; 

T – обсяг зобов’язань холдингу з податку на прибуток; 

t – ставка податку на прибуток. 

Дохід шахти становитиме: s s sP v p ; 

прибуток шахти: 

s s s s s sR P C v p C    ;       (2.1) 

дохід електростанції: e e eP v p ; 

прибуток електростанції: 

e e e e e e s sR P C v p с v p     ;      (2.2) 

загальні витрати холдингу: s e s e s s s e sC C C C с v p C с P        ; 

загальний дохід холдингу: s s e eP v p v p  ; 

загальний прибуток холдингу: 

s e s e s e s s s e e e s sR R R P P C C v p C v p с v p           ; 

e e s eR v p C с   .        (2.3) 

Податок на прибуток за ставкою t для шахти, електростанції й для холдингу 

загалом становитиме: 

для шахти – 

 

0;s s s
s

s s s s s s

v p C
T

v p C t v p C

 
 

  
;      (2.4) 

для електростанції – 

 

0;e e e s s
e

e e e s s e e e s s

v p c v p
T

v p c v p t v p c v p

  
 

    
;    (2.5) 

для холдингу – s eT T T  . 
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Як видно з  формул (2.1) - (2.3), загальний прибуток холдингу не залежить 

від величини vsps, тоді як прибутки шахти й електростанції залежать від неї. 

Тому цією величиною (а більш точно – ціною на вугілля ps) можна управляти 

для оптимізації (мінімізації) величини T. На підставі формул (2.4), (2.5) 

можна зробити висновок, що min T знаходиться за умови , 0s eP P  , тобто, 

;s s s e e e s sv p C v p c v p   ; 

s s s e e eC v p v p c   ; 

s e e e
s

s s

C v p c
p

v v


  .        (2.6) 

Якщо ps потрапляє у діапазон (2.6), оптимальний податок на прибуток буде 

дорівнювати: 

 
 1

ˆ ;

ˆ

s s e e e
s

e e e s
p C v p c

v

T t v p c c
 

   .     (2.7) 

 

Рішення «Зміна термінів фактуровки вугілля» дозволяє перенести 

фінансовий результат (прибуток) з одного кварталу на інший, якщо у 

компанії немає достатніх обігових коштів для сплати податку. Зміст операції 

полягає в тому, що Компанія №1 не фактурує вугілля (не передає право 

власності на товар), наприклад за останній тиждень останнього місяця 

кварталу (березня, червня, вересня, грудня). Таким чином, компанія–

продавець не формує собі доходи на суму не відфактурованого вугілля. Як 

наслідок, не сплачує податок на прибуток на суму вартості 

невідфактурованого вугілля. Цей механізм можливий тільки у випадку, коли 

компанія–покупець має збитки в податковому обліку з податку на прибуток 

(відтермінований податковий актив з податку на прибуток), а компанія–

покупець, у свою чергу, має запас вугілля для виробництва та ведення 

господарської діяльності. 
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Рішення «Коригування або проведення дисконтування заборгованості» 

дозволяє перенести фінансовий результат (прибуток) з одного кварталу у 

майбутні періоди. Зміст операції полягає у тому, що Компанія №1 має 

заборгованість перед Компанією №2 холдингу. При укладанні графіку 

погашення заборгованості (довгострокове, з конкретними датами погашення 

заборгованості) дисконт у компанії кредитора визнають витрати, а у компанії 

дебітора – доходи. У наступних періодах відбуваються зворотні операції 

(доходи і витрати відновлюються). Цей механізм може бути ефективним у 

разі, якщо компанія-кредитор є прибутковим підприємством, а компанія-

дебітор – збитковим. 

Рішення «Переклад або залучення кредитів усередині групи» дозволяє 

зменшити податок на прибуток української компанії холдингу в разі, якщо 

залучення відсоткового кредиту відбувається на компанії, що мають 

додатний фінансовий результат у податковому обліку. Це стосується 

кредитів/облігацій, які холдинг залучає на власні нерезидентні компанії на 

світових ринках капіталу, після чого нерезидентні компанії холдингу 

надають кредити українським компаніям холдингу. Такі кредити, с точки 

зору податкової ефективності, доцільно надавати прибутковим українським 

компаніям холдингу. 

Рішення «Переклад збиткових експортних операцій усередині групи» 

дозволяє збитковість від експортних операцій переносити на фінансовий 

результат прибуткової компанії, що, в свою чергу, зменшує податок на 

прибуток підприємства. 

Рішення «Перерозподіл видатків КСВ усередині групи» враховує те, що 

Податковий кодекс України обмежує підприємство по віднесенню до 

податкових витрат неприбутковим організаціям (тільки 4% від суми 

оподаткованого доходу минулого року). Ефективним елементом податкового 

планування є віднесення або часткове перенесення витрат неприбутковим 

організаціям на прибуткові підприємства Холдингу з метою зменшення 

прибутку, що підлягає оподаткуванню. 
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Тому в рамках чинного законодавства оптимізація витрат на виконання 

податкових зобов’язань щодо податку на прибуток можлива за рахунок 

рішень, що визначено в матриці на рис. 2.4, де у рядках перелічено учасників 

холдингу, а у колонках – можливі рішення: зміни цін на вугілля (р1); зміни 

цін на послуги (р2); зміни термінів фактуровки вугілля (р3); надання БФП 

усередині групи (р4); коригування проведеного дисконтування (р5); переклад 

кредитів усередині групи (р6); переклад експортних операцій усередині 

групи (р7): 

 

 НРДО Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 Р6 Р7 Р8 РИ НРПО 

У1            

У2            

            

Уn            
 

Рисунок 2.4 – Матриця прийняття рішень щодо оптимізації витрат на 

виконання податкових зобов’язань (складено автором) 

 

На перетину строк і стовбців відображуються прийняті рішення. 

Для прийняття рішень використовуються експертні технології [70, с. 325-

327], які дозволяють експерту обирати різні комбінації рішень з урахуванням 

ситуації, яка складається у процесі господарювання холдингу та його 

учасників за дотриманням умов. 

НРПО = НРДО – РИ, 

де НРПО – нарахування після прийняття рішень; 

НРДО – нарахування до прийняття рішень; 

РИ – сума оптимізації податкових нарахувань; 

РИ = Р1+Р2+ … +Рj, j=1…8 

Рj = У1+У2+У3+ … +Уn 

Рj – сума оптимізації податкових нарахувань за рішенням j; 
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n – кількість учасників холдингу. 

У додатку В наведено матрицю прийняття рішень з оптимізації витрат на 

виконання зобов’язань щодо податку на прибуток. 

Процес прийняття ситуаційних рішень потребує їх оперативного узгодження 

в реальному масштабі часу для запобігання конфліктів, для чого 

розробляються відповідні регламенти. Узгодження рішень може бути 

здійснено в автоматичному, полуавтоматичному та неавтоматичному режимі. 

Для узгодження інтересів в автоматичному режимі визначається, за якими 

рішеннями перетинаються інтереси учасників холдингу. Зазначені рішення 

узгоджуються в полуавтоматичному або неавтоматичному режимі шляхом 

переговорів.  

Таким чином, існуюча практика свідчить, що у процесі управління 

податковими зобовязаннями найважливішим є врахування організаційної 

складової, яка дозволяє формувати інформаційне забезпечення, здійснювати 

функціональний підхід та маневрувати витратами на виконання податкових 

зобов’язань у рамках ситуаційного підходу. Це обумовлює доцільність 

обгрунтування відповідної концепції. 

 

2.4. Висновки до розділу 2 

 

1. Визначено, що інформаційне забезпечення об'єднує та узагальнює всі 

елементи системи управління податковими зобов'язаннями, інтегрує облікові, 

аналітичні, контрольні дані та їх носії, а також здійснює збір, обробку, 

зберігання, надання і поширення інформації. Для цього створюються 

відповідні бази даних: «Податкове поле», «Об’єкти оподаткування», 

«Законодавча база оподаткування», «Режим оподаткування господарської 

операції», «Оперативні дані щодо оподаткування». Представлені бази даних 

використовуються для формування звітності та прийняття рішень за 
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допомогою комп’ютерних інформаційних систем, зокрема системи 

корпоративного бюджетування.  

2. У рамках системи корпоративного бюджетування за дотриманням 

принципів безперервності, варіативності, унітарності, відповідальності та 

гармонійності формується система бюджетів, яка включає операційні 

бюджети, бюджети звітних даних, зведені бюджети, та здійснюється 

узгодження оперативних бюджетів із звітними. Зазначена система бюджетів 

охоплює  усі ланки  виробничо-господарської діяльності та надає інформацію 

для подальшого використання у процесі управління податковими 

зобов’язаннями. 

3. Управління витратами на виконання податкових зобов’язань здійснюється 

через виконання функцій корпоративного податкового менеджменту: 

планування, обліку, аналізу та контролю. При цьому враховують бізнес-

структуру, фінансову, юридичну та організаційно-управлінську структуру. 

Особливої уваги потребує централізація казначейських операцій, як це 

реалізовано у промислових холдингах ДТЕК і МЕТІНВЕСТ. У процесі 

податкового планування обираються варіанти фінансово-господарської 

діяльності з метою оптимізації податкових витрат, мінімізації податкового 

навантаження при допустимому рівні податкових ризиків. Податковий облік  

передбачає відображення інформації про нараховані та виконані податкові 

зобов’язання у відповідних реєстрах обліку відповідно до обраної облікової 

політики. Аналіз абсолютних і відносних показників виконується за 

допомогою горизонтальних, вертикальних і трендових методів.  

Корпоративний податковий контроль здійснюється на рівні учасників і 

бухгалтерських служб.   

5. Особливості організаційно-управлінської структури та централізації 

казначейських операцій впливають на виконання функцій корпоративного 

податкового менеджменту. Важливою складовою корпоративного 

податкового менеджменту виступає розподіл функцій управління між 

структурними підрозділами головного офісу, розробка податкових 



152 

інструкцій, а також оптимізація завдань, прав і відповідальності між 

структурними підрозділам за допомогою відповідної матриці. При цьому 

враховується наявність матеріально-технічного забезпечення, комп’ютерного 

обладнання, засобів збору, обробки, збереження  та передачі інформації.  

6. Ситуаційний підхід до управління податковими зобов’язаннями 

здійснюється у рамках системи корпоративного податкового бюджетування 

шляхом формування податкових бюджетів і вибору рішень, спрямованих на 

збереження рівня прибутку за рахунок економії витрат на оподаткування. Для 

формування податкового бюджету використовується інформація, яка 

генерується у 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 з оптимізації 

податкового навантаження.   

6. Прийняття рішення, спрямованого на збереження певної величини 

прибутку за рахунок економії витрат на оподаткування, має враховувати як 

ефективність використання обігових коштів, так і зміни у законодавстві щодо 

розміру податкових зобов’язань та терміну їх виконання. Визначено вісім 

типових операції, які можуть забезпечити економію витрат на оподаткування 

в промисловому холдингу ДТЕК і відповідають законодавству. Формування 

рішення здійснюється за допомого формалізованої моделі «Перерозподіл 

частини доходу із прибуткових компаній холдингу на збиткові», яка 

заснована на пошуку діапазону, в якому показник зменшує збиток збиткової 

компанії не роблячи її прибутковою. У результаті реалізації цього рішення 

загальний прибуток холдингу не змінюється, але частка перекладеного 

доходу, що зменшує збиток збиткової компанії, ще не роблячи її 

прибутковою, не оподатковується. Цим забезпечується  економія витрат на 

виконання податкових зобов’язань та вивільняються обігові кошти, що 

сприяє підвищенню ефективності господарювання. 
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РОЗДІЛ 3 

КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПОДАТКОВИМИ ЗОБОВЯЗАННЯМИ 

ПРОМИСЛОВОГО ХОЛДИНГУ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ 

ЩОДО ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 

 

3.1. Формування Концепції організації управління податковими 

зобов’язаннями промислового холдингу 

 

Постійні зміни податкового законодавства України, все більш зростаючи 

вимоги до українського бізнесу з боку Світового банку, Організації з 

економічної співпраці та розвитку, Міжнародного валютного фонду у частині 

розкриття фінансової та податкової інформації, велика матеріальність 

податкового бюджету промислового холдингу, обумовлюють актуальність і 

доцільність організації системи управління податковими зобов’язаннями у 

промисловому холдингу.  

Крім того, існує фундаментальне протиріччя/конфлікт між бізнесом і 

державою. Кожен бізнес, і великий бізнес не є виключенням, прагне бути 

якомога ефективнішим, у тому числі і в процесах сплати податків. Натомість, 

держава через податкових органів має намір збирати максимальну кількість 

податків, і 80% доходної частини державного бюджету України – це податки 

великих платників, великих промислових холдингів країни. І саме вміння 

управляти цим конфліктом забезпечує конкурентну перевагу бізнесу. 

Порушення податкового законодавства з боку бізнесу має важкі фінансові, 

кримінальні та репутаційні наслідки для такого бізнесу. 

Таким чином, ефективне управління податковими зобов’язаннями надає 

конкурентну перевагу промисловому холдингу в процесі господарської 

діяльності, а Концепція організації управління податковими зобов’язаннями 

та розкриття практичних аспектів організації ефективної податкової функції 

у промисловому холдингу має значну актуальність. 
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При цьому податкові зобов’язання розглядаються як витрати компанії, якими 

потрібно управляти: 

при плануванні діяльності на наступний рік (квартал, місяць); 

у процесі аналізу та підготовки великих операційних та інвестиційних угод; 

у процесі створення/реорганізації бізнесу; 

при плануванні зовнішньоекономічних операцій за участю компанії в 

іноземних юрисдикціях. 

Концепція організації управління податковими зобов’язаннями у 

промисловому холдингу може бути реалізована лише за рахунок розвитку 

ефективної податкової функції. 

Місія податкової функції у промисловому холдингу  полягає у досягненні 

оптимального рівня податкового навантаження за умов допустимого рівня 

податкових ризиків, за рахунок оптимізації податкових нарахувань і платежів 

у рамках законодавства України і міжнародного права. 

Бачення – податкова функція є сервісною функцією, яка має ефективно 

обслуговувати операційний бізнес холдингу і формувати культуру сплати 

податків в Україні. 

Ключова цінність – це податкова команда, яка має управлінській досвід, 

професійну експертизу та глибоке розуміння бізнесу та ринку, на якому 

працює холдинг. 

У процесі організації ефективної податкової функції необхідно: 

сформулювати єдині принципи податкового обліку; 

розробити і затвердити податкову політику; 

формалізувати комунікацію між головною керуючою компанією та 

операційними компаніями холдингу в частині прийняття рішень з 

податкових питань; 

розробити та інтегрувати систему управління податковим бюджетом 

холдингу; 
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централізувати контроль над виконанням прийнятих рішень у частині 

коректності, своєчасності та повноти нарахування та сплати податків, зборів 

та інших обов’язкових платежів; 

імплементувати систему оцінки, упередження та керування податковими 

ризиками; 

створити «єдине окно» комунікації з податковими органами; 

брати активну участь у модернізації податкового законодавства. 

При створенні ефективної податкової функції холдингу слід поділити всі 

податкові функції на стратегічні та операційні. 

Стратегічні функції (горизонт планування більше календарного року): 

удосконалення податкового законодавства України – лобіювання змін, 

необхідних для покращення інвестиційних можливостей і розвитку бізнесу. 

Такі зміни мають стимулювати розвиток бізнесу і підвищувати доходи 

держави; 

податкова ефективність у процесі реорганізації діяльності холдингу – у  

процесі придбання та продажу бізнес-активів холдингу; 

податкова ефективність у процесі залучення інвестицій та довгострокового 

фінансування;  

співпраця з податковими органами, Міністерством фінансів України, 

Комітетом з податкових питань Верховної Ради України – формування  

партнерських стосунків (GR). 

Операційні функції (горизонт планування у межах календарного року): 

формування та управління податковим бюджетом холдингу. Відсутність 

заборгованості холдингу перед державним бюджетом та заборгованості 

державного бюджету перед підприємствами холдингу; 

супровід податкових перевірок; 

оцінка та управління податковими ризиками холдингу; 

єдина методологія податкового обліку на підприємствах холдингу; 

оцінка та управління податковими ризиками з питань трансфертного 
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ціноутворення; 

податкове адміністрування нерезидентних компаній холдингу; 

автоматизація бізнес-процесу «Податки». 

Для моніторингу та оцінки ефективності діяльності податкового сервісу в 

холдингу необхідно розробити та імплементувати систему ключових 

показників ефективності процесу «Податки» (КПЕ «Податки»). Ця система 

показників має формувати ключові завдання для податкової функції на 

поточний календарний рік, детально описувати план виконання таких 

завдань і строки їх виконання, і задавати чіткі критерії оцінки результату. 

Ключові показники ефективності для процесу «Податки»: 

забезпечити високу якість податкового планування та відхилення фактичних 

показників податкового бюджету від планових у межах 10%; 

досягти оптимального показника ефективної ставки з податку на прибуток 

шляхом включення максимальної суми витрат для зменшення бази 

оподаткування; 

мінімізувати суму нарахованих податків (штрафів, пені) за результатами 

податкових перевірок; 

мінімізувати податкові ризики холдингу, пов’язані з трансфертним 

ціноутворенням; 

забезпечити ефективні податкові рішення для стратегічних проектів 

холдингу. 

Робочий макет КПЕ процесу «Податки» наведено у Додатку Д. 

Результатом роботи податкової функції у холдингу має бути: 

зменшення витрат, пов’язаних з нарахуванням і сплатою податків; 

відсутність фінансових претензій і кримінальних проваджень з податків; 

партнерські взаємовідносини з податковими органами; 

репутація, імідж основного акціонера бізнесу як сумлінного платника 

податків. 

У сучасних умовах господарювання складної організації, до якої відносяться 

промислові холдинги, система корпоративного податкового менеджменту 
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стає сполучною ланкою між різними стадіями її загальноекономічного 

управління. Висока питома вага витрат на виконання податкових зобов'язань 

у загальному обсязі фінансових витрат обумовлює значний вплив 

зазначенного показника на результативність діяльності промислового 

холдингу. У зв’язку з цим забезпечення прийняття адекватних рішень щодо 

управління витратами на виконання  податкових зобов'язань з урахуванням 

складності взаємозв'язків у  внутрішній структурі організації щодо  проявів 

управлінського впливу та комплексного характеру податкового менеджменту 

виступає найважливішим завданням у рамках відповідної системи. 

Унаслідок актуальності та гостроти проблематика управління 

оподаткуванням в організаціях перебуває у центрі дослідницької уваги  як 

вітчизняних і зарубіжних  фахівців, серед яких слід особливо відмітити праці 

М.С. Агафонової [1], Л.І. Ванчухіної та Н.Н. Галєєвої [2], І.А. Коростелкіної 

[3], О.С. Цепілової [4], О.В. Шевченко [5]. У зазначених наукових роботах 

основну увагу авторів засереджено на дослідженні теоретичних питань 

оподаткування, у той час як недостатньо систематизованими залишаються 

знання у сфері податкового менеджменту, зокрема у частині комплексних 

підходів до оцінки необхідності та визначення меж можливостей його 

реального використання організаціями в сучасних економічних умовах. 

Створенню передумов підвищення ефективності функціонування і розвитку 

підприємств та об’єднань, а також реалізації їх об'єктивних економічних 

інтересів багато в чому сприяє діяльність щодо скорочення податкових 

платежів у рамках дотримання податкового законодавства. При цьому слід 

наголосити, що позитивні наслідки від податкового планування великих 

платників податків, якими є холдинги промислового сектору, можливі й на 

рівні держави. Це відбувається за умов інвестування зекономлених на 

податкових платежах грошових коштів у вітчизняну економіку, що створює  

підгрунтя економічного зростання та збільшення податкових надходжень до 

державного та місцевого бюджетів у майбутньому [6, с. 51]. 
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Досягнення мети управління податковими зобов’язаннями холдингу, що 

полягає у забезпеченні мінімального рівня податкового навантаження при 

допустимому рівні податкових ризиків, здійснюється за рахунок таких 

заходів: 

розробки і реалізації єдиних принципів організації податкового обліку; 

формалізації взаємовідносин керуючої компанії з підприємствами холдингу в 

частині прийняття рішень з податкових питань; 

централізації контролю виконання прийнятих рішень у частині правильності, 

повноти і своєчасності нарахування та сплати податків, зборів (обов'язкових 

платежів); 

централізації контактів з податковими органами; 

реалізації заходів, пов'язаних з оптимізацією оподаткування [6, с.52]. 

Якнайповнішій реалізації зазначених заходів сприятиме створення та 

функціонування департаменту податкового планування, яким здійснюється 

організація функціонування системи корпоративного податкового менеджменту 

у рамках холдингу. 

З точки зору загальної теорії систем, як наголошено у працях Л.І. Ванчухіної 

та Н.Н. Галєєвої [2], податковий менеджмент як система може розглядаться у 

трьох аспектах: елементному (або структурному), функціональному та 

організаційному, складові та сутнісні характеристики яких узагальнено у 

табл. 3.1. При цьому, погоджуючись з твердженням [2, с. 32] щодо 

необхідності дотримання принципу єдності в розумінні сутності та функцій 

податкового менеджменту, а також принципів їх системної взаємодії, слід 

наголосити на сприянні цим забезпеченню ефективності реалізації 

податкової політики.   

Поряд із мінімізацією податкового навантаження система податкового 

менеджменту покликана забезпечувати також:  
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Таблиця 3.1 – Аспекти податкового менеджменту: склад і сутність   

Аспекти Склад  Сутність 
Структурний 

 
Суб’єкти податкового 
менеджменту: 

організації, управлінський 
персонал, контрагенти, податкові 
органи 
Об’єкти податкового 
менеджменту:  

умовно-постійні параметри 
податку (податкова ставка, 
податковий період, джерела 
сплати податку) 

змінні параметри податку 
(база оподаткування, пільги, 
порядок сплати податку, сума 
податку, що підлягає сплаті) 
Чинники:  

зовнішнього середовища 
(податкова політика держави) 

внутрішні  (облікова, 
договірна політика організації) 

За допомогою впливу 
на змінні параметри 
податку може бути 
істотно змінено 
результати діяльності 
організацій за рахунок 
раціональної 
податкової політики та 
ефективного 
використання 
податкових 
інструментів у рамках 
чинного законодавства 

Функціональний З позицій загальної теорії 
управління функціями 
податкового менеджменту є 
планування, організація, 
мотивація і контроль 

Встановлює коло 
функцій, які має 
виконувати система та 
її елементи і формує 
логіку функціонування 
системи 

Організаційний  Організаційна структура, правила 
взаємодії її елементів 

Формування  
організаційної  
структури; визначення 
послідовності 
операцій,  виконавців і 
відповідальності за 
реалізацію  податкових 
заходів,  контроль за 
реалізацією прийнятих 
управлінських  рішень 

Складено за даними: [2, c. 32-33]. 

 

мінімізацію податкових платежів протягом податкового періоду (із 

дотриманням законності і досягненням запланованого рівня кінцевого 

фінансового результату);  

мінімізацію податкових платежів за весь період функціонування організації 

(із забезпеченням законності та певного рівня фінансового результату або 
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допустимого співвідношення: податкових платежів до фінансового 

результату);  

забезпечення рівномірності формування податкових зобов'язань відповідно 

до наявних фінансових ресурсів при досягненні запланованого рівня 

прибутку;  

максимізацію фінансового результату при обмеженні максимальної суми 

сплачуваних податків або максимально допустимого збільшення податкових 

платежів на одиницю приросту фінансового результату.  

Забезпеченню високого рівня комунікації між підрозділами, вищим 

керівництвом і власниками, а також створенню передумов до пошуку нових 

можливостей отримання додаткового прибутку із використанням податкового 

фактору з метою сталого розвитку організації сприятиме поєднання 

структурного, функціонального та організаційного аспектів податкового 

менеджменту. 

Аналіз досвіду формування концепцій управління податковими 

зобов’язаннями, що містяться у роботах [1-5], дозволяє окрему увагу 

зосередити на запропонованій О.В. Шевченко концепції формування 

організаційно-економічного механізму управління податковими 

зобов'язаннями підприємства. Вона передбачає дотримання принципів 

системного підходу до управління сукупними фінансовими потоками з метою  

підвищення ефективності використання обігових коштів і збільшення  

фінансового результату [5, с. 678]. Також значний науково-практичний інтерес 

має наведена О.С. Цепіловою концепція податкового планування, із 

уточненням його формулювання, виокремленням завдань, структурних етапів 

[4, с. 42] та учасників на рівні господарюючих суб'єктів, а також проведене 

порівняння податкового планування з іншими способами оптимізації 

податкових зобов'язань. Згідно із зробленим авторкою висновком, податкова 

економія збільшує власні фінансові ресурси господарюючого суб'єкта і тому 

цілями податкового планування є не тільки пошук і реалізація різних способів 
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оптимізації податків, а і підвищення фінансової стійкості та зростання 

прибутку.   

З точки зору висловленного у науковій праці І.А. Коростелкіної 

«Концептуальное содержание корпоративной налоговой политики и 

обоснование ее структурных параметров» твердження, що  економічні суб'єкти 

одночасно з удосконаленням організації та управління, впровадженням новітніх 

технологій і обладнання, як правило, прагнуть збільшення власних доходів за 

рахунок зниження податкового навантаження, необхідною представляється 

розробка корпоративної податкової політики. Це дозволить економічним 

суб'єктам своєчасно враховувати зміни зовнішнього середовища, а також 

сприятиме забезпеченню раціонального розподілу і використанню 

ресурсного потенціалу, підвищенню фінансової стійкості за умов мінімальних 

витрат [3, с. 33].  

Як зазначається М.С. Агафоновою, однією з моделей податкового 

менеджменту є концептуальна модель, що включає сім аспектів, зокрема: 

порядок створення податкових зобов'язань і податкового поля; методологічне 

забезпечення; форми і методи податкового менеджменту; методи управління 

податковими зобов'язаннями; організаційно-методичне, програмно-технічне 

та аналітичне забезпечення [1, с. 333]. Податковий менеджмент у цій моделі 

розглядається як єдиний науково-практичний процес упорядкування 

господарської діяльності відповідно до наявного податкового законодавства, 

стратегії розвитку організації в цілому і фінансової стратегії зокрема. З 

метою підвищення загальної економічної ефективності та зростання його 

вартості податковий менеджмент реалізується на мікрорівні шляхом 

прийняття рішень щодо управління податковими доходами і витратами, 

зобов'язаннями і ризиками із використанням науково-обгрунтованих і 

економічно доцільних форм впливу на податки. 

На підставі систематизації й узагальнення проаналізованих підходів та 

практики управління промисловим холдингом сформовано концепцію 

управління його податковими зобов’язаннями, яку наведено на рис. 3.1. Вона 
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заснована на відповідних принципах і передбачає виконання загальних і 

спеціальних функцій, реалізацію стратегічних та оперативних завдань 

[6, с. 340]. Також обгрунтовано торганізаційно-інформаційну модель 

зовнішньої та внутрішньої комунікації податкового департаменту на підставі 

виикористання єдиного інформаційного простору. що охоплює всі ланки 

виробничо-господарської системи (рис. 3.2).    

При формуванні концепції організації управління податковими 

зобов’язаннями промислового холдингу слід визначити критерії успіху 

проекту, які пов’язано із задоволеністю результатами та ефективністю 

виконання податкової функції.  

При цьому слід враховувати якість податкових процесів і результатів. 

Зміст:  

сформована податкова команда. Структура, яка обслуговує операційний 

бізнес холдингу; 

працює система управління податковим бюджетом (контроль податкового 

навантаження, переплат); 

працює система упередження та управління податковими ризиками;  

сформовані партнерські стосунки з податковими органами. 

Строк формування та розвитку ефективної податкової функції 1-2 роки. 

Бюджет проекту. Витрати, пов’язані з податковою функцією, яка обслуговує 

операційний бізнес холдингу, мають бути обґрунтовані податковим ефектом 

(зниженням податкового навантаження). 

Щодо висновків стосовно концепції організації управління податковими 

зобов’язаннями у промисловому холдингу та організації ефективної 

податкової функції у промисловому холдингу звертаємо увагу на: велику 

частку податкового бюджету у складі витрат холдингу; постійні зміни 

податкового законодавства України та зростаючі вимоги міжнародної 

спільноти до запобігання та протидії ухиленню від оподаткування й обміну 

інформації між країнами; фінансові та репутаційні ризики холдингу. 
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Рисунок 3.1 – Принципи, функції та завдання концепції управління 

податковими зобов’язаннями промислового холдингу 
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Рисунок 3.2 − Організаційно-інформаційна модель зовнішньої та внутрішньої  

комунікації податкового департаменту на підставі 

використання єдиного інформаційного простору 
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Реалізацію запропонованої концепції управління податковими зобовязаннями 

промислового холдингу може здійснити як безпосередньо профільним 

департаментом, так із залученням сервісних компаній [8, с. 27-28].  

Умови реалізації концепції профільним департаментом промислового  

холдингу полягають у такому. Управління фінансовими потоками 

промислового холдингу відбувається на основі формування єдиного 

фінансового центру, завдання якого полягає в акумулюванні фінансових 

ресурсів і централізованому їх розподілі між учасниками холдингу [9, c.53].  

З метою забезпечення  мінімально можливого податкового навантаження за 

умов допустимого рівня податкових ризиків у процесі податкового 

планування реалізуються єдині принципи організації податкового обліку, 

розробляється податкова політика, формалізуються взаємовідносини 

керуючої компанії холдингу з операційними щодо прийняття рішень з 

податкових питань, впроваджується система управління консолідованим 

податковим бюджетом, а також здійснюється централізований контроль 

виконання прийнятих рішень у частині правильності, повноти і своєчасності 

нарахування та сплати податків, зборів (обов'язкових платежів). На 

забезпечення ефективності діяльності підрозділів департаменту податкового 

планування холдингу впливає низка чинників, основними серед яких є 

організаційна структура та організація документообігу між її елементами, 

наявність у кадровому складі служби кваліфікованих фахівців та особливості 

розподілу між ними обов'язків, наділення їх повноваженнями, створення 

прийнятних умов для роботи [6, c. 54].   

Загальна система бюджетування холдингу, що являє собою цілісну систему 

вибору тактичних цілей планування у рамках прийнятої стратегії, розробки 

планів (кошторисів витрат і доходів) і контролю їх виконання, має 

враховувати особливості діяльності регіональних підприємств холдингу. 

Реалізацію процесу підготовки окремих бюджетів за структурними або 

функціональними підрозділами, розроблених на підставі затверджених 

вищим керівництвом програм, забезпечуватиме використання підсистеми  
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податкового бюджетування.  Основними функціями зазначеної підсистеми 

слід вважати адміністрування та консультування [7, с.341]. Так, здійснення 

консолідації податкових нарахувань і платежів, розрахунків показників 

податкового навантаження, аналізу податкової звітності та підготовки 

інформації про податки для замовників, відповідей на запити податкових 

органів відбувається у процесі адміністрування. Завданями консультування 

виступає: податковий супровід стратегічних проектів, моніторинг змін 

податкового законодавства, ініціювання змін, розрахунок ефекту, аналіз 

податкових ризиків і виявлення  податкових резервів, робота з податковими 

консультантами, розробка і контроль за реалізацією єдиної методології 

податкового обліку, супровід податкових перевірок і виконання процедури 

оскарження їх результатів.  

Щодо варіанту реалізації Концепції із залученням спеціалізованих сервісних 

компаній необхідно відзначити, що впродовж останнього десятиріччя 

європейські і світові бізнес-практики рухаються у напрямі створення 

спеціалізованих сервісних компаній, які мають обслуговувати окремі бізнес- 

процеси холдингу, бізнес-процеси, які не пов’язано з основною операційною 

діяльністю холдингу, так звані непрофільні бізнес-процеси. Мета створення 

таких спеціалізованих сервісних компаній полягає у підвищенні 

ефективності непрофільних бізнес-процесів холдингу. Спеціалізовані 

сервісні компанії мають команду висококваліфікованих експертів і глибокі 

знання стосовно сервісу (послуг), які надають замовнику. Такі спеціалізовані 

сервісні компанії працюють у конкурентному середовище, тому здатні 

надавати послуги своїм замовникам найвищої якості. У той же час, за 

рахунок залучення сервісних компаній, холдинги мають змогу скоротити 

кількість непрофільних управлінь, департаментів та оптимізувати 

чисельність працівників, залишивши тільки функції і працівників, які 

обслуговують ключові виробничі бізнес-процеси холдингу [10, с. 257]. 

Одним з таких непрофільних для холдингових компаній бізнес-процесів є 

бізнес-процес “Податки. Податкове планування”. На ринку існує дуже 
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великий вибір професійних компаній, які надають послуги податкового 

консультування. Конкуренція велика, тому і послуги мають високу якість.  

Слід зазначити, що в цілому реалізація концепції управління податковими 

зобов’язаннями створює передумови формування податкового напряму у 

складі корпоративної культури холдингу. Корпоративну культуру 

сформовано на уявленнях про цінності, нормах та правилах організаційної 

поведінки, що визначаються цілями і завданнями організації, узгодженими з 

очікуваннями суспільства та його соціальних груп. Особливо це стосується 

ролі холдингу як платника податків і податкового агента, взаємодії між 

учасниками податкових відносин і поведінки осіб, залучених до податкових 

процесів, включаючи очікування персоналу, органів регіональної та місцевої 

влади та управління, населення території присутності [11, c. 132]. 

Задоволенню зазначених очікувань сприяє корпоративна соціальна 

відповідальність, яку Д.С. Ліфінцев [12] вважає невід’ємною складовою 

культури організації. Вивчення розробок вітчизняних і зарубіжних 

дослідникі з питань здійснення соціально відповідальної діяльності великим 

бізнесом на території присутності, зокрема В.А. Євтушенко [13], 

Є.Д. Копитової [14], М. Китцмюллера та Дж. Шимшака [15], Р.Ф. Мерседес 

[15], І.Л. Сазонця та Н.В. Тандєеевої [17], дозволяє визначити як непряму 

(соціальну відповідальність), так і пряму участь (публічно-приватне 

партнерство) у розвитку території присутності. Корпоративна соціальна 

відповідальність передбачає задоволення персоналу адекватними умовами 

роботи та відпочинку, а також соціальні інвестиції в реалізацію проектів 

розвитку території присутності на засадах спільного фінансування або 

благодійності. При цьому необхідно враховувати подвійну природу  інтересу 

великого бізнесу до  участі у розвитку території  присутності [18, с. 70-71]. З 

одного боку, бізнесу необхідно подолати певні перешкоди, які пов'язано з 

витратами на  придбання ресурсів (доступ до ділянок землі та комунального  

майна) та отриманням  преференцій, а з іншого, – зацікавленість бізнесу  у 

розвитку місцевої інфраструктури, поліпшенні умов життя персоналу та 
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громадського клімату для підприємницької діяльності дозволяє зменшити 

витрати на самостійне вирішення питань, які сприяють відтворенню 

кваліфікованих кадрів та забезпеченню прийнятного стану інфраструктури 

[19, с. 164-165; 20, с. 117-118]. Тому використання концепції управління 

податковими зобов’язаннями для формування податкового напряму у складі 

корпоративної культури холдингу сприятиме забезпеченню адекватної 

поведінки стосовно об’єктів корпоративного інтересу, дотриманню 

пріоритетних цінностей, узгодженню мотивів та очікувань, формуванню 

відповідного  стилю співробітництва (професійних навичок, психологічних 

підходів, прийомів взаємодії, що встановлюють міжособові відносини 

персоналу та ефективні контакти з контрагентами), підтримці іміджу та  

репутації бізнесу. 

Більш детальну інформацію про доцільність створення, модель 

функціонування й ефективність таких спеціалізованих сервісних компаній та 

формування податкового напрму у складі корпоративної культури буде 

відображено у підрозділі 3.3  

 

3.2. Рекомендації щодо реалізації концепції управління податковими 

зобов’язаннями профільним департаментом промислового холдингу 

 

Пріорітетним напрямом реалізації концепції управління податковими  

зобов’язаннями та організації ефективної податкової функції у промисловому 

холдингу є створення податкового підрозділу (департамент, управління, 

відділ) у складі фінансової дирекції холдингу. Виходячи з практичного 

досвіду роботи з організаційними структурами, пропонуємо створення 

податкового департаменту у складі фінансової дирекції 

холдингу.Формування податкового департаменту холдингу можна поділити 

на два ключових етапи. 

Етап 1 Формування податкового департаменту:  
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визначення мети та ключових завдань; 

рекрутінг податкової команди; 

діагностика бізнес-процесів холдингу на предмет податкової ефективності. 

Етап 2 Управління податковими зобов’язаннями, податковим бюджетом: 

єдина методологія податкового обліку у компаніях холдингу; 

планування податкових нарахувань і платежів; 

система попередження та управління податковими ризиками; 

удосконалення податкового законодавства. 

У табл. 3.2 надано зміст ключових функцій податкового департаменту 

холдингу.   

Таблиця 3.2 – Ключові функції податкового департаменту холдингу   

Функція Зміст функції 

Планування податкових 

нарахувань (зобов’язань) і 

платежів холдингу 

Аналіз окремих операцій, розрахунок податкових 

зобов’язань і платежів, консолідація податкових 

бюджетів підприємств холдингу 

Контроль за термінами 

сплати податків 

Консолідація даних, отриманих від податкових 

служб підприємств холдингу 

Попередження, мінімізація 

штрафних санкцій, пені 

Аналіз податкових наслідків, запланованих 

операцій. Податкове структурування операцій 

Оптимізація податкових 

результатів 

Розробка, реалізація та контроль мір 

Ідентифікація податкових 

запасів та аналіз податкових 

ризиків 

Проведення податкового аудиту, консультування з 

податкових питань 

Контакти з податковою 

службою 

Ведення податкового обліку, подача податкової 

звітності, сплата податків, податкові перевірки, 

адміністративне/судове врегулювання податкових 

спорів 

Удосконалення податкового 

законодавства 

Моніторинг діючого законодавства, ініціювання 

необхідних змін 

Складено автором. 

 

Для ефективного виконання цього функціоналу податковий департамент 

холдингу має бути інтегрований у структуру фінансової дирекції холдингу і 

мати чітку організаційну структуру, відділи, відповідальні за окремі сфери в 

процесі управління податковими зобов’язаннями у межах ефективної 

податкової функції холдингу. 
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Організаційну структуру податкового департаменту у складі фінансової 

дирекції холдингу наведено на рис. 3.3. У додатку Д надано детальний опис 

посади керівника податкового департаменту холдингу. Цей опис посади 

дозволяє розуміти масштаб відповідальності і матеріальність рішень, які 

приймає керівник податкового департаменту холдингу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запропоновано автором  

 

Визначимо функціонал і відповідальність керівників профільних відділів 

податкового департаменту холдингу. 

Відділ податкового адміністрування: 

поточне та стратегічне планування (консолідація) податкових нарахувань 

(зобов’язань) і сплачених податків; 

розрахунок показників податкового навантаження; 

аналіз податкової звітності і надання податкової інформації замовникам; 

надання відповідей на звернення податкової служби. 

Відділ податкового консультування: 

податкове супроводження стратегічних проектів; 

Фінансовий директор холдингу 
 

Керівник податкового департаменту 
 

Начальник 

відділу 

податкового 

адміністрування 

 

Начальник 

відділу 

податкового 

консультування 
 

Начальник 

відділу 

трансфертного 

ціноутворення 
 

Начальник 

відділу 

міжнародного 

оподаткування 
 

Рисунок 3.3 – Організаційна  структура податкового департаменту 

у складі фінансової дирекції холдингу 
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моніторинг змін податкового законодавства, ініціювання змін, розрахунок 

впливу на бізнес; 

аналіз податкових ризиків і податкових запасів, співпраця з податковими 

консультантами; 

розробка і контроль єдиної методології податкового обліку; 

податкове консультування і узгодження податкових наслідків при плануванні 

нетипових операцій; 

супровід податкових перевірок; процедура оскарження результатів; 

розробка податкових політик і процедур. 

Відділ трансфертного ціноутворення: 

розробка регламентуючих трансфертне ціноутворення (ТЦ) документів; 

визначення переліку операцій, що підлягають контролю, і погодження 

договорів на предмет ризиків ТЦ; 

визначення методів ТЦ у контрольованих операціях; погодження цін; 

підготовка та надання до податкового органу звіту про контрольовані 

операції (разом з бухгалтерією); 

підготовка та надання звітів з обгрунтуванням ціноутворення за кожною 

контрольованою операцією; 

супровід ТЦ перевірок та узгодження результатів. 

Відділ міжнародного оподаткування: 

експертиза з питань міжнародного оподаткування у межах операційної і 

проектної діяльності холдингу; 

контроль підготовки і надання податкової звітності, сплати податкових 

зобов’язань нерезидентними компаніями холдингу; 

комунікація з податковими органами іноземних держав (податкові рулінги, 

звернення; 

розрахунок податкових зобов’язань, підлягаючих до сплати/повернення 

податків нерезидентними компаніями холдингу; 

супровід податкових перевірок нерезидентних компаній холдингу; 

комунікація з податковими консультантами в іноземних юрисдикціях. 
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З метою ефективної реалізації концепції управління податковими  

зобов’язаннями і податковим бюджетом холдингу податковий департамент 

має постійно взаємодіяти з: 

підрозділами холдингу (юристи, казначеї, служба безпеки, виробничі 

підрозділи, комерційна та логістична служби та інші); 

представниками економічних підрозділів операційних компаній холдингу; 

зовнішніми контрагентами (податкові органи, інші представники влади, 

податкові консультанти, аудитори). 

Таким чином, варіант реалізації концепції управління податковими 

зобов’язаннями та організації ефективної податкової функції у промисловому 

холдингу шляхом створення податкового департаменту у складі фінансової 

дирекції холдингу вважається організаційно ефективним, та було практично 

реалізовано  великими промисловими холдингами України та РФ. 

Ключовою перевагою цього варіанту над іншими є 100 відсоткова 

інтегрованість податкової команди, податкових експертів в організаційну 

структуру холдингу, що дає можливість ефективного обміну інформацією 

щодо всіх матеріально вагомих операцій, і оперативного прийняття рішень з 

податкових питань. Крім того, податкова команда в процесі виконання 

практичних завдань отримує глибоке розуміння операційного бізнесу 

холдингу і розуміння тенденцій ринку, на якому працює холдинг. 

Виступаючи одним з основних критерієв оцінки ступеню можливості 

платника податків виконувати податкові зобов'язання та створюючи таким 

чином конкурентні переваги для бізнесу, прогнозування і планування 

податкових платежів сприятливо впливає на фінансово-господарську 

діяльність підприємств та їх об’єднань. Податкове  планування дозволяє, 

поряд із законним зменшенням суми податкових зобов'язань, 

спланувати можливі заходи з майбутнього скорочення податкового 

навантаження [21, с. 52; 22, с. 37; 23, с. 468], оскільки за допомогою 

планування податкових платежів можна сформувати найбільш прийнятну 

структуру податкових витрат, визначивши їх загальний обсяг і раціональний 
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розподіл за джерелами надходжень. При цьому використання зазначених 

переваг прогнозування і планування податкових платежів представляється 

можливим із застосуванням відповідної системи, що враховує особливості 

діяльності конкретної організації. 

Науковцями [24, с. 135; 25, с. 252; 26, с.169] стверджується, що необхідним 

базисом планування та прогнозування в податковій сфері виступає 

податковий аналіз, використання різних способів якого є підставою для 

прийняття відповідних управлінських рішень. Отже, податковий аналіз, 

відіграючи важливу роль у підготовці інформації для податкового 

прогнозування і планування, є сполучною ланкою між обліком і прийняттям 

управлінських рішень. За допомогою використовуваної при проведенні 

податкового аналізу сукупності прийомів і методів представляється 

можливим оцінити податкову політику підприємства з урахуванням змін 

законодавства, проаналізувати обсяг  податкових витрат у динаміці для їх 

подальшої оптимізації, а також охарактеризувати використання існуючих 

пільг за кожним конкретним податком.  

Проведення податкового аналізу, в процесі якого здійснюється визначення 

форм взаємодії суб'єкта аналізу з різними економічними службами і 

підрозділами, планування аналітичної роботи, формування її інформаційного 

і методичного забезпечення, побудова відповідних економіко-математичних 

моделей, оформлення результатів аналізу [27, с. 31; 28, с. 395], 

забезпечуватиме керівництво підприємства інформацією, необхідною для 

прийняття управлінських рішень щодо виконання поточних і наступних 

податкових зобов'язань. Отримана в результаті проведення комплексного 

аналізу податків, що сплачуються організацією, система показників, яка 

включає комплекс таких параметрів оподаткування, як рівень, структуру і 

динаміку податкових платежів, дозволяє знизити невизначеність інформації 

про облікові і податкові показники, а також підвищити якість управлінських 

рішень, оцінок і прогнозів, спрямованих на оптимізацію загального рівня 

податкових витрат. Проведення податкового аналізу дозволяє виявити 
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найбільш значущі чинники, що викликали зміни в динаміці і структурі 

податкових зобов'язань, розрахувати  показники податкового навантаження 

та оцінити можливості використання  схем податкової оптимізації [29, с. 156; 

30, с. 368]. При цьому з метою виявлення чинників впливу на параметри 

витрат на виконання податкових зобов’язань доцільно розрахувати як 

абсолютні показники податкових витрат (включаючи податкові бази  та 

податкові ставки), так і відносні показники (зокрема, коефіцієнт економії, 

коефіцієнт ефективності оподаткування, податкове навантаження). 

Податкове бюджетування, яке є результативною частиною планування 

витрат на виконання податкових зобов’язань [31, с. 51; 32, с. 195], 

здійснюється за чотирма основними етапами. Перший етап включає 

проведення аналізу податкового законодавства, об'єктів оподаткування і 

обов'язків по сплаті податків, а також податкових пільг і умов їх 

застосування. Другий етап процесу податкового бюджетування включає 

власне формування бюджетів, на підставі яких визначаються показники 

податкових зобов’язань (включаючи бюджет реалізації, трудових, 

матеріальних ресурсів, інвестиційний бюджет, бюджет руху грошових 

коштів). На третьому етапі за кожним сплачуваним податком визначаються 

розрахункові параметри (зокрема, нараховані суми податку, податкові 

платежі, податкова заборгованість). Оцінка ступіню виконання податкового 

бюджету являє собою заключний етап податкового бюджетування, 

результатом якого є розрахунок відхилень фактичних значень від планових 

показників і визначення причин відхилень.  

Підставою для планування податків є складені операційний та інвестиційний 

бюджети. На основі визначення показників, які  включаються до собівартості 

продукції, формується бюджет доходів і витрат щодо податків і зборів. 

Підгрунтям для формування бюджету руху грошових коштів та розрахунків 

платежів по ПДВ є складений графік розрахунків з постачальниками і 

покупцями. Формування прогнозного балансу здійснюється після складання 

податкового бюджету, в процесі побудови якого виконується оптимізація 



182 

податків і складання податкового календаря, а також приймаються 

рішення щодо залучення податкових резервів і зниження податкових ризиків 

[33, с. 78; 34, с.14]. У табл. 3.3 узагальнено етапи планування витрат на 

виконання податкових зобов’язань. 

Таблиця 3.3 – Етапи планування витрат на виконання податкових зобов’язань 

Найменування етапу Результат 

Податковий аналіз  Параметри витрат по податкових платежах за 

рівнем, структурою, динамікою  

Факторний аналіз 

податкових платежів 

Визначення впливу чинників на параметри витрат 

на виконання податкових зобов’язань  

Формування податкового 

бюджету 

Визначення доходів та витрат щодо податків і 

зборів 

Оптимізація податків Податкові резерви та   податкові ризики 

Складено автором за даними: [32, с. 75; 35, с. 21, 36, с.178]. 

 

У рамках великих підприємств та об’єднань підставою для здійснення 

планування витрат на виконання податкових зобов’язань є розробка та 

використання відповідних регламентів [37, с. 120]. На рис. 3.4 наведено 

типову структуру Положення про організацію взаємодії податкових служб 

(підприємств та корпоративного центру) щодо планування витрат на 

виконання податкових зобов’язань для промислового холдингу (далі – 

Типове положення).  

Використання Типового положення дозволяє впорядкувати взаємовідносини 

підприємств і корпоративного центру щодо прийняття рішень  з податкових 

питань, а також  сприяє впровадженню єдиних принципів податкового 

обліку, аналізу та планування. Зазначені обставини дозволяють  забезпечити 

формування податкових бюджетів з урахуванням особливостей організації 

управління фінансовими потоками у промисловому холдингу. 
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Загальні  

положення: 

Мета; 

Сфера  дії 

положення 

Вимоги 

Визначення 

та терміни 

Порядок 

зміни 

Положення 

Положення щодо планування податкових 

платежів 

Розрахунок поточних податкових платежів. 

Податковий аналіз. 

Бюджетування податкових платежів. 

Податкове планування. 

Оптимізація оподаткування. 

Положення щодо організації з планування   роботи  

Функції, повноваження та обов’язки, 

Порядок надання підприємствами податкової звітності  та 

інформації про нараховані податки   

Порядок надання підприємствами бюджету податкових 

платежів 

Порядок сплати підприємствами податків та зборів 

Порядок надання корпоративним центром інформаційно-

консультаційних послуг та практичної допомоги  

підприємствам ої допомоги підприємствам  з питань 

оподаткування 

Положення 

про 

організацію 

перевірки 
податковими 

консультант-

тами     щодо 

здійснення 

податкового 

обліку та 

підготовки 

податкової 

звітності  

Рисунок 3.4 – Структура Типового положення з організації взаємодії 

податкових служб промислового холдингу щодо планування витрат на 

виконання податкових зобов’язань   

Побудовано автором  

Типове 

положення  

з організації   

планування 

витрат на 

виконання 

податкових 

зобов’язань  
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Джерелами інформації для формування податкового бюджету є: обрана 

система оподаткування; облікова політика для цілей фінансового 

(бухгалтерського) та податкового обліку; планові показники діяльності, які 

зафіксовано в операційних бюджетах; дати виплати заробітної плати, 

штатний розклад організації, графік відпусток, положення про преміювання; 

статистичні дані минулих звітних періодів [38, с. 52]. 

Структура податкового бюджету містить: сальдо розрахунків з бюджетом; 

нарахування та перерахування податків; довідкову інформацію для контролю 

нарахування податків відповідно до законодавства і зіставлення основних 

показників діяльності з розмірами податкового навантаження. 

До загальної схеми процесу формування податкового бюджету включається 

сім етапів [38, с. 53], послідовність яких наведено на рис. 3.5. 

Слід зазначити, що розглянуті  прийоми формування податкових бюджетів 

звичайно використовуються на підприємствах з простою  організаційною 

структурою управління. Для підприємства та об’єднань (включаючи 

промислові холдинги), які мають складну організаційну структуру, процес 

бюджетування податків вбудовується у систему корпоративного 

бюджетування, а розглянуті прийоми формування податкових бюджетів 

адаптуються до особливостей  організації системи управління. 

Вивчення інформації офіційних сайтів вітчизняних холдингів 

«Азовмашінвест Холдинг», ВАТ «ХК «Луганськтепловоз», ПАО «ГРУПА 

НОРД», ПАО «Концерн «Стирол», ПАО «НКМЗ»,  російських холдингових 

компаній «СИБУР-русские шины», «Енергоінвестхолдинг», 

«АвтоСпецЦенрт» та аналіз тверджень фахівців, які розміщено на форумах у 

мережі Інтернет, щодо досвіду формування та використання систем 

корпоративного бюджетування  дозволяє зробити  висновок про доцільність 

врахування особливостей організації управління фінансовими потоками 

промислового холдингу та дотримання комплексності у процесі 

бюджетування податків. 
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Особливості організації управління фінансовими потоками холдингу 

полягають у наявності єдиного фінансового центру, який координує 

внутрішні та зовнішні потоки, акумулює всі фінансові ресурси та 

централізовано розподіляє їх між учасниками холдингу відповідно до 

стратегічних і поточних планів, реалізує клірингові схеми, які дозволяють 

забезпечити прискорення розрахунків як усередині холдингу, так і  

зовнішніми контрагентами, сприяє врегулюванню взаємних зобов’язань між 

підприємствами холдингу [38, с. 53].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.5 – Загальна схема формування податкового бюджету 

Складено автором  

 

Дотримання принципу комплексності поряд з принципами: законності, 

оптимальності (оптимального співвідношення податкових пільг і вигід), 

перспективності (визначення перспектив зміни законодавства), реальності 

(логічності та документального підтвердження операцій) у процесі 

бюджетування податків промислового холдингу включає:  

Етап 1. Визначення структури податкового поля 

Етап 7. Визначення заходів, спрямованих на оптимізацію 

податкових потоків та зниження податкового навантаження 

Етап 2. Визначення податкової бази за кожним з планованих 

податків 

Етап 3. Розрахунок суми податків, що підлягають перерахуванню  

до бюджету 

Етап 4. Визначення термінів перерахування податків,  

формування платіжного податкового календаря 

Етап 5. Консолідація планових показників у бюджетну таблицю 

Етап 6. Аналіз показників бюджету 
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формування та використання єдиної облікової політики всіма 

підприємствами холдингу. Особливо це стосується тих елементів податкової 

політики, які впливають на розмір податку та терміни їх перерахування. Так, 

згідно зі статтям 138, 145, 146, 152, 187 Податкового кодексу України при 

оподаткуванні прибутку можливо здійснювати вибір методу його обчислення 

та сплати (касовий чи нарахування), терміну перерахування авансових 

платежів, методу нарахування амортизації, варіанту оцінки сировини та 

матеріалів при передачі у виробництво або при продажу, а також порядку 

визнання витрат; 

забезпечення інформаційного взаємозв'язку між податковим і оперативним 

бюджетами (розрахунок показників бюджетів податків здійснюється на базі 

усієї системи оперативних бюджетів холдингу. Так, показники бюджетів 

продажу, закупівлі матеріалів, прямих витрат на оплату праці, виробничих 

накладних витрат є основою для складання бюджетів податків); 

підтримку узгодженості потоків податкових платежів (при плануванні 

податкових платежів необхідно здійснювати з урахуванням їх взаємного 

впливу. Це пов’язано з тим, що при зменшенні абсолютної величини одного 

податку, що підлягає нарахуванню та сплаті, не може бути здійснено  

збільшення абсолютної величини іншого податку.  

Врахування особливостей організації управління фінансовими потоками 

промислового холдингу та складових принципу комплексності дозволяє 

визначити етапи побудови підсистеми бюджетування податків у рамках 

підсистеми корпоративного бюджетування промислового холдингу та 

розкрити їх зміст у табл. 3.4 [38, с. 54]. 
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Таблиця 3.4 – Етапи побудови підсистеми бюджетування податків у 

промислових холдингах 

Найменування етапу Зміст етапу 

Аналіз системи податкового планування 

у холдингу та його складових 

Вивчення практики формування 

податкових планів та бюджетів 

підприємствами холдингу та холдингом 

в цілому 

Оцінка фінансової структури об’єктів 

податкового бюджетування 

Визначення складу структурних 

підрозділів – центрів фінансової 

відповідальності) по доходах, видатках, 

прибутку та інвестиціям 

Врахування аналітичних напрямів 

формування оперативних бюджетів 

Формування оперативних бюджетів 

здійснюється як за центрами фінансової 

відповідальності, так і за видами  

діяльності, бізнес-процесами, 

контрагентами, угодами 

Розробка та впровадження підсистеми 

формування податкових бюджетів до 

бюджетної моделі холдингу та його 

підприємств 

Визначення набору та послідовності 

формування бюджетів, розробка 

документації, що регламентує 

бюджетний процес, функції та 

взаємодію структурних підрозділів між 

собою 

Складено автором. 

 

Підсистеми податкового бюджетування поряд з формуванням податкових 

бюджетів виконує функції податкового планування, регулювання, контролю 

та надає можливості оптимізації податкових потоків. За результатами 

бюджетування податків здійснюється вибір оптимальних рішень з управління 

податковими доходами і витратами з метою визначення та залучення резервів 

за рахунок легітимної економії та подолання ризиків. Це, у свою чергу, 

сприяє підвищенню фінансової стабільності промислового холдингу та його 

учасників.  

Крім того, за допомогою податкового бюджетування обґрунтовуються   

заходи, які спрямовано на оптимізацію податкових потоків і зниження  

податкового навантаження, що передбачають: 

формування і моніторинг облікової політики холдингу стосовно узгодження  

даних бухгалтерського  і податкового обліку; 
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управління дебіторською заборгованістю учасників холдингу у напрямі 

досягнення її найбільш прийнятного розміру для вивільнення обігових 

коштів; 

проведення заліку взаємних однорідних вимог між підприємствами 

холдингу, холдингом та його контрагентами; 

використання лізингових операцій. 

Вибір того чи іншого заходу здійснюється за критеріями його впливу на 

рівень податкового навантаження та забезпечення певного ступеню  

оптимальності фінансових потоків холдингу. 

Процес оптимізації оподаткування – це пошук і вибір можливого варіанту 

здійснення господарських операцій, які забезпечують на основі принципів 

податкового планування, отримання максимального фінансового результату.  

Основною метою оптимізації оподаткування є збільшення прогнозованого 

фінансового результату корпоративного центру і підприємств групи після 

сплати податків, зборів (обов'язкових платежів). У підготовці та реалізації 

заходів, пов'язаних з оптимізацією оподаткування, беруть участь найбільші 

платники податків – підприємства групи.  

Процес оптимізації оподаткування включає розробку підприємством групи 

програми оптимізації оподаткування на наступний податковий рік. Розробка 

даної програми здійснюється підприємствами групи щорічно, з урахуванням 

змін законодавства України. Програма складається за стандартною формою і 

має бути узгоджена на рівні керівників підприємства (директор, директор з 

економіки та фінансів) і головного бухгалтера, керівника податкової служби 

(податкового відділу).  

Програма має містити інформацію про суми податків, зборів (обов'язкових 

платежів), запланованих до нарахування та сплати в наступному році за 

видами податків, зборів (обов'язкових платежів) і по звітних періодах, 

перелік заходів, спрямованих на оптимізацію оподаткування, рівень ризику 

за кожним запропонованим заходом ( %), пропоновані варіанти зниження 
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ризику, очікуваний ефект (тис. грн), розрахунок планованих показників 

ефективної ставки з податку на прибуток і коефіцієнта податкомісткості за 

іншими податками.  

У разі, якщо планована ефективна ставка з податку на прибуток більше або 

менше ставки податку, визначеною п. 10.1 Закону України № 334/94-ВР від 

28.12.1994 р. (25%), програма оптимізації має містити постатейний аналіз 

відхилень планованої ставки з податку на прибуток від ставки податку, 

визначеною п. 10.1 Закону України № 334/94-ВР від 28.12.1994 р. Тобто 

аналіз відхилень прибутку до оподаткування, яку відображено в Формі №2 

«Звіт про фінансові результати» від оподатковуваного прибутку, яку 

відображено в декларації з податку на прибуток. Результати аналізу мають 

містити детальне пояснення причин відхилень з посиланням на пункти 

Закону (невключення / включення до валових доходів / витрат сум доходів / 

витрат підприємства)  

Надання погодженої з боку підприємства групи програми оптимізації 

оподаткування на наступний податковий рік на узгодження до відділу 

оподаткування має здійснюватися не пізніше 20 жовтня (включно) поточного 

податкового року. Після узгодження всіх даних, програм оптимізації 

оподаткування, відділ оподаткування  розробляє і надає на погодження та 

затвердження Директору з фінансів  зведену по групі програму оптимізації 

оподаткування.  

Таким чином, завершується формування зведеної програми податкової 

оптимізації холдингу на основі програм податкової оптимізації підприємств 

групи, що включає плановану суму витрат на виконання податкових 

зобов'язань, у цілому за рік і по звітних періодах, перелік заходів, 

спрямованих на оптимізацію оподаткування, рівень ризику, варіанти 

зниження ризику, очікуваний ефект показники ефективної ставки податку на 

прибуток, коефіцієнт податкомістких для інших податків.  

Всі заходи з оптимізації оподаткування мають бути системними, базуватися 

на єдиній обліковій політиці та методології, а також  контролюватися на рівні 
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холдингу. Кожний учасник холдингу має застосовувати єдиний обліковий 

підхід до тієї чи іншої операції, щоб при податковій перевірці не можна 

створювати прецедент різного відображення в обліку однакових 

господарських операцій. Контроль єдиної облікової політики здійснюється 

податковим підрозділом холдингу шляхом розрахунку ефективної податкової 

ставки з податку на прибуток і аналізу податково-бухгалтерських різниць. 

Усі заходи з оптимізації оподаткування та єдина облікова політика за 

податками мають бути узгоджені з юридичною службою холдингу, яка при 

реалізації податкового ризику буде відстоювати позицію холдингу в 

адміністративному та судовому оскарженні. 

Іншим важливим завданням Департаменту податкового планування є 

управління ліквідністю холдингу за результатами оцінки фінансового ефекту 

від відстрочки платежів на прибуток. Формалізуємо зазначений процес за 

допомогою методів економіко-математичного моделювання [39]. 

При цьому будемо виходити з того, 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 станом платника податків в 

поточному податковому періоді, і неможливістю оплатити нараховані та 

задекларовані податкові зобов'язання. 

Укладення договору розстрочки податкових зобов'язань з податковим 

органом дає можливість платнику податків сплатити податки в наступних 

періодах, тобто фактично платник податків отримує кредит від держави за 

ставкою 120% річних облікової ставки НБУ на момент укладення договору 

розстрочки, або на момент погашення зобов'язань залежно від того, у якому 

періоді така ставка вище. 

Розраховуючи вигідність чи не вигідність тієї чи іншої фінансової стратегії, 

слід взяти до уваги, що, по-перше, облікова ставка НБУ останнім часом є 

досить динамічною. Так, протягом серпня 2018 – серпня 2020 рр. вона 

загалом зменшилася з 18% до 6%. По-друге, стандартний кредит у банку 
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насправді коштує дорожче за його формальне значення, бо потрібно 

враховувати банківські ліміти, необхідність застав тощо. За експертними 

оцінками, така «брутто-надбавка» наразі становить приблизно 30%. 

Також у платника податків існує законодавча можливість отримати ще довшу 

розстрочку податкових зобов'язань за рішенням суду, наприкрад, на 10 років. 

Така розстрочка дозволяє платнику податків поліпшити фінансове 

становище, оплачувати поточні податкові зобов'язання, і відповідно до 

затвердженого судом графіка, погашати податкову заборгованість. 

Розглянемо дві потенційні причини відстрочки від сплати податку в 

поточному періоді: фактичну складність із певних економічних причин 

виділити кошти на сплату податку і бажання оптимізувати витрати. У 

першому випадку вигоду від відстрочення платежу доцільно розглядати 

через порівняння відсотків за таке відстрочення з відсотками за кредитами 

комерційних банків. Тобто, маємо альтернативу: податкова розстрочка або 

сплата податку і взяття кредиту в банку для компенсації сплачених коштів. 

Якщо холдинг має вільні кошти для сплати податку, але прагне заощадити, 

його економічна поведінка є дещо інакшою: при відстроченні сплати податку 

збережені кошти може бути або депоновано, або запущено в оборот. Із 

формальної точки зору конкретне рішення не має значення – важливим є 

тільки відсоток прибутку від операції. На практиці суттєва також надійність 

отримання цього результату, тобто гарантованість прибутку від обороту, 

однак це важко формалізувати, тому в моделі це не розглядається. У цьому 

плані інвестування в депозити виглядає більш надійним шляхом. Звичайно, 

оскільки ставки депозитів очевидно менші навіть за «нетто»-ставки кредитів 

(без зазначених вище додаткових «закруток»), однорічний депозит апріорі 

менш вигідний за податкову розстрочку. Але, враховуючи той факт, що 

відсотки за відстрочення виплат розраховуються щорічно, а депонування – на 

весь заданий проміжок у декілька періодів, кількарічний депозит може 

виявитися прибутковішим рішенням. 
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Для розрахунку формальної моделі оцінки фінансового ефекту від відстрочки 

платежів податку на прибуток позначимо: податкове зобов’язання холдингу в 

момент i – i; облікова ставка НБУ на момент i – i; рентабельність 

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

зобов’язання, яке холдинг сплачує безпосередньо в момент i (не розстрочує) 

– i (тобто, сплачує кошти в обсязі ii і, відповідно, відстрочує виплату 

коштів у обсязі (1–i)i). 

Тоді умова економічної вигідності відстрочення коштів у момент i 

описується нерівністю: 

    1 1,2 1 1i i i i i i i i it           .  (3.1) 

Скорочуючи, отримуємо: 

    

       

    

1 1,2 1 1 ;

1 1,2 1 1 1 ;
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Варіант i=1, тобто, повної сплати податку без розстрочки ми не 

розглядаємо, тому 0≤i<1. Також очевидно, що i>0. Тоді вираз можна 

скоротити на множник (1–i)i: 

    1 1,2 1 1 ;

1 1,2 1

i i i i i i

i i

t

t

  



      

  
 

або 

1,2 i it  .      (3.2) 

Із (3.2) виходить досить очевидний висновок, що відстрочка сплати податків 

має сенс, якщо прибуток від депонування (обороту) перевищує витрати на 

сплату відсотків за розстрочення платежу, але також менш очевидний – що 

вигідність чи не вигідність розстрочки не залежить від відстрочуваної частки 

податку. 

Більш складний випадок передбачає відстрочку не на один, а на декілька 

послідовних часових періодів. При цьому відсотки за відстрочення виплат 

розраховуються на підставі ставки НБУ щорічно, а депонування (обернення) 

вільних коштів розраховується на весь заданий проміжок у декілька періодів. 
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Це може бути спричинено умовами банківської угоди; так само інвестиція 

може почати приносити прибутки через кілька періодів. Тоді в нерівності 

(3.1) (і, відповідно, (3.2)) облікову ставку НБУ на момент i – i слід замінити 

середньозваженою величиною ,
1

N

i N j
j i

N
 



  , а рентабельність депонування 

(обороту) в момент i ti – рентабельністю в момент N за умови депонування 

(запущення в оборот) вільних коштів у момент i – ti,N: 
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Позначимо величину заборгованих коштів у момент i через di. 

Припустимо, що на момент i=1 боргу немає, тобто, d0=0. На підставі (3.1) 

можна отримати: 

     1 1 1 1 1 1 1 01 1,2 1 1d t d       
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або 

   3 3 3 3 3 21 1,2 1d t d        

і, узагальнюючи: 

   11 1,2 1N N N N N Nd t d         (3.5) 

Холдинг має бути готовим при настанні несприятливих умов, коли 

обслуговування податкового боргу стає економічно невигідним (надмірне 

збільшення облікової ставки НБУ або, навпаки, зменшення рентабельності 

господарського використання заощаджених коштів), сплатити весь борг. Це 

означає, що величина dN не має перевищувати ліквідні резерви холдингу 

(Res). Цієї умови можна дотримуватись шляхом регулювання коефіцієнта i, 

а саме: 

Re ;

Re
.

i i

i
i

d s

s

d

 

 
 

Таким чином, забезпечується обґрунтування рішень щодо підтримки 

ліквідності за результатами оцінки фінансового ефекту від відстрочки 

платежів на прибуток. Порівняння вигідності стратегій податкової 

розстрочки із кредитуванням у комерційних банках (перша розглянута вище 

причина відстрочки від сплати податку), а також податкової розстрочки із 

депонуванням (друга причина відстрочки) на фактичних статистичних даних 

фінансового сектору української економіки наведено в Додатку Е. 

Обґрунтування рішень щодо підтримки ліквідності обумовлено  

невизначеністю та кризовими явищами в економіці й орієнтацією 

господарювання не стільки на фінансовий результат, скільки на  

прогнозування та запобігання фінансових ризиків. У такій ситуації важливим 

завданням податкової служби холдингу є законна оптимізація  як податкових 

нарахувань, так  і податкових платежів на підставі забезпечення  управління 

податковими  ризиками. 

У дослідженнях О.М. Десятнюк [40], В.М. Канюк [41],   Н.О. Євтушенко[42], 

К.Е. Талейко[43] докладно розглянуто питання моніторінгу, вибору методів 
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аналізу, можливості керування та шляхи зниження податкових ризиків на 

підставі врахування їх сутністі та  класифікації. Згідно з досдіджненням 

Г.І. Коломієць [43, с. 28-29] податкові ризики класифікуються за: джерелами 

виникнення, видами порушених податків, фінансовими наслідками, 

характером прояву у часі, рівнем фінансових втрат, можливістю 

прогнозування, можливістю страхування, зв'язком з іншими видами ризиків, 

видом наслідків, часом виникнення, характером результату ризикової події.  

Особливої уваги потребують  такі види податкових ризиків, які виникають у 

результаті: введення нових видів податків і зборів, зміни рівня ставок діючих 

податків, зміни порядку визначення оподатковуваних баз, скасування 

податкових пільг, зміни строків і умов сплати податків, помилок при 

податковому плануванні, негативних змін у господарсько-фінансовій 

діяльності, двоякого читання податкового законодавства, наявності 

контрагентів, схильних до ризику та реалізації податкових схем тощо. 

Зазначені ризики оцінються при прийнятті рішень щодо залучення 

податкового резерву з врахуванням податкового ризику.  

Під податковими резервами розуміються суми податків, зборів (обов'язкових 

платежів), надмірно нараховані й сплачені в попередніх звітних періодах, у 

зв'язку з арифметичними і методологічними помилками, допущеними при 

начисленні й декларуванні податкових зобов'язань. Це грошові кошти, 

фактично втрачені компанією в попередніх періодах. Можливий термін 

повернення цих коштів є терміном позовної давності. Під податковими 

ризиками слід розуміти суми податків, зборів (обов'язкових платежів), які не 

були нараховані і сплачені в попередніх звітних періодах у зв'язку з 

арифметичними і методологічними помилками, допущеними при начисленні 

і декларуванні податкових зобов'язань, і відносно яких існує ризик 

донарахування і сплати штрафних санкцій за наслідками податкової 

перевірки за відповідний звітний період. Це грошові кошти, які можуть бути 

безповоротно втрачені компанією в майбутньому. 
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Визначення податкових резервів і мінімізація податкових ризиків у процесі 

податкового планування є найважливішим завданням податкової служби 

холдингу. На практиці це завдання реалізується двома  шляхами: у процесі 

інформаційного-консультаційної підтримки підприємств холдингу; у процесі 

податкового аудиту, який проводить незалежний податковий консультант. 

Ефективність організації управління ризиком багато у чому залежить від  

причин виникнення: інформаційні ризики, ризики процесу, ризики оточення і 

репутаційні ризики. 

Інформаційні ризики обумовлено невизначеностями, що виникають 

унаслідок необхідності здійснення податкових оцінок, а також 

неоднозначного тлумачення закону платником податків і податковим 

органом.  

Ризики процесу, пов'язані з неправильним виконанням податкових 

зобов'язань, помилками в податковому обліку або податковому плануванні,  

умовно можна розділити на кілька підгруп: 

ризики, які пов'язані з проведенням конкретної угоди та виникають 

уповсякденній діяльності компанії. До даної категорії відносяться ризики 

виникнення технічних або фактичних помилок у процесі обчислення 

податків і (або) прострочення їх сплати. Небезпека таких ризиків 

виражається і в тому, що кожен окремий ризик може бути невеликий, але у 

сукупності вони можуть створити загрозливу ситуацію. У цій ситуації може 

допомогти настройка системи документообігу, внутрішнього контролю, 

ретельна аудиторська перевірка зовнішніми аудиторами; 

ризики, що виникають у результаті простих управлінських помилок і 

недогляду, коли податковий або бухгалтерський відділи не залучені до 

процесу прийняття рішень; 

ризики оточення виникають у результаті правозастосування податкового 

законодавства податковими органами; 
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економічні ризики, що виникають унаслідок невизначеності застосування 

податкових законів у різних обставинах; 

іризики можливої зміни податкового законодавства або практики; 

податкові ризики, які пов'язано з очікуванням перегляду ставок податків, 

введенням нових податків або платежів, а також скасуванням існуючих. 

Рівень податкових ризиків залежить від стабільності фіскального 

законодавства, яке є найважливішою складовою загальних інституційних 

умов в економіці. Зазначені види ризиків доцільно оцінювати комплексно з 

урахування результатів аналізу витрат на оподаткування та їх оптимізацію  за 

трьома напрямами [41, с. 183]: 

методи ретроспективного аналізу – дозволяють виявити тенденцію 

збільшення або зменшення суми податкових баз і величини сплачуваних 

податків, а також її взаємозв'язок з обсягами господарської діяльності та її 

ефективністю; 

методи оперативного аналізу – спрямовані на зниження ступеня 

невизначеності інформації, використовуваної при прийнятті рішень про 

податкову оптимізацію, і є інструментом підвищення її економічної 

ефективності; 

методи перспективного аналізу – використовуються для побудови 

оптимальної облікової податкової політики організації, що дозволяє 

законними способами уникати зростання податкових платежів, 

випереджаючого темпи розвитку фірми. 

У табл. 3.5 згруповано ризики, що доцільно враховувати  при прийнятті 

рішень  щодо виявлення та використання податкового резерву.  
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Таблиця 3.5 – Ризики, які слід враховувати при прийнятті рішень щодо 

виявлення та використання податкового резерву 

Найменування Зміст 
Ймовірність 

виникнення 

Можливість двоякого 

трактування норм 

податкового 

законодавства 

При обґрунтуванні рішення  щодо  

податкової оптимізаці необхідно 

дотримуватися законодавчих норм та . 

користатися  арбітражною практикою з 

даного питання  

Висока 

Незадоволення 

контрагентів 

Не кожне рішення з мінімізації 

податкових зобов’язань може 

влаштувати контрагентів, тому вони    

можуть припинити  співробітництво 

Середня 

Втрата податкових пільг Результатом реалізації рішення про 

податкову оптимізацію може стати 

втрата пільг, на які мається право згідно 

з чинним законодавством 

Низька 

Невідповідність витрат 

на податкове планування 

та його кінцевих 

результатів 

Перевищення витрат на судові розгляди 

з податковими органами над сумою, на 

яку було знижено податковий тягар 

організації при реалізації будь-якої 

схеми 

Низька 

 Підвищення уваги 

податкових органів при 

різкому зниженні 

податкових платежів у 

поточному періоді 

порівняно з попередніми 

Для запобігання цього ризику доцільно 

заходи з податкової оптимізації 

здійснювати протягом року поступово, 

починаючи  з другого   

Висока 

Втрати матеріальних та 

інших цінностей 

Посилення податкового контролю та 

збільшення податкового тягаря 

Середня 

Складено автором. 

 

Управління податковими ризиками доцільно здійснювати за такими  

послідовними етапами: виявлення виду і передбачуваного терміну виходу 

конкретного ризику за межі прийнятного (оптимального); оцінка реального 

або очікуваного рівня; аналіз чинників, що впливають на його рівень; вибір 

методів управління ризиком, що призводять до досягнення його 

оптимального рівня для конкретної ситуації; застосування обраних методів; 

оцінка отриманих результатів і при необхідності введення оперативних чи 

випереджаючих коригувань [42, с. 72; 45, с. 69]. 
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Алгоритм вибору між податковими резервами та ризиками виглядає таким 

чином. У результаті аналізу виявлено переплату за податковими 

зобов'язаннями, що означає виникнення податкового резерву. Необхідно 

визначити, як порівнюється сума виявленого податкового резерву з 

можливим штрафом за несплату інших податкових зобов'язань. Якщо 

штрафи порівняно з відсотком за кредит (ставкою НБУ) по зазначеній сумі 

резерву, то має сенс відволікати ці оборотні кошти і створювати податковий 

резерв. Якщо очікуваний відсоток за кредит (ставкою НБУ) за сумою 

податкового резерву вище можливого штрафу за несплату податку за іншими 

зобов'язаннями, то  немає сенсу створювати резерв і тим самим відволікати 

обігові кошти. 

На рис. 3.6 надано бізнес-процесну структуру управління податковими 

запасами та ризиками у промисловому холдингу [46, с. 247].  

Наведена бізнес-процесна структура управління запасами та ризиками у 

промисловому холдингу та алгоритм вибору між податковими резервами та 

ризиками включається у підсистему податкового планування, яка, у свою 

чергу, може бути включена у загальну систему бюджетування  холдингу.  

Іншим завданням профільного департаменту холдингу є оптимізація 

податкових платежів при обґрунтуванні великих інвестиційних угод. 

Прийняття рішень щодо податкової оптимізації в процесі інвестиційної 

діяльності займають з важливе місце в дослідженнях учених і практиків.  
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Зупинимося на окремих з них. Так, С.М. Джаарбеков [47, с. 346-347]  

оптимізацію податкових платежів при реалізації інвестиційного проекту 

пропонує здійснити шляхом включення до схеми інвестицій лізингової 

компанії. А.А. Пешковою [48, с.44] обґрунтовано підхід до вибору  

оптимального за структурою напряму інвестицій в основні чинники 

виробництва, який забезпечить максимізацію ринкової вартості   

підприємства при мінімізації суми податків, що сплачуються, 

та супроводжуючих їх податкових видатків. Ю.А. Забаренко у роботі 
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Рисунок 3.6 – Бізнес-процесна структура управління податковими 

запасами та ризиками  у промисловому холдингу 

Побудовано автором 
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[49, с. 128] пропонує здійснювати податкове планування при розробці 

інвестиційних проектів на підставі оцінки залежності між рівнем податкового 

тиску та рентабельністю інвестиційного проекту. У цілому, погоджуючись з 

переліченими підходами до використання інструментів податкового  

планування та податкової оптимізації, слід звернути увагу на такі 

особливості укладання та реалізації великих інвестиційних угод у 

промисловому холдингу. 

Великі інвестиційні угоди промисловими холдингами, зокрема ДТЕК та 

Метінвест, звичайно укладаються на предмет модернізації шахтного або 

металургійного обладнання. Практично 90% цього  обладнання імпортується 

із закордону. Для фінансування інвестиційної угоди  можливо використання 

власних кошти, залучення кредиту вітчизняного банку, залучення кредитів 

іноземного банку, використання коштів експортно-кредитних агентств, що 

займаються підтримкою вітчизняного виробника. У зв’язку з дефіцитом 

власних коштів та високою вартістю кредитів вітчизняних банків, а також 

незацікавленістю іноземних компаній у прямому співробітництві з 

українськими підприємствами, пов’язаними з політичними та економічними 

ризиками, у складі холдингу створюються іноземні компанії-нерезиденти, 

зареєстровані за кордоном (зокрема в Нідерландах, Кіпрі, Великобританії або 

Люксембурзі). Ці компанії володіють корпоративними правами виробничих  

підприємств, які входять до холдингу, що надає їм можливість укладати 

інвестиційні угоди з іноземними виробниками  шахтного або металургійного 

обладнання під гарантію корпоративних прав. Таким чином, постачання 

обладнання здійснюється безпосередньо виробником-замовнику. А для 

фінансування інвестиційної угоди залучаються підприємство-замовником 

обладнання, іноземна компанія-нерезидент, іноземний банк (або експортно-

кредитне агентство), підприємство-виконавець. 

У результаті механізм їх взаємодії щодо виконання інвестиційної угоди може 

бути наведено схематично (рис. 3.7) [50, с. 7]. 
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Запропоновано автором за даними [50] 

 

При цьому у Департаменті податкового планування холдингу виникають  

питання щодо податкової оптимізації інвестиційної угоди. Ці питання 

пов’язано з вибором юрисдикції іноземної компанії – нерезидента, 

врахування наявності угод між Україною та країною, де зареєстрована 

компанія-нерезидент, запобігання подвійного оподаткування та можливостей 

зниження  ставки податку  при сплаті відсотків за кредитом та безпосередньо 

розрахунків по кредиту.  

Зокрема, в Україні податок на репатріацію доходів  при розподілі дивідендів, 

сплаті відсотків або роялті та з деяких інших видів доходів іноземних 

компаній-нерезидентів сплачується у розмірі 15%. Податок може бути значно 

зменшений або навіть усунений на основі понад 70 угод про уникнення 
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Рисунок 3.7 – Схема розрахунків промислового холдингу за 

інвестиційною угодою з іноземним підприємством-виробником 
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компанія-нерезидент 

холдингу   
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подвійного оподаткування, стороною яких є Україна. Тому здійснюється 

вибір найвигіднішої з точки зору витрат сплати податків юрисдикції 

іноземної компанії-нерезидента, функціонуючої у складі холдингу. У 

результаті замість ставки 15% при сплаті відсотків компанією-нерезидентом, 

зареєстрованою в Нідерландах, Кіпрі, Великобританії або Люксембурзі, буде 

сплачено від 5 до 10% відповідно до умов угод про уникнення подвійного 

оподаткування. 

Отже, податкова складова великих інвестиційні угод промислового холдингу 

потребує дотримуватися трьох умов [50, с. 8]. По-перше, необхідно 

забезпечити коректний розподіл витрат за проектом на поточні витрати 

періоду та  балансову вартість об’єкту, який є результатом реалізації проекту. 

По-друге, слід  скористатися можливістю  обґрунтованого  включення витрат 

до видатків поточного періоду для економії податку на прибуток та 

вивільнення обігових коштів. По-третє, для залучення кредитів іноземних 

інвесторів або коштів експортно-кредитних агентств доцільно включення до 

складу учасників інвестиційної угоди іноземної компанії-нерезидента, яка 

володіє корпоративними правами підприємств-учасників холдингу та має 

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. 

Крім того, для стимулювання бізнесу до розвитку та модернізації 

виробництва доцільно було б внести зміни у податкове законодавство. При 

реалізації великих інвестиційних угод, що передбачають закупівлю 

обладнання за кордоном, встановлювати для інвестора відповідні податкові 

умови – пільги по сплаті  ПДВ шляхом  отримання розстрочки на термін 

амортизації об’єкту інвестування. Економія видатків на сплату податкових 

зобов’язань може бути використана на реалізацію додаткових інвестиційних 

угод, спрямованих на модернізацію та реконструкцію виробництва 

(закупівлю нового обладнання). Це, у свою чергу, сприятиме підвищенню 
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продуктивності праці, конкурентоспроможності продукції, прибутковості 

діяльності, а також надходженню до бюджету сплачених податків на 

прибуток, додану вартість та доходи фізичних осіб [50. с. 7].  

Таким чином, запропоновані методичні підходи та моделі дозволяють 

приймати профільним департаментом функціональні та ситуаційні рішення 

щодо управління податковими зобов’язаннями відповідно до принципів, 

завдань і функцій, викладених у концепції. 

  

3.3 Пропозиції щодо залучення сервісних компаній до реалізації  

концепції управління податковими зобов’язаннями холдингу 

 

Значну роль у скороченні як виробничих, так і управлінських витрат відіграє 

спеціалізація, що знаходить свій прояв у великих підприємствах та 

об’єднаннях, включаючи промислові холдинги, зокрема із використанням 

ними інструментів інсорсингу та аутсорсингу шляхом залучення 

спеціалізованих сервісних компаній. Багаторічний досвід широкого 

використання зазначених технологій як представниками великих бізнесових 

структур усередині країни, так і за кордоном, підтвердив їх ефективність, 

зокрема щодо виконання окремих управлінських функцій. 

Е.А. Івановою та М.Ю. Нуралієвою наголошено на доцільності передачі в 

сервісну компанію функцій фінансово-економічних служб підприємств, 

основним ефектом від якої ними зазначено підвищення якості їх роботи 

[10, с. 255]. При цьому найбільш поширеними інструментами такої передачі  

функцій фінансово-економічних служб виступають інсорсинг та аутсорсинг. 

Інсорсинг являє собою передачу спеціально створеному дочірньому 

підприємству або афілійованій юридичній особі виконання окремих функцій 

фінансово-економічних служб холдингу. Технології аутсорсингу включають 

методи та інструменти передачі вузькоспеціалізованим обслуговуючим  

підприємствам окремих функцій, виконання яких до цього було покладено на 
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внутрішні підрозділи організації. Тобто в процесі аутсорсингу відбувається 

отримання послуг спеціалізованої сервісної компанії щодо виконання 

окремих функцій фінансово-економічних служб замовника.  

Погляди наукової спільноти відносно застосування в практиці 

господарювання великих підприємств та об’єднань інструментарію 

інсорсингу та аутсорсингу з метою виконання окремих управлінських 

функцій є різноманітними. 

Так, з точки зору Н.В. Луцької аутсорсинг та інсорсинг є 

взаємодоповнюючими інструментами формування оптимальної 

організаційної структури, що створює передумови збільшення вартості та 

прибутковості бізнесу. При цьому авторкою [51, с. 43] виокремлено ознаки 

неефективної взаємодії підрозділів усередині організації при застосуванні 

інсорсингу, а також обгрунтовано підхід щодо створення умов ефективного 

використання аутсорсингу, що грунтується на виборі аутсорсера, здатного 

максимально задовольнити бізнес-цілі замовника. 

К.В. Джонгом підкреслено дуалізм природи використання інструментарію  

аутсорсингу та інсорсингу: з одного боку, «...передача максимально 

можливої кількості процесів / процедур на аутсорсинг (аж до повного), може 

створити небажані ризики», з іншого боку, навпаки, безризиковий сценарій  

«...виконання більшої частини забезпечуючих процесів in house, тобто 

внутрішніми ресурсами, що може призводити до високих витрат» [52, с. 19].  

На думку Л.О. Першко [53, с.451], «аутсорсингова модель ведення бізнесу 

дозволяє забезпечувати гарантовану якість робіт, економію витрат, оскільки 

залучаються спеціалізовані компанії, що мають необхідну інфраструктуру, 

технології, кваліфікований персонал; мінімізувати фінансові ризики за 

рахунок розподілу відповідальності з підрядною організацією».  

Грунтуючись на аналізі використання інструментів інсорсингу послуг 

вітчизняними промисловими холдингами, А. Ільїним охарактеризовано 

відповідні результати [54], зокрема досягнення бізнес-групою Інтерпайп 
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скорочення витрат і забезпечення оптимізації чисельності персоналу майже 

на 3 тис. осіб завдяки передачі керуючій компанії функцій управління 

підприємств. Окремі юридичні особи створено у субхолдингах компанії СКМ 

(ТОВ «ДТЕК Сервіс», ТОВ «Метінвест Бізнес Сервіс», ТОВ «Корум Сорс»). 

При цьому основною метою виділення непрофільних функцій в інсорсинг та 

аутсорсинг в ДТЕК, що триває протягом вже майже шість років, є 

поліпшення якості послуг, їх стандартизація та автоматизації процесів. У 

результаті «ДТЕК Сервіс» надаються послуги для компанії, а також 

здійснюється контроль діяльності зовнішніх операторів по аутсорсинговим 

контрактам [55, с. 38]. А висококваліфікований персонал у штаті сервісної 

компанії дозволяє ТОВ «Корум Сорс» спільно з бізнесом вибудовувати 

процес, спрямований на  досягнення рівня якості, що задовільняє вимогам, 

які висунено внутрішнім замовником [54]. 

Згідно з аналізом особливостей, тенденцій і перспектив аутсорсингу в 

Україні й у світі, проведеному в роботі О. Стахурської [56], «Україна 

стабільно зберігає своє 24 місце в ТОП-25 глобального рейтингу Global 

Services Location Index, GSLI, який з 2004 року готує американська 

консалтингова компанія A.T. Kearney». При цьому авторкою зазначається, 

що наведена оцінка та порівняння аутсорсингового потенціалу кожної з 55 

країн – учасниць рейтингу здійснюється за 38 показниками, включаючи 

«...фінансову привабливість, професіоналізм і наявність необхідного 

людського ресурсу, а також бізнес-середовище».  

Актуальність та ефективність використання технологій аутсорсингу 

великими підприємствами та об’єднаннями обумовлено, насамперед, 

можливістю завдяки цьому, поряд із оптимізацією витрат і відповідним 

підвищенням ефективності господарювання, досягти забезпечення 

організаційної стійкості в умовах високої мінливості зовнішнього ринкового 

середовища.  

В.В. Красношапкою та І.І. Трохимець доведено, що «аутсорсинг є найбільш 

популярним серед великих компаній» в Україні, адже «...його 



207 

використовують 33%  компаній із штатом в більш ніж 500 співробітників», а 

також «...55% із усіх підприємств з іноземним капіталом...», що сприятиме 

скороченню їх витрат [57]. Грунтуючись на оцінці великого обсягу 

відповідних статистичних даних  та аналізі фактичної інформації, авторами 

[57] стверджується, що сферами, які найчастіше передаються на аутсорсинг 

проаналізованою виборкою компаній є маркетингові, IT-послуги, логістика, 

рекрутмент, ресурсне забезпечення виробничих процесів, а також визначено 

сфери, передача яких на аутсорсінг, навпаки, останнім часом не набула 

широкого розповсюдження. Такими є функції та бізнес-процеси щодо 

бухгалтерського обліку, обробки та систематизації інформації, кадрового 

супровіду, розрахунку заробітної плати, адміністративні функції [57].    

Отже, проведений аналіз дозволяє дійти висновку, що проблематика 

використання технологій аутсорсингу в процесі господарювання великих 

підприємств та їх об’єднань є предметом пильної уваги та дослідницького 

інтересу як українських, так і зарубіжних учених та фахівців-практиків. При 

цьому особливу увагу ними приділено дослідженню співвідношення 

категорій інсорсингу та аутсорсингу, узагальенню та систематизації переваг і 

недоліків використання аутсорсингу у господарській діяльності підприємств, 

на грунті якого обгрунтовано умови, за яких  це представляється доцільним 

[58; 59, с. 129]. Дослідники [60, с. 47; 61, с. 59] аутсорсинг розглядають як 

складову стратегічного менеджменту, у зв’язку з чим ними узагальнено 

відповідні ознаки та визначено стратегії розвитку аутсорсингу. Низкою 

фахівців технології аутсорсингу представлено як інструмент формування 

бізнес-моделей та багатокритеріальної методики оцінки прийняття рішень 

про аутсорсинг [62, с. 240; 63, с. 711], а окремими вченими сформовано  

базову концепцію застосування аутсорсингу в управлінні фінансами 

підприємств та обґрунтовано стратегію комплексного аутсорсингу 

фінансових функцій суб’єктів господарювання, що функціонують у межах 

кластера або мережі підприємств [64, с. 535; 65, с. 183]. 
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Технологія інсорсингу передбачає обґрунтування та реалізацію проекту 

організації центру загального обслуговування(ЦЗО) на підставі використання 

відповідного методичного підходу, який включає такі етапи: визначення 

мети, завдань, критеріїв досягнення мети та чинників, що впливають на 

досягнення мети; існуюча практика, пропозиції щодо вдосконалення, 

переваги вітчизняних і зарубіжних аналогів; схема функціонування сервісної 

інсорсінгової компанії та її взаємозв’язок із підрозділами головного офісу та 

замовником; визначення сфер відповідальності замовника та виконавця; 

визначення завдань головного офісу щодо взаємодії із сервісним центром; 

опис документообігу, бізнес-процесів, розробка проекту угоди між сервіс-

центром та замовником, розробка організаційної структури сервіс-центру; 

технічне та кадрове забезпечення; забезпечення спадкоємності та 

адекватності проекту; структура управління проектом; вимоги до 

формування робочих груп; розробка графіку впровадження проекту.  

Розкриємо зміст окремих розділів методики розробки проекту організації 

центру загального обслуговування (ЦЗО). 

У розділі цілі й критерії успішності проекту визначаються фокус, цілі та 

завдання, а також критерії та чинники успішності .  

Фокус проекту включає створення передумов для зростання вартості 

компанії за рахунок впровадження більш ефективного облікового процесу, 

що сприяє зменшенню термінів і вартості процесів формування фінансової та 

податкової звітності. 

Цілі проекту полягають у: 

забезпеченні достовірного обліку за рахунок поділу функцій обліку і 

формування облікових оцінок;  

підвищенні ефективності облікової функції за рахунок поділу функцій 

контролю і ведення обліку; 

удосконаленні методології обліку за рахунок уніфікації документообігу та 

процедур бухгалтерського і податкового обліку; 
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створенні ефективного механізму інтеграції бухгалтерського обліку нових 

підприємств у бізнес-середовище Групи. 

Відповідно до цілей визначаються завдання проекту: 

виділення функції ведення обліку і складання регламентованої фінансової 

звітності з Керуючої компанії і операційних підприємств; 

організація єдиного облікового центру Групи у вигляді окремої юридичної 

особи; 

регламентація процесу ведення бухгалтерського і податкового обліку; 

регламентація взаємовідносин облікового центру, операційних підприємств і 

Керуючої компанії; 

організація ефективного використання АСБУ центром обліку та 

підприємствами; 

розробка методики інтеграції нових підприємств у бізнес-середовище Групи.  

Критерії успішності проекту включають: скорочення термінів формування 

звітності; скорочення чисельності персоналу; процедури інтеграції 

бухгалтерського обліку підприємств формалізовані і випробувані. 

Чинники, що забезпечать успішність проекту: залучення менеджменту; 

своєчасне виділення ресурсів; мотивація ключових учасників. 

Обгрунтування створення спільного центру обслуговування (ОЦВ) предбачає 

опис існуючої практики, розробку пропозицій, оцінювання переваг та аналіз  

досвіду реалізації пропозицій. 

Існуюча практика: на кожному підприємстві Групи є спеціалізовані служби, 

що займаються веденням бухгалтерського та податкового обліку, складанням 

фінансової і статистичної звітності. Облікові оцінки формують і 

відображають в обліку фахівці бухгалтерських служб. На кожному 

підприємстві існує унікальна система документообігу. Закриття періоду 

істотно залежить від швидкості проведення звірки ідентичності закриття 

операцій на різних підприємствах. Бухгалтерські служби по-різному 

оцінюють умови господарських операцій. 
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Пропозиції полягають у такому. Ведення бухгалтерського і податкового 

обліку, складання фінансової та статистичної звітності підприємств Групи 

здійснює спеціалізоване підприємство. Облікові оцінки формуються 

менеджментом підприємства документообіг уніфікований. Операції 

відображаються в єдиному центрі ідентично єдиній політиці трактування 

господарських операцій. 

Перевагами пропозицій є: детальний контроль господарських операцій; 

ніфікація й оптимізація документообігу; терміни отримання консолідованої 

звітності скорочуються за рахунок можливості закриття періоду в єдиному 

центрі за методом нарахувань; єдина система оплати праці і мотивації; 

скорочення чисельності персоналу. 

Аналіз досвіду свідчить, що 85% компаній в Європі використовують модель 

ЗЦО. Витрати при переході на модель ОЦО скорочуються від 20 до 40%. 

Якість послуг ЗЦО стабільно висока. 97% клієнтів задоволені якістю послуг. 

Період окупності на організацію ЗЦО становитьвід 1 до 3 років. 

Організація взаємовідносин учасників процесу полягає в тому, що ЗЦО будує 

свою діяльність на основі: договірних відносин з підприємствами-

замовниками узгодженої облікової політики з департаментом МСФЗ і 

відділом оподаткування у рамках політик, що проводяться на підприємствах 

відповідними підрозділами Керуючої компанії. Договором передбачається: 

детальний перелік послуг ЗЦО; механізм взаємодії Замовника і ЗЦО з 

організації документообігу та  поділ сфер відповідальності Замовника і ЗЦО. 

Поділ сфер відповідальності Замовника і ЗЦО здійснюється за ознаками: 

ідентифікація господарських операцій (реалізація, контроль за відповідністю 

умовам договорів або лише узгодження; методологія обліку); узгодження або 

реалізація: первинні документи (оформлення, своєчасне подання до обліку і 

зберігання або своєчасне відображення в АСБО на підставі електронних 

копій); звітність (узгодження та передача відповідним органам або своєчасне  

формування); облікові оцінки (формування та своєчасне представлення до 

обліку або надання вихідної облікової інформації для формування та 
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відображення в обліку); інвентаризація (проведення, прийняття рішень за 

результатами проведення та представлення результатів до обліку; 

формування вихідної інформації, відображення результатів); звірка 

розрахунків (проведення, прийняття рішень за результатами проведення та 

представлення результатів до обліку або формування вихідної інформації, 

відображення результатів); податкові перевірки та аудит (надання Статуту, 

первинних документів, договорів, інформація про діяльність підприємства, 

оформлення результатів або надання даних облікових реєстрів і 

розшифровок звітних формі). 

Функції підрозділів Керуючої компанії щодо забезпечення обліку: 

ефективність діяльності ОЦО забезпечується організацією взаємодії між 

підрозділами Керуючої компанії і підприємств у сферах управління, які 

безпосередньо впливають на якість і швидкість здійснення бухгалтерського 

обліку господарських операцій. 

Департамент МСФЗ визначає вимоги до облікової політики, формує 

інформаційні запити,  узгоджує методологію обліку незвичайних операцій. 

Відділ оподаткування доводить податкову політику до замовника, узгоджує  

податковий статус угод, здійснює консультаційну підтримку податкового 

обліку, організує ведення обліку платежів на підприємствах. 

Завдання Департаменту правового забезпечення операційної діяльності: 

юридична підтримка роботи ЗЦО, ведення обліку і складання звітності. 

Висновки щодо концепції створення ЗЦО: ЗЦО – це підприємство, яке надає 

послуги з ведення обліку. ЗЦО відповідає за: своєчасне і правильне 

відображення господарських операцій Замовника в обліковій системі, 

формування та надання звітності. За підприємствами залишається  

відповідальність: за своєчасне надання і якість первинних документів, 

оціночних суджень та їх  достовірність підприємствами. Корпоративний 

центр відповідає за організацію процесів, що впливають на ведення 

бухгалтерського обліку. 
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Короткий опис проекту. Проект стартує після затвердження та плану 

реалізації. Підготовчий етап здійснюється за двома напрямами: організація 

ЗЦО; підготовка до переведення ведення обліку з підприємств на ЗЦО 

(здійснюється окремо по кожному підприємству). Штат ЗЦО формується 

шляхом: переводу діючих співробітників бухгалтерських служб; скорочення 

бухгалтерів на віддалених підприємствах / структурних одиницях і 

приймання нових у місці розташування ЗЦО. На попередньому етапі 

формалізуються усі аспекти взаємовіденосин ЗЦО і підприємства-замовника. 

Узгодженість та адекватність обліку забезпечується за рахунок виділення 

чинного співробітника підприємства на посаду заступника керівника 

фінансової служби, який буде відповідати за забезпечення ведення обліку з 

боку підприємства-замовника. 

Організаційні складності проекту пов'язано з перерозподілом функцій на 

підприємствах. Якість ведення обліку передбачається забезпечити шляхом 

контролю роботи ОЦВ і Замовника з боку Комітету з якістю. Користувачі 

Замовника матимуть доступ до облікової інформації в режимі віддаленого 

доступу.  

Структура управління проектом включає Координаційну раду, проектний 

офіс, робочі групи. Координаційна Рада / Комітет з якості здійснює контроль 

реалізації проекту; своєчасне прийняття рішень, необхідних для реалізації 

проекту; після передачі обліку підприємств на ОЦВ – контроль за якістюі 

процесу. 

На проектний офіс покладено: управління проектом; організацію планування, 

контроль за виконанням плану, розподіл ресурсів; контроль за виконанням 

плану проекту за обсягом і терміном; своєчасну ескалацію проблемних 

питань; методологічну підтримку робочих груп. 

Робочі групи займаються: розробкою механізму переведення обліку на ЗЦО, 

описом документообігу; ініціацію пропозицій щодо розподілу обов'язків 
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співробітників ЗЦО та перерозподілу обов'язків на підприємстві; 

формуванням проектів регламентуючих документів. 

Схема формування ЗЦО включає: графік централізації обліку підприємств; 

технічне забезпечення проекту (приміщення, транспорт, комунальні послуги, 

охорона, прибирання, послуги загального відділу, ремонт); програмне 

забезпечення для обліку та документообігу; підбір, навчання та оцінка 

персоналу, кадрове діловодство; юридичне супроводження; ІТ супровід; 

зв'язок. 

Кадрове забезпечення проекту передбачає розрахунок потреби в персоналі 

(опис діючих операцій, опис / вимір існуючого документообігу, хронометраж 

документообігу та внесення даних в АСБО, розподіл / перерозподіл функцій, 

розподіл навантаження на робоче місце, визначення кількості робочих 

місць); узгодження штатного розкладу і компенсацій і пільг; вироблення 

вимог до персоналу (освіта, знання,  уміння, особистісні якості); процедура 

підбору персоналу; попередження про скорочення посад; централізація 

персоналу кількох підприємств, атестація, прийом / переведення, навчання, 

підбір. 

Використання аутсорсингу як специфічної форми економічних та 

організаційних відносин, що передбачає передачу окремих функцій 

підприємства зовнішнім фахівцям (аутсорсерам) створює передумови для 

зосередження замовника (аутсорси) на основних видах діяльності та, у свою 

чергу, сприятиме підвищенню якості управління шляхом заастосовування 

сучасних технологій менеджменту. 

Важливим механізмом взаємодії підприємств є аутсорсингові відносини між 

великими та спеціалізованими сервісними  компаніями, що дозволяє віднести 

аутсорсинг до одного з дієвих інструментів стратегічного управління 

організацією [60, с. 45-46]. Аутсорсинг як форма субконтрактації являє 

собою  технологію створення конкурентоспроможних і ефективних компаній 

з послідовною концентрацією управління на підставі формалізації бізнес-

процесів, що включають проектування, виробництво, експлуатацію та 
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відповідний супровід, що, завдяки використанню зовнішніх комунікацій  та 

отриманню можливості оперативного маневрування ресурсами сприятиме 

досягненню конкурентних переваг. На основі відповідних угод, умови яких 

можуть передбачати різні з економічної та правової точки зору форми 

організації діяльності, структуруються аутсорсингові відносини, форма яких 

залежить від розподілу відповідальності та ризиків між замовником та 

виконавцем. У свою чергу, рівень відповідальності визначається бажанням і 

можливістю здійснювати контроль і координацію процесу виконання 

аутсорсером відповідних робіт. При цьому наразі відсутня остаточна та 

усталена класифікація форм і видів аутсорсингу, адже партнерські відносини 

в межах певних угод про аутсорсинг можуть вельми відрізнятися, що 

обумовлено динамічністю розвитку цього сектору бізнесу, появою нових 

форм взаємовідносин, законодавчими обмеженнями [57, 58]. 

Группування використовуваних підприємствами та об’єднаннями в процесі 

управління форм аутсорсингу здійснюється за двома основними 

класифікаційними ознаками: 

за функціями (аналіз, планування та прогнозування, облік, контроль та 

координація); 

за сферами (організаційна, виробнича, фінансова, інвестиційна, інноваційна, 

соціальна, комерційна).  

Серед напрямів діяльності, за якими в системі корпоративного управління 

фінансами великих підприємств та об’єднань останнім часом найчастіше 

використовуваними є технології аутсорсингу, слід відзначити обробку 

трансакцій та бухгалтерські операції, фінансування та нагляд, контроль та 

підтримку рішень, спрямованих на скрочення витрат та отримання доданої 

вартості [62, с. 241; 64, с. 536].  

На рис. 3.8 відповідно до критеріїв і методик, які наведено у роботах [61; 62], 

визначено та  узагальнено переваги, недоліки, вигоди  та ризики, що можуть 

виникнути у процесі використання технології аутсорсингу в управлінні 
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податковими зобов’язаннями промислового холдингу для виконання 

оперативних функцій. 

Виконання операційних функцій управління податковими зобов’язаннями 

пов’язано з вирішенням трьох основних груп завдань [66]:  

функціональний підхід до управління витратами на виконання податкових 

зобов'язань (планування, облік, аналіз, контроль);  

інформаційно-аналітичне забезпечення процесу управління податковими 

зобов'язаннями;  

розробка ситуаційних рішень за результатами податкового бюджетування та 

податкової оптимізації. 

 

Переваги: поліпшення керованості та 

зниження вартості реалізації бізнес-

процесів; 

скорочення і контроль витрат; 

звільнення  внутрішніх ресурсів;  

поліпшенню якості продукції або послуг;    

можливості використання 

спеціалізованого обладнання, знань, 

технологій;  

зниження ризиків, пов'язаних з 

реалізацією бізнес-процесу, економія 

коштів та  часу. 

Недоліки відтік важливої 

інформації; 

 передача найбільш значущих 

функцій; 

 загроза відриву вищого 

менеджменту від безпосереднього 

впливу на бізнес-процеси; 

 нечіткість критеріїв у 

забезпеченні договірних відносин; 

опір персоналу,    

Вигоди(ефекти) визначаються як співвідношення показників, що 

характеризують переваги, досягнуті за рахунок аутсорсингу, і витрати, 

понесені в процесі реалізації функцій із залученням спеціалізованих 

виконавців. 

Ризики: 

ризик неналежної якості послуг аутсорсера;;   

ризик перевищення витрат, пов'язаних з впровадженням і підтримкою 

системи аутсорсингу, над економією від аутсорсингу; 

ризик витоку інформації з компанії  при аутсорсингу облікових процесів; 

ризик податкових претензій до компанії-замовника аутсорсингових послуг; 

відсутність безпосереднього контролю замовника над формуванням та 

передачею бухгалтерської та податкової звітності контролюючим органам 

 
Рисунок 3.8 – Переваги, недоліки, вигоди та ризики, які можуть виникнути у 

процесі використання технології аутсорсингу в управлінні податковими 

зобов’язаннями промислового холдингу (складено автором) 
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Вирішення перелічених завдань із залученням для цього аутсорсингової 

компанії потребує спеціального підходу, зміст якого наведено на рис. 3.9. 

Зазначений  підхід до управління податковими зобов’язаннями промислового 

холдингу з використанням технологій аутсорсингу грунтується на 

консультуванні, що дозволяє поєднати зусилля зовнішніх консультантів і 

фахівців холдингу (внутрішніх консультантів), які можуть взяти участь у  

процесі  формування управлінських рішень різного рівня.  

  

 
 

Спираючись на аналіз результатів досліджень [60-63], а також з урахуванням  

існуючого досвіду використання інструментів інсорсингу та аутсорсингу, 

доцільним представляється створення сервісної консалтингової компанії, яка, 

поєднуючи елементи аутсорсингу та інсорсингу, сумісно із представниками 

замовника здійснюватиме формування та реалізацію проекту щодо 

організації виконання податкової функції у межах промислового холдингу на 

основі розробленої концепції управління податковими зобов’язаннями. При 

У складі керуючої компанії холдингу 

формується спеціальний підрозділ, який  

повинен займатися  вирішенням питань 

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 в 

податковому законодавстві, знизити 

податкове навантаження, побудувати 

партнерські відносини з податковою 

службою , оптимізувати податкові 

витрати 

Фахівці компанії аутосорсеру сумісно з профільним департаментом холдингу здійснюють 

діагностику поточних бізнес-процесів (в тому числі податкового планування, контролю, 

складання і подання податкової звітності, сплати податкових платежів) та ідентифікацію 

ризиків, а також  розробляють пропозиції щодо  напрямів податкової оптимізації. 

 

Рисунок 3.9 – Схема реалізації концепції управління податковими 

зобов’язаннями промислового холдингу із залученням сервісної компанії-

аутсорсера 

Побудовано автором 
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цьому сервісна компанія формує комплекс рішень, створюючи передумови 

адаптації бізнесу як до локальних, так  і глобальних трендів, спрямованих на 

оптимізацію процесів управління податковими ризиками, скорочення 

податкового навантаження і побудову партнерських відносин з податковою 

службою. Таким чином, вона власне приймає участь у побудові  ефективної 

податкової функції, грунтуючись на існуючій організаційній структурі 

бізнесу, а також враховуючи його особливості та обумовлені цим 

індивідуальні потреби і корпоративну культуру.  

Діагностуючи бізнес-процеси (включаючи контроль, складання і подання 

податкової звітності, податкове планування, сплату податкових платежів), а 

також здійснюючи ідентифікацію ризикових сфер діяльності, фахівці 

сервісної компанії у взаємодії із працівниками профільного департаменту 

холдингу визначають потенційні шляхи оптимізації господарювання. При 

цьому доцільним представляється створення у складі керуючої компанії 

холдингу податкової команди, яка має виступати так званим «єдиним 

вікном» із вирішення податкових питань бізнесу, у зв’язку з чим необхідним 

є визначення її місця в організаційній структурі, а також розробка 

відповідних політики та регламентів, що сприятиме ефективному виконанню 

зазначеною командою відповідної ролі та створюватиме передумови 

прогнозування податкових виплат; ефективного управління грошовими 

потоками; податковими ризиками; налагодження партнерських відносин з 

податковими органами і таким чином скорочення витрат на сплату податків. 

У процесі встановлення партнерських відносин з податковими органами 

відбувається пошук компромісу інтересів усіх зацікавлених сторін щодо 

пріоритетів і компетенції, а оцінка податкових ризиків та управління ними 

пов’язано зі здійсненням розрахунків співвідношення податкових резервів і 

податкових ризиків. Необхідністю вирішення зазначених завдань обумовлено 

доцільність розробки відповідних економіко-математичних моделей з 

використанням методів теорії ігор і фінансового аналізу. 
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Поряд із здійсненням прогнозування податкових виплат та скороченням 

витрат на сплату податків, управління грошовими потоками в межах 

оперативного управління податковими зобов’язаннями та встановлення 

партнерських відносин з податковими органами, залучення іаутсорсінгової 

сервісної компанії дозволить змінити процес формування податкового 

напряму у складі  корпоративної культури холдингу. 

Як вже відмічалося у підрозділі 3.1 податкова культура як складова 

корпоративної культури сприяє підвищенню ефективності господарювання 

холдингу та виконання ним функції соціальної відповідальності  на території 

присутності. Це досягається за рахунок відповідних стандартів і правил, 

керуючись якими узгоджено взаємодіють управлінці та персонал 

структурних підрозділів з урахуванням  ключових чинників економічного та 

соціального розвитку та підтримки екологічної безпеки. Корпоративна 

культура ґрунтується на поглядах, ідеях, основоположних цінностях, які 

формують стиль діяльності, поведінки та взаємодію між персоналом та  

керівниками в організації, а також з партнерами та іншими економічними 

агентами зовнішнього середовища.    

Проблеми становлення культури виконання податкових зобов’язань у складі  

організаційної культури викладено у роботах І.А. Башинського [67], Б. Нере 

[68], В.М. Ручкіної [69], О.Ю. Сидорович [70]. Вони розглядають податкову 

культуру як базову концепцію податкової політики, визначають її складові, 

виявляють сутнісні ознаки в інституційному аспекті та характеризують 

особливості формування в Україні. Спираючись на представлені 

дослідження, варто підкреслити, що податковий напрям у складі 

корпоративної культури холдингу має формуватися з урахуванням принципів 

корпоративного податкового менеджменту. Зазначені принципи 

передбачають обгрунтування управлінських рішень, спрямованих на 

ефективне використання фінансового потенціалу за рахунок оптимізації 

витрат на оподаткування. Основоположною метою корпоративного 

податкового менеджменту виступає абсолютна мінімізація податкових 
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платежів за умов максимізації чистого прибутку при заданих параметрах 

податкового середовища та ринкової кон'юнктури. При цьому серед способів 

оптимізації податків одним з найбільш дієвих є оптимізація діяльності 

промислового холдингу таким чином, щоб вона здійснювалася найбільш 

ефективним способом, який у довгостроковій перспективі забезпечуватиме 

значне і тривале скорочення податкових витрат при дотриманні податкового 

законодавства.. 

Організація корпоративного податкового менеджменту включає 

координаційні дії та рішення, які спрямовано на забезпечення здійснення  

податкового процесу та досягнення намічених цілей і завдань податкового 

планування, податкового регулювання та податкового контролю. Поряд з 

плануванням, регулюванням і контролем найважливішою функцією 

податкового менеджменту в промисловому холдингу  виступає організація 

податкового процесу, яка включає дві взаємопов’язані компоненти: 

комунікаційну та забезпечуюючу. На визначення і реалізацію завдань 

податкового менеджменту для холдингу та його складових, включаючи 

формування загальної (стратегічної) мети діяльності в рамках податкового 

менеджменту, організаційну структуру, делегування повноважень і 

визначення відповідальності, систему документообігу для інформаційного 

обміну між підрозділами головного офісу та підприємствами–учасниками 

холдингу, спрямовано комунікаційну компоненту. Забезпечення необхідними 

матеріальними, трудовими або фінансовими ресурсами учасників 

податкового процесу для виконання намічених цілей є завданням 

забезпечуюючої компоненти організації корпоративного податкового 

менеджменту.   

Погоджуючись із ствердженням авторів [67, с. 12; 70, с. 146] щодо 

притаманності податковій культурі елементів як формальних інститутів 

(відповідні законодавчі та нормативно-правові акти, що створюються і 

підтримуються податковими фахівцями – державними чиновниками), так і 

неформальних (загальноприйняті традиції і звички обчислення та сплати 
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податків, якими обумовлюються моделі поведінки їх платників), слід також 

враховувати функціональні елементи податкової культури, що включають 

зокрема:  

формування системи мотивації суб'єктів оподаткування до раціонального 

використання норм податкового законодавства;  

задоволення фіскальних потреб держави і соціальних потреб платників 

податків за умов орієнтації всіх суб'єктів оподаткування на спільні цілі;  

регулювання взаємовідносин між учасниками податкового процесу за 

рахунок розробки таких моделей їх поведінки, якими враховуються традиції і 

норми побудови податкових відносин. 

Отже, виступаючи специфічним фінансово-соціальним інститутом, 

податкова культура складається як з формальних правил (норми поведінки 

платників податків, внутрішні обмеження їх діяльності), так і з  

неформальних обмежень (зокрема, вимоги щодо організації податкового 

процесу, нормативно-правових норм і та правил  функціонування податкових 

та інших державних інститутів, що беруть участь у податковому процесі), а 

також передбачає форми і методи залучення до відповідальності за 

порушення податкового законодавства.  

Податкова культура використовує розгалужений  інструментарій (методи та 

інструменти) у процесі функціонування, до складу якого зокрема віднесено: 

види та форми організації податкових відносин, систему податків і їх 

елементи, податкову поведінку та дисципліну, методи податкового 

планування, форми, види і способи податкових перевірок, види 

відповідальності, санкції, види інформаційних систем, податковий 

моніторинг, аудит і їх інструменти, систему оплати праці працівників 

податкових органів, показники оцінки результативності та ефективності 

податкових перевірок та рейтингові системи, показники і способи 

поліпшення обслуговування платників податків, мирові угоди між 

податковим органом та платниками податків тощо.  
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Виступаючи невід’ємною складовою податкової діяльності, податкова 

культура включає облікову політику, організацію поточних податкових 

розрахунків і платежів у бюджет, аналіз оподаткування, податкове 

планування, оцінку податкових ризиків, податкове прогнозування та 

експертизу. Створюючи передумови забзпечення ефективного управління 

податковими зобов’язаннями великого платника податків – промислового 

холдингу, система корпоративного податкового менеджменту та 

корпоративна податкова культура забезпечують здійснення і розвиток  

соціально відповідальної діяльності як по відношенню до власного 

персоналу, так і до забезпечення реалізації соціальних проектів на  території 

присутності бізнесу [20, с. 53; 71, с. 22]. 

Отже, формування податкового напряму у складі корпоративної культури  

потребує дотримання принципів корпоративного податкового менеджменту, 

обов’язкового врахування особливостей структури організації 

документообігу і кваліфікаційного рівня кадрового складу, компетенцією 

якого є управління податковими платежами холдингу, а також передбачає 

встановлення партнерських відносин з податковими органами, органами 

державного управління та місцевого самоврядування та севісними 

консалтинговими компаніями. Це сприяє підвищенню податкової дисципліни 

всередині холдингу та ефективності господарювання за рахунок оптимізації   

витрат на оподаткування на підставі дотримання норм податкового 

законодавства. 

 

 3.4 Висновки до розділу 3 

 

1.У концепції управління податковими зобов’язаннями розкрито принципи, 

можливості виконання загальних і спеціальних функцій; обґрунтування, 

прийняття та реалізація рішень для виконання стратегічних і тактичних 

завдань. Невід’ємною складовою концепції є організаційно-інформаційна 
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модель внутрішньої та зовнішньої взаємодії профільного департаменту на 

підставі використання єдиного інформаційного простору. Це дозволяє 

реалізовувати концепцію, враховуючи можливості виконання як загальних 

функцій, пов'язаних з управлінням податковими зобов'язаннями, так і 

спеціальних, обумовлених особливостями управління фінансовими потоками 

холдингу.  

2. Очікуваний ефект від впровадження концепції та інформаційно-

організаційної моделі полягає у зниженні частки податкових зобов'язань у 

структурі витрат, вивільненні оборотних коштів, можливості їх використання 

для фінансування проектів розвитку; моніторингу законодавства; підвищенні 

керованості (координації діяльності) учасників і функціональних підрозділів 

головного офісу, сприянні формуванню корпоративної податкової культури 

(включаючи організацію виконання функції оподаткування (облікова 

політика, планування, аналіз, прогнозування, експертиза, контроль, оцінка 

ризиків) та податкової поведінки (норми та правила узгоджено з цілями і 

завданнями, а також очікуваннями соціальних груп, що діють на території 

присутності). 

3. Визначено, що Концепція управління податковими зобов'язаннями може 

реалізовуватися як безпосередньо профільним департаментом промислового 

холдингу, так і шляхом залучення спеціалізованих сервісних компаній. 

Реалізація профільним департаментом передбачає як  вирішення  звичайних 

завдань, так і спеціальних. До спеціальних слід віднести управління 

ліквідністю, вибір між податковими  резервами та ризиками, оцінювання 

великих інвестиційних угод. 

4.Прийняття рішень щодо управління витратами на виконання податкових 

зобов’язань промислового холдингу доцільно здійснювати на підставі 

використання підходу, що містить три послідовних етапи: планування  

витрат на підставі використання даних податкового обліку та  податкового 

аналізу, оптимізацію витрат, контроль за витратами та виявлення податкових 

резервів і ризиків. При плануванні витрат на виконання податкових 
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зобов'язань враховуються особливості, які пов'язано зі складністю 

організаційної структури управління холдингом як об’єднанням підприємств. 

Для цього розробляються  регламенти (типові положення) щодо організації 

взаємодії між структурними підрозділами в процесі планування  витрат на 

оподаткування. Розроблене ттипове положення регламентує відносини 

податкових служб підприємств (структурних підрозділів) і корпоративного 

центру промислового холдингу в процесі планування податкових платежів-

витрат на виконання податкових зобов’язань.  Використання типового 

положення дозволяє підвищити ефективність управління фінансами за 

рахунок забезпечення достовірності і точності планових показників витрат на 

виконання податкових зобов'язань та їх узгодженого перерозподілу всередині 

холдингу. 

5. Прийняття рішення про використання технологій інсорсингу та 

аутсорсингу в управлінні податковими зобов’язаннями промислового  

холдингу потребує врахування переваг та недоліків, а також ризиків, які 

можуть виникнути при передачі виконання окремих задач, зокрема 

формування та підтримки інформаційно-аналітичного забезпечення, обліку 

та контролю за витратами на виконання податкових зобов’язань, узгодження 

даних податкових бюджетів. 

6. Залучення компанії-аутсорсеру до реалізації концепції управління 

податковими зобовязаннями поряд із виконанням завдань оперативного 

управління витратами на оподаткування (прогнозування податкових виплат і 

зниження витрат на сплату податків, управління грошовими потоками) 

дозволить отримати консультаційну допомогу щодо узгодженої взаємодії та 

партнерства з податковими органами, органами державного управління та 

місцевого самоврядування, а також сприятиме формуванню податкового 

напряму у складі корпоративної культури холдингу. 
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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 з 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 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 задовольняються за рахунок 

обігових коштів, а з іншого, − обсяги витрат на виконання податкових 

зобов’язань залежать як від результатів господарської діяльності, так і 

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 управляти 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 за витратами на 

погашення податкових зобов’язань), обґрунтування, прийняття та реалізацію 
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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 за витратами 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 відповідної матриці та технологій 

експертних оцінок.  

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 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 



234 

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. Це 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 за витратами 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 й 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 
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взаємодії з контролюючими податковими органами, формування податкового 

напряму у складі корпоративної культури. 

Наведені 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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простір: зб. наук. пр. Дніпропетровськ: ПДАБА, 2014. № 88. С. 66-74. 

Особистий внесок: визначено та розкрито зміст складових взаємодії між 

владою та бізнесом в процесі міського управління. 

10. Мельникова М.В., Косицький К.В. Організація податкового 

бюджетування в промисловому холдингу: інформаційний аспект. Науковий 

вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 

2015. Вип. 15. Ч. 2. С. 70-73 [Index Copernicus]. 

Особистий внесок: визначено склад і структуру інформаційного 

забезпечення для формування податкових бюджетів холдингу. 

11. Косицький К.В. Планування витрат на виконання податкових 

зобов’язань: організаційний аспект. Вісник Хмельницького національного 

університету. Серія: Економічні науки. 2016. № 3. Т. 2. С. 118-121 [Index 

Copernicus]. 

12. Косицький К.В. Формування концепції управління податковими 

зобов’язаннями промислового холдингу. Економіка і організація управління: 

зб. наук. пр. Вінниця: ДонНУ, 2016. Вип. 4 (24). С. 337-343. 
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13. Мельникова М.В., Косицький К.В. Форми участі промислових холдингів 

у соціально-економічному розвитку території. Економіка промисловості. 

2017. № 3(79). С. 130-144 [DRJI (Directory of Research Journals Index), 

Research Bible, Index Copernicus]. 

Особистий внесок: визначено форми непрямої участі промислових холдингів 

у розвитку території присутності шляхом виконання бюджетоутворюючої 

функції за рахунок податкових надходжень. 

14. Косицький К.В. Шляхи реалізації концепції управління податковими 

зобов’язаннями промислового холдингу. Сучасні питання економіки і права. 

Серія: Економічні науки: зб. наук. пр. Київ: КиМУ, 2017. Вип. 1-2(5, 6). С. 25-

30. 

15. Мельникова М.В., Косицький К.В. Технології аутсорсингу в управлінні 

податковими зобов'язаннями промислового холдингу. Ефективна економіка. 

2018. № 8 [Електронне видання]. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op 

=1&z=6483 [Index Copernicus]. 

Особистий внесок: запропоновано комплексний підхід до вирішення завдань 

управління податковими зобов’язаннями промислового холдингу з 

використанням технології аутсорсингу. 

 

Праці апробаційного характеру: 

16. Косицький К.В. Особливості управління функціонуванням та розвитком 

промислових холдингів. Тенденції управління фінансовими та інноваційними 

процесами в умовах ринкових перетворень: матеріали Міжнар. наук-практ. 

конф. (м. Вінниця, 2 березня 2012 р.). Вінниця: ВНТУ, 2012. С. 229-232. 

17. Косицький К.В. Деякі теоретичні аспекти управління промисловим 

холдингом як інтегрованою структурою. Сучасна економічна теорія та 

пошук ефективних механізмів господарювання: матеріали V Міжнар. наук-

практ. конф. (м. Сімферополь, 16-17 березня 2012 р.). Саки: ПП 

«Підприємство Фенікс», 2012. С. 93-95. 

http://www.drji.org/
http://journalseeker.researchbib.com/?action=viewJournalDetails&issn=1562109X&uid=r24569
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18. Косицький К.В. Бюджетування як складова технології ефективного 

управління промисловим холдингом. Формування ефективних механізмів 

господарювання в умовах сучасної економіки: теорія і практика: тези 

доповідей II Міжнар. наук-практ. конф. (м. Запоріжжя, 22-23 листопада 2012 

р.). Запоріжжя: Класичний приватний ун-т, 2012. С. 71-74. 

19. Косицький К.В. Про ефективне управління податковими зобов’язаннями 

промислового холдингу. Шляхи підвищення економічної ефективності в 

умовах реформ: досвід розвинутих та перехідних економік: матеріали 

Міжнар. наук-практ. конф. (м. Чернігів, 12 квітня 2013 р.). Дніпропетровськ: 

НГУ, 2013. С. 36-37. 

20. Косицький К.В. Про розвиток форм партнерства між владою та 

містоутворюючими холдингами. Проблемы теории и практики городского 

управления (экономико-правовой аспект): материалы Междунар. науч.-практ. 

конф. (г. Донецк, 31 октября-1 ноября 2013 г.). Донецк: ИЭПИ НАН 

Украины, 2013. С. 168-170. 

21. Косицький К.В. Про інформаційну складову підсистеми податкового 

бюджетування промислового холдингу. Сучасні тенденції економічного та 

соціального розвитку: держава, регіон, підприємство: матеріали Всеукр. 

наук.-практ. конф. з міжнародною участю (м. Луганськ, 19 лютого 2014 р.). 

Луганськ: Русь, 2014. С. 37-38. 

22. Косицький К.В. Про формування податкового напряму у складі 

корпоративної культури промислового холдингу. Економіка, фінанси та 

управління: проблеми та сучасні шляхи розвитку: матеріали Міжнар. наук.-

практ. конф. (м. Львів, 25-26 грудня 2015 р.): у 3-х ч. Львів: ЛЕФ, 2015. Ч. 2. 

С. 20-22. 

23. Косицький К.В. Про корпоративну податкову культуру як складову 

соціальної відповідальності промислового холдингу. Соціальна 

відповідальність: сучасні виклики: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. 

Краматорськ, 21-22 квітня 2016 р.). Краматорськ: ДДМА, 2016. С. 117-118. 
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24. Косицький К.В. Про деякі аспекти участі промислового холдингу в 

забезпеченні розвитку території міської агломерації. Управління розвитком 

великих міст та агломерацій: економіко-правовий аспект: матеріали 

Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21 жовтня 2016 р.). Харків: ФОП Панов 

А.М., 2016. С. 163-166. 

25. Косицький К.В. Про використання сервісних компаній для виконання 

функцій управління промисловим холдингом. Актуальні проблеми економіки 

та менеджменту: матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 

17-18 листопада 2017 р.): у 3-х ч. Запоріжжя: ГО «Східноукраїнський 

інститут економіки та управління», 2017. Ч. 3. С. 37-39. 

26. Булєєв І.П., Косицький К.В. Механізм залучення іноземного капіталу 

для фінансування інвестиційних угод корпорацій України. 

Зовнішньоекономічна діяльність: податки, митне регулювання та 

інституційні зміни: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 

листопада 2018 р.). Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, «Фінарт», 2018. С. 5-9. 

Особистий внесок: надано рекомендації щодо оптимізації податку на 

репатріацію прибутку у зв’язку із залученням іноземної компанії-нерезидента 

холдингу для реалізації інвестиційної угоди та пропозиції щодо встановлення 

розстрочки сплати ПДВ на термін амортизації об’єкта інвестування. 

 

Апробація 

 «Тенденції управління фінансовими та інноваційними процесами в умовах 

ринкових перетворень» (м. Вінниця, 2012 р.), публікація;  

«Сучасна економічна теорія і пошук ефективних механізмів 

господарювання» (м. Сімферополь, 2012 р.), публікація;  

«Формування ефективних механізмів господарювання в умовах сучасної 

економіки: теорія і практика» (м. Запоріжжя,  2013 р.) публікація;  

«Шляхи підвищення економічної ефективності в умовах реформ: досвід 

розвинутих та перехідних економік» (м. Чернігів, 2013 р.) публікація;  
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«Місто, регіон, держава: економіко-правові проблеми» (м. Донецьк, 

2013 р.)виступ, публікація;   

«Сучасні тенденції економічного та соціального розвитку: держава, регіон, 

підприємство» (м. Луганськ, 2014 р.), публікація; 

 «Економіка, фінанси та управління: проблеми та сучасні шляхи розвитку» 

(м. Львів, 2015 р.), публікація;  

«Соціальна відповідальність: сучасні виклики» (м. Краматорськ, 2016 р.), 

публікація;  

«Управління розвитком великих міст та агломерацій: економіко-правовий 

аспект» (м. Київ,  2016 р.), виступ, публікація;  

«Актуальні проблеми економіки та менеджменту» (м. Запоріжжя, 2017 р.), 

публікація;  

«Зовнішньоекономічна діяльність: податки, митне регулювання та 

інституційні зміни» (м. Харків, 2018 р.) публікація. 
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Додаток В 

Матриця прийняття рішень щодо оптимізації витрат на виконання зобов’язань щодо 

 податку на прибуток, 2015 р., млн грн 
 

міни цін на вугілля (р1);зміни цін на послуги (р2);зміни термінів фактуровки вугілля (р3);надання БФП всередині групи (р4);коригування проведеного дисконтування 

(р5);переклад кредитів всередині групи (р6);переклад експортних операцій всередині групи (р7 

 

     НРДО  РИ    НРПО Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 Р6 Р7 Р8 
Западэнерго  2 759,24     1 766,44     992,80           1 000,00                 7,20    

Сулинантрацит 
-              

51,96    
-              

51,96    
                        
-                      

Техремпоставка 
             

863,77    
             

862,70    
-                  

1,07                  
-              

1,07    

Моспинское УПП 
                  

0,14    
-                

2,08    
-                  

2,22    -        0,27    
-           

1,94                

Донской антрацит 
 1 622,29     1 622,29    

                        
-                      

Шахтоуправление 
Обуховское  1 640,69      1 640,69    

                        
-                      

Киевэнерго 
               

57,24    
                

57,24    
                        
-                      

Свердловантрацит 
 1 239,49    

-            
640,45    

               
599,04    -      23,46          

                 
622,50          

Першотравенский 
РМЗ 

               
32,94    

                
32,44    

-                  
0,50                  

-              
0,50    

ДТЭК Сервис 
-                

3,05    
-                

4,15    
-                  

1,10                  
-              

1,10    

Востокэнерго 
 1 781,20      1 039,70    

               
741,51          

               
750,00          

-              
8,49    

Павлоградуголь 
 7 287,87      2 004,72      5 283,15    -    357,84    

             
4,17    

-         
255,13     3 114,20    -1 508,00    

-         
19,79    

-           
32,37      

Ровенькиантрацит 
 1 144,24    

-            
269,87    

               
874,38    -      11,12          

                 
885,50          
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Днепроблэнерго 
             

668,85    
             

668,85    
                        
-                      

Днепроэнерго 
 3 056,25      3 056,25    

                        
-                      

Шахта Комсомолец 
Донбасса 

             
507,68    

             
397,42    

-             
110,26    -      58,26      

-             
3,99            

-            
48,01    

Добропольеуголь 
 2 203,54     2 192,71    

                 
10,83              9,63    

             
1,20                

Шахта Белозерская 
-           

163,00    
-            

182,06    
-               

19,06    -      20,49    
             

1,43                

ЦОФ Кураховская 
               

59,68    
                

59,87    
                   

0,19              0,19                  

ЦОФ Павлоградская 
               

14,72    
                

14,72    
                        
-                      

ЦОФ Добропольская 
             

125,22    
             

114,51    
-               

10,71    -        4,24    
-           

4,88              
-              

1,60    

ЦОФ Октябрьская 
                  

6,61    
                  

6,57    
-                  

0,04    -        0,07    
             

0,03                

Научно-проектный 
центр ДТЭК 

-                
3,96    

-                
3,96    

                        
-                      

Интерэнергосервис 
                  

0,17    
                  

0,17    
                        
-                      

Высоковольтные сети 
             

222,38    
             

222,38    
                        
-                      

Донецкоблэнерго 
-        1 
380,44    

-        1 
380,44    

                        
-                      

ПЭС-Энергоуголь 
             

160,30    
             

158,37    
-                  

1,93                  
-              

1,93    

ДТЭК Трейдинг 
-        5 
691,69    

-        4 
018,72      1 672,97         465,93      

-         
145,11     1 300,00      

           
19,79    

             
32,37      

DTEK TRADING LTD 
             

169,31    
             

169,31    
                        
-                      

DTEK Trading SA 
-           

782,45    
-            

782,45    
                        
-                      
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ПАУЭР ТРЕЙД 
               

11,98    
                

11,98    
                        
-                      

DTEK Hungary Power 
Trade LLC 

               
24,41    

                
24,41    

                        
-                      

Социс 
-              

13,82    
-              

13,82    
                        
-                      

Электроналадка 
             

214,15    
             

211,25    
-                  

2,90                  
-              

2,90    

ДТЭК Энерго 
 2 141,77    

-        2 
141,77    

                        
-                      

DTEK Holdings BV 
 1 053,43    

          1 
053,43    

                        
-                      

DTEK Holdings Limited 
 3 895,26    

-        3 
895,26    

                        
-                      

DTEK Finance BV 
-           

321,63    
-            

321,63    
                        
-                      

DTEK Finance PLC 
               

28,51    
                

28,51    
                        
-                      

ИТОГО 
   18 386,62       18 927,85    

-             
541,23                   -      

             
0,00    

-         
404,22    

-                
64,20    

                          
-      

                  
-      

                    
-      

-            
72,81    
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Додаток  Д 

Опис посади керівника податкового департаменту холдингу 
БЛАНК ОПИСАНИЯ РУКОВОДЯЩЕЙ ДОЛЖНОСТИ 

Должность: Руководитель налогового департамента  

Код должности: FAC.078 

ФИО: ХХХХХ Подпись: 

Компания: ООО «ХХХХХ»  

Подразделение: Финансовая дирекция 

Город: Киев Дата:  

Руководитель: Директор по финансам Подпись: 

Бизнес руководитель  Подпись: 

Описание подготовил:  Подпись: 

МЕСТО В ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЕ 

Директор по финансам

Заместитель директора

Руководитель департамента 

по казначейским операциям

Руководитель департамента 

по налоговому 

планированию

Руководитель департамента  

финансовой отчетности по 

МСФО

Менеджер 

Начальник отдела по 

налоговому 

администрированию

Начальник отдела по 

налоговому 

консультированию
 

МИССИЯ (ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ) ДОЛЖНОСТИ  

Отвечает за достижение оптимального уровня налоговой нагрузки при допустимом уровне 

налоговых рисков, путем оптимизации налоговых начислений и платежей в рамках 

законодательства Украины и международного права. 

ОБЛАСТИ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗАДАЧИ, 

соответствующие области ответственности 
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1. Отвечает за оптимальный 

уровень налоговых 

начислений и платежей 

1.1 Планирует налоговые начисления и платежи  

1.2 Разрабатывает и реализовывает мероприятия по 

оптимизации налогообложения 

1.3 Контролирует сроки уплаты налогов 

1.4 Выявляет налоговые резервы 

2. Отвечает за разработку 

единых принципов 

налогового учета 

(методологию налогового 

учета) 

2.1 Анализирует и принимает решение по спорным 

операционным вопросам, не урегулированным налоговым 

законодательством Украины 

2.2 Рекомендует бухгалтерской службе единый подход к 

отражению в налоговом учете типовых операций 

2.3 Контролирует соблюдение методологии налогового 

учета 

3. Отвечает за 

взаимодействие с 

налоговой службой 

Украины  

3.1 Организовывает процесс проверки и сдачи налоговой 

отчетности 

3.2 Организовывает процесс уплаты налогов 

3.3 Согласовывает результаты налоговых проверок 

3.4 Получает налоговые консультации 

3.5 Урегулирует налоговые споры в 

Административном/судебном порядке  

4. Отвечает за 

инициирование изменений 

в налоговое 

законодательство Украины 

4.1 Инициирует изменения в налоговое законодательство 

4.2 Оценивает влияние изменений на финансовый 

результат Компании и бюджет Украины 

4.3 Обосновывает необходимость изменений  

4.4 Предоставляет экспертную оценку и предложения 

относительно законодательных актов  

5. Отвечает за минимизацию 

налоговых рисков 
5.1 Оценивает заключаемые контракты на предмет 

налоговых рисков 

5.2 Рекомендует наиболее эффективный способ 

заключения контракта, с позиции налоговой нагрузки 

Компании  

5.3 Предупреждает, минимизирует штрафные санкции и 

пени 

5.4 Обосновывает отсутствие налоговых рисков в процессе 

налоговой проверки  

6. Содействует реализации 

стратегических проектов в 

части налоговых решений   

6.1 Анализирует налоговые последствия операций 

6.2 Оценивает налоговую нагрузку Компании 

6.3 Рекомендует наиболее эффективную структуру сделки 

с позиции налоговой нагрузки Компании 
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7. Отвечает за мотивацию, 

оценку и развитие 

подчиненного персонала 

7.1 Обеспечивает  распределение нагрузки и текущих 

задач среди работников департамента  

7.2 Инициирует обучение персонала и повышение его 

профессионального уровня 

7.3 Обеспечивает улучшение организации труда 

работников департамента 

7.4 Обеспечивает  выполнение индивидуальных планов 

развития сотрудниками департамента 

МАСШТАБЫ ДОЛЖНОСТИ 

(Финансовые и организационные) 

Названия показателей и значение с указанием 

единиц измерения 

Количество подчиненных Административно - 4 чел.  

(4 начальника отдела) 

Количество подчиненных подразделений Административно - 4 отдела 

Финансовые показатели  (2018 г.) Ожидаемые налоговые платежи 18,7 млрд. грн.  

Организационные показатели (2018 г.) Временные рамки планирования: 3 года 

Внешние контрагенты: 8  

Количество кроссфункциональных проектов: 5  

КЛЮЧЕВЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  ЭФФЕКТИВНОСТИ 2018 г. 

 Минимизация налоговых рисков 

 Оптимальный уровень налоговой нагрузки для Группы 

 Минимизация суммы претензий по результатам налоговых проверок 

 Выполнение планов развития сотрудников подразделения 

ПОЛНОМОЧИЯ В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ и другая информация 

Кроссфункциональные проекты: 

1. …….. 

2. …….. 

Внешние контрагенты:  

1. Государственная налоговая служба Украины (офисы крупных плательщиков, областные и  

районные налоговые инспекции) 

2. Аудиторы, налоговые консультанты 

…….. 

 

Требования: 

 Образование: высшее экономическое/юридическое 

 Опыт работы:  от 5 лет 

 Опыт работы на руководящей должности: от 3 лет 

 Знание английского языка: свободное 
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Додаток Е 

 

Розрахунок для моделі 

«Оцінка фінансового ефекту від відстрочки платежів податку на прибуток» 

 

Таблиця 1 – Банківські кредитні та депозитні ставки на період2018-2020 рр. 

 

Дата облікова 

ставка 

НБУ, % 

середня 

ставка по 

кредитах 

комерційних 

банків, % 

середня «брутто»-

ставка по кредитах 

комерційних 

банків з 

урахуванням 

додаткових 

умов,% 

середня 

ставка по 

депозитах 

комерційних 

банків, % 

середній 

прибуток 

дворічних 

депозитів, 

% 

01.01.2018 14,5 20,00 26,00 9,85 20,67 

26.01.2018 16 20,00 26,00 10,55 22,21 

02.03.2018 17 20,00 26,00 11,55 24,43 

13.04.2018 17 20,00 26,00 11,96 25,36 

25.05.2018 17 20,00 26,00 12,23 25,95 

13.07.2018 17,5 17,87 23,23 12,93 27,54 

07.09.2018 18 18,11 23,54 14,16 30,33 

26.10.2018 18 18,11 23,55 15,16 32,61 

14.12.2018 18 17,08 22,20 14,65 31,44 

01.02.2019 18 16,61 21,59 13,89 29,72 

15.03.2019 18 16,53 21,49 13,82 29,55 

26.04.2019 17,5 16,30 21,19 13,96 29,86 

07.06.2019 17,5 16,20 21,05 14,08 30,15 

19.07.2019 17 16,01 20,81 13,96 29,86 

06.09.2019 16,5 15,24 19,82 13,38 28,55 

25.10.2019 15,5 13,89 18,05 11,91 25,25 

13.12.2019 13,5 11,81 15,35 9,73 20,40 

31.01.2020 11 9,55 12,42 6,29 12,99 

13.03.2020 10 10,91 14,18 7,62 15,82 

24.04.2020 8 7,33 9,53 5,93 12,22 

12.06.2020 6 6,15 7,99 4,90 10,05 

30.06.2020 6 5,33 6,93 4,45 9,09 
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Рисунок 1 – Порівняння доходності податкового кредиту і кредитування в комерційних банках 
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Рисунок 2 – Графік прибутковості депонування у комерційних банках коштів,  

заощаджених внаслідок отримання податкового кредиту 


