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КОНЦЕПЦІЯ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ  
В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена розкриттю теоретико-методологічних 

прикладних аспектів запровадження та реалізації концепції 
податкового планування в системі менеджменту організацій 
через принципи, методи, інструменти та моделі податкового 
менеджменту. Розглянуто сутність, мету, завдання податково-
го планування, а також обґрунтовано його роль в системі ме-
неджменту організацій. Запропоновано реалізацію концепції 
податкового планування через принципи, методи, інструменти, 
моделі податкового менеджменту. Розкрито взаємозв’язок між 
складовими процесу реалізації концепції податкового плану-
вання в системі менеджменту організацій.

Ключові слова: податки, податкове навантаження, кон-
цепція, принципи, методи, інструменти, менеджмент організа-
цій.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена раскрытию теоретико-методологиче-

ских прикладных аспектов внедрения и реализации концепции 
налогового планирования в системе менеджмента организа-
ций через принципы, методы, инструменты и модели нало-
гового менеджмента. Рассмотрены сущность, цель, задания 
налогового планирования, а также обоснована его роль в 
системе менеджмента организации. Предложена реализация 
концепции налогового планирования через принципы, мето-
ды, инструменты, модели налогового менеджмента. Раскры-
та взаимосвязь между составляющими процесса реализации 
концепции налогового планирования в системе менеджмента 
организаций.

Ключевые слова: налоги, налоговая нагрузка, концепция, 
принципы, методы, инструменты, менеджмент организаций.

ANNOTATION
The article is devoted to the disclosure of theoretical and meth-

odological applied aspects of the introduction and implementation 
of the concept of tax planning in the management system of or-
ganizations through the principles, methods, tools and models of 
tax management. The essences, purpose, tasks of tax planning 
are considered, and also its role in the management system of 
organizations is substantiated. The implementation of the concept 
of tax planning through principles, methods, tools, models of tax 
management is proposed. The relationship between the compo-
nents of the implementation of the concept of tax planning in the 
management system of organizations is revealed.

Key words: taxes, tax burden, concept, principles, methods, 
tools, management of organizations.

Постановка проблеми. Податки є складови-
ми собівартості продукції, робіт (послуг), їхньої 
ціни чи доходів від реалізації та прибутку кож-
ного суб’єкта господарювання. Вони посідають 
вагоме місце серед показників фінансово-госпо-
дарської діяльності підприємства та впливають 
на кінцеві фінансові результати цієї діяльності. 
Сплата податків зумовлює вилучення з госпо-

дарського обігу підприємства грошових коштів, 
що, безумовно, приводить до погіршення його 
фінансового стану, зниження маневреності ка-
піталу, відповідно, зниження якості менедж-
менту організацій.

Часті зміни політики держави у сфері по-
даткового законодавства, його суперечливість, 
неоднозначність, суб’єктивність тлумачення 
окремих податкових норм з боку органів контр-
олю змушують власників та менеджерів підпри-
ємства шукати шляхи зменшення податкового 
навантаження на підприємство задля зміцнен-
ня його конкурентоспроможності на ринку та 
підвищення якості менеджменту організацій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Важливі питання податкового менеджменту, 
управління податками та податкового плану-
вання у фінансово-господарській діяльності під-
приємств досліджували І.О. Бланк, П.К. Беч-
ко, Є.С. Вилкова, Н.Г. Євченко, А.В. Єлісєєв, 
А.Г. Загородній, Ю.Б. Іванов, В.В. Карпова, 
А.Я. Кізима, А.І. Крисоватий, Л.І. Лелик, 
Н.В. Лиса, Л.М. Лучишин, І.В. Сало, Т.М. Рева 
та інші українські та зарубіжні вчені [1–10].

У працях цих науковців обґрунтовано від-
мінності між податковим плануванням та пла-
нуванням податкових платежів (податковим 
бюджетуванням), законні підстави оптимізації 
податкових платежів суб’єкта господарюван-
ня; здійснено класифікацію видів податкового 
планування, розглянуто його принципи, методи 
та організацію; розкрито інформаційне забезпе-
чення податкового планування підприємства та 
ризики податкового планування; обґрунтовано 
показники оцінювання податкового наванта-
ження підприємства та ефективності податко-
вого планування.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Проте низка аспектів реалі-
зації суб’єктами господарювання податкового 
планування вимагає подальшого дослідження. 
Сьогодні немає єдиного підходу до економічної 
сутності податкового планування, його мети, 
завдань та формування концепції з її складових 
у системі менеджменту (принципів, методів, ін-
струментів та моделей), а також реалізації по-
даткового менеджменту в підприємстві. Саме ці 
проблеми, а також їх теоретичне та прикладне 
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значення визначили вибір теми та актуальність 
основних напрямів наукового дослідження.

Формування цілей статті (постановка за-
вдання). Метою дослідження є формулювання 
нових та розвиток наявних теоретично-при-
кладних засад з удосконалення понятійно-тер-
мінологічного апарату податкового планування 
на підприємстві, що ґрунтуються на відповід-
них принципах реалізації концепції податко-
вого менеджменту, а також передбачають ви-
користання методів, інструментів та моделей 
оптимізації податкових платежів, які є базис-
ною умовою формування ефективності менедж-
менту організацій.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В практичній діяльності підприємства вико-
ристовують різні види податкового плануван-
ня. Сутність податкового планування полягає у 
виборі між різними варіантами здійснення фі-
нансово-господарської діяльності та розміщенні 
активів підприємства задля досягнення най-
нижчого рівня податкових зобов’язань, що при 
цьому виникають.

Метою податкового планування є збіль-
шення доходів та прибутків підприємства за 
рахунок оптимізації податкових платежів та 
зменшення податкового навантаження. В його 
основі лежить максимальне використання всіх 
законодавчо визначених податкових пільг, 
альтернативних податкових рішень, прогалин 
податкового законодавства та інших способів 
оптимізації податкових платежів у межах за-
кону. Це й складає основу успіху кожного різ-
новиду бізнесу, відповідно, входить у завдання 
менеджменту підприємства. Отже, тема науко-
вого дослідження є актуальною.

Основною метою податкового планування як 
структурної одиниці податкового менеджменту 
є досягнення паритету інтересів підприємства 
та державних органів влади.

З огляду на це виділяємо такі основні за-
вдання податкового планування в менеджменті 
організацій:

– максимізація прибутку підприємства та 
його раціональне розміщення (використання);

– оптимізація податкових платежів з ура-
хуванням фінансових планів підприємства;

– управління грошовими потоками та по-
датковими платежами підприємства;

– раціональне розміщення активів підпри-
ємства;

– правильне та своєчасне нарахування й 
сплата податків та інших обов’язкових плате-
жів до бюджету, а також державних цільових 
фондів згідно з чинним законодавством.

Відомо, що податкове планування на підпри-
ємстві реалізується завдяки функціям менедж-
менту, відповідно, виконує основні завдання, 
спрямовані на оптимізацію податкових плате-
жів та раціоналізацію управлінських рішень. 
З огляду на різноплановість застосування по-
даткового планування в управлінському процесі 
воно відображається також у видах менеджмен-

ту, зокрема податковому, фінансовому, інно-
ваційному, інформаційному та стратегічному. 
Розглянемо більш детально місце та значення 
податкового планування в підвидах менедж-
менту організацій.

Податкове планування як функція подат-
кового менеджменту є невід’ємною складовою 
загального процесу управління діяльністю під-
приємства, оскільки для формування та досяг-
нення цілей організації необхідно враховувати 
також особливості функцій менеджменту, та-
ких як організування, мотивування, контролю-
вання та регулювання суб’єкта господарської 
діяльності. Безперечно, податкове планування 
є функцією податкового менеджменту, однак 
важливу роль воно відіграє також у системі фі-
нансового менеджменту, зокрема «розроблення 
та реалізації управлінських рішень щодо фор-
мування, розподілу і використання фінансових 
ресурсів підприємства та організації обороту 
його грошових коштів» [2, с. 159].

«Серед основних завдань фінансового пла-
нування є планування грошових потоків (над-
ходження та використання коштів під час 
здійснення підприємством господарської діяль-
ності), зокрема й тих, які пов’язані зі сплатою 
податків, зборів та обов’язкових платежів по-
даткового характеру до державного та місцевих 
бюджетів і до позабюджетних цільових фондів» 
[5, с. 52].

В процесі податкового планування здій-
снюються збирання й опрацювання даних про 
ситуації, які виникають на підприємстві під 
впливом системи оподаткування, розробля-
ються різні напрями діяльності, визначаються 
фінансові й товарні потоки, взаємовідносини 
з постачальниками, покупцями, кредиторами, 
на яких базується прийняття певних управлін-
ських рішень.

В основі інноваційного менеджменту подат-
кове планування застосовується для запрова-
дження інноваційних ідей, які полягають у по-
шуку та впровадженні методів та інструментів 
податкового планування, застосуванні техноло-
гічних карт для досягнення цілей податкового 
планування задля оптимізації податкових пла-
тежів на підприємстві.

Як вид інформаційного менеджменту подат-
кове планування забезпечує підприємство ін-
формацією щодо правильності нарахування та 
сплати податкових платежів, податкових пільг, 
альтернативних рішень, прогалин законодав-
ства та інших шляхів оптимізації податкових 
платежів, змін податкового законодавства.

У стратегічному менеджменті податкове пла-
нування базується на реалізації стратегічних 
цілей діяльності суб’єкта сплати податків з роз-
рахунку на тривалий період функціонування, 
а саме передбачає вибір місця реєстрації, його 
територіальне розташування, організаційно-
правову форму діяльності, визначення засно-
вників, формування організаційної структури 
організації тощо.
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Податковий менеджмент як конкретна функ-
ція менеджменту реалізується на підприємстві 
як цілісний та впорядкований управлінський 
процес. Завдяки раціональному податковому 
плануванню підприємство ефективно втілює 
управлінські рішення у сфері сплати та оптимі-
зації податків.

Процес податкового менеджменту на підпри-
ємстві має циклічний характер та здатність по-
вторюватись, оскільки прийняті управлінські 
рішення відображаються як у функціях подат-
кового менеджменту, так і в методах його по-
дальшого застосування. Модель цього процесу 
зображено на рис. 1.

На нашу думку, податкове планування роз-
починається з інформаційного оцінювання зо-
внішнього середовища підприємства, аналізу-
вання його можливостей та загроз господарській 
діяльності. Враховуючи інформаційне забезпе-
чення, підприємство формує засади податково-
го менеджменту, а також втілює його завдяки 
вибраним методам менеджменту та відповідним 
інструментам податкового планування. Вважа-
ємо, що результатом цього поетапного процесу 
стає оптимізація сплати податкових платежів, 
раціонально побудована податкова політика 
підприємства, що позитивно впливає на ефек-
тивність діяльності суб’єкта господарювання.

Відповідно, податкове планування посідає 
вагоме місце в системі податкового менеджмен-
ту організації (рис. 2).

Концепція податкового планування – це 
система поглядів платників податків на мак-
симальне використання можливостей чинного 
законодавства з метою оптимізації податкових 
платежів чи зміни терміну їх сплати, відповід-
но, збільшення доходів та прибутків суб’єктів 
господарювання. Взаємозв’язок складників реа-
лізації концепції податкового планування в ор-
ганізації наведено на рис. 3.

Ми пропонуємо, щоби концепція податко-
вого планування на підприємстві базувалась 
на відповідних принципах, а її реалізація, ви-
користання методів, інструментів та моделей 
оптимізації податкових платежів дали змогу 
контролювати виконання податкових зобов’я-
зань, підвищили ефективність планування по-
датків, змінили термін сплати чи оптимізували 
податкові платежі.

Висновки. Отже, здійснено теоретичне уза-
гальнення, запропоновано вирішення важливо-
го науково-практичного завдання, яке полягає 
в розробленні концептуальних засад, науково-
методичних положень та практичних рекомен-
дацій щодо реалізації концепції податкового 
планування в системі менеджменту організа-
цій. На основі вивчення матеріалів та проведен-
ня досліджень зроблено такі висновки.

Запропоновано використовувати системний 
підхід до податкового планування в системі 
менеджменту підприємства, який є основою 
концепції податкового планування. Концепція 

Рис. 1. Механізм застосування податкового менеджменту на підприємстві
Джерело: розроблено авторами

Рис. 2. Процес податкового планування в системі менеджменту організацій
Джерело: розроблено авторами

 

ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

– Планування податкової діяльності; 
– організування податкової 

діяльності; 
– мотивування працівників, задіяних 

в оптимізації податкових платежів; 
– контролювання податкової 

діяльності; 
– регулювання податкової діяльності. 

ФУНКЦІЇ ПОДАТКОВОГО 
МЕНЕДЖМЕНТУ 

УПРАВЛІНСЬКІ 
РІШЕННЯ У 

СФЕРІ 
ОПОДАТКУВАНН

Я 
ПІДПРИЄМСТВА 

(накази та 
розпорядження 

щодо управління 
податковими 
платежами) 

– Економічні (економічні плани, 
податковий бюджет, податковий 
календар, кошториси тощо); 

– технологічні (технологічні карти 
податкового планування тощо); 

– адміністративні (накази, зокрема 
Наказ «Про облікову політику 
підприємства», розпорядження тощо); 

– соціально-психологічні. 

МЕТОДИ ПОДАТКОВОГО 
МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ 

Інструменти 
податкового 
планування 

Оптимізація 
податкових платежів 
та зміна терміну їх 

сплати 

Інформаційне 
забезпечення 
податкового 
планування 

Методи податкового 
планування 
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податкового планування – це система поглядів 
платників податків щодо максимального вико-
ристання можливостей чинного законодавства з 
метою зменшення податкових платежів чи змі-
ни терміну їх сплати, відповідно, збільшення 
доходів та прибутків суб’єктів господарювання. 
Концепція податкового планування на підпри-
ємстві базується на відповідних принципах, а 
реалізують її з використанням методів, інстру-
ментів та моделей оптимізації податкових пла-
тежів, що дає змогу контролювати виконання 
податкових зобов’язань, підвищувати ефектив-
ність планування податків, змінювати терміни 
чи оптимізувати податкові платежі, відповідно, 
підвищувати якість системи менеджменту ор-
ганізацій.
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TAX PLANNING CONCEPT  
IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF ORGANIZATIONS

The article is devoted to the disclosure of theoretical and methodological applied aspects of the 
introduction and implementation of the concept of tax planning in the management system of organi-
zations through the principles, methods, tools, and models of tax management.

Tax planning has an important place in the enterprise management system and in its tax policy. 
The choice between different options for the implementation of financial and economic activity and 
the placement of assets of enterprise in order to achieve the lowest level of the tax burden is the 
essence of tax planning. It is based on the maximum use of all legal tax benefits, alternative tax de-
cisions, gaps in tax laws and other ways of tax payments optimization.

The concept of tax planning is the system of taxpayer’s views on maximum use of the possibilities 
of current legislation in order to reduce the tax payments or change their payment period and, accord-
ingly, increase income and profits of economic entities. The concept of tax planning at the enterprise 
is based on related principles and it is implemented using methods, tools, and models of tax payments 
optimization.

In this paper, the principles of tax planning are explored and the content of each of them is dis-
closed. The essence of tax planning tools is explained and the sequence of stages of their development 
is substantiated. The general and special methods of tax planning are systematized. Three groups of 
special methods of tax planning were chosen: methods based on tax privileges, methods based on the 
use of alternative tax and other decisions, methods that can be used due to gaps in tax legislation.

The essence, purpose, and tasks of tax planning are considered and also its role in the manage-
ment system of organizations is substantiated. The implementation of the concept of tax planning 
through principles, methods, tools, models of tax management is proposed. The relationship between 
the components of the implementation of the concept of tax planning in the management system of 
organizations is revealed.


