34 │ Сучасні наукові погляди на економічний розвиток країни

Коропецький О.О.
аспірант,
Науковий керівник: Скриньковський Р.М.
кандидат економічних наук, доцент,
Львівський університет бізнесу та права
ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Сучасна теорія [1-8] та практика ведення бізнесу в Україні доводить,
що в сучасних умовах господарювання (в системах визначення
результативності бізнес-процесів «ефект – результат» та «ціль – засіб –
результат») підприємства потребують розробки податкової політики, яка
б не тільки враховувала ключові особливості діяльності суб’єкта
господарювання та перспективи його розвитку, а й давала можливість
оцінити вплив податкових платежів на його фінансовий стан.
Виходячи з результатів аналізу наукових праць Л. Ткачик [1],
О. Кузьміна [5], Г. Павловського [6] та Ю. Півняк [7], можна
стверджувати, що управління податками на підприємствах реалізовують
через функції (або функціональні елементи) корпоративного податкового
менеджменту,
які
можна
виділити,
виходячи
із
таких
загальноуправлінських функцій менеджменту [6; 8]:
1) контролювання досягнення результатів;
2) планування, виходячи з головної мети;
3) дія як форма діяння;
4) координація і коректуючі дії (у системі організації праці та
виробництва).
Механізм
трансформації
загальноуправлінських
функцій
менеджменту у спеціальні функції корпоративного податкового
менеджменту наведений на рис. 1.
Поряд з тим, на основі результатів аналізу праці [1; 3] встановлено,
що
ефективне
функціонування
корпоративного
податкового
менеджменту на результат (зниження податкових ризиків, забезпечення
оптимального податкового навантаження) можливе при належній
організації та узгодженій взаємодії усіх його функціональних елементів
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(див. рис. 1), де метою податкового менеджменту є розробка та
реалізація податкової стратегії, яка дозволить оптимально поєднати
податкове навантаження та максимально досягнуті результати
підприємства.
ЗАГАЛЬНІ ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ (МЕНЕДЖМЕНТУ)

1. Контролювання
процесу з метою
досягнення результатів

2. Планування,
виходячи із головної
мети

3. Дія
як форма діяння

4. Координація і коректуючі дії

Податкове планування
Податковий аналіз
Податковий моніторинг
Податковий облік та звітність
Податковий контроль
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ КОРПОРАТИВНОГО
ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Рис. 1. Трансформація загальноуправлінських функцій менеджменту
у функції корпоративного податкового менеджменту
Джерело: сформовано на основі [1; 6-8]

Водночас з’ясовано, що одним із найважливіших (ключових)
показників ефективності податкового менеджменту підприємства є
максимальна мінімізація податкових зобов’язань шляхом законного
використання існуючих протиріч у Податковому кодексі України.
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