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Податкове планування на мікрорівні визначається як система заходів підприємства, спрямована на макси-
мальне використання можливостей чинного законодавства з метою законної оптимізації податкових платежів; 
бюджетування податків – система заходів, спрямована на визначення планової суми податкових платежів, що 
підлягають сплаті підприємством у майбутніх періодах; розрахунок поточних податкових платежів – система 
заходів, спрямована на обчислення фактичної суми податкових платежів, що підлягають сплаті підприєм-
ством у поточному звітному періоді. Оптимізація податкових платежів на мікрорівні передбачає дотримання 
таких умов здійснення господарської діяльності підприємства, за яких показник прибутковості діяльності про-
мислового підприємства наближається до максимуму, а ризики господарювання – до мінімуму.

Ключові слова: податкове планування, промислове підприємство, методика, ефективність, податковий 
план.

Налоговое планирование на микроуровне определяется как система мероприятий предприятия, направ-
ленная на максимальное использование возможностей действующего законодательства с целью законной 
оптимизации налоговых платежей; бюджетирования налогов – система мер, направленная на определение 
плановой суммы налоговых платежей, подлежащих уплате предприятием в будущих периодах; расчет те-
кущих налоговых платежей – система мер, направленная на вычисление фактической суммы налоговых 
платежей, подлежащих уплате предприятием в текущем отчетном периоде. Оптимизация налоговых плате-
жей на микроуровне предполагает соблюдение таких условий осуществления хозяйственной деятельности 
предприятия, в которых показатель прибыльности деятельности промышленного предприятия приближается 
к максимуму, а риски хозяйствования – к минимуму. 

Ключевые слова: налоговое планирование, промышленное предприятие, методика, эффективность,  
налоговый план.

Tax planning at the micro level is defined as a system of measures of the enterprise aimed at maximizing the 
possibilities of current legislation in order to legally optimize tax payments; tax budgeting – a system of measures 
aimed at determining the planned amount of tax payments payable by the enterprise in future periods; calculation 
of current tax payments – a system of measures aimed at calculating the actual amount of tax payments payable by 
the enterprise in the current reporting period. Optimization of tax payments at the micro level involves compliance 
with such conditions of economic activity of the enterprise, under which the profitability of the industrial enterprise 
is approaching the maximum, and business risks – to the minimum. The proposed methodology of tax planning is 
based on system and project approaches, and, in particular, provides for: systematization of tax schemes and their 
selection according to the priority of use in the development of tax planning projects; selection of the optimal project 
on the basis of optimality criteria; comprehensive analysis of the tax field and the results of tax planning; current 
monitoring of the implementation of tax plans, the results of which offset the impact of negative factors through the 
use of backup and emergency projects. Thus, tax planning in industrial enterprises is a complex, integrated pro-
cess, the rationalization of which should be based on a systematic approach using the achievements of economic, 
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financial and legal disciplines. The introduction of tax planning in the management system of an industrial enterprise  
allows to make more meaningful conclusions about the further development of activities and reduce the risk of mak-
ing wrong decisions in a particular problem situation.

Keywords: tax planning, industrial enterprise, methodology, efficiency, tax plan.

Постановка проблеми. Одним із напрямів 
підвищення ефективності господарювання 
на підприємствах промисловості є запрова-
дження податкового планування, що являє 
собою інтеграційний процес раціоналізації 
господарської діяльності з позиції відповід-
ності діючому податковому законодавству 
та стратегії життєздатності суб'єктів господа-
рювання [3]. Для вітчизняних промислових 
підприємств податкове планування висту-
пає необхідним засобом адаптації до мінли-
вості зовнішнього середовища. Складання 
прогнозу податкових платежів, виявлення 
та аналіз факторів, які впливають на рівень 
оподаткування, оцінка економічної діяль-
ності вкладання коштів у бізнес за існуючого 
рівня податкового навантаження створю-
ють підґрунтя для обрання підприємствами 
оптимального варіанту здійснення фінан-
сово-господарської діяльності в умовах чин-
ної податкової системи України. Податкове 
планування дозволяє підприємству уникнути 
багатьох складних ситуацій; частково усуває 
негативний ефект невизначеності середо-
вища функціонування, поліпшує координацію 
дій, сприяє більш раціональному викорис-
танню фінансових ресурсів, дозволяє керів-
ництву приймати більш обґрунтовані управ-
лінські рішення.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Важливі теоретичні та практичні 
аспекти податкового планування на підпри-
ємствах в наш час досліджувались і висвіт-
лювалися такими вітчизняними вченими, як 
В. П. Вишневський, А. Г. Загородній, А. В. Єли-
сєєв, А. Я. Кізима та інші. Але методика подат-
кового планування для підприємств промис-
ловості до цього часу не розроблялась і, як 
показав аналіз господарської діяльності під-
приємств Луганської області, у них відсутній 
системний підхід до організації податкового 
планування, що негативно позначається на 
якості управлінських рішень. Тому це питання 
є актуальним і являє собою важливу науково-
практичну проблему.

Тому метою статті є дослідження досвіду 
організації податкового планування на про-
мислових підприємствах, послідовність його 
етапів; та розробка методики податкового 
планування на промисловому підприємстві. 

Виклад основного матеріалу. З процесу-
альної точки зору податкове планування на 
промисловому підприємстві – це формування 
системи параметрів, що визначають стан опо-
даткування господарюючого суб'єкта і заходів 
впливу на нього. Все це знаходить відобра-
ження в податковому плані підприємства.

Розробка податкового плану повинна почи-
натися з формулювання цілей розвитку про-
мислового підприємства на перспективу і 
оцінки наявних ресурсів, які можуть бути заді-
яні для розвитку цих цілей [4].

Розроблена промисловим підприємством 
стратегія життєздатності відображає основні 
напрями розвитку в області оподаткування. 
Згідно з даною стратегією формуються річні 
бюджети підприємств з урахуванням подат-
ків. Відносно річних бюджетів формуються 
тактичні податкові бюджети, наприклад на 
квартал, на місяць.

Тактичні податкові плани містять ті заходи 
щодо податкової оптимізації, які повинні бути 
виконані в конкретних умовах для забез-
печення реалізації річного бюджету під-
приємства. Саме за допомогою тактичних 
податкових планів відбувається координація 
поточної діяльності таким чином, щоб у разі 
відхилення від поставлених завдань в одному 
періоді можна було досягти намічених в річ-
ному плані цілей за рахунок більш інтенсив-
ної роботи в іншому періоді.

Річний бюджет потребує корегування 
(або навіть повної модифікації) тільки в тому 
випадку, якщо виконання поставлених в 
ньому завдань стає неможливим в залежності 
від змін зовнішнього і внутрішнього серед-
овища підприємства і не може бути забез-
печено за допомогою відповідних тактичних 
планів. В цій ситуації змінам підлягають річні 
плани, щоб не зірвати виконання стратегічних 
завдань підприємства. Стратегічні ж завдання 
можуть бути переглянуті тоді, коли зміна річ-
них бюджетів не здатна в намічені в страте-
гії терміни усунути відхилення, що виникли, 
і повернути діяльність підприємства в межі 
згідно плану.

Наступний етап методики податкового 
планування на промислових підприємствах– 
визначення шляхів реалізації заходів подат-
кового плану.
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На даному етапі необхідно скласти схему 
реалізації заходів податкового плану, а саме:

1. Оцінити можливість коригування тактич-
них податкових планів при отриманні негатив-
них відхилень по контрольованих показниках 
і розробити схему заходів щодо їх усунення.

2. Розробити заходи щодо коригування 
річних бюджетів з оптимізованими базами 
оподаткування при отриманні негативних від-
хилень за контрольованими показниками так-
тичних податкових планів.

3. Розробити альтернативні сценарії май-
бутнього розвитку підприємства неможли-
вості коригування річних бюджетів.

Кінцевий етап процесу податкового пла-
нування – контроль за реалізацією заходів 
податкового плану.

Даний контроль податкового планування 
можна здійснити шляхом порівняння плано-
вих показників з фактично досягнутими, який, 
перш за все, проводиться на рівні тактичних 
податкових планів підприємства.

З метою проведення моніторингу та про-
гнозу ефективності податкового планування з 
точки зору внутрішнього податкового менедж-
менту, оцінки реального податкового потен-
ціалу промислового підприємства пропону-
ється уніфікована форма карта податкового 
поля суб'єкта господарювання.

На наш погляд, до карти податкового поля 
промислового підприємства варто включити 
такі розділи:

1. Вид господарської діяльності і форми 
її здійснення, організаційно-правова форма, 
особливості ведення бухгалтерського та 
податкового обліку, податковий режим.

2. Основні соціально-економічні показники 
господарської діяльності.

3. Відомості про рахунки в банках та інших 
фінансово-кредитних установах, через які 
здійснюється сплата податків і зборів, недо-
їмки, штрафів, пені.

4. Дані про дочірні підприємства за наяв-
ності (загальні дані, основні економічні показ-
ники діяльності).

5. Доходи, що не є об’єктом або звільненні 
від оподаткування.

6. Архів даних (реєстр податкових актів і 
довідок) за результатами перевірок контро-
люючими органами.

7. Правове забезпечення здійснення 
зовнішньоекономічної діяльності (договори, 
угоди, ліцензії та ін.)

8. Заборгованість за податками та збо-
рами, фінансовими санкціями за податкові 
порушення в бюджети всіх рівнів.

9. Оцінка податкового навантаження на 
підприємство, розрахунок коефіцієнту елас-
тичності податків.

10. Динаміка податкового потенціалу та 
визначення його ефективності.

Слід зазначити, що крім створення адек-
ватної сьогоднішнім економічним реаліям 
структури податкового планування, визна-
чення повноважень і вимог до учасників про-
цесу планування податкових платежів, для 
успішної постановки діяльності по плану-
ванню податків необхідна наявність фінан-
сових, матеріально-технічних і інтелектуаль-
них ресурсів, які формуються при складанні 
щорічного податкового плану.

Матеріально-технічні ресурси, задіяні в 
процесі податкового планування, визнача-
ються до створення групи планування заходів 
щодо податкової оптимізації і формуються з 
двох частин [5]:

перша частина складається з елементів 
матеріально-технічної бази, що знаходиться 
у розпорядженні тих підрозділів підприєм-
ства, співробітники яких зайняті плануванням 
податкових платежів;

друга частина створюється спеціально з 
метою функціонування податкової групи.

Серед всього переліку матеріально-тех-
нічних ресурсів, необхідних для успішного 
здійснення функцій податкового планування, 
істотне місце повинні займати:

– забезпечення податкової групи сучас-
ними інформаційно-обчислювальними комп-
лексами, необхідними для застосування ста-
тистико-математичних методів визначення 
варіантів розподілу заходів щодо податкової 
оптимізації;

– використання в процесі роботи бібліотеч-
ного фонду, що складається з нормативної, 
наукової, практичної і періодичної літератури;

– застосування баз даних законодавства 
України, що полегшують пошук необхідної доку-
ментації нормативно-правового характеру.

Фінансова база організації податкового 
планування формується виходячи з потреб 
в здійсненні заходів щодо податкової опти-
мізації. Крім того, керівництво підприємства 
повинне сформувати політику стимулювання 
працівників груп планування, реалізації, 
контролю і оцінки заходів по податковій опти-
мізації за досягнення позитивних результатів 
процесу податкового планування [8].

Податкове планування як невід’ємна час-
тина податкового менеджменту є однією з 
умов ефективного розвитку підприємства. 
Податкове планування являє собою процес 
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визначення сум податкових платежів на основі 
аналізу та вибору різних об’єктів оподатку-
вання, пріоритетних видів підприємницької 
діяльності, конкретних операцій, можливостей 
використання податкових пільг для досягнення 
заданих результатів фінансово-господарської 
діяльності підприємства як у короткотермі-
новому, так і в довготерміновому періоді в 
умовах чинної податкової системи. В процесі 
податкового планування здійснюється збір і 
обробка даних за ситуаціями, які виникають на 
підприємстві під впливом системи оподатку-
вання, розробляються різні схеми діяльності, 
визначаються фінансові й товарні потоки, вза-
ємовідносини з постачальниками, покупцями, 
кредиторами, що дозволяє приймати певні 
управлінські рішення. Основні концептуальні 
елементи системи податкового планування на 
промисловому підприємстві можуть бути пред-
ставлені наступним чином (рис. 1). 

Методика податкового планування на про-
мисловому підприємстві має базуватися на 
системному та проектному підходах зі здій-
сненням: систематизації податкових схем 
та їх підбору за першочерговістю викорис-
тання при розробленні проектів податкового 
планування; вибору оптимального проекту 
на основі критеріїв оптимальності; комплек-
сного аналізу податкового поля та результатів 
податкового планування; поточного моніто-
рингу виконання податкових планів. 

Запропонована методика податкового 
планування базується на системному та про-
ектному підходах, і, зокрема, передбачає: 
систематизацію податкових схем та їх підбір 
за першочерговістю використання при розро-
бленні проектів податкового планування; вибір 
оптимального проекту на основі критеріїв опти-
мальності; комплексний аналіз податкового 
поля та результатів податкового планування; 

Система податкового планування на промисловому підприємстві

Зміст процедур податкового планування:
- аналіз динаміки змін у системі оподаткування, оцінка можливих наслідків таких змін для 

підприємства;
- оцінка економічної доцільності вибору оптимальної стратегії щодо формування 

податкових зобов’язань;
- прогнозування величини податкових зобов’язань при здійсненні  господарських операцій;
- визначення впливу умовно-постійних та умовно-змінних податків на результати 

діяльності;
- складання кост-карти з визначенням фактичних податкових ставок;
- виявлення й усунення причин зростання податкового навантаження на підприємство або 

нерівномірного його розподілу впродовж року;
- складання податкового платіжного календаря

Стадії податкового планування:
- стратегічне податкове планування;
- оперативне податкове планування

Принципи податкового планування:
- системність;                                  - оптимальність;
- багатоваріантність;                      - збалансованість;
- безперервність;                             - гнучкість

Основні завдання:
- виявлення та аналіз факторів, що здійснюють вплив на рівень податкового навантаження 

на підприємство;
- формування податкової стратегії, розробка й реалізація оперативних рішень щодо 

податкових зобов'язань

Мета: створення умов, що сприяють зростанню прибутку, за рахунок скоординованого, 
комплексного та цілеспрямованого використання різноманітних режимів оподаткування

Рис. 1. Елементи системи податкового планування на промисловому підприємстві
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поточний моніторинг виконання податкових 
планів, за результатами якого нівелюється 
вплив негативних чинників через використання 
резервних та аварійних проектів. 

Висновки. Таким чином, податкове плану-
вання на промислових підприємствах являє 
собою комплексний, інтеграційний процес, 
раціоналізація якого повинна базуватися на 

системному підході з використанням досягнень 
економічних, фінансових та юридичних дис-
циплін. Впровадження в систему управління 
промисловим підприємством податкового 
планування дозволяє робити більш змістовні 
висновки щодо подальшого розвитку діяль-
ності й знизити ризик прийняття неправильних 
рішень у конкретній проблемній ситуації.
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