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Сучасна картина світогосподарських відносин характеризується 

наявністю високих транзакційних витрат щодо ведення бізнесу, вагома частина 

яких припадає на податкове адміністрування, що має складну структуру й 

методологію податкових та інших зборів та платежів, прирівняних до податків. 

Це вимагає формування адекватної податкової політики на підґрунті 

удосконалення системи бюджетування податків суб’єкта господарювання [1]. 

Дослідженням податкового планування присвячені роботи таких відомих 

науковців, як: Я.І. Глущенко [2], Д.І. Деми [1], Г.П. Мартинюк [1], 

Л.О. Сухаревої [2], П.М. Сухарева [2], І.В. Шевчук [1] та ін. При цьому, інтерес 

до вивчення нових аспектів в системі бюджетування податків в умовах 

мінливого бізнес-середовища зростає і сьогодні. 

Бюджети податкових платежів використовують дані практично всіх 

операційних бюджетів суб’єкта господарювання. Так, в основу розрахунку 

бюджетів податків покладено показники таких бюджетів: продажу, закупівлі 

матеріалів (товарів), прямих витрат на оплату праці, виробничих накладних 

витрат, витрат на збут, адміністративних витрат тощо. 

Крім цього, складання бюджетів податків має враховувати той факт, що 

більшість податків підприємства, розрахованих за звітний період, підлягають 

сплаті в наступному звітному періоді. В результаті, інформація щодо бюджетів 

податків звітного періоду відображаються в бюджетному звіті про рух 

грошових коштів наступного звітного періоду, що обумовлює ефект "зсуву".  

Слід також зауважити, що в сучасних умовах господарювання значущим 

фактором формування системи бюджетуванні податків виступає динамізм 

податкового законодавства. Порядок оподаткування, чинний на момент 

складання бюджетів податків, з плином часу підлягає перегляду й за 

необхідності коригуванню залежно від діючих обставин та змін, що вимагає 

здійснення постійного моніторингу процесу бюджетування податків. Ця 

специфіка безпосередньо впливає на порядок складання бюджетів податків. 

Таким чином, серед існуючих підсистем управління, бюджетування 

податків характеризується низкою відмінних рис і властивостей, ґрунтується на 

використанні інформації більшої частини підрозділів підприємства, що 

потребує постійного моніторингу й своєчасного коригування грошових потоків 

щодо здійснення податкових платежів.  
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