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РОЗВИТОК ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ 

 

Передумовою забезпечення стабільності економіки України є ефективне 

функціонування податкової системи, яка дозволяє здійснення органами 

державної виконавчої влади внутрішньої та зовнішньої політики, регулювання 

і стимулювання економіки, фінансування соціальних заходів. Однак 

позитивний ефект досягається лише за умови ефективної податкової політики, 

яка проявляється у забезпеченні виконання податками не лише фіскальної, але 

й стимулюючої функції, у встановленні та належному обґрунтуванні 

податкових правил, у стабільності та передбачуваності, в досягненні 

необхідного рівня збалансованості інтересів держави і платників податків [1]. 

Важливим інструментом податкової політики є податковий облік, 

правильність ведення якого та своєчасне відображення податкових операцій у 

податковій звітності є однією з основних умов ефективної діяльності 

підприємств. Враховуючи, доволі жорстоку систему фінансових санкцій, що 

застосовуються до підприємств за умов виявлення помилок при здійснені 

податкового обліку та формуванні податкової звітності, очевидно, що 

ефективна податкова система передбачає чітке законодавче обґрунтування 

усіх елементів податкового обліку [2]. 

Становлення і функціонування системи податкового обліку в Україні 

характеризується відсутністю чітко сформульованої концепції, 

непослідовністю здійснюваних кроків в зміні податкового законодавства, 

надмірною орієнтованістю на інтереси державних фіскальних органів. 

Необґрунтованість та поспішність в прийнятті рішень щодо змін в облікових 

процедурах призвели до недовіри користувачів до звітної інформації, знизили 

її значення як важливого чинника прийняття управлінських рішень. Тому 

виникає необхідність поглибленого дослідження теоретичних та практичних 

аспектів організації і функціонування інституту податкового обліку як 

складової частини податкового менеджменту на підприємствах. 

Вперше був використаний термін «податковий облік» і описані правила 

ведення податкового обліку валових витрат, валових доходів і визначення 

прибутку до оподаткування в Законі України «Про внесення змін до Закону 

України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.1997 року. 

Поняття «податковий облік» зустрічалось і в Законі «Про податок на додану 
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вартість» від 03.04.97 р. Але визначення терміну «податковий облік» в обох 

вищеназваних законах немає. Цей факт призвів до того, що серед науковців і 

практиків з бухгалтерського обліку України до сих пір ведеться дискусія 

відносно правомірності використання самого терміну «податковий облік». Ряд 

економістів вважають, що замість терміну «податковий облік» повинен 

використовуватися термін «податкові розрахунки», які є складовою 

бухгалтерського обліку. Окремі вчені вважають, що податковий облік є 

окремим видом бухгалтерського обліку, і, оскільки цей термін 

використовується в законах України, він має право на юридичне існування. 

До 1997 року не було суттєвих відмінностей у визначенні об’єктів 

оподаткування за даними бухгалтерського обліку і за даними податкового 

законодавства. Більшість економістів вважають, що податковий облік включає 

в себе облік розрахунків з бюджетом з ПДВ, податку на прибуток, єдиного 

податку, розрахунків за ЄСВ та органами соціального страхування з 

відповідних нарахувань та утримань із заробітної плати [3, с. 9]. 

Реформування економіки України зумовило необхідність приведення 

вітчизняного обліку у відповідність до загальноприйнятих світових принципів 

організації обліку, оскільки відмінності вітчизняної системи від діючої в 

економічно розвинутих країнах світу ускладнюють інтеграцію нашої держави 

у міжнародну економіку, не сприяють залученню іноземних інвестицій в 

Україну. Тому прийнято ряд кардинальних заходів щодо реформування 

методології організації бухгалтерського обліку на підприємствах. Одним з 

напрямів такого реформування є прийняття Податкового кодексу України, 

який набув чинності 1 січня 2011 року.  

Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у процесі 

встановлення, зміни та скасування податків і зборів що справляються в 

Україні, визначає їх вичерпний перелік та порядок їх адміністрування, 

платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію 

контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час 

здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення 

податкового законодавства. 

З прийняттям Податкового кодексу повністю змінена система 

оподаткування в Україні. Кількість податків зменшилася майже вдвічі. 

Передбачено поетапне зниження базових ставок по основних податкових 

платежах протягом декількох років [1]. 

Вважаємо доцільним максимально наблизити та інтегрувати 

бухгалтерський та податковий облік для спрощення сприйняття та 

використання даних обліку для ефективного функціонування податкової 

системи та збільшення надходжень до державного бюджету. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО ТА УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ 

В УМОВАХ АВТОМАТИЗАЦІЇ 

 

В сучасних умовах господарювання для підприємств надзвичайно 

важливим для удосконалення своєї роботи є використання даних обліку, 

зазвичай бухгалтерського обліку. Проте для вирішення управлінських задач, 

бракує аналітичних та оперативних даних обліку, які характеризують реальні 

фінансові та виробничо-економічні процеси, тому різко зростає роль засобів 

автоматизації обліку, що дозволяють практично повністю вирішити проблему 

точності та оперативності інформації. Загальновідомо, що фінансовий та 

управлінський облік – різні форми однієї і тієї ж системи, але управлінський 

облік є поняттям більш ємним, ніж фінансовий облік, хоча і базується на 

обліковій інформації. Тому завданням удосконалення організації обліку в 

умовах автоматизації можна назвати організацію збирання, реєстрації, 

трансформації та передачі інформаційних ресурсів для прийняття 

управлінських рішень. 

Використання сучасних інформаційних технологій в управлінні змінило 

функції облікового апарату у виконанні первинного обліку: при ручному 

веденні бухгалтерського обліку витрачається до 70% часу облікового 

персоналу лише на відображення операцій в облікових регістрах; за умов 

автоматизації обліковому персоналу немає потреби втручатися в 

інформаційний процес [5]. 

Найбільш перспективним є автоматизація планово-управлінських 

функцій на базі персональних електронно-обчислювальних машин, 

установлених безпосередньо на робочих місцях фахівців (автоматизованих 

робочих місць), які набули широкого поширення в організації управління 

підприємством. Це дозволить використовувати систему спеціалістам, які не 

мають спеціальних знань в області програмування, але приймають 

управлінські рішення на основі аналізу облікових даних. Автоматизовані 

робочі місця (АРМ) це комплекс інформаційних ресурсів, програмно-

технічних та організаційно-технологічних засобів індивідуального та 

колективного користування, об’єднаних для виконання певних функцій 

професійних працівників управління. 


