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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ 

 

Постановка проблеми.  Рух податкових платежів до державного фонду, призводить 

до виконання функцій органами державної виконавчої влади здійснювати реалізацію 

внутрішньої і зовнішньої політики, регулювати і стимулювати певними методами 

економіку країни, фінансувати соціальні заходи. Забезпечення стабільності ринкової 

економіки на сучасному етапі розвитку можливо за  ефективності функціонування 

податкової системи.  

Важливим інструментом податкової системи є податковий облік. Враховуючи те, що 

правильність його ведення та своєчасне відображення податкових операцій у податковій 

звітності є однією з основних умов ефективної діяльності підприємств, облікове 

забезпечення звітності про податки і податкові платежі є надзвичайно важливим. 

Враховуючи, доволі жорстоку систему фінансових санкцій, що застосовуються до 

підприємств за умов виявлення помилок при здійснені податкового обліку та формуванні 

податкової звітності, то очевидно, що ефективна податкова система передбачає чітке 

законодавче обґрунтування усіх елементів податкового обліку . 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми обліку формування фінансо-

вого результату та його оподаткування всебічно висвітлювали відомі вітчизняні вчені. 

Дані проблематики висвітлено у працях: М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, В.П. Вишневського, 

М.Я. Дем'яненка, Г.Г. Кірейцева, Л.М. Кіндрацької, М.М. Коцупатрого, В.Г. Цінника, 

Ю.Я. Литвина, В.Б. Моссаковського, М.Ф. Огійчука, П.Т. Саблука, П.Я. Хомина та інших. 

Мета дослідження. Метою даної статті є дослідження сутності і значення 

податкового обліку в системі оподаткування України, розгляд проблеми взаємозв’язку 
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системи бухгалтерського та податкового обліку, які необхідно враховувати при організації 

податкового обліку на підприємствах України.                                                                                    

Основні результати дослідження. Перехід України до ринкових відносин, 

ускладнення у формуванні державного бюджету, регулюванні фінансових відносин між 

платниками податків та фіскальними органами зумовили потребу у запровадженні нового 

виду обліку - податкового. 

До 1997 р. у вітчизняному податковому законодавстві не було потреби в податко-

вому обліку, оскільки діючий рівень розвитку як оподаткування, так і системи бухгалтер-

ського обліку повністю давали змогу виконувати покладені на них завдання[4]. Поява і 

функціонування податкового обліку, спричинені неможливістю реалізації бухгалтерського 

обліку фіскальних інтересів держав. 

Завдання податкового обліку визначені Законом України "Про оподаткування при-

бутку підприємств", де передбачено ведення податкового обліку, але визначені лише 

податкові періоди та порядок обчислення податку на прибуток[1]. У подальшому подат-

ковому обліку передбачено також відображення податку на додану вартість, акцизного 

збору, місцевих податків і обов'язкових платежів до бюджетів різних рівнів. Норма-

тивними документами з оподаткування, якими передбачено ведення податкового обліку в 

Україні, не визначені предмет, метод і його методичні прийоми, інформаційне 

забезпечення. 

Окремі податкові показники формуються (нараховуються) виключно за даними 

бухгалтерського обліку. Не дивлячись на те, що податковий облік поєднується з 

традиційною системою бухгалтерського обліку, його не можна вважати лише складовою 

частиною останнього, оскільки суттєві особливості економічних категорій, які в ньому 

використовуються, зумовлюють значні відмінності не тільки первинних документів, 

аналітичних реєстрів, взаємозв'язку рахунків, але і методики організації цього процесу. 

Податковий облік тісно пов'язаний з бухгалтерським обліком. Адже обидва види 

обліку оперують одними і тими ж первинними документами; фіксують одні й ті ж дані і 

факти господарського життя. Як бухгалтерський, так і податковий облік здебільшого 

ведуть одні й ті ж спеціалісти – бухгалтери [5]. 

Якщо порівнювати принципи ведення податкового та бухгалтерського обліку то, 

цим двом видам обліку притаманні такі спільні риси як безперервність здійснення, 

суцільне відображення господарських фактів, юридична доказовість (документальний 

характер), вартісне вимірювання. 

Зворотною стороною зв'язку податкового та бухгалтерського обліку є те, що справ-

ляння податків відображається в бухгалтерському обліку як одна з господарських опе-

рацій на рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами"[5]. 

Другою особливістю податкового обліку є встановлення спеціальних правил форму-

вання обліково-податкових показників, відмінних від процедур бухгалтерського обліку. 

Так, відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", об'єктом 

оподаткування є прибуток, визначений шляхом зменшення суми скоригованого валового 

доходу звітного періоду на суму валових витрат та амортизаційних відрахувань[1]. 

Важливим аспектом податкового обліку є момент виникнення валових доходів, вало-

вих витрат для обчислення податку на прибуток та податкового кредиту для обчислення 

ПДВ[3]. Дія правила першої події, встановленого податковим законодавством спричинила 

те, що момент відображення зазначених показників для цілей оподаткування не збігається 

з моментом виникнення (визнання) бухгалтерських доходів та витрат. 

Третьою особливістю податкового обліку є визначення для кожного виду податків 

свого податкового періоду - терміну, протягом якого завершується процес формування 

податкової бази, остаточно визначається розмір податкового зобов'язання[2]. Необхідність 

цього показника обумовлюється тим, що багатьом об'єктам оподаткування (прибутку, 

доходу, виручці) властива тривалість у часі та повторюваність. 
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Водночас відповідно до ст. 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фі-

нансову звітність в Україні" для фінансової звітності встановлено єдині строки форму-

вання показників, підприємства подають річну бухгалтерську звітність після закінчення 

року, а проміжну - щоквартально. 

        Незважаючи на такий взаємозв'язок, результати за даними бухгалтерського та 

податкового обліку можуть відрізнятися між собою. Основними причинами таких 

відхилень є наявність відмінностей між правилами ведення бухгалтерського обліку і 

порядком формування податкової бази. Мова, перш за все, іде про відмінність у методиці 

визначення сум валових витрат, валових доходів і оподатковуваного прибутку у 

податковому обліку з сумами витрат і доходів і результатів діяльності у бухгалтерському 

обліку. Крім того, якщо у бухгалтерському обліку в цілому досліджено теоретичні 

категорії, існує окрема методологія обліку, то теоретична база податкового обліку 

обмежується лише правилами його ведення. Суттєвою відмінністю є призначення 

бухгалтерської і податкової звітності. Якщо за даними першої можна охарактеризувати 

фінансовий стан суб'єкта господарювання, то за даними другої - стан розрахунків з 

бюджетом за відповідними податками і зборами [4]. 

        Висновки. Отже, податковий облік має інтегруватися з бухгалтерським та іншими 

видами обліку господарської діяльності на основі єдиної бази даних інформаційної 

системи управління підприємством. 

Від створення ефективної системи підготовки облікових даних з метою 

оподаткування на рівні підприємства залежить як якість інформації, що надходить до 

державних податкових органів, так і поліпшення фінансового стану самого підприємства, 

оскільки правильна організація податкового обліку дасть змогу уникнути фінансових 

санкцій з боку державних фіскальних органів та оптимізувати податкові платежі. 

Враховуючи те, що самостійно розробити методику організації і ведення 

податкового обліку на підприємстві досить важко через відсутність методологічної 

підтримки зі сторони держави, суттєвого значення набувають послуги аудиторських 

компаній щодо постановки системи податкового обліку. Важливе значення при вирішенні 

цього завдання належить автоматизації обліку, що значно розширює його можливості та 

підвищує якість роботи бухгалтерів. 

Створення інтегрованої системи обліку і контролю на основі новітніх комп'ютерних 

технологій, методологічного забезпечення сприятиме поліпшенню податкових взаємо-

відносин на підприємствах з Державною податковою адміністрацією. 

 

Анотація 

У статті розкрито сутність і значення податкового обліку в системі оподаткування 

України, розглянуто проблеми взаємозв’язку системи бухгалтерського та податкового 

обліку. 

Ключові слова: система, платежі, організація, податковий облік, система 

оподаткування, бухгалтерський облік. 

 

 Аннотация 

 В статье раскрыта сущность и значение налогового учета в системе 

налогообложения Украины, рассмотрены проблемы взаимосвязи системы бухгалтерского 

и налогового учета. 

 Ключевые слова: система, платежи, организация, налоговый учет, система 

налогообложения, бухгалтерском учете. 

 

 Annotation 

 The article deals with the nature and importance of taxation in the taxation system of  

Ukraine, the problems of the relationship of financial and tax accounting. 

 Keywords: system, payment, organization, tax accounting, taxation, accounting. 
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СТРАТЕГІЇ ТА ЦІЛІ ВИХОДУ БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ ЗА НАЦІОНАЛЬНІ 

МЕЖІ 

 

                Постановка проблеми.  Розвиток міжнародних економічних зв’язків,  інтеграція 

України у світову економічну систему, вихід на міжнародні фінансові ринки сприяють 

транскордонному руху банківського капіталу, що продовжує набувати все більших 

масштабів.        Створення власних підрозділів за кордоном є для банку важливим 

стратегічним кроком, оскільки не тільки  зміцнює позиції банку, але й дає змогу зростати 

й розвиватися. 

Нині частка іноземних операцій в провідних банках світу складає більше третини  

від загального обсягу їхньої діяльності та сукупного прибутку. Географічна експансія і 

консолідація банків вийшла далеко за межі окремих країн. На жаль, певна «ізольованість» 

України від загальносвітових тенденцій розвитку процесів транснаціоналізації не дає їй 

можливості бути повноцінним суб´єктом, а не об´єктом, міжнародної фінансової 

діяльності. Відсутність в Україні власних потужних ТНК і ТНБ значно послаблює її 

позиції на міжнародній фінансовій арені та обмежує конкурентоспроможність економіки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Проблеми транснаціоналізації 

банківської діяльності розглядаються багатьма вітчизняними та зарубіжними вченими. 

Серед них -   Азаренкова Г.М., Кірєєв О. І., Смовженко Т. С., Роуз П.С., Шелудько  В.М. 

та ін. Переважна більшість робіт з питань розвитку комерційних банків України та їх 

інтеграції у міжнародні фінансові відносини присвячена традиційним видам 

зовнішньоекономічної діяльності і пов’язаними з нею банківськими операціями та 

послугами. Однак питання розробки стратегій виходу банку на закордонні ринки та їх 

альтернатив досліджено недостатньо, що викликає необхідність проведення аналізу в цій 

сфері діяльності банків. 

Формулювання завдання дослідження.     Метою роботи є дослідження мотивів 

та цілей транскордонної експансії комерційних банків,  визначення шляхів  та стратегій 

виходу комерційних банків на зовнішні ринки, виявлення потенційних можливостей 

вітчизняних банків скористатися перевагами, які надає вихід їх діяльності за національні 

межі, і проблем, із якими поєднана ця діяльність. 

Виклад основного матеріалу.  Банківський капітал стає все більш рухомим, 

концентрованим та інтернаціональним, перебуваючи у перманентному пошуку нових 


