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STRATEGIC BASES OF ECONOMIC DEVELOPMENT  
ON THE INFORMATION TECHNOLOGY AND TECHNOLOGICAL PRINCIPLES 

Development of scientific and technological progress based on the understanding and using advanced infor-
mation and innovation technology's. Acceleration of the environmental country performance require using the 
new information resources that are associated with the creation, accumulation, processing of information and 
its transformation into innovation for direct use in various fields of business. 
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НА НОВЕЙШИХ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАХ 
В статье показаны перспективные направления развития экономики базирующиеся на новейших 

информационно-технологических принципах. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ  
ПОДАТКОВИХ ПЛАТЕЖІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 
Наведено результати дослідження практики організації обліку податкових платежів на підприєм-

стві та їх гармонізація з фінансовим обліком; розроблено шляхи удосконалення облікової політики що-
до податків і зборів; в тому числі інформаційні моделі обліку податкових доходів і витрат в складі по-
датку на прибуток. 

Ключові слова: податкові платежі, облікова політика, облік, доходи, витрати, облікові регістри, 
податкова звітність, гармонізація. 

Постановка проблеми. Податки, які сплачують суб’єкти господарської діяльності, прямо або опосередковано впливають на фі-нансові результати підприємств, установ, на яких, згідно з діючими нормативними доку-ментами, покладено обов’язок сплачувати загальнодержавні та місцеві податки і збори. 

Тому неповне нарахування і сплата податків, несвоєчасне складання податкової звітності, помилки при організації обліку податкових платежів передбачають застосування фінан-сових санкцій, стягнення штрафів, нарахуван-ня і сплату пені з боку платників податків. В сучасних умовах ринкових відносин особливо 
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 актуальною є роль обліку і аналізу податко-вих платежів, як невід’ємної частини системи управління діяльністю підприємства. 
Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. Дослідження теоретичних і практичних основ обліку податкових платежів висвітлено в працях вчених Ф. Ф. Бутинця, Б. І. Валуєва, О. О. Василик, В. П. Вишневського, З. В. Гуцай-люка, А. Г. Загороднього, М. М. Коцупатрого, Ю. А. Кузьмінського, А А. Мазаракі, О. І. Мали-шкіна, Я. В. Соколова, В. В. Сопко, В. О. Шевчу-ка, М. Г. Чумаченко та інших. Однак, не змен-шуючи цінності одержаних результатів нау-ковців при вивченні теоретичних аспектів організації обліку, доцільні розробки окремих об’єктів податкових платежів, гармонізації теорії і практики обліку, дослідження пробле-матики податкових платежів в інформацій-них системах підприємств, установ як підґру-нтя для прийняття фінансово-економічних рішень. 
Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування теоретичних та практичних питань обліку податкових платежів, їх гармо-нізації з фінансовим обліком, розробка прак-тичних рекомендацій по вдосконаленню форм і змісту податкової звітності для прийн-яття економічних рішень в процесі контролю за діяльністю підприємств. 
Виклад основного матеріалу. Згідно ви-мог Закону України «Про бухгалтерський об-лік і фінансову звітність в Україні» [1] осно-вою організації та методології обліку є облі-кова політика підприємства, яка має включа-ти методи і процедури ведення фінансового, управлінського обліку і обліку податкових платежів (податковий облік). В сучасних умо-вах господарювання показники бухгалтерсь-кого обліку максимально повинні використо-вуватися для складання податкової звітності, задовольняти інформаційні потреби податко-вих органів по нарахуванню і своєчасності сплати податків та зборів кожної юридичної і фізичної особи. При розробці наказу про облікову політи-ку пропонується включення окремого розділу «Організація обліку податкових платежів» та формування внутрішнього положення про податковий облік на підприємстві. Це дозво-лить нівелювати значні відмінності між фі-нансовим і податковим обліком активів, зобо-

в’язань, складання різних форм звітності, які не урегульовані законодавчо-нормативними документами України. Пропонуємо включати до вказаного розділу облікової політики кож-ного підприємства описати наступні елементи: 1) Робочий план рахунків – визначити рахунки і субрахунки для кожного виду пла-тежів і зборів (рахунки 64, 70, 90 та інші). На-приклад, облік розрахунків за загальнообов’я-зковим державним соціальним страхуванням, виходячи з практики їх нарахування та кана-лам сплати, на наш погляд, обліковувати на рахунку 645 замість 65 «Розрахунки за стра-хуванням». Це буде відповідати призначенню, структурі даних зборів, а також дозволить спростити організацію фінансового і податко-вого обліку даних платежів. 2) Графік документообігу документів – описати рух кожного первинного і зведеного документу, облікового регістра до складання податкової звітності. У зв'язку з переходом підприємств України в 1997 і 2011 рр. на нові системи оподаткування змінився також поря-док визначення розміру оподаткованого при-бутку, величина якого відрізняється від при-бутку, розрахованого за даними фінансового обліку. В діючих нормативних документах, наприклад в розділу 3 Податкового кодексу України (ПКУ) відсутні описання складу зве-дених документів, облікових регістрів з реєст-рації податкових доходів і витрат [2]. Склад суми доходу визначено розділу 3 ст. 14 ПКУ, відповідно до якої він включає загальну суму доходу платників від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) у грошовій, мате-ріальній і нематеріальній формах як на тери-торії України, так і за її межами. У бухгалтер-ському обліку такі операції відображуються записами в регістрах бухгалтерського обліку по дебету рахунків обліку коштів і кредиту рахунків обліку розрахунків чи реалізації. З іншого боку, сума нарахованих доходів відпо-відає вартості відвантаженої продукції, това-рів, робіт, послуг. Відповідно до ПКУ (розділу 3 ст. 14) ви-трати представляють суму будь-яких витрат у грошовій, матеріальній чи нематеріальній формі, що здійснюються для ведення госпо-дарської діяльності платника податків, в ре-зультаті яких відбувається зменшення еконо-мічних вигод у вигляді вибуття активів або 
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СТРАТЕГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ ТА ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ збільшення зобов’язань, у наслідок чого від-бувається зменшення власного капіталу (крім змін капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власником). Таким чином, виникає необхідність окремого обліку податкових до-ходів і витрат.  Податковий облік доходів, собівартості реалізованої продукції, товарів, робіт і послуг, інших витрат пропонується вести щомісячно в журналах або спеціальних відомостях, де передбачити додаткову графу в розрізі аналі-тичних рахунків. Для узагальнення складових 

обліку податку на прибуток необхідно на ос-нові журналів або відомостей складати Книгу обліку доходів і витрат наростаючим підсум-ком з початку року. Книгу треба поділити на дві частини: І – облік доходів, ІІ – облік витрат господарської діяльності, де в розрізі місяців звітного року і кожного елементу доходів або витрат формувати загальну суму. Така схема книги дозволить сконцентрувати всю обліко-ву інформацію за рік в одному обліковому ре-гістрі і спростить заповнення податкової звіт-ності (рис. 1). 
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Одним з проблемних питань організації і фінансового, і податкового обліків є удоско-налення облікового регістру по нарахуванню амортизації основних засобів. Так як типові форми розрахунків не відповідають діючим методам нарахування зносу основних засобів згідно П(С)БО 7 і ПКУ: прямолінійному, змен-шення залишкової вартості, прискореному зменшенню залишкової вартості, кумулятив-ному, виробничому, ми пропонуємо складати Відомість нарахування амортизації основних засобів, яку необхідно затвердити внутрішнім Положенням організації податкового обліку і Наказом про облікову політику підприємства. Даний регістр буде призначений для щоміся-чного нарахування зносу необоротних акти-вів в розрізі прийнятих на підприємстві мето-дів і також використовуватися для заповнен-ня спецдодатку до Декларації з податку на прибуток підприємства. 

Проведене дослідження нормативних до-кументів України по оподаткуванню показує, що єдиним податком, до якого розроблено всі первинні документи (податкові накладні), облікові регістри (реєстри отриманих та ви-даних податкових накладних), звітність, є по-даток на додану вартість (ПДВ) (рис. 2). Практика організації податкового обліку показує, що облікові регістри мають залежати від системи оподаткування підприємства. Так, облік податкових платежів в умовах опо-даткування підприємства за спрощеною сис-темою має значно менше відмінностей від фінансового обліку, ніж облік податкових платежів в умовах оподаткування податку на прибуток. Використання вказаних облікових регістрів для обліку податкових платежів дасть змогу контролювати склад доходів, ви-трат, податкових зобов’язань (кредиту) з ПДВ, одночасно покращуючи якість та інфор-
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маційне забезпечення показників, що відо-бражаються у податковій звітності. 3) Оцінка запасів – описання методів спи-сання запасів, що використовуються на підп-риємстві (середньозваженої собівартості, іде-нтифікованої собівартості, нормативних ви-трат, ціни продажу, ФІФО) згідно П(С)БО 9 «Запаси». При цьому, на наш погляд, доцільно повністю гармонізувати організацію фінансо-вого і податкового обліку по вибуттю матері-алів, сировини, прийняти одні й ті ж методи і звузити їх до мінімум. Це дозволить також скоротити витрати на ведення бухгалтерсь-кого обліку. 4) Момент виникнення доходів, витрат, податкового кредиту і зобов’язань з ПДВ – описати згідно з діючим податковим законо-давством. 5) Амортизаційні нарахування необорот-них активів – також доцільно як і при оцінці запасів використовувати одні і ті ж методи в податковому і фінансовому обліку, що значно скоротить людино-години роботи бухгалтер-ського апарату підприємства. 6) Облік тимчасових різниць – описати згідно діючих нормативних документів та з виділенням в робочому плані рахунків підп-риємства спеціальних субрахунків, розробити методичні рекомендації з обліку тимчасових різниць відповідно до технологічних особли-востей підприємства. 7) Методика визнання безнадійної дебітор-ської і кредиторської заборгованостей – описа-ти порядок списання безнадійної заборгованос-ті з використанням бухгалтерських рахунків 

(36, 63, 68, 64) та корегування податкових дохо-дів, витрат і податкового кредиту з ПДВ. 8) Комп’ютерне забезпечення (автома-тизація обліку) – використання раціональної ефективної програми з обліку податкових платежів підприємства. Зміст і структура облікової політики підп-риємства в розділі «Організація обліку подат-кових платежів» повинна в основному відпо-відати законодавчим і нормативним актам та висвітлювати ті моменти, які відсутні в ПКУ [3].  Аналіз системи організації обліку на підп-риємствах Південного регіону України пока-зує відсутність чіткого визначення посадових обов’язків економіко-облікового апарату по веденню податкового обліку. Окремі науковці пропонують структурувати різні відділи бух-галтерської служби (розрахунковий, фінансо-вих результатів, грошових коштів, необорот-них активів та інші) відособлюючи бухгалте-ра з податкового обліку [3]. На нашу думку, це здійснювати нераціонально, так як практика ведення фінансового, управлінського і подат-кового обліку показує, що спеціаліст з обліку доходів по реалізації продукції, товарів, пос-луг або по обліку виробничих та інших витрат краще інших спеціалістів може в короткий термін визначити повний склад тієї чи іншої складової податку на прибуток. Тому розпо-діл обов’язків з обліку податкових платежів пропонуємо забезпечити частково між пра-цівниками бухгалтерської служби, що сприя-тиме складанню неупередженої і правдивої інформації про діяльність підприємства. 
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СТРАТЕГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ ТА ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ Проведені дослідження складу і змісту податкової звітності показують, що окремі показники дублюються в додатках, розрахун-ках та деклараціях, не містять суттєвого інфо-рмаційного навантаження і є громіздкими, вимагають значної кількості часу для їх скла-дання. Крім того, показники податкової звіт-ності не повно характеризують дійсний фі-нансовий стан підприємства і вимагають не тільки значних трудозатрат для заповнення і перевірки, а й нераціонального витрачання великої кількості паперу. Одна група вчених пропонує для удоско-налення звітності доповнити примітки до річ-ної фінансової звітності розділом XIV «Податки, збори, внески», що містить інфор-мацію про стан розрахунків за податковими платежами [3]. Однак, надання такої інформа-ції зовнішнім користувачам не відповідає призначенню фінансової звітності як підсис-теми інформації для внутрішніх користувачів з метою прийняття управлінських рішень. Друга група вчених для удосконалення інформаційного забезпечення процесу прийн-яття економічних рішень щодо податкових платежів пропонує впровадження Звіту про стан податкових платежів підприємства, в якому формуються обліково-аналітичні пока-зники, необхідні для аналізу системи управ-ління податковими платежами та податковим середовищем підприємства [4]. На наш пог-ляд, доцільно складати Примітки до податко-вої звітності, як це зазначено в П(С)БО, що регламентує складання фінансової звітності. Запропонований документ представляє інфо-рмацію керівництву підприємства про стан заборгованості за окремими податками та зборами, суми нарахованих та сплачених по-датків і зборів, нарахування штрафних санк-цій щодо несплати або простроченої сплати податків та зборів. Складання приміток до податкової звіт-ності дозволить деталізувати інформацію до рівня, необхідного для прийняття управлінсь-ких рішень щодо податкових платежів, враху-вання можливості контролю показників у по-датковому середовищі підприємства. Проведене дослідження свідчить, що складанню податкової звітності на підприєм-ствах приділяється значно більша увага, в по-рівнянні з фінансовою та статистичною звіт-

ністю. Це пояснюється тим, що, по-перше, по-датковими органами перевіряється достовір-ність формування бази оподаткування в осно-вному за даними податкового обліку і, в окре-мих випадках, за даними фінансового обліку. Аналіз складу і структури податкової звітнос-ті показує, що інформація щодо більшості за-гальнодержавних і місцевих податків та збо-рів дублюється, зокрема, спочатку подається у спеціальних додатках, а потім відображаєть-ся у податкових деклараціях по ПДВ, податку на прибуток підприємства та інших. Крім то-го, значна кількість додатків, що подаються одночасно з податковими деклараціями, не містять суттєвого інформаційного наванта-ження, а використовуються лише як допоміж-ні таблиці. Для удосконалення складу та змісту фор-ми податкової звітності запропоновано внес-ти наступні зміни:  
– спростити форми податкової звітності шляхом виключення даних, які дублюють-ся у інших формах звітності; 
– скоротити до мінімуму (1–2) окремі додат-ки до податкових декларацій, оскільки во-ни не несуть суттєвої інформації при при-йнятті економічних рішень в процесі конт-ролю діяльності підприємства. 
Висновки і перспективи досліджень. Проведене дослідження методичних аспектів обліку податкових платежів дозволило зроби-ти наступні висновки: 1) Для удосконалення обліку податкових платежів необхідна розробка відповідних ор-ганізаційних принципів. Наприклад, форму-вання в наказі про облікову політику окремо-го розділу «Організація обліку податкових платежів», де пропонується описати всі мето-дичні аспекти організації податкового обліку з урахуванням технологічного процесу підп-риємства. 2) Для раціональної організації податко-вого обліку розподіл обов’язків між працівни-ками відділу бухгалтерського обліку, пропо-нується здійснити частково між усіма праців-никами відділу, що дозволить забезпечити складання повної і правдивої інформації про діяльність підприємства без додаткових ви-трат на утримання персоналу. 3) Розроблені інформаційні моделі обліку доходів і витрат податку на прибуток та шля-
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 хи удосконалення форм облікових регістрів і податкової звітності, що позитивно познача-ються на якості інформаційних потоків, при-йняття оперативних управлінських рішень при оподаткуванні підприємства. 
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Наведено результати досліджень сутності та змісту поняття «витрати», здійснено аналіз даної 

економічної категорії. Сформовано позицію стосовно досліджуваної проблематики. 
Ключові слова: витрати, затрати, середні затрати, витрати виробництва, витрати обігу, люд-

ські витрати. 

Постановка проблеми. Виробництво та реалізація продукції будь-якого підприємства України потребують трудових, матеріальних і грошових витрат. Витрати підприємства на спожиті засоби виробництва, предмети праці й оплату праці працівників, виражені у гро-шовому виразі, утворюють собівартість про-дукції. Процес виробництва завжди пов'яза-ний з використанням робочої сили та засобів 

виробництва, які втілюються в продукті. Останній характеризується корисністю (споживною вартістю) і трудомісткістю, тоб-то певною кількістю затраченої праці. Чим продуктивніша праця, тим нижча трудоміст-кість одиниці створеного продукту. В умовах ринкової економіки виникає проблема у ви-значенні витрат, їх розподілу за об'єктами та забезпечення мінімізації, а це потребує управ-
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