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ведені з категорії дефолтних за пруденційними но-

рмами, проте залишаються знеціненими за МСФЗ. 

Загалом НБУ зміг підтвердити, що статистика 

NPLs в Україні є надійною і практично повністю ві-

дображає справжній стан речей у секторі. Водно-

час, якщо використати ширшу категорію непрацю-

ючих кредитів, яка би охоплювала як дефолтні, так 

і знецінені кредити, то їхня частка становила би на 

сьогодні 51.7% замість 48.9%, яка відображена в 

офіційній статистиці. Для усунення навіть цієї роз-

біжності НБУ планує зробити визначення непрацю-

ючих кредитів більш консервативним, щоб воно 

охоплювало обидві категорії[4]. 

Висновки. Незважаючи на загострення ситуа-

ції в країні у зв'язку з економічною кризою, підви-

щенням обмінного курсу національно валюти, зро-

стання інфляції, та у зв'язку з надзвичайними внут-

рішніми проблемами, банки всеодно роблять все 

можливе для покращення управління кредитним 

портфелем. Процес управління кредитним портфе-

лем банку призначений для забезпечення максима-

льного прибутку на певний рівень ризику. При 

оцінці кредитного ризику доцільно розділити кре-

дитний ризик на рівні транзакції та кредитний ри-

зик на рівні портфеля банку. При управлінні креди-

тним портфелем, аналіз структури активів є обов'я-

зковою умовою. Зрештою, це залежить від складу 

кредитного портфеля, його ефективності та прибу-

тковості. Для покращення якості кредитного порт-

феля банку необхідно: 

 провести розумну кредитну політику Ук-

раїни, вякій сума кредитний портфеля не переви-

щує 35—50%активів банку; 

 постійно контролювати банки, які здійс-

нюють агресивну кредитну політику на банківсь-

кому ринку, тобто більше 80% активів знаходиться 

в кредитному портфелі. На нашу думку, вони зна-

ходяться під загрозою, особливо в періоди нестабі-

льності. 

 розробляти та суворо дотримуватися по-

ложень основної грошово-кредитної політики з 

урахуванням зовнішніх та внутрішніх чинників, що 

впливають на роботу банку; 

 забезпечити ефективний моніторинг фі-

нансового стану позичальника для контролю дина-

міки сумнівних боргів у банку; 

 переоцінити кредитний портфель за реа-

льною вартістю (на ринку); 

 комерційні банки повинні ретельно під-

бирати зовнішнього аудитора для запобігання шах-

райству та запобігання асоціації аудитора особи з 

банком. 
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Анотація 

В статті досліджено наукові думки до визначення понять «інформаційне забезпечення», «обліково-

аналітичне забезпечення», «податковий облік». Висловлено думку про доречність використовувати трак-

тування «облік в оподаткуванні», який є складовою облікової роботи бухгалтера щодо розрахунків з бю-
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джетом. Обґрунтовано думку, що обліково-інформаційне забезпечення розрахунків за податками є осно-

вою прийняття рішень зацікавленими особами. Доведено, що особливості системи оподаткування 

суб’єктів господарювання та специфічні методи і прийоми обчислення податків і зборів (обов’язкових 

платежів) впливають на ведення обліку в оподаткуванні. 

Abstract 

The article examines scientific ideas to define the concepts of "information support", "accounting and analyt-

ical support", "tax accounting". The opinion is expressed about the appropriateness to use the interpretation of 

"accounting in taxation", which is a part of accounting for settlements with the budget. The opinion that accounting 

and information support is the basis for decision-making by interested parties is substantiated. It is proved that the 

peculiarities of the taxation system of economic entities and specific methods and techniques of calculating taxes 

and fees (mandatory payments) affect the accounting in taxation. 

Ключові слова: облік в оподаткуванні, інформація, розрахунки за податками. 

Keywords: accounting in taxation, information, tax calculations. 

 

Formulation of the problem. The success of 

business entities, regardless of organizational and legal 

form, depends on the effective management . Scientific 

publications have repeatedly proved that accounting in-

fluences management decisions, as the received ac-

counting information certifies the data on the activities 

of the enterprise and allows for further planning and 

control. Accounting provides systematization of infor-

mation in primary documents, accounting registers and 

reporting forms on the availability of resources, sources 

of their formation, areas of use, on business processes 

and operations, their nature and scope, on the formation 

of income, expenses and results of operations, bor-

rowed and borrowed funds and the state of arrears, etc. 

Thus, the credentials are the basis for the transfor-

mation of data in accordance with user requests. One of 

the users of accounting information is the state in the 

person of tax administrators. Therefore, the organiza-

tion of accounting calculations with the budget is an 

important tool in the management of the country's econ-

omy. Primary documents, accounting registers, reports, 

which contain information for a certain period and are 

subject to control in connection with the collection of 

taxes, fees (payments) and which are aimed at control 

actions of administrators are subject to administration. 

Thus, the issue of quality accounting and information 

support of calculations with the budget determines the 

relevance of the topic of this study. 

Analysis of recent research. Significant contri-

bution to the development of accounting and taxation 

was made by such scientists as Veremchuk D.V., 

Grygorenko Y.V., Podolianchuk O.A, Svidersky D., 

Sopko V.V., Khomin P.Ya. and other. 

The attention of scholars and practitioners is fo-

cused not only on accounting for tax calculations, be-

cause in this area intersect trilateral interests: the state, 

businesses and citizens. It is obvious that effective tax 

management will ensure the achievement of a balance 

of interests of different parties. Therefore, a thorough 

study requires accounting for tax payments as a basis 

for their management. 

The purpose of the study is to reveal the essence 

of accounting and information support for tax pay-

ments. 

Presenting main material. An important aspect 

of the management system of any enterprise is the in-

formation support of accounting. 

According to the current legislation, information 

is any information and / or data that can be stored on 

physical media or displayed in electronic form [16]. 

However, only information that is properly collected, 

systematized and summarized in a usable form plays an 

important role in the management process. From the re-

liability, completeness, clarity and relevance of the ag-

gregate information depends on the information sup-

port of the management system, aimed at an objective 

assessment of the facts and results of activities and the 

validity of management decisions in the future. 

Business entities that provide information about 

their activities and its results, form a certain array of 

accounting and, accordingly, economic information 

space. Each company in the process of using infor-

mation from the external environment and generated 

within the entity. The accounting indicators summa-

rized in the financial statements become a factor that 

can influence the decisions of entities regarding their 

intentions and further actions. Thus, accounting infor-

mation to some extent forms the economic information 

space and at the same time depends on it [17]. 

It should be noted that in scientific research the 

classification features of information are distinguished 

in different ways. However, information that character-

izes a set of figures, facts, information and other data 

that mainly quantitatively reflect socio-economic phe-

nomena and processes, refers to economic information. 

Economic information is the basis of information sup-

port of the management process of the business entity 

[10, p. 81]. 

In the economic literature there are different ap-

proaches to the interpretation of the concept of "infor-

mation support" (Table 1). 
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Table 1 

Definition of "information support" in the works of domestic and foreign scientists 

Authors Definition 

Balabanova L.,  

Alachova T. 

Information support is a set of actions to provide the necessary information for man-

agement activities in the specified place based on certain procedures with a given fre-

quency. 

Bosak I.P.,  

Paliga E.M.,  

Skull A.V. 

Information support - the availability of information necessary for the management of 

economic processes contained in the databases of information systems. Information 

systems, in turn, are systems for storing, processing, converting, transmitting and up-

dating information using computers and other equipment. 

Klymenko O.V. 
Information support is a set of developed and implemented design solutions for the 

composition, form of presentation and organization of information contained therein. 

Kalyuzhny R., 

Tsymbalyuk V. 

Information support is a combination of all the information used, specific tools and 

methods of its processing, as well as the activities of specialists in the effective use of 

data, information, knowledge in the management of a particular system 

Tereshchenko L.O., Mat-

vienko-Zubenko I.I. 

Information support - an important element of automated accounting information sys-

tems designed to display information that characterizes the state of the managed object 

and is the basis for management decisions 

Chernov V.A. 

Information support is a process of meeting the needs of specific users in information 

based on the use of special methods and means of its receipt, processing, accumulation 

and issuance in a user-friendly form 

Chumachenko M.G. 
Information support - the process of providing information and a set of documents in 

various forms, which reveals the essence of each process. 

Source: [21] 

 

Analyzing the data in table 1, we can identify three 

approaches to the content of information support: 

1 - a set of quality information necessary for man-

agement; 

2 - actions that ensure the registration, generaliza-

tion, transmission (movement) of information in order 

to effectively use it; 

3 - database of accounting information systems. 

The opinions of scientists are justified, because to 

make a decision it is necessary to summarize the full 

array of information and analyze it. At the same time, 

in modern business conditions it is impossible to ensure 

the performance of management functions without the 

availability of the minimum necessary technical and 

communication means. 

The opinion of scientists and researchers that in-

formation support is the provision of the company's 

management to make effective management decisions 

with the necessary information array of data obtained 

from incoming information flows by organizing the 

technological process of information processing. In ad-

dition, information support as a process is part of the 

concept of communication, ie the process of infor-

mation exchange, on the basis of which management 

receives the information necessary for management de-

cisions [20, p. 163]. 

It is also worth noting that the concept of infor-

mation support includes all the information used in the 

management system, as well as a set of information 

technologies, hardware and software that ensure the re-

ceipt, processing and movement of information flows 

[2, p. 125]. 

In scientific research, more attention is paid to the 

separation of the concept of accounting and analytical 

support (Table 2). 
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Table 2 

Definition of "accounting and analytical support" in the research of scientists 

Author Definition 

Gilmiyarova M.R. 

Accounting and analytical support is characterized as a conceptual model consisting of 

interconnected accounting and analytical procedures and used to provide the management 

of the corporation with the necessary information. 

Zenkina I.V. 

Accounting and analytical support is an integrated system of accounting and analysis that 

systematizes information to justify business strategy, coordination of areas of long-term 

development of the enterprise, systematic assessment of the effectiveness of operational-

tactical and strategic management decisions. 

Yuzva R.P. 

Accounting and analytical management - a set of accounting and analytical processes com-

bined into an accounting and analytical system and aimed at meeting the information needs 

of users by converting primary information into generalized in accordance with the defined 

objectives, as well as regulatory, methodological, organizational, software, mathematical, 

technical and ergonomic support. 

Kirilov I.M. 

Accounting and analytical management is a set of interconnected structural elements that 

form a holistic and continuous process of forming an effective system of accounting, anal-

ysis and control of the main key performance indicators of the entity. 

Sirtseva S.V. 

Accounting and analytical support of the management system of agricultural enterprises - 

the formation of information of an accounting nature, which summarizes the results of 

activities and analytical, which precedes the adoption of an informed management deci-

sion. 

Source: formed for [19, p. 86-87] 

 

Also noteworthy is the opinion of Pravdyuk M.V., 

which defines: "accounting and analytical support - is a 

documented process of selection of economic data for 

the management of agricultural enterprises and, de-

pending on the purpose, generates accounting, analysis 

and control data for management decisions and has dif-

ferent degrees of detail and hierarchy [9, p.128]. 

At the same time, scientists characterize the defi-

nition of information accounting - as a set of input data, 

database system, their processing, measures to search, 

obtain, store the necessary information in order to 

properly implement and reflect economic activity [20, 

p. 163]. 

The need for information to make a particular de-

cision is individual and depends on many factors. 

Therefore, taking into account the theoretical basis, we 

believe that accounting and information support of tax 

calculations is a set of reliable, relevant and sufficient 

accounting information on the content of business 

transactions related to the origin of the object and base 

of taxation, and laws and regulations that regulate and 

determine the relations arising in the field of taxation. 

In our opinion, accounting information is recorded 

in the primary documents, registers, accounts of the ac-

counting system and summarized in the reporting infor-

mation about business transactions, the proper use of 

which will ensure positive decisions in the management 

of the enterprise. The specificity of accounting infor-

mation is that it is the basic information that comes 

from the object of management to its subject, and its 

significance lies in the ability of the subject to exercise 

previous, current and subsequent control over the ob-

ject [11, p . 116]. 

The accounting information should include: 

- accounting and reporting data; tax accounting 

and reporting data; statistical accounting and reporting 

data; 

- data of management accounting and reporting 

(graphs and tabular materials on production and sales; 

plans and budgets, reports on their implementation; 

production standards and regulations) [14, p. 76]. 

Accounting information is provided in standard 

forms, which are regulated (accounting, financial, tax 

and statistical reporting) and developed directly at the 

enterprise (internal management reporting). 

Let's find out what kind of accounting is used for 

calculations with the budget. 

First of all, it should be noted that in the modern 

system of economic accounting formed several inde-

pendent subsystems of a single accounting system. 

Studies confirm the separation of the subsystem of fi-

nancial (accounting), management (internal), tax and 

statistical accounting [12, p. 86]. We are in favor of this 

division being conditional for the definition and clear 

justification of the source information to different user 

groups. 

Thus, even before the adoption of the Tax Code of 

Ukraine, a number of authors argued that there were no 

grounds for separate tax accounting. Instead, for exam-

ple, the authors of research and manuals on the organi-

zation of accounting proposed to use the term "tax cal-

culations". These authors also believe that the calcula-

tions should be made in the accounting system, but in 

separate special registers. Researchers on taxation be-

lieve that issues of tax accounting belong to the field of 

accounting and reporting, and researchers on account-

ing - to the field of taxation and finance. One part of the 

scientists believes that tax accounting does not exist, 

others replace the definition of "tax accounting" with 

"tax calculations". In addition, some authors consider it 

a subsystem of accounting, others call it a system of 

grouping information to determine the tax base for 

taxes [12, p. 86]. 

The emergence of tax accounting in Ukraine and 

its separation into an independent sphere of accounting 

activities of enterprises is associated with the adoption 

in 1997 of the Laws of Ukraine "On corporate income 

tax" and "On value added tax", which expired due to 
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entry into force since 2011 of the Tax Code of Ukraine. 

At the same time, the legislative acts did not contain 

and do not contain today a definition of the category 

"tax accounting", do not formulate its principles, goals, 

objectives and methods. Therefore, the question of the 

existence of tax accounting is debatable, a number of 

scholars do not recognize the right to its existence. 

Due to the fact that the current legislation does not 

define the term "tax accounting", it is interpreted dif-

ferently in the special literature (Table 3). 

Table 3 

Definition of "tax accounting" from the point of view of different authors 

Author The essence of the concept 

Bryzgalin A.V. 
A system for collecting, recording and processing business information necessary 

for the correct calculation of the taxpayer's tax liabilities. 

Accounting 

encyclopedia 

A system of generalizing information to determine the tax base for a particular tax 

on the basis of primary documents, in accordance with the procedure established by 

the relevant chapters of the Tax Code. 

Geyer E.S. 

The system of collection, registration, generalization, storage and transmission of 

information to determine the tax base for taxes according to the rules established by 

tax legislation, performs the functions of accrual and payment of taxes. 

Gusakova O.S. 

The accounting subsystem, which according to certain rules approved by the state, 

performs the functions of accrual and payment of taxes to the relevant government 

agencies. 

Zagorodniy A.G., Voz-

nyuk G.L. 

1) a system of mandatory forms and methods for taxpayers to reflect the results of 

economic activity or other objects related to the determination of the tax liability for 

certain taxes; 2) accounting in the tax authorities of taxpayers and the status of their 

settlements with the budget. 

Ivanov Yu.B.,  

Krysovaty A.I., Ki-

zima A.Ya.,  

Karpova V.V. 

An orderly system of collection, registration and generalization of storage and trans-

fer of information to determine the tax base for the tax on the basis of primary doc-

uments, grouped in accordance with the procedure provided by current tax legisla-

tion. 

Kotsupatriy M.M., 

Kovach S.I., 

Accounting subsystem, which according to the rules established by the state gener-

ates information on the accrual and payment of taxes and fees to the relevant gov-

ernment agencies, whose main task is to control the correctness, timeliness and com-

pleteness of accrual and payment of taxes and fees (mandatory payments). 

Melnichuk V.V. 

The process of registration of some and purposeful selection of other informative 

indicators that are necessary for the analysis, planning and management decisions 

related to the taxation of the enterprise. 

Krysovaty A.I.,  

Kizima A.Y. 

System of collecting and processing information to determine the tax base of the 

enterprise in accordance with the requirements of tax legislation. 

Maksimova V.F.,  

Artyukh O.V. 

Comprehensive accounting of tax payments and revenues of taxpayers, carried out 

at the level of enterprises, organizations and tax authorities. 

Nachalov A.V. Accounting for gross income and gross expenses to determine taxable income. 

Onysko S.M.,  

Tofan I.M.,  

Gritsyna O.V. 

System for collecting, recording and processing the information necessary for the 

correct calculation of the taxpayer's tax liabilities 

Paley S.B. 
Comprehensive accounting of tax payments of all registered and unregistered tax-

payers, carried out at the level of legal entities. 

Financial dictionary 

A system of collecting, recording and summarizing information to determine the 

tax base for taxes based on primary documents grouped in accordance with the pro-

cedure provided by tax legislation. 

Financial and credit en-

cyclopedic dictionary 

The tax legislation establishes the sequence of actions of controlling bodies for reg-

istration, re-registration or deregistration of persons subject to tax accounting, as 

well as the activities of controlling bodies for maintaining the Unified State Register 

of Taxpayers. 

Hrabrov A.O. 

Information grouping system for determining the tax base by taxes based on primary 

documents grouped in accordance with the procedure provided by current tax leg-

islation. 

Source: [3, p. 65] 

 

Analysis of scientific opinions shows that some 

scientists put in the first and foremost the so-called tax 

accounting and in fact rejects the need for accounting 

and gives it secondary importance. It is impossible to 

agree with this opinion, because the Tax Code of 

Ukraine (TCU) normatively enshrines the position of 

accounting as a single information base. The TCU also 

states: “For tax purposes, taxpayers are required to keep 

records of income, expenses and other indicators re-

lated to the definition of objects of taxation and tax lia-

bilities, on the basis of primary documents, accounting 

registers, financial statements, other documents related 
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to the calculation and payment of taxes and fees, the 

maintenance of which is provided by law "[12, p. 87]. 

Given the world practice, scientists identify three 

models of tax accounting (Fig. 1). 

The presented models of tax accounting have both 

advantages and disadvantages. However, the result 

must be objective. That is, the object and the tax base 

must be defined correctly; they will be the same in any 

model. In this case, the taxpayer must pay the amount 

of tax liability on time and in full. 

The judgment of D.V. Veremchuk is correct. that 

tax accounting applies only to those business transac-

tions of taxpayers that reflect the emergence or change 

of the object of taxation only for income tax and VAT. 

For other taxes and fees, tax accounting is not required, 

as the accounting of these taxes and fees is conducted 

in the accounting system [1]. 

 
Fig. 1. Alternative models of tax accounting 

Source: [6, p. 421] 

 

In support of this view, we describe the relationship and differences between financial and tax accounting 

(Table 4). 

Models of tax accounting organization 

 

Tax accounting 

It is conducted according to the 

rules of accounting and is 

based on its data (during the re-

porting period all business 

transactions are reflected only 

in the accounting registers, and 

at the end of the period the ac-

counting data are transformed 

into tax accounting data). 

 

Mixed 

tax accounting 

is conducted in parallel 

with accounting, its indi-

cators are formed on the 

basis of accounting data, 

using certain methods 

provided by the tax legis-

lation 

 

Absolute tax accounting. It 

is conducted in parallel with 

accounting and inde-

pendently of it, on the basis 

of the same array of pri-

mary documentation 

 

Advantages 

 

Disadvantages 

  

Advantages 

 
Disadvantages 

  

Ad-

vantages 

Disadvantages 

  

- maintaining a sta-

ble relationship be-

tween tax and ac-

counting 

 

- the impossibility of obtaining 

certain data that are necessary 

for the calculation of the tax 

base; 

- detection of deviations of ac-

counting rules in different ac-

counting systems in order to 

take into account these devia-

tions in accounting 

- allows you to most 

fully take into account 

all the nuances of deter-

mining certain types of 

income and expenses for 

tax purposes 

- the need to reflect in the 

registers of tax accounting 

the information that is not 

directly related to the defi-

nition of the tax base 

 

- it is not necessary to 

take into account ac-

counting data; 

- allows you to inter-

pret the facts of eco-

nomic activity in ac-

cordance with the 

rules and regulations 

defined by tax law 

 

- the need to create a spe-

cialized tax accounting ser-

vice; 

- a significant increase in 

accounting activities 
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Table 4 

Relationship and differences between financial and tax accounting 

Relationship Differences 

1. Based on the same primary docu-

ments. 

2. Record the same facts of economic 

life. 

3. Maintained by the same specialists-

accountants. 

4. The main part of the information re-

ceived in both the system of financial 

and tax accounting is intended for ex-

ternal users. 

1. A special approach to determining the time of occurrence of tax 

liabilities and VAT tax credit, calculation of their amounts. 

2. The amount of costs under the TCU is not identical to the amount 

of operating costs. 

3. Different approaches to determining the object of taxation. 

4. Different purpose of financial and tax reporting (if the first can 

characterize the financial condition of the entity in general, the sec-

ond - only the state of settlements with the budget for the relevant 

taxes. 

5. The task of financial accounting - to ensure the formation of com-

plete and reliable information about activity of the enterprise, its 

property condition and control over expediency of economic opera-

tions, use of material, labor and financial resources. 

Source: [7, p. 10] 

 

According to Swiderski D., it is correct to use the term "tax accounting", because the process of preparing 

information for tax authorities includes all the main components of accounting - observation, continuity, continu-

ous reflection of economic facts, legal evidence (documentary nature), cost measurement, interrelated reflection 

of economic activity (reflection of economic facts on the basis of the balance sheet method). According to the 

author, all these characteristics are quite acceptable for tax accounting [18, p. 298]. 

However, the author notes that common to all types of accounting is the unity of the information base, based 

on which the transformation of data for different users. The collection of primary information for all types of 

accounting is carried out according to uniform rules, which avoids duplication of data, and thus increase the effi-

ciency of providing information for management purposes [18, p. 298]. 

Therefore, the opinion is relevant [4, p. 9] that the process of collecting (collecting) taxes should be divided 

into two parts: the process of actual taxation and the process of tax accounting and reporting (Table 5). 

Table 5 

Components of the tax collection process 

The process of taxation The process of tax accounting and reporting 

1. Identification of the enterprise as a taxpayer 

(tax) 
1. Preparation of primary and consolidated documents 

2. Evaluation of alternatives or optimization of 

taxation 

2. Record of transactions in the registers of tax and finan-

cial accounting (generalization) 

3. Definition of the object of taxation 3. Preparation of declarations (tax calculations) 

4. Determination, assessment, calculation of the 

tax base 

4. Submission of declarations (tax calculations) to the con-

trolling body 

5. Application of the tax rate 
5. Payment of tax (payment, control of dates and amounts 

of principal payments, advances or overpayments) 

6. Clarification of the procedure and term of tax 

payment 

6. Control of dates and amounts of tax refunds from the 

budget (for VAT) 

7. Establishing the procedure for calculating the 

tax (collection) and analysis of its results 
The process of tax accounting and reporting 

Source: [4, p. 9] 

 

The process of "taxation" at the level of the tax-

payer can be defined as certain actions and financial 

and analytical calculations of the staff of the taxpayer 

in order to make management decisions on the calcula-

tion and payment of tax (collection) to the budget. The 

concept of "tax accounting" characterizes the process 

of fixing (reflecting) the accrued (calculated) compo-

nents of the tax base, the amounts of the tax (tax liabil-

ity) and its amounts paid [4, p. 9]. 

Having studied the scientific literature, we con-

sider it appropriate to use the interpretation of "account-

ing in taxation", which is part of the accounting work 

of the accountant for calculations with the budget. Tax 

accounting is a system of collecting, processing and ac-

cumulating information of the taxpayer, necessary for 

the calculation of taxes and fees specified by law, for 

the purpose of tax reporting. We believe that account-

ing and "tax accounting" cannot replace or replace each 

other and should exist within a single accounting sys-

tem, not one to replace the other. Both financial and tax 

accounting use the most important elements of account-

ing - documentation, double entry. The balance on tax 

accounts is an integral part of the balance sheet cur-

rency, which, although it reflects most of the balances 

on synthetic financial accounts, but also includes items 

generated in the system of tax records. 

The purpose of accounting in taxation is to form a 

reliable and legally justified size of the tax base and de-

termine the amount of tax liabilities from taxes and fees 

for generalization in tax reporting for individual taxes. 
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Despite differing views on the existence of sepa-

rate tax accounting from financial, it is undeniable that 

the only information base is the primary documents. 

The primary documents form an idea of the nature and 

features of business transactions. For accounting pur-

poses, primary documents are required for the registra-

tion of facts of economic life, and for accounting pur-

poses, they are the basis for determining the tax base 

and confirming the accuracy and completeness of its 

definition. 

In summary, it can be noted that the accounting 

and information support of tax calculations includes ex-

ternal and internal information. External is a set of legal 

framework in the field of determining and disclosing 

the main elements of taxes and their accounting sup-

port, internal are primary documents, accounting regis-

ters, data of synthetic and analytical accounting, report-

ing, accounting policies and more. 

The registration of facts related to the emergence 

of the tax base is reflected in the primary documents. 

Information on settlements with the budget for taxes 

and fees is summarized in the system of relevant ac-

counts and various forms of reporting. Determining the 

amount of tax payments is carried out in the process of 

processing information at different levels and in each 

direction. 

The forms of primary documents for determining 

the tax base and tax liability are established by the cur-

rent tax legislation (for example, tax invoices, excise 

invoices). Also, primary accounting documents are 

used instead. The taxpayer can develop primary tax ac-

counting documents independently (accountant's certif-

icates, tax calculations, explanatory notes). All infor-

mation from primary documents is summarized in the 

system of accounting accounts or accounting is per-

formed without using the method of double entry. 

Tax registers are generalized forms for systemati-

zation of data on the tax base and tax liabilities for the 

reporting (tax) period, which are grouped in accordance 

with the requirements of tax legislation. Forms of tax 

registers are regulated by law (for example, for value 

added tax - the Unified Register of Tax Invoices, for 

personal income tax - the book of income and expenses. 

Tax reporting is a declaration, calculations, re-

ports, which are made by the taxpayer based on ac-

counting data separately for each tax or fee paid. 

According to the TCU [8], taxes and fees are di-

vided into: 

I - national taxes and fees: corporate income tax; 

Income tax; VAT; excise tax; environmental tax; rent; 

toll; military duty (until the completion of the reform of 

the Armed Forces of Ukraine). 

ІІ - local: 

- taxes: property tax (transport tax; land tax; real 

estate tax other than land), single tax; 

- fees: fee for parking spaces for vehicles; tourist 

tax. 

Each business entity, taking into account the or-

ganizational and legal status, the specifics of the activ-

ity, the availability of a specific tax base acts as a payer 

of certain taxes and fees. 

In scientific research it is believed that taxes are 

intertwined economic, political and legal aspects, taxes 

are defined as a dualistic category, because they are 

both economic and legal relations, and on the basis of 

which the imperatives of taxation - statistical and eco-

nomic [5, p. 202]. 

According to the concept of statistical imperative, 

economic processes are strictly controlled by the state 

and the legal content of taxes prevails over their eco-

nomic content. According to the economic concept, the 

state serves the public interest, and taxes are seen pri-

marily as a distributive tool.  

Kucher S.V. considers that the tax is, first of all, a 

financial category, because initially its significance was 

to fill the revenue side of the state budget and further 

redistribution to the needs of society. However, today 

their understanding has expanded significantly, and 

taxes are simultaneously a financial, legal and account-

ing category (Fig. 2) [5, p. 203]. 
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Fig. 2. Understanding taxes from a financial, accounting and legal point of view 

Source: [5, p. 204] 

 

First of all, the tax is a financial category, and in 

order for taxes to go to the state budget, the obligation 

to pay them must be enshrined in national law, which 

explains their legal content. 

The accounting content of taxes is explained by 

the fact that their calculation and payment to the budget 

is provided by the accounting system of taxpayers, in 

which taxes are classified as liabilities of the enterprise 

[5, p. 203]. 

The legal and accounting approach determine the 

legal form of the tax, which is that the need and the or-

der of reflection in the accounting obligations to the 

state, the order of preparation and submission of finan-

cial statements are determined by current legislation [5, 

p. 203]. 

The combination of accounting and financial ap-

proaches to understanding taxes determines their eco-

nomic content, which, above all, is that taxes cause an 

outflow of economic benefits in the future in the form 

of cash to pay to the budget. On the other hand, acting 

as an obligation of the enterprise, taxes are a source of 

financing its activities until these obligations are trans-

ferred to the state budget [5, p. 204]. 

Current legislation allows businesses to choose the 

taxation system, which is represented by two options 

[8]: 

1 - payment of taxes on the general system of tax-

ation. General system of taxation, accounting and re-

porting - has a complex system of doing business in 

terms of accounting and reporting. However, it allows 

you to engage in any activity and there are no other re-

strictions inherent in the simplified taxation system. 

The general system of taxation consists of a set of taxes 

and fees to the budget, accrued in the manner pre-

scribed by the laws of Ukraine. 

2 - payment of taxes under the simplified taxation 

system. Simplified system of taxation, accounting and 

reporting - a special mechanism for collecting taxes and 

fees, which establishes the replacement of individual 

taxes and fees, to pay a single tax in the manner and 

under the conditions specified by the TCU, while main-

taining simplified accounting and reporting. 

Regardless of the taxation system chosen by the 

business entity, it is obliged to properly keep records 

and record business transactions. 

If the business entity - legal entity chooses the gen-

eral system of taxation, in the presence of the object of 

taxation determine and make to the budget the follow-

ing obligations for tax payments: income tax, value 

added tax, personal income tax, environmental tax, 

payment (tax) on land, military duty and the single so-

cial contribution. 

Law  

 

Finances 

 

Accounting 

 

The tax is a statutory payment 

  
The tax is a tool for redistribution 

of national income 

A tax is an obligation of an enterprise to pay a certain 

amount of money to the budget 

 

Legal form 

 
Economic form 

 

It is an obligation arising 

from the operation of law as 

a source of law 

Causes the outflow of economic benefits in 

the future, on the one hand, on the other - is 

a source of funding for the enterprise 
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If the business entity - a natural person-entrepre-

neur chooses the general system of taxation, in the pres-

ence of the object of taxation determine and pay to the 

budget the following obligations for tax payments: per-

sonal income tax, military duty and the single social 

contribution. 

The simplified taxation system can be chosen by 

both legal entities and natural persons-entrepreneurs, if 

they meet the requirements of the TCU, and is regis-

tered as a single tax payer in the prescribed manner: 

1) the first group - natural persons-entrepreneurs 

who do not use the work of employees, carry out exclu-

sively retail sale of goods from outlets in the markets or 

carry out economic activities to provide household ser-

vices to the population and whose income during the 

calendar year does not exceed 1,000,000 hryvnias; 

2) the second group - natural persons-entrepre-

neurs who carry out economic activities for the provi-

sion of services, including household, single tax payers 

or the population, production or sale of goods, activities 

in the restaurant industry, provided that during the cal-

endar year meet a set of such criteria: do not use the 

work of employees or the number of persons who are 

in an employment relationship with them does not ex-

ceed 10 people at a time; the amount of income does 

not exceed 5,000,000 hryvnias. 

3) the third group - natural persons-entrepreneurs 

who do not use the work of employees or the number 

of persons who are in employment with them, is not 

limited and legal entities - business entities of any or-

ganizational and legal form, in which during the calen-

dar the amount of income does not exceed UAH 

7,000,000; 

4) the fourth group - agricultural producers, in 

which the share of agricultural production for the pre-

vious tax (reporting) year is equal to or exceeds 75%. 

Depending on the chosen system of taxation, the organ-

ization of accounting for taxes and fees depends. 

Legal entities, including single tax payers of group 

4 (which belong to the simplified taxation system) can 

choose one of the following forms of accounting: 

1 - journal or journal -order; 

2 - a simple form of accounting; 

3 - simplified form of accounting: 

- with the use of registers in accordance with the 

Order of the Ministry of Finance of Ukraine №422; 

- with the use of registers in accordance with the 

Order of the Ministry of Finance of Ukraine №720 

(without double entry); 

4 - automated form of accounting - a computer ac-

counting program that provides for the formation of ac-

counting registers [13]. 

If the business entity is a natural person-entrepre-

neur in the general system of taxation, it keeps a book 

of income and expenses for such taxpayers. 

Payers of the single tax of the first and second 

groups and payers of the single tax of the third group 

(natural persons-entrepreneurs) who are not VAT pay-

ers keep records in any form, by monthly reflection of 

the received incomes. This rule also applies to single 

tax payers of the third group (natural persons-entrepre-

neurs), who are VAT payers [15]. At the same time, the 

TCU provides: for the former to keep the Book of in-

come, for the latter - the Book of income and expenses. 

Thus, the accounting support of tax payments is 

influenced by both the tax system and the organiza-

tional and legal form of business entities (legal entities 

and individuals). 

Given the above, define the main objectives of ac-

counting for taxation: 

- clear documentation of calculations; 

- timely and complete registration of data of pri-

mary accounting of tax calculations in tax registers; 

- objective determination of the tax base and tax 

liability; 

- completeness of information on tax liabilities in 

the financial and tax reporting. 

Conclusions. The tax system of Ukraine is a set of 

taxes, fees and other mandatory payments and contri-

butions, which in the accounting system of the entity 

are costs. At the same time, tax calculations are part of 

the sources of economic assets and form current liabil-

ities, as they are expected to be repaid within one oper-

ating cycle or within twelve months from the balance 

sheet date. 

The peculiarities of the taxation system of eco-

nomic entities and specific methods and techniques of 

calculating taxes and fees (mandatory payments) affect 

the accounting in taxation, and therefore, the latter re-

quires a thorough knowledge of practicing accountants 

and constant in-depth research. 

Information on taxes, fees and charges is of inter-

est not only to businesses but also to the state and indi-

viduals. It is the accounting and information support 

that is the basis for decision-making by stakeholders. 

Thus, accounting in taxation is part of a single account-

ing system of the enterprise and is aimed at generating 

information about the tax base and the amount of tax 

liabilities. 
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Анотація. В статті досліджено наукові думки до визначення понять 

«інформаційне забезпечення», «обліково-аналітичне забезпечення», 

«податковий облік».   Висловлено думку про доречність використовувати 

трактування «облік в оподаткуванні», який є складовою облікової роботи 

бухгалтера щодо розрахунків з бюджетом. Обґрунтовано думку, що 

обліково-інформаційне забезпечення є основою прийняття рішень 

зацікавленими особами. Доведено, що особливості системи оподаткування 

суб’єктів господарювання та  специфічні методи і прийоми обчислення 

податків і зборів (обов’язкових платежів) впливають на ведення обліку в 

оподаткуванні.  

Ключові слова: облік в оподаткуванні, інформація, розрахунки за 

податками 

Постановка проблеми. Успішність діяльності суб’єктів 

господарювання незалежно від організаційно-правової форми залежить від 

організації ефективного управління. Неодноразово в наукових публікаціях 

доведено, що бухгалтерський облік впливає на прийняття управлінських 

рішень, оскільки отримана облікова інформація засвідчує дані про діяльність 

підприємства і дає можливість здійснювати в подальшому планування та 

контроль. Бухгалтерський облік забезпечує систематизацію інформації в 

первинних документах, облікових регістрах та звітних формах про наявність 

ресурсів, джерела їх формування, напрями використання, про здійснювані 

господарські процеси та операції, їх характер і обсяги, про формування 

доходів, витрат та результати діяльності, про запозичені та залучені кошти і 

стан заборгованості по розрахунках тощо. Таким чином облікова інформація 

є основою для трансформації даних у відповідності до запитів користувачів. 

Одним із користувачів облікової інформації є держава в особі податкових 

адміністраторів. Тому, організація бухгалтерського обліку розрахунків із 

бюджетом є важливим інструментом у процесі управління економікою 

країни. Первинні документи, регістри обліку, звітність, в яких містять 

відомості за певний період та підлягають контролю у зв’язку із справлянням 

податків, зборів (платежів) та на які спрямовані контрольні дії 

адміністраторів є предметом адміністрування. Отже, питання якісного 

обліково-інформаційного забезпечення розрахунків з бюджетом визначає 

актуальність теми даного дослідження. 

Аналіз останніх досліджень. Значний внесок у розвиток обліку та 

оподаткування здійснили такі науковці як  Веремчук Д.В., Григоренко Ю.В., 

Подолянчук О.А., Свідерський Д., Сопко В.В., Хомин П.Я. та інші. 

Увага науковців та практиків націлена не лише на облік розрахунків за 

податками, тому що в цій сфері перетинаються трьохсторонні інтереси: 



держави, суб’єктів господарювання та громадян. Очевидним є той факт, що 

ефективне управління податками забезпечить досягнення балансу інтересів 

різних сторін. Тому ґрунтовного дослідження потребує облік розрахунків за 

податками, як основа управління ними. 

Метою дослідження є розкриття сутності обліково-інформаційного 

забезпечення розрахунків за податками. 

Виклад основного матеріалу. Важливим аспектом системи управління 

будь-якого  підприємства є інформаційне забезпечення обліку.  

Відповідно до чинного законодавства, інформація – це будь-які 

відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або 

відображені в електронному вигляді [16]. Однак, важливу роль в процесі 

управління відіграють лише ті відомості, які належним чином зібрані, 

систематизовані та узагальнені в придатну для використання форму. Від 

достовірності, повноти, зрозумілості та доречності сукупної інформації 

залежить інформаційне забезпечення системи управління, спрямоване на 

об’єктивну оцінку фактів і результатів діяльності та обґрунтованість 

управлінських рішень на перспективу. 

Суб’єкти господарювання, що надають інформацію про свою 

діяльність та її результати, формують певний масив облікового і, відповідно, 

економічного інформаційного простору. Кожне підприємство в процесі 

діяльності використовує інформацію зовнішнього середовища і утворювану 

всередині самого суб’єкта господарювання. Показники обліку, узагальнені у 

фінансовій звітності, стають чинником, здатним впливати на рішення 

суб’єктів щодо їхніх намірів і подальших дій. Отже, облікова інформація 

певною мірою формує економічний інформаційний простір і водночас 

залежить від нього [17]. 

Варто відзначити, що в наукових дослідженнях по різному 

виокремлюють класифікаційні ознаки інформації. Проте інформація, що 

характеризує сукупність цифр, фактів, відомостей та інших даних, які 

переважно кількісно відображають суспільно-економічні явища і процеси, 

відноситься до економічної інформації. Саме економічна інформація є 

основою інформаційного забезпечення процесу управління суб’єкта 

господарювання [10, с. 81]. 

В економічній літературі зустрічаються різні підходи до трактування 

поняття «інформаційне забезпечення» (табл. 1).  

 Таблиця 1 

Визначення «інформаційне забезпечення» в працях вітчизняних і 

зарубіжних науковців 

Автори Визначення 

Балабанова Л.,  

Алачова Т.  

Інформаційне забезпечення це сукупність дій з надання необхідної для 

управлінської діяльності інформації в зазначене місце на основі певних 

процедур із заданою періодичністю. 

Босак І.П.,  

Палига Є.М., 

 Череп А.В. 

Інформаційне забезпечення – наявність інформації, необхідної для 

управління економічними процесами, що міститься у базах даних 

інформаційних систем. Інформаційні системи в свою чергу – це 



системи зберігання, обробки, перетворення, передачі й оновлення 

інформації з використанням комп’ютерної та іншої техніки. 

Клименко О.В.  Інформаційне забезпечення це сукупність розроблених і реалізованих 

проектних рішень щодо складу, форми подання і організації 

інформації, що знаходиться в ній. 

Калюжний Р.,  

Цимбалюк В. 

Інформаційне забезпечення це поєднання усієї інформації, що 

використовується, специфічних засобів і методів її опрацювання, а 

також діяльність фахівців щодо ефективного використання даних, 

відомостей, знань в організації управління конкретною системою 

Терещенко  Л.О.,  

Матвієнко-

Зубенко І.І.  

Інформаційне забезпечення – важливий елемент автоматизованих 

інформаційних систем обліку, призначених для відображення 

інформації, що характеризує стан керованого об’єкта і є основою для 

прийняття управлінських рішень 

Чернов В.А.  Інформаційне забезпечення – це процес задоволення потреб конкретних 

користувачів в інформації, заснованої на застосуванні спеціальних 

методів і засобів її одержання, обробки, нагромадження і видачі в 

зручному для використання виді 

Чумаченко М.Г.  Інформаційне забезпечення – процес забезпечення інформацією та 

сукупність документів за різними формами, за якими розкривається 

сутність кожного процесу діяльності. 

Джерело: [21] 

 

Аналізуючи дані таблиці 1 можна визначити три підходи до змісту 

інформаційного забезпечення: 

1 – сукупність якісної інформації необхідної для управління; 

2 – дії, які забезпечують реєстрацію, узагальнення, передачу (рух) 

інформації з метою ефективного її використання; 

3 – база даних інформаційних систем облік.  

Думки науковців є виправданим, адже для прийняття рішення 

необхідно узагальнити повний масив інформації та здійснити її аналіз. Разом 

із тим в  сучасних умовах господарювання неможливо забезпечити 

виконання управлінських функцій без наявності мінімально необхідних 

технічних та комунікаційних засобів. 

Справедливою є думка вчених і дослідників про те, що інформаційне 

забезпечення – це забезпечення керівництва підприємства для прийняття 

ефективних управлінських рішень необхідним інформаційним масивом 

даних, отриманим зі вхідних інформаційних потоків шляхом організації 

технологічного процесу перероблення інформації. Крім того, інформаційне 

забезпечення як процес входить у поняття комунікації, тобто процесу обміну 

інформацією, на основі якого керівництво одержує інформацію, необхідну 

для ухвалення управлінських рішень [20, с. 163]. 

Також заслуговує уваги твердження про те, що поняття інформаційного 

забезпечення включає в себе всю інформацію, котра використовується в 

системі управління, а також комплекс інформаційних технологій, технічних 

та програмних засобів, що забезпечують надходження, обробку та 

переміщення інформаційних потоків [2, с. 125].  

В наукових дослідженнях більше уваги приділяється виокремленню 



поняття обліково-аналітичне забезпечення (табл. 2). 

Заслуговує уваги також думка Правдюк М.В., яка визначає: «обліково-

аналітичне забезпечення – є документально обґрунтованим процесом добору 

економічних даних на потреби управління аграрного підприємств та, залежно 

від мети, генерує дані обліку, аналізу і контролю для прийняття 

управлінських рішень і має різні ступені деталізації та ієрархії [9, с.128]. 

Таблиця 2 

Визначення «обліково-аналітичне забезпечення»  

в дослідженнях науковців 

Автор Визначення 
Гільмиярова М.Р.  Обліково-аналітичне забезпечення характеризує як концептуальну 

модель, що складається із взаємопов’язаних обліково-аналітичних 

процедур та застосовується для забезпечення апарату управління 

корпорації необхідною інформацією. 
Зенькіна І.В. Обліково-аналітичне забезпечення – це інтегрована система обліку та 

аналізу, що систематизує інформацію для обґрунтування бізнес-

стратегії, координації напрямів перспективного розвитку 

підприємства, системної оцінки ефективності реалізації оперативно-

тактичних та стратегічних управлінських рішень. 
Юзва Р.П. Обліково-аналітичне забезпеченням управління – сукупність 

облікових і аналітичних процесів, об’єднаних в обліково-аналітичну 

систему та спрямованих на задоволення інформаційних потреб 

користувачів шляхом перетворення первинної інформації в 

узагальнюючу згідно з визначеними цілями, а також нормативно-

правовим, методичним, організаційним, програмним, математичним, 

технічним та ергономічним забезпеченням. 
Кирилов І.М.  Обліково-аналітичне забезпечення управління – це сукупність 

взаємопов’язаних структурних елементів, що формують цілісний та 

безперервний процес формування ефективної системи обліку, аналізу 

та контролю основних ключових показників діяльності суб’єкта 

господарювання. 
Сирцева С.В. Обліково-аналітичне забезпечення системи управління аграрними 

підприємствами – формування інформації облікового характеру, що 

узагальнює результати діяльності та аналітичного, що передує 

прийняттю обґрунтованого управлінського рішення. 

Джерело: сформовано за [19, с. 86-87] 

 

Разом з тим, науковці характеризують визначення інформаційного 

забезпечення обліку – як сукупності вхідних даних, системи бази даних, їх 

обробки, заходів з пошуку, одержання, зберігання необхідної інформації з 

метою правильного здійснення та відображення господарської діяльності [20, 

с. 163].  

Потреба в інформації для прийняття конкретного рішення є 

індивідуальною і залежать від багатьох факторів. Тому, враховуючи 

теоретичне підґрунтя вважаємо, що обліково-інформаційне забезпечення 

розрахунків за податками – це сукупність достовірної, доречної і достатньої 

облікової інформації про зміст господарських операцій, які пов’язані з 

виникненням об’єкта і бази оподаткування, та законодавчих і нормативних 



актів, які регламентують і визначають відносини, що виникають у сфері 

оподаткування. 

На нашу думку, облікова інформація – це зафіксовані в первинних 

документах, регістрах, на рахунках системи обліку та узагальнені у звітності 

відомості про здійснені господарські операції, правильне використання яких 

забезпечить прийняття позитивних рішень в управлінні підприємством. 

Специфіка облікової інформації полягає в тому, що вона є основною 

інформацією, яка надходить від об’єкта управління до його суб’єкта, а її 

значення полягає в можливості суб’єкта здійснювати попередній, поточний і 

подальший контроль за об’єктом [11, с. 116]. 

До облікової інформації слід віднести:  

– дані бухгалтерського обліку і звітності; дані податкового обліку та 

звітності; дані статистичного обліку та звітності;  

– дані управлінського обліку та звітності (графіки і табличні матеріали 

про виробництво і реалізацію продукції; плани і бюджети, звіти про їх 

виконання; виробничі норми і нормативи) [14, с. 76]. 

Облікова інформація надається за стандартними формами, котрі 

регламентовані (бухгалтерська фінансова, податкова та статистична 

звітність) і розроблені безпосередньо на підприємстві (внутрішня 

управлінська звітність).  

З’ясуємо, який же облік використовується для розрахунків з 

бюджетом? 

Насамперед варто відзначити, що в сучасній системі господарського 

обліку сформовано декілька самостійних підсистем єдиної системи 

бухгалтерського обліку. Дослідження підтверджують виокремлення 

підсистеми фінансового (бухгалтерського), управлінського 

(внутрішньогосподарського), податкового та статистичного обліку [12, с. 86]. 

Ми є прихильниками того, що цей поділ є умовним задля визначення та 

чіткого обґрунтування вихідної інформації різним групам користувачів. 

Так, ще до прийняття Податкового кодексу України, певне коло авторів 

стверджували, що для наявності окремого податкового обліку не було 

підстав. Замість нього, наприклад, автори наукових досліджень та посібників 

з організації бухгалтерського обліку пропонували застосувати термін 

«податкові розрахунки». Ці автори також вважають, що розрахунки слід 

проводити у системі бухгалтерського обліку, але в окремих спеціальних 

регістрах. Дослідники з питань оподаткування вважають, що питання 

податкового обліку належать до сфери обліку та звітності, а дослідники з 

питань бухгалтерського обліку – до сфери оподаткування та фінансів. Одна 

частина вчених вважає, що податкового обліку не існує, інші замінюють 

визначення «податковий облік» на «податкові розрахунки». Крім того, одні 

автори вважають його підсистемою бухгалтерського обліку, інші називають 

його системою групування інформації для визначення податкової бази за 

податками [12, с. 86]. 

Виникнення податкового обліку в Україні та виокремлення його в 

самостійну сферу облікової діяльності підприємств пов’язано із прийняттям в 



1997 році Законів України «Про оподаткування прибутку підприємств» та 

«Про податок на додану вартість», які втратили силу у зв’язку із введенням в 

дію з 2011 року Податкового кодексу України. Разом з тим,  законодавчі акти 

не містили і не містять сьогодні визначення категорії «податковий облік», не 

формулюють його принципів, мети, завдань та методів. Тому питання 

існування податкового обліку є дискусійним, ряд вчених не визнають права 

на його існування.  

У зв’язку із тим, що в чинному законодавстві не визначено термін 

«податковий облік», у спеціальній літературі по-різному його тлумачать 

(табл. 3).  

Таблиця 3  

Визначення поняття «податковий облік» з точки зору різних авторів 
Автор Сутність поняття 

Брызгалин А.В. Система збору, фіксації та обробки господарської інформації 

необхідної для правильного обчислення податкових 

зобов’язань платника податку. 

Бухгалтерська 

енциклопедія 

Система узагальнення інформації для визначення податкової 

бази з конкретного податку на основі даних первинних 

документів, згідно з порядком, встановленим відповідними 

главами Податкового кодексу. 

Гейєр Е.С. Система збору, реєстрації, узагальнення, зберігання та 

передачі інформації для визначення податкової бази з податків 

за правилами, встановленими податковим законодавством, 

виконує функції нарахування та сплати податків. 

Гусакова О.С. Підсистема бухгалтерського обліку, яка за певними 

правилами, затвердженими державою, виконує функції 

нарахування та сплати податків відповідним державним 

органам. 

Загородній А.Г.,  

Вознюк Г.Л. 

1) система обов’язкових форм і методів відображення 

платниками податків результатів господарської діяльності або 

інших об'єктів, пов’язаних із визначенням податкового 

зобов'язання з певних податків;  

2) облік у податкових органах платників податків та стану 

їхніх розрахунків із бюджетом. 

Іванов Ю.Б.,  

Крисоватий А.І.,  

Кізима А.Я.,  

Карпова В.В. 

Впорядкована система збору, реєстрації та узагальнення 

зберігання й передачі інформації для визначення податкової 

бази для податку на основі даних первинних документів, 

згрупованих відповідно до порядку, передбаченого чинним 

податковим законодавством. 

Коцупатрий М.М.,  

Ковач С.І., 

Мельничук В.В. 

Підсистема бухгалтерського обліку, яка за встановленими 

державою правилами формує інформацію про нарахування та 

сплату податків і зборів відповідним державним органам, 

основним завданням якого є контроль за правильністю, 

своєчасністю і повнотою нарахування та сплати податків і 

зборів (обов’язкових платежів). 

Крисоватий А.І.,  

Кізима А.Я. 

Процес реєстрації одних і цілеспрямований підбір інших 

інформативних показників, які необхідні для аналізу, 

планування і прийняття управлінських рішень, пов’язаних з 

оподаткуванням діяльності підприємства. 

Максімова В.Ф.,  Система збору і обробки інформації для визначення бази 



Артюх О.В. оподаткування підприємства відповідно до вимог податкового 

законодавства. 

Началов А.В. Комплексний облік податкових платежів та надходжень 

платників податків, здійснюваний на рівні підприємств, 

організацій та податкових органів. 

Онисько С.М.,  

Тофан І.М.,  

Грицина О.В. 

Облік валових доходів і валових витрат для визначення 

оподатковуваного прибутку. 

Палєй С.Б. Система збору, фіксації та обробки інформації, необхідної для 

правильного обчислення податкових зобов’язань платника 

Фінансовий словник Комплексний облік податкових платежів всіх зареєстрованих і 

не зареєстрованих платників податків, що здійснюється на 

рівні юридичних осіб. 

Фінансово-кредитний 

енциклопедичний 

словник 

Система збору, фіксації та узагальнення інформації для 

визначення податкової бази з податків на основі первинних 

документів, згрупованих відповідно до порядку, 

передбаченого податковим законодавством. 

Храбров А.О. Встановлена податковим законодавством послідовність дій 

контролюючих органів по здійсненню реєстрації, 

перереєстрації або зняття з реєстрації осіб, що підлягають 

податковому обліку, а також діяльність контролюючих органів 

по веденню Єдиного державного реєстру платників податків. 

Чернелевський Л.М., 

Редзюк Т.Ю. 

Система групування інформації для визначення податкової 

бази за податками на підставі первинних документів, 

згрупованих у відповідності з порядком передбаченим діючим 

податковим законодавством. 

Джерело: [3, с. 65] 
 

Аналіз наукових думок свідчить, що частина науковців практично 

ставить на перше і головне місце так званий податковий облік і фактично 

відкидає потребу в бухгалтерському обліку та надає йому другорядного 

значення. Із такою думкою неможливо погодитись, адже в Податковому 

кодексі України (ПКУ) нормативно закріплено позицію бухгалтерського 

обліку як єдиної інформаційної бази. Також у ПКУ зазначено: «Для цілей 

оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та 

інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та 

податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів 

бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з 

обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено 

законодавством» [12, с. 87]. 

Враховуючи світову практику, науковці виокремлюють три моделі 

побудови податкового обліку (рис. 1). 

Представлені моделі податкового обліку мають як переваги, так і 

недоліки. Проте, кінцевий результат має бути об’єктивним. Тобто, об’єкт і 

база оподаткування повинні бути визначені правильно, вони будуть однакові 

при будь якій моделі.  При цьому, платнику податків необхідно сплатити 

суму податкового зобов’язання своєчасно та в повному обсязі.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Альтернативні моделі ведення податкового обліку 
Джерело: [6, с. 421] 

 

Слушним є судження Веремчук Д.В. про те, що податковий облік 

стосується лише тих господарських операції платників податків, що 

відображають виникнення або зміну об’єкта оподаткування тільки по 

податку на прибуток і ПДВ. По іншим податкам і зборам податковий облік 

Моделі організації податкового обліку  

Бухгалтерський 

податковий облік  

Ведеться за правилами 

бухгалтерського обліку і 

ґрунтується на його даних 

(протягом звітного періоду 

всі господарські операції 

відображаються тільки в 

регістрах бухгалтерського 

обліку, а наприкінці 

періоду дані 

бухгалтерського обліку 

трансформуються в дані 

податкового обліку) 

Змішаний  

податковий облік  

ведеться паралельно з 

бухгалтерським 

обліком, його 

показники формуються 

на основі даних 

бухгалтерського обліку, 

з використанням 

певних методів, 

передбачених 

податковим 

законодавством 

Абсолютний 

податковий облік  

Ведеться паралельно з 

бухгалтерським 

обліком та незалежно 

від нього, на основі 

одного і того ж самого 

масиву первинної 

документації  

Переваги   Недоліки    

Переваги   Недоліки   

Переваги   Недоліки    

- збереження стійкого 

взаємозв’язку між 

податковим і 

бухгалтерським 

обліком   

- неможливість 

одержання окремих 

даних, які необхідні для 

розрахунку бази 

оподаткування; 

- виявлення відхилень 

правил обліку в різних 

облікових системах з 

метою врахування цих 

відхилень при веденні 

обліку     

- дозволяє найбільш 

повно врахувати всі 

нюанси визначення 

окремих видів 

доходів і витрат з 

метою 

оподаткування    

- необхідність 

відображення в 

регістрах податкового 

обліку тієї інформації, 

яка не має 

безпосередньо 

відношення до 

визначення бази 

оподаткування  

- не потрібно 

враховувати дані 

бухгалтерського 

обліку; 

- дозволяє 

інтерпретувати 

факти 

господарської 

діяльності 

відповідно до 

норм і правил, 

визначених 

податковим 

законодавством    

- необхідність 

створення 

спеціалізованої служби 

податкового обліку;  

- значне зростання 

обсягів облікової 

діяльності 



не потрібен, оскільки облік цих податків і зборів ведеться в системі 

бухгалтерського обліку [1].  

В підтвердження даної думки охарактеризуємо взаємозв’язок та 

відмінності між фінансовим і податковим обліком (табл. 4).  

Таблиця 4 

Взаємозв’язок та відмінності між фінансовим і податковим обліком 
Взаємозв’язок Відмінності 

1. Базуються на одних і тих 

самих первинних документах.  

2. Фіксують одні й ті самі факти 

господарського життя.  

3. Забезпечується ведення тими 

самими спеціалістами-

бухгалтерами. 

4. Основна частина інформації, 

отримана як у системі 

фінансового, так і податкового 

обліку, призначена для зовнішніх 

користувачів. 

1. Особливий підхід до визначення моменту 

виникнення податкових зобов’язань і податкового 

кредиту з ПДВ, розрахунку їхніх сум.  

2. Сума витрат за ПКУ не тотожна сумі витрат 

діяльності.  

3. Різні підходи до визначення об’єкта оподаткування.  

4. Різне призначення фінансової й податкової звітності 

(якщо за першою можна охарактеризувати фінансовий 

стан суб’єкта у сфері господарювання загалом, то за 

другою – лише стан розрахунків з бюджетом за 

відповідними податками.  

5. Завдання фінансового обліку – забезпечити 

формування повної та достовірної інформації про 

діяльність підприємства, його майновий стан та 

контроль за доцільністю господарських операцій, 

використанням матеріальних, трудових і фінансових 

ресурсів.  

Завдання податкового обліку – забезпечити 

формування повної та достовірної інформації з метою 

оподаткування господарських операцій та контролю за 

правильністю розрахунків, повнотою і своєчасністю 

сплати податків до бюджету 

Джерело: [7, с. 10] 

 

На думку Свідерського Д., правильно застосовувати термін 

«податковий облік», оскільки процес підготовки інформації для податкових 

органів включає всі основні складові бухгалтерського обліку – 

спостереження, безперервність, суцільне відображення господарських фактів, 

юридична доказовість (документальний характер), вартісне вимірювання, 

взаємопов’язане відображення господарської діяльності (відображення 

господарських фактів на основі балансового методу). За твердженнями 

автора всі перелічені характеристики цілком прийнятні і для податкового 

обліку[18, с. 298]. 

Разом з цим автор відзначає, що спільним для всіх видів 

бухгалтерського обліку є єдність інформаційної бази, на основі якої 

здійснюється трансформація даних для різних користувачів. При цьому збір 

первинної інформації для всіх типів обліку здійснюється за єдиними 

правилами, що дозволяє уникнути дублювання даних, і тим самим підвищити 

оперативність надання інформації для потреб управління [18, с.298]. 

Тому, доречною є думка [4, с. 9] про те, що процес справляння 

(стягування) податків слід розділити на дві частини: процес власне 



оподаткування і процес податкового обліку та звітності (табл. 5).   

Таблиця 5 

Складові процесу справляння податків 
Процес оподаткування Процес податкового обліку та звітності 

1. Ідентифікація підприємства як платника 

податку (збору) 

1. Складання первинних і зведених 

документів 

2. Оцінка альтернативних варіантів або 

оптимізація оподаткування 

2. Запис операцій в реєстри податкового та 

фінансового обліку (узагальнення) 

3. Визначення об’єкта оподаткування 3. Складання декларацій (податкових 

розрахунків) 

4. Визначення, оцінка, розрахунок бази 

оподаткування 

4. Подання декларацій (податкових 

розрахунків) до контролюючого органу 

5. Застосування ставки податку 5. Сплата податку (виконання сплати, 

контроль дат і сум основних платежів, 

авансів або переплат) 

6. Уточнення порядку та терміну сплати 

податку 

6. Контроль дат і сум відшкодувань податку 

з бюджету (для ПДВ) 

7. Встановлення порядку обчислення 

податку (збору) та аналіз його результатів 

 

Джерело: [4, с. 9] 

 

Процес «оподаткування» на рівні підприємства-платника податку 

можна визначити як певні дії та фінансово-аналітичні розрахунки персоналу 

підприємства-платника податку з метою прийняття управлінських рішень 

щодо обчислення та сплати податку (збору) до бюджету. Поняття 

«податковий облік» характеризує процес фіксації (відображення) 

нарахованих (розрахованих) складових податкової бази, сум самого податку 

(податкового зобов’язання) та сплачених його сум [4, с. 9]. 

Здійснивши дослідження наукової літератури, вважаємо доречним 

використовувати трактування «облік в оподаткуванні», який є складовою 

облікової роботи бухгалтера щодо розрахунків з бюджетом. Облік в 

оподаткуванні – це система збору, обробки та накопичення інформації 

платника податків, необхідної для розрахунку визначених законодавством  

податків і зборів, з метою складання податкової звітності. Ми вважаємо, що 

бухгалтерський і «податковий облік» не можуть замінити або підмінити один 

одного і повинні існувати в рамках єдиної облікової системи, а не один 

замісить іншого. Як у фінансовому, так і в «податковому обліку» 

застосовуються найголовніші елементи бухгалтерського обліку – 

документація, подвійний запис. Сальдо за рахунками податкового обліку є 

складовою частиною валюти балансу, який, хоч і відображає за більшістю 

статей залишки за синтетичними рахунками фінансового обліку, однак 

включає також статті, сформовані у системі записів податкового обліку. 

Метою обліку в оподаткуванні є формування достовірного і 

законодавчо обґрунтованого розміру бази оподаткування та визначення сум 

податкових зобов’язань з податків і зборів для узагальнення у податковій 

звітності за окремими податками. 

Незважаючи на різні думки щодо існування відокремлено податкового 



обліку від фінансового, беззаперечним є той факт, що єдиною 

інформаційною базою слугують первинні документи. Саме первинні 

документи формують уяву про характер і особливості господарських 

операцій. Для цілей бухгалтерського обліку первинні документи необхідні 

для реєстрації фактів господарського життя, а для цілей обліку в 

оподаткуванні вони є підставою визначення бази оподаткування та 

підтвердженням достовірності і повноти її визначення.  

Резюмуючи можна відзначити, що обліково-інформаційне забезпечення 

розрахунків за податками включає зовнішню та внутрішню інформацію. 

Зовнішня – це сукупність нормативно-правової бази в сфері визначення та 

розкриття основних елементів податків та їх облікового забезпечення, 

внутрішню становлять первинні документи, облікові регістри, дані 

синтетичного та аналітичного обліку, звітність, облікова політика тощо.  

Реєстрація фактів, пов’язаних з виникненням бази оподаткування 

знаходить відображення в первинних документах. Інформація про 

розрахунки з бюджетом за податками і зборами узагальнюється в системі  

відповідних рахунків бухгалтерського обліку та різних формах звітності. 

Визначення суми податкових платежів здійснюється в процесі обробки 

інформації різного рівня і по кожного напрямку.  

Форми первинних документів для визначення бази оподаткування та 

податкового зобов’язання встановлені діючим податковим законодавством 

(наприклад, податкові накладні, акцизні накладні). Також замість них 

використовуються первинні облікові документи бухгалтерського обліку. 

Платник податку може розробити первинні документи податкового обліку 

самостійно (довідки бухгалтера, податкові розрахунки, пояснювальні 

записки). Вся інформація з первинних документів узагальнюється в системі 

рахунків бухгалтерського обліку або ж здійснюється облік без використання 

методу подвійного запису. 

Податкові регістри – це узагальнюючі форми для систематизації даних 

про базу оподаткування та податкові зобов’язання за звітний (податковий) 

період, які згруповані відповідно до вимог податкового законодавства. 

Форми податкових регістрів законодавчо регламентовані (наприклад, за 

податком на додану вартість – Єдиний реєстр податкових накладних, за 

податком на доходи фізичних осіб – книга обліку доходів та витрат. 

Податкова звітність – це декларації, розрахунки, звіти, які складають 

платником податків виходячи з даних обліку окремо для кожного 

сплачуваного податку чи збору. 

Відповідно до ПКУ [8] податки та збори поділяються на:  

І – загальнодержавні податки та збори: податок на прибуток 

підприємств; податок на доходи фізичних осіб; податок на додану вартість; 

акцизний податок; екологічний податок; рентна плата; мито; військовий збір 

(до завершення реформи Збройних сил України). 

ІІ – місцеві: 

-  податки: податок на майно (транспортний податок; плата за землю; 

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки), єдиний податок; 



- збори: збір за місця для паркування транспортних засобів; 

туристичний збір. 

Кожен суб’єкт господарювання, враховуючи організаційно-правовий 

статус, специфіку діяльності, наявність конкретної бази оподаткування 

виступає платником певних податків та зборів.  

В наукових дослідженнях вважається, що в податках переплетені 

економічні, політичні та юридичні аспекти, податки визначають 

дуалістичною категорією, оскільки вони є одночасно і економічними, і 

правовими відносинами, та на основі якої створюються імперативи 

організації оподаткування – статистичний та економічний [5, с. 202]. 

Відповідно до концепції статистичного імперативу економічні процеси 

жорстко контролюються державою та правовий зміст податків превалює над 

їх економічним змістом. Відповідно ж до економічної концепції, держава 

слугує суспільним інтересам, а податки розглядаються, перш за все, як 

розподільний інструмент. Кучер С.В. вважає, що податок, першочергово, є 

фінансовою категорією, оскільки спочатку його значення полягало в 

наповненні доходної частини державного бюджету країни та подальшого 

перерозподілу на потреби суспільства. Проте сьогодні їх розуміння значно 

розширилось, і податки одночасно виступають фінансовою, правовою та 

бухгалтерською категорією (рис. 2) [5, с. 203]. 

Насамперед, податок є фінансовою категорією, а для того, щоб податки 

надходили до державного бюджету, обов’язковість їх сплати має бути 

закріплена законодавством країни, що пояснює їх правовий зміст.  

Бухгалтерський зміст податків пояснюється тим, що їх розрахунок та 

сплату до бюджету забезпечує система бухгалтерського обліку платників 

податків, в якій податки кваліфікуються як зобов’язання підприємства [5, 

с. 203]. 

Правовий та обліковий підхід визначають юридичну форму податку, 

що полягає в тому, що необхідність та порядок відображення в 

бухгалтерському обліку зобов’язання перед державою, порядок складання та 

подання фінансової звітності визначаються чинним законодавством [5, 

с. 203]. 

Поєднання ж облікового та фінансового підходів до розуміння податків 

визначає їх економічний зміст, який, перш за все, полягає в тому, що податки 

спричиняють в майбутньому відтік економічних вигід у вигляді грошових 

коштів на сплату до бюджету. З іншого боку, виступаючи зобов’язаннями 

підприємства, податки є джерелом фінансування його діяльності, допоки дані 

зобов’язання не буде перераховано до державного бюджету [кучер, с. 204]. 

Діюче законодавство дає змогу суб’єктам господарювання обирати 

систему оподаткування, яка представлена двома варіантами [8]:  

1 – сплата податків на загальній системі оподаткування. Загальна 

система оподаткування, обліку та звітності – має складну систему ведення 

бізнесу з точки зору обліку та звітності. Проте вона дозволяє займатися будь-

яким видом діяльності та немає інших обмежень, що притаманні спрощеній 

системі оподаткування. Загальна система оподаткування складається з 



сукупності податків і зборів до бюджету, що нараховуються у встановленому 

законами України порядку.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  2. Розуміння податків з фінансової, облікової та правової точок 

зору  
Джерело: [5, с. 204] 

 

2 – сплата податків за спрощеною системою оподаткування. Спрощена 

система оподаткування, обліку та звітності – особливий механізм справляння 

податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, на 

сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених ПКУ, з 

одночасним веденням спрощеного обліку та звітності. 

Незалежно яку систему оподаткування обрано суб’єктом 

господарювання, він зобов’язаний належним чином вести облік і реєструвати 

здійснювані господарські операції. 

Якщо суб’єкт господарювання – юридична особа обирає загальну 

систему оподаткування, у разі наявності об’єкта оподаткування визначають 

та справляють до бюджету наступні зобов’язання за податковими платежами: 

податок на прибуток, податок на додану вартість, податок на доходи 

фізичних осіб, екологічний податок, плата (податок) на землю, військовий 

збір та єдиний соціальний внесок. 

Право  Фінанси  

Бухгалтерський облік  

Податок – це законодавчо 

встановлений платіж  
Податок – це інструмент 

перерозподілу національного 

доходу   

Податок – це зобов’язання підприємства 

сплатити певну суму коштів до бюджету   

Юридична форма  Економічна форма  

Є зобов’язанням, що 

виникає на основі дії 

закону як джерела права   

Обумовлює в майбутньому відтік 

економічних вигід., з одного боку, з 

іншого – є джерелом фінансування 

діяльності підприємства 



Якщо суб’єкт господарювання – фізична особа-підприємець обирає 

загальну систему оподаткування, у разі наявності об’єкта оподаткування 

визначають та справляють до бюджету наступні зобов’язання за податковими 

платежами: податок з доходів фізичних осіб, військовий збір та єдиний 

соціальний внесок. 

Спрощену систему оподаткування  можуть обрати як юридичні особи 

так і фізичні особи-підприємці, якщо вони відповідають встановленим ПКУ 

вимогам, та реєструється платником єдиного податку у визначеному 

порядку: 

1) перша група – фізичні особи-підприємці, які не використовують 

працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з 

торговельних місць на ринках або провадять господарську діяльність з 

надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом 

календарного року не перевищує 1 000 000 гривень;  

2) друга група – фізичні особи-підприємці, які здійснюють 

господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, 

платникам єдиного податку або населенню, виробництво або продаж товарів, 

діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом 

календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: не 

використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з 

ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; обсяг доходу 

не перевищує 5 000 000 гривень.  

3) третя група – фізичні особи-підприємці, які не використовують 

працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових 

відносинах, не обмежена та юридичні особи – суб’єкти господарювання 

будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року 

обсяг доходу не перевищує 7 000 000 гривень;  

4) четверта група – сільськогосподарські товаровиробники, у яких 

частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий 

(звітний) рік дорівнює або перевищує 75%.  

В залежності від обраної системи оподаткування залежить організація 

обліку податків та зборів.  

 Юридичні особи, в т.ч. платники єдиного податку 4 групи (які 

відносяться до спрощеної системи оподаткування) можуть обирати одну з 

наведених форм бухгалтерського обліку: 
1 – журнальну чи журнально-ордерну; 

2 – просту форму бухгалтерського обліку; 

3 – спрощену форму бухгалтерського обліку: 

- із застосуванням регістрів відповідно до Наказу Міністерства фінансів 

України №422; 

- із застосуванням регістрів відповідно до Наказу Міністерства фінансів 

України №720 (без подвійного запису); 

4 – автоматизовану форму бухгалтерського обліку – комп’ютерну 

бухгалтерську програму, яка передбачає формування регістрів обліку[13]. 

Якщо суб’єкт господарювання є фізичною особою-підприємцем на 



загальній системі оподаткування, то він веде Книгу обліку доходів і витрат 

для таких платників. 

Платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного 

податку третьої групи (фізичні особи-підприємці), які не є платниками ПДВ 

ведуть облік у довільній формі, шляхом помісячного відображення 

отриманих доходів. Ця норма стосується і платники єдиного податку третьої 

групи (фізичні особи-підприємці), які є платниками ПДВ [15]. Одночасно в 

ПКУ передбачено: для перших ведення Книги обліку доходів, для останніх – 

Книги обліку доходів і витрат. 

Таким чином, на облікове забезпечення розрахунків за податками 

впливає як система оподаткування, так і організаційно-правова форма 

суб’єктів господарювання (юридичних та фізичних осіб). 

Враховуючи вище викладене, визначимо основні завдання обліку в 

оподаткування:  

- чітке документування розрахунків; 

- своєчасна та повна реєстрації даних первинного обліку розрахунків за 

податками в податкових реєстрах;  

- об’єктивне визначення бази оподаткування та податкового 

зобов’язання; 

- повнота відображенні інформації щодо зобов’язань по розрахунках за 

податками у фінансовій та податковій звітності. 

Висновки. Податкову систему України становить сукупність податків, 

зборів та інших обов’язкових платежів та внесків, які в системі обліку 

суб’єкта господарювання є витратами. Разом з тим розрахунки за податками 

входять до складу джерел утворення господарських засобів та формують 

поточні зобов’язання, оскільки передбачається їх погашення протягом одного 

операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців від дати складання 

балансу. 

Особливості системи оподаткування суб’єктів господарювання та  

специфічні методи і прийоми обчислення податків і зборів (обов’язкових 

платежів) впливають на ведення обліку в оподаткуванні, а відтак, останній 

потребує ґрунтовних знань практикуючих бухгалтерів та постійного 

глибокого дослідження.  

Інформація про податки, платежі та збори викликає інтерес не лише 

підприємства, а й держави і фізичних осіб. Саме обліково-інформаційне 

забезпечення є основою прийняття рішень зацікавленими особами.  Таким 

чином, облік в оподаткуванні є частиною єдиної облікової системи 

підприємства і направлений на формування інформації про базу 

оподаткування та суми податкових зобов’язань. 
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