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Несмотря на удобство использования аудита расходов организации с использованием цифро-
вых технологий, можно выделить следующие проблемы:  

– не все организации имеют достаточно финансовых средств, для приобретения необходимого 
цифрового оборудования; 

– отсутствие квалифицированных сотрудников, имеющих возможность использования цифро-
вых ресурсов при ведении аудиторской деятельности. 

Решение выше перечисленных проблем организациям необходимо выполнение следующих ре-
комендаций:  

– разработка  подробного плана трансформации компании, направленного на цифровые техно-
логии;  

– привлечение инвестиций с целью внедрения цифровых технологий в организации; 
– привлечение специалистов, обладающих знаниями и навыками для работы с новыми цифро-

выми технологиями. 
Таким образом, практически все организации в настоящее время переживают переходный пе-

риод, когда они пытаются установить, как выглядит новый «нормальный» подход, когда речь идет 
о методах работы, здоровье и безопасности сотрудников, непрерывности бизнеса и соблюдении 
нормативных требований при проведении аудита расходов организации в условиях цифровизации 
экономики. Аудиторы – это одна из частей общей головоломки, которую можно легко решить с 
помощью правильного планирования и наличия технологий, обеспечивающих постоянное соот-
ветствие. Грамотный, рациональный подход к процессу внедрения цифровых технологий в аудит 
и их использование будет способствовать более эффективной оценке и анализу деятельности ор-
ганизации. 
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Заплутане українське податкове законодавство зі своїми постійними змінами ставить перед 

суб’єктами підприємницької діяльності все більш складні питання, які потребують раціонального 
підходу і новаторських рішень. Процес управління податками на підприємстві є основним завдан-
ням податкового менеджменту. Інформаційною базою податкового менеджменту є дані податко-
вого обліку.  

У таблицы  узагальнено теоретичні підходи до визначення сутності та мети ведення податково-
го обліку.  

Отже, податковий облік з одного боку, податковий облік - це комплекс встановлених податко-
вим законодавством заходів, здійснюваних податковими органами з метою реєстрації всіх плат-
ників податків (податкових агентів) в податкових органах та акумулювання даних про платників 
податків в єдиному державному реєстрі, з іншого боку, це система узагальнення інформації для 
визначення податкової бази за окремими видами податкових платежів з метою складання податко-
вої звітності. 
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Таблиця – Теоретичні підходи до визначення сутності та мети ведення податкового обліку* 
 

Автор Сутність Мета 

Бондар М. І., Ловін-
ська Л. Г., Лисенко 
Н. М. та ін. [1] 

підсистема бухгалтерського обліку, 
яка забезпечує відповідно до чинного 
податкового законодавства докумен-
тування, групування облікової інфор-
мації для визначення за встановлени-
ми правилами об’єктів і бази опо-
даткування податків і зборів, їх ал-
горитмів нарахування, розрахунків і 
сплати до бюджетів на підставі пер-
винних документів, облікових 
реєстрів, бухгалтерських записів, 
складання податкової звітності, що є 
важливою складовою податкового 
менеджменту на підприємстві 

формування своєчасної, повної й 
достовірної інформації про 
здійснені господарські операції 
платником податків протягом 
звітного податкового періоду з ме-
тою оподаткування, а також забез-
печення користувачів інформацією 
для контролю за правильністю 
нарахування, повнотою і 
своєчасністю перерахування по-
датків і зборів до відповідних 
бюджетів. 

Власова О. Є. [2] 

система накопичення, обробки та 
узагальнення інформації, необхідної 
для забезпечення ефективного та про-
зорого процесу розрахунку податків 
та зборів в їх взаємозалежності, та 
складання податкової звітності у 
відповідності до порядку, встановле-
ному Податковим Кодексом України 
та іншими спеціальними законодавчо-
нормативними актами з питань опо-
даткування. 

формування повної та достовірної 
інформації про господарські опе-
рації, що були здійснені платни-
ком податків протягом податково-
го звітного періоду з огляду на ви-
моги норм податкового законодав-
ства, забезпечення інформацією 
внутрішніх та зовнішні користу-
вачів для контролю за правиль-
ністю нарахування, повнотою та 
вчасністю перерахування податків, 
зборів (обов’язкових платежів) 

Коцупатрий М. М., 
Мельничук В. В., 
Ковач С. І. [3] 

підсистема бухгалтерського обліку, 
яка за встановленими державою пра-
вилами формує інформацію про 
нарахування та сплату податків і 
зборів відповідним державним орга-
нам, основним завданням якого є 
контроль за правильністю, 
своєчасністю і повнотою нарахування 
та сплати податків і зборів 
(обов’язкових платежів). 

- надання повної і достовірної ін-
формації державі (в особі подат-
кових органів), що забезпечує 
визначення сум податків і зборів 
(обов’язкових платежів) та кон-
троль за їх своєчасною сплатою, 
для наповнення бюджету з метою 
виконання державою своїх 
функцій; 
- акумулювання грошових коштів 
для поповнення бюджету. 

Малишкін О. І. [4] 

система підготовки та накопичення 
інформації платника податків, необ-
хідної для розрахунку податків, 
зборів, встановлених податковим за-
конодавством з метою складання по-
даткової звітності. 

визначення сум податкових зо-
бов’язань з податків і зборів, 
внесків для відображення в подат-
ковій звітності та контроль за їх 
сплатою 

* узагальнено на підставі [1-4] 
 
Мета податкового обліку полягає у забезпеченні повної та достовірної інформації про госпо-

дарські операцій у частині об’єктів оподаткування для складання податкової звітності та своєчас-
ної сплати податків та зборів. Згідно ПКУ об’єктами оподаткування є майно, товари, дохід (прибу-
ток) або його частина, обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), операції з постачання товарів 
(робіт, послуг) та інші об'єкти, визначені податковим законодавством. Зокрема, операції з майном 
пов’язані з нарахуванням та сплатою податку на майно (плати за землю, єдиного податку 4 групи, 
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транспортного податку, податку на нерухоме мано, відмінне від земельної ділянки тощо); операції, 
які відображають доходи (прибуток та його частину) – з нарахуванням податку на прибуток, по-
датку на доходи фізичних осіб, єдиного податку 3 групи; господарські операції з реалізації та по-
стачання товарів (робіт, послуг) – з нарахуванням податку на додану вартість, акцизного податку, 
мита і т.д.  

На нашу думку, одним з основних об’єктів бухгалтерського обліку є саме податкові розрахун-
ки, а завданнями: формування інформаційної бази для визначення об’єкта та бази оподаткування, 
правильність розрахунку, нарахування, дотримання термінів подання податкової звітності, сплати 
податків, відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку. Отже, подат-
кові розрахунки і податкова звітність є важливою складовою та об’єктом графіку документообігу 
підприємств.  
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Денежные средства – наиболее ликвидные активы предприятия. От их количества зависит пла-

тежеспособность предприятия [1, с. 49]. Финансовая устойчивость и платежеспособность субъек-
тов хозяйствования во многом зависят от качественного анализа отчетности предприятия о движе-
нии денежных потоков, а именно наличия денежных средств, их размещения и использования [3, 
с. 10]. Поставщики, подрядчики, инвесторы получают информацию о наличии и движении денеж-
ных средств из форм бухгалтерской отчетности. Данные о денежных средствах раскрываются в 
бухгалтерском балансе и отчете о движении денежных средств. Рассмотрим проблемы подготовки 
отчетности о наличии и движении денежных средств.  

Существенная проблема кроется в различных подходах к  составлению Отчета о движении де-
нежных средств, а именно представление денежных потоков: в России их отражают только пря-
мым методом, а по МСФО может использоваться как прямой, так и косвенный метод (табл.). 
Главное отличие заключается в его информативности: прямой метод позволяет составлять более 
понятную и легко воспринимаемую отчетность для пользователей; при косвенном же методе, не 
смотря на легкость построения, не  рассматриваются  абсолютные значения выплат и поступле-
ний, что ставит под сомнение истинность движения денежных средств. 

В настоящее время в связи с глобальной автоматизацией рабочего процесса существует огром-
ный риск компьютерного сбоя, который непосредственно влияет на учет денежных средств 
(рис.1). 

Лишь правильно организованный бухгалтерский учет денежных средств, а так же верно и каче-
ственно составленная отчетность об их движении могут предоставить надежную информацию, 
которая необходима для управления денежными потоками предприятий [2, с. 506]. В настоящее 
время, методика бухгалтерского учета, невзирая на достигнутый уровень схожести с требования-
ми международных стандартов финансовой отчетности, никак не гарантирует абсолютной полно-
ты и достоверности данных о реальных объемах денежных средств, используемых в обороте. От-




