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інтернет-сервері і тимчасово кешуються на клієнтській стороні: на ПК та ін. [4]. 

Безумовно, такі технології забезпечують максимальне прискорення обміну 

даними. Застосування хмарних технологій забезпечує миттєвий доступ до 

інформації у хмарі незалежно від часу і місцезнаходження, що  надає можливості 

постійного доступу до бухгалтерських даних та їхнього використання для звірки 

та аналізу, формування звітів. 

Словом, сучасна бухгалтерія вже давно стала не просто вмінням правильно 

працювати з цифрами. Тепер це – це переплетення знань з різних сфер діяльності 

у сучасній інформаційній інфраструктурі бізнес-комунікацій. 
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DIGITAL-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНА ПАРАДИГМА 

МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ 

 

На сьогоднішній день проблемі актуальності впровадження цифрових 

технологій в сферу оподаткування слід надати особливої уваги, оскільки 

інформація про економічні результати та характеристики платників податків не 

є досконалою. Інформаційні обмеження лежать в основі традиційного 

економічного аналізу оподаткування. Уряд не в змозі перевірити всі економічні 

результати окремих осіб або домогосподарств. Дійсно, платники податків 

можуть спотворювати свої доходи та витрати, щоб уникнути сплати податків. 

Крім того, контролюючі органи не можуть перевірити важливі 

характеристики та економічну поведінку окремих осіб та фірм. Як наслідок, 

несплачені податки, і влада повинна покладатися на оподаткування оборотних 

економічних результатів, таких як дохід, споживання, заощадження. 
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Інформаційні обмеження означають те, що уряд неминуче спотворює стимули 

отримувати дохід, чесно вести бізнес. Таким чином, такі обмеження є основною 

причиною кінцевого компромісу між справедливістю та ефективністю. 

Впровадження digital-технологій може допомогти спростити інформаційні 

обмеження за допомогою різних способів перевірки економічних результатів 

діяльності платників податків, об'єднати існуючу інформацію в різних частинах 

податкової системи для кращого виявлення ухилення від сплати податків. Таким 

чином, діджиталізація може розглядатися як вдосконалення технології системи 

оподаткування.  

З 2014 року Україна впевнено прямує по шляху комп’ютеризації в сфері 

системи оподаткування. Наприклад, був створений Електронний кабінет 

платників податків, який пропонує такі інструменти для платників податків, як:  

 подання через Інтернет податкових декларацій та інших форм 

звітності; 

 інформаційна система сплати податків; 

 збір інформації про платників податків.  

Електронний кабінет платників податків – це віртуальна форма взаємодії 

між контролюючими органами та платниками податків. Переваги цієї послуги в 

тому, що цей кабінет працює цілодобово та безкоштовно з використанням 

персональних комп’ютерів, смарт-пристроїв та електронних цифрових підписів 

[1]. Подання декларацій через Інтернет поступово стає нормою для українських 

платників податків. 

Завдяки збору даних у більш стандартизованих форматах збільшуються 

можливості їх обробки, що дозволяє контролюючим органам оцінювати 

недобросовісних платників податків, аналізуючи великі масиви даних у 

поєднанні з різними джерелами [2]. Масові перехресні перевірки даних з податку 

на додану вартість (ПДВ) вважалися технічно неможливими. Зараз Україна 

демонструє, що це можна зробити. Система електронного адміністрування 

передбачає автоматичну реєстрацію платників податків, податкових накладних, 

митних вантажів, рахунків-фактур та автоматичний розрахунок сум ПДВ. 

Вже на теперішньому етапі комп’ютеризації в Україні контролюючі органи 

отримують доступ до величезної кількості інформації від приватних осіб – 

стандартизовані формати звітності та електронні інтерфейси. Системи для 

обміну інформацією також є вдосконаленими. На сьогоднішній день норми 

податкової прозорості призвели до розвитку стандартизованих форм звітності та 

автоматичного обміну інформацією про фінансові записи нерезидентів з 

контролюючими органами в Україні. 

Отже, Digital-технології в сфері нарахування та сплати податкових 

платежів, подачі податкової та фінансової звітності не є простим завданням для 

контролюючих органів. Діджиталізація – це не тільки нові можливості, але і 

проблеми. Вона теж може створити новий вид ризиків. Цифрові технології в 

оподаткуванні робіт та послуг скорочують відстань між контролюючими 

органами та платниками податків у фіскальному просторі. 

Таким чином, розглянувши питання діджиталізації системи оподаткування 

в Україні можна прийти до висновку, що в державі активно впроваджується 
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програмне забезпечення, що має ряд позитивних рис, таких як точність, 

швидкість обробки даних тощо [3]. 

Електронний офіс платників податків, електронна квитанція, електронне 

адміністрування ПДВ є лише першими цифровими кроками в системі 

оподаткування в Україні. Придбання та впровадження нових платіжних систем 

– це вимога часу, особливо в період пандемії, спричиненої COVID-19. 
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ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ 

НА ІТ-ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Сфера ІТ-індустрії в Україні протягом останніх років демонструє сталі 

показники розвитку. Згідно з призначенням ІТ-підприємства здійснюють 

діяльність у сфері інформаційних технологій та програмування. Бухгалтерський 

облік на підприємствах даної сфери має свої специфічні риси. Управлінський 

облік, який є складовою частиною бухгалтерського обліку, також має свої 

особливості. Проте аналіз наукової літератури та вивчення практичного досвіду 

показало, що даним питанням увага практично не приділяється. 

Управлінський облік – це система збору інформації, яка забезпечує 

керівництво максимально повними даними, необхідними для ефективної роботи 

ІТ-підприємства. Часто впровадження управлінського обліку на ІТ-підприємстві 

відбувається з ініціативи вищого керівництва, якому не вистачає конкретних 

даних. Саме топ-менеджери і є основними користувачами інформації. Розробка 

і впровадження системи управлінського обліку на ІТ-підприємстві вимагають 

чимало зусиль і часу (на великих підприємствах цей процес може зайняти кілька 

місяців) і не відразу дають результати. Знадобиться час і на апробування 

системи, і на накопичення інформації, яка допоможе скорегувати систему вже по 

ходу впровадження. 




