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Дослідивши зарубіжний досвід управлінського обліку, можна 
прийди до висновку, що його призначення - задоволення потреб 
керівників, а в ширшому сенсі - потреб внутрішніх користувачів 
інформацією компанії. 

Отже, стратегічний управлінський облік, заснований на 
потребах розробників стратегії компанії, яким для ефективного 
коректування своїх дій необхідні поточні дані про зміни в 
стратегічному положенні компанії. 

Необхідно відзначити, що з погляду стратегічного 
управлінського обліку прибуток розглядається не як фінансовий 
результат внутрішньої ефективності організації (компанії, фірми), 
а результат, що отримується окремою фірмою щодо існуючих і 
потенційних конкурентів. Іншими словами, система 
управлінського обліку розглядається щодо витрат, цін, об'єму 
попиту і фінансового положення на ринку. Такий підхід до 
формування фінансового результату, безумовно, відображає 
ринкову стратегію обліку і може бути використаний в практиці 
вітчизняних підприємств. 

Ідеї стратегічного управлінського обліку вельми важливі для 
вітчизняної облікової практики в умовах сучасного виробництва, 
оскільки трансформація українського обліку в світову практику є 
важливою ланкою в розвитку міжнародних економічних зв'язків і 
поліпшенні інвестиційного процесу. 
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Податок на додану вартість завжди був і, напевне, 

залишиться важливим як для держави, в плані наповнення 
державного бюджету, так і для платників податків певної 
категорії, які в силу законодавчих приписів просто зобов’язані 
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мати з ним справу. Такий обов’язок для платника податків 
встановлений п.181.1 ст.181 Податкового кодексу України – 
сукупне перевищення в 1 млн. грн. (без урахування ПДВ) загальної 
суми від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що 
підлягають оподаткуванню згідно з Розділом V Податкового 
кодексу України [1], у тому числі з використанням локальної або 
глобальної комп’ютерної мережі, нарахованої (сплаченої) такій 
особі протягом останніх 12 календарних місяців. 

Наближаючись до моменту сплати ПДВ, такий суб’єкт 
господарювання повинен керуватися правилами ст.200 
Податкового кодексу України, який визначає, що сума податку, 
що підлягає сплаті до Державного бюджету України або 
бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою 
податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду та сумою 
податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду. Тобто, 
якщо різниця має від’ємне значення, то платник податків має 
право звернутися до  держави із проханням повернути йому її на 
його поточний рахунок, відкритий в установі банку, що й має 
назву бюджетного відшкодування ПДВ. 

Загалом протягом останніх двох років статистика сум 
відшкодованого ПДВ має чітку тенденцію до зростання. Зокрема, 
за даними Офісу великих платників податків ДПС за сім місяців 
2019 року платникам Офісу відшкодовано ПДВ в розмірі 70,0 
млрд. грн., що на 17 млрд грн, або на 32,1 %, більше ніж за 
аналогічний період 2018 року (за сім місяців 2018 року 
відшкодовано – 53 млрд грн) [2]. Географія відшкодування 
податку платникам Офісу за сім місяців 2019  року така: Київ – 
25,4 млрд. грн., Запоріжжя – 16,4 млрд. грн., Дніпро – 14,2 млрд. 
грн., Харків – 5,3 млрд. грн., Одеса – 4,7 млрд. грн., Львів – 4,0 
млрд. грн. 

Наведена статистика сум бюджетного відшкодування є ще 
одним аспектом, який свідчить про важливість цього механізму 
для діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання. 

 Узагальнено механізм відшкодування ПДВ наведено на 
рисунку 1. 

Запровадження у 2017 році означеного механізму бюджетного 
відшкодування ПДВ стало ще одним кроком для покращення умов 
ведення бізнесу в нашій країні. 

 



 57 

МЕХАНІЗМ ВІДШКОДУВАННЯ ПДВ

Подання разом із декларацією з ПДВ заяви на бюджетне 
відшкодування

Внесення заяви на відшкодування ПДВ до Єдиного Реєстру 
відшкодування ПДВ протягом операційного дня

Камеральна перевірка наданих даних протягом 30 днів

Документальна перевірка наданих даних протягом 60 днів після 
граничного (20-го) дня подання податкової декларації з ПДВ (за 

наявності підстав, визначених пп. 200.11 ПКУ)

Узгодження суми відшкодування ПДВ

Відшкодування ПДВ Казначейством на рахунок платника 
податків

 

 
Рисунок 1 – Механізм відшкодування ПДВ (узагальнено з джерел 

1, 3) 
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звітність, що містить облікову інформацію про діяльність 


