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ПОДОЛЯНЧУК О.А.,
кандидат економічних наук,
завідувачка кафедри обліку та оподаткування
в галузях економіки,
Вінницький національний аграрний університет
(м. Вінниця)

У статті проведено дослідження нормативного визначення поняття «прибуток» і
з’ясовано різнопланові його трактування. Здійснено критичну оцінку сутності
характеризованої дефініції в наукових публікаціях і визначено невідповідність
термінологічного апарату. Неоднозначність підходів до трактування прибутку
пояснюється тим, що ця категорія визначається з різних позицій: з економічної, фінансової
та бухгалтерської. Розкрито функції прибутку та його сучасну роль у фінансовому
забезпеченні діяльності суб’єктів господарювання. Враховуючи дослідження науковців і
сутність нормативних документів, запропоновано власне трактування прибутку, що дає
можливість розглянути його як результат діяльності, що дозволяє збалансувати
економічні, суспільні й екологічні інтереси. Представлено структуру податкових
надходжень до зведеного державного бюджету України й визначено, що податок на
прибуток входить до трійки основних бюджетоутворювальних податків. З’ясовано, що
сутність податку на прибуток наразі викривлена, він вже не є «справедливим», а його
фіскальна ефективність досить низька. Розглянуто основні елементи податку на прибуток,
виокремлено платників із числа резидентів і нерезидентів, охарактеризовано базу й ставки,
обґрунтовано механізм розрахунку. Відзначено особливості визначення суми податку на
прибуток із урахуванням коригувань фінансового результату, визначеного за даними
бухгалтерського обліку, на податкові різниці. Доведено, що бухгалтерський облік, як
важливий елемент економічної системи, забезпечує інформаційні потреби управління
підприємством, зокрема в частині розрахунків за податками. Представлено облікове
відображення тимчасових різниць, які виникають у податкових розрахунках за
визначення бази оподаткування податку на прибуток. Відзначено, що облік податку на
прибуток здійснюється двома методами, враховуючи необхідність відображення
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податкових різниць і право відмови від коригування результату на різниці. Враховуючи
специфіку дослідження, обґрунтовано методи обліку розрахунків за податком на прибуток.
Ключові слова: прибуток, облік, оподаткування, податок на прибуток, податкові
різниці, доходи, витрати, фінансовий результат.
Табл.: 2. Рис.: 4. Літ.: 21.
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Постановка
проблеми.
Діяльність
будь-якого
підприємства
здійснюється з метою отримання прибутку за наслідками виробничогосподарської діяльності. Водночас сума отриманого прибутку залежить від
попиту на продукцію та витрат на виробництво. Аналізуючи прибуток,
керівники підприємства визначають ефективність своєї діяльності, оцінюють
можливості розвитку бізнесу чи навпаки – необхідність згортання. У
мінливих умовах сьогодення показник прибутку є важливим, адже він є
об’єктом уваги не лише керівництва господарського суб’єкта, але й органів
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The article examines the normative definition of the concept of «profit» and clarifies its
various interpretations. A critical assessment of the essence of the characterized definition in
scientific publications is made and the inconsistency of the terminological apparatus is determined.
Different approaches to the interpretation of profit is explained by the fact that this category is
defined from different points of view: from an economic, financial and accounting point of view.
The functions of profit and its current role in financial support of business entities are revealed.
Incounting the research of scientists and the essence of regulations, our own interpretation of profit
is proposed, which makes it possible to consider it as a result of activities that balance economic,
social and environmental interests. The structure of tax revenues to the consolidated state budget of
Ukraine is presented and it is determined that the income tax is one of the three main budgetforming taxes. It turned out that the essence of the income tax is currently distorted, it is no longer
«fair», and its fiscal efficiency is quite low. The main elements of the income tax are considered,
taxpayers from residents and non-residents are singled out, the base and rates are characterized,
the calculation mechanism is substantiated. It is noted about the peculiarities of determining the
amount of income tax, taking into account adjustments to the financial result, determined according
to the accounting data, for the tax differences. It is proved that accounting, as an important element
of the economic system, provides information needs of enterprise management, including in terms
of tax calculations. The accounting reflection of temporary differences that arise in tax
calculations, when determining the tax base of income tax is shown. It is noted that the accounting
of income tax is carried out by two methods, taking into account the need to reflect tax differences
and the right to refuse to adjust the result on the difference. Taking into account the research, the
method of accounting for income tax calculations is substantiated.
Key words: profit, accounting, taxation, income tax, tax differences, income, expenses,
financial result.
Tabl.: 2. Fig.: 4. Ref.: 21.
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контролю. Адже прибуток, як фінансовий показник у сфері діяльності
суб’єктів господарювання, підлягає оподаткуванню, і його частина, у вигляді
податку на прибуток, є складовою податкових надходжень до бюджету.
Отже, прибуток є не лише позитивним результатом діяльності підприємства,
а й джерелом для наповнення бюджету країни. Підприємства функціонують в
умовах значного податкового навантаження, складних механізмів
адміністрування податків, зокрема й податку на прибуток, внаслідок чого
прагнуть завдяки законним і незаконним способам зменшити податкові
платежі. Усе це зумовлює розвиток «тіньової економіки» і стримує стимули
до чесності у бізнесі. Удосконалення адміністрування податків, із
урахуванням національних інтересів, може справити істотний позитивний
вплив на економіку країни.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У наукових дослідженнях
учених спостерігається актуалізація питань податкових проблем діяльності
суб’єктів господарювання та облікового забезпечення податкових розрахунків.
Вагомі напрацювання висвітлено в наукових дослідженнях Калетніка Г.М.,
Гончарук І.В., Богацької Н.М., Гаман Г.О., Денисенко М.П., Долженкова О.В.,
Іщенко Я.П., Коваль Н.І., Подолянчук О.А., Гудзенко Н.М., Лучишина Л.М. та
інших.
Про проблеми розробки механізму, який би визначив нові дієві й
ефективні принципи оподаткування, висвітлено дослідниками наукової школи
Вінницького
національного
аграрного
університету,
яку
очолює
Калетнік Г.М. [10, с. 171-182].
Богацька Н.М. [1] відзначає, що найважливішою фінансовою категорією,
яка відображає позитивний фінансовий результат господарської діяльності
підприємства, характеризує ефективність виробництва, обсяг і якість
виробленої продукції, стан продуктивності праці, є прибуток. Гаман Г.О. [2]
зазначає, що податок на прибуток підприємств в Україні має значне фіскальне
значення, чим відрізняється від аналогічних податків в економічно розвинутих
країнах. Лучишин Л.М. [12, с. 90] та Разборська О.О. [21, с. 97] розглядають
можливість запровадження податку на виведений капітал, характеризуючи
переваги й загрози його введення в систему оподаткування України. У
попередніх дослідженнях автора [15; 16], разом із Коваль Н.І., Іщенко Я.П. і
Гудзенко Н.М., розкрито питання облікового забезпечення розрахунків за
податками та важливість облікової інформації для прийняття управлінських
рішень [8; 9; 17].
Віддаючи належне науковим доробкам учених, варто відзначити
відсутність єдиного підходу до трактування сутності прибутку підприємства й
прогалини нормативно-законодавчого регулювання його оподаткування.
Особливої актуальності для кожного підприємства набувають питання
оподаткування прибутку і його достовірного відображення в обліку з метою
визначення об’єктивної бази оподаткування.
Формулювання цілей статті. Метою дослідження є визначення сутності
понятійного апарату прибутку підприємства й розкриття облікового
забезпечення розрахунків за податком на прибуток задля формування
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об’єктивної інформації про податкові розрахунки суб’єктів господарювання, які
є платниками податку на прибуток.
Виклад основного матеріалу дослідження. Нормативне визначення
прибутку підприємства представлено в багатьох нормативних документах.
Господарським кодексом України (ст. 142) визначено прибуток (дохід) суб’єкта
господарювання як показник фінансових результатів його господарської
діяльності, що визначається за допомогою зменшення суми валового доходу
суб’єкта господарювання за певний період на суму валових витрат і суму
амортизаційних відрахувань [3].
Водночас у Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку
(НП(С)БО) 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» прибуток
охарактеризовано як суму, на яку доходи перевищують пов’язані з ними
витрати [13]. Для цілей оподаткування, за нормами Податкового кодексу
України (далі – ПКУ), прибуток визначається за правилами бухгалтерського
обліку.
Ураховуючи цей момент, у П(С)БО 17 «Податок на прибуток» наведено
два визначення: обліковий прибуток (збиток) – сума прибутку (збитку) до
оподаткування, визначена в бухгалтерському обліку й відображена у звіті
про фінансові результати за звітний період; податковий прибуток (збиток) –
сума прибутку (збитку), визначена за податковим законодавством об’єктом
оподаткування за звітний період [20]. У цьому стандарті встановлено
методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації щодо
витрат, доходів, активів і зобов’язань із податку на прибуток, їхнє
розкриття у фінансовій звітності та розкрито термінологію цієї теми
[9, с. 75].
Нормативне трактування прибутку спонукає науковців до пошуків
сутності цієї категорії, власного трактування його змісту, складових елементів і
чинників, що на нього впливають. Неоднозначність підходів до тлумачення
прибутку пояснюється тим, що ця категорія визначається з різних позицій: з
економічної, фінансової та бухгалтерської.
Справедливо відзначено [5, с. 26], що прибуток є складною та
багатогранною економічною категорією, що найповніше зображає фінансові
можливості підприємства і його здатність до розширення виробничої діяльності
підприємства. Саме прибуток спонукає підприємство здійснювати
нововведення, що стимулює інвестиції, нарощувати випуск продукції та
забезпечувати зайнятість.
Слушною є думка, що прибуток – це узагальнений показник, який
свідчить про ефективність виробництва, стійкий фінансовий стан і
конкурентоспроможність підприємства, його платоспроможність, виконання
зобов’язань перед державою та іншими суб’єктами господарювання [11].
Користувачі фінансової звітності потребують достовірної інформації
щодо величини й динаміки прибутку [8, с. 263].
Отже, прибуток є: першочерговою та найважливішою метою
провадження підприємницької діяльності за умов ринкової економіки; не лише
основою функціонування певного окремого підприємства, але й базою для
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економічного, соціального й політичного розвитку країни; головним
внутрішнім джерелом формування фінансових ресурсів підприємства (якщо
рівень прибутку високий, то підприємство не має потреби в залученні
зовнішніх коштів); одним із найважливіших критеріїв ефективності
підприємницької діяльності; механізмом захисту (захищає підприємство від
банкрутства).
Ураховуючи різні підходи до визначення ролі й суті прибутку як
економічної категорії, можна передусім відзначити такі його риси, як
категорії ринкової економіки: прибуток становить лише частину комплексного
доходу підприємця, який він отримує від певного виду діяльності (операційної,
фінансової чи інвестиційної); прибуток є частиною очікуваного доходу
підприємця, який вклав свій капітал в організацію діяльності певного виду
(бізнесу) з метою досягнення певного комерційного успіху, але він не є
гарантованим доходом підприємця; прибуток характеризує не весь дохід,
отриманий у процесі підприємницької діяльності, а лише ту його частину, яка
залишається після відрахування усіх витрат на ведення цієї діяльності, які мали
місце; прибуток є вартісним показником, вираженим у грошовій формі [1].
Сутність прибутку розкривається у його функціях, серед яких:
1) функція оцінки – отриманий прибуток дозволяє оцінити ефективність
господарської діяльності та якість управління нею;
2) функція стимулювання – отриманий прибуток дозволяє проводити
операційну й фінансову діяльність більш раціонально й ефективно, задля
отримання більшого прибутку;
3) функція розподілу – прибуток використовується для фінансування
різних сфер діяльності підприємства, а також сплати податків [1].
Вважаємо, що прибуток – це позитивний результат діяльності суб’єкта
господарювання, який залишається у його розпорядженні, зокрема і для
реінвестування діяльності з метою сталого розвитку.
Оподаткування прибутку, з одного боку, забезпечує залежність
державного бюджету від процесів, які відбуваються у матеріальному
виробництві, а з іншого – дає широкі можливості для здійснення заходів із
державного регулювання економіки. Останнє має особливе значення і
водночас потребує особливої уваги й обережності, тому надзвичайно
важливо враховувати це, незважаючи на тенденції, що можуть виявитися щодо
значимості цього податку в доходах бюджету [4, с. 399].
Податок на прибуток підприємств – це прямий податок, сплачуваний
підприємствами з прибутку, одержаного від реалізації продукції (робіт, послуг),
основних фондів, нематеріальних активів, цінних паперів, валютних цінностей,
інших видів фінансових ресурсів і матеріальних цінностей, а також із
прибутку від орендних операцій, роялті й від позареалізаційних операцій
[6, с. 110].
Ураховуючи власні дослідження [15, с. 122], можна стверджувати, що
податок на
прибуток
(рис.
1)
входить до трійки основних
бюджетоутворювальних податків. Його частка у загальній структурі
податкових надходжень є сталою, проте динаміка надходжень зменшується.
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Рис. 1. Структура податкових надходжень до зведеного державного
бюджету України, %
Джерело: сформовано за даними Державної служби статистики України [22]

Ситуація з очікуваними надходженнями від цього податку в умовах
економічного падіння та збитковості підприємств погіршується. На думку
Лучишина Л.М., податок на прибуток підприємств в Україні перетворився на
дієвий механізм фіскального тиску на сумлінних платників податку. Як
наслідок, сутність податку наразі викривлена, він вже не є «справедливим», а
фіскальна ефективність податку на прибуток підприємств досить низька.
Ця система неефективна й створює умови для використання
великими компаніями складних схем для того, щоб уникнути
оподаткування. Про це також зазначають зарубіжні й українські експерти
[12, с. 90].
За допомогою податку на прибуток можна регулювати такі процеси:
вибір правової форми організації бізнесу; розподіл прибутку (на споживання
чи накопичення); вибір методів фінансування інвестицій (самофінансування
або залучення позичкових коштів); розподіл трудових і матеріальних
ресурсів між окремими сферами господарської діяльності; розподіл і
перерозподіл ВВП; регулювання темпів економічного зростання на
макрорівні [2].
Відповідно до Податкового кодексу України, платниками податку на
прибуток є резиденти і нерезиденти, за результатами діяльності яких
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формується база оподаткування. Тобто платником податку на прибуток може
бути будь-який суб’єкт господарювання, який займається підприємницькою
діяльністю, незалежно від виду діяльності, форми господарювання та розміру.
Відповідно, не є платниками податку неприбуткові підприємства, установи й
організації у порядку й на умовах, встановлених нормами ПКУ й іншими
нормативними документами.
Базою оподаткування є грошове вираження об’єкту оподаткування,
визначеного згідно з положенням ст. 134 ПКУ.
Варто зауважити, що існують різні ставки податку на прибуток,
застосування яких передбачено ст. 136 ПКУ.
У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні, який спричинений
військовою агресією Російської Федерації проти України, 15 березня 2022 року
Верховна рада України проголосувала за законопроєкт «Про внесення змін
до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо
дії норм на період дії воєнного стану» № 7137-д від 14.03.2022 р. Зокрема,
тимчасово, з 1 квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного
стану на території України, передбачено податкові стимули для платників
податку на прибуток. Законопроєктом визначено можливість переходу
платників податку на прибуток на сплату єдиного податку 3 групи платників.
Ключовим положенням цього нормативного документу є можливість
фізичних осіб-підприємців і юридичних осіб, із обсягом доходу за рік до 10
мільярдів гривень, сплачувати єдиний податок у розмірі 2% від доходу за
правилами, установленими для 3 групи платників єдиного податку.
Одночасно відзначено про звільнення від обов’язку нарахування, сплати й
подання податкової звітності з податку на додану вартість із операцій з
постачання товарів, робіт і послуг, місце постачання яких розташоване на
митній території України. Порядок сплати єдиного податку третьої
групи, які використовують особливості оподаткування, буде визначений
Кабінетом Міністрів України. Такі зміни спрямовані на підтримку
національної економіки, збереження малого й середнього бізнесу під час
війни [14].
Важливим є момент, що платник податку на прибуток, у якого річний
дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами
бухгалтерського обліку, за останній річний звітний період не перевищує
40 мільйонів гривень, має право прийняти рішення про незастосування
коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці. Однак
платник не може мати такого права, якщо у нього відсутнє від’ємне значення
об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років, визначеного
відповідно до положень ПКУ [14].
Також варто врахувати, що якщо у платника річний дохід (за
вирахуванням непрямих податків) за останній річний звітний період перевищує
40 мільйонів гривень, то він зобов’язаний визначати об’єкт оподаткування,
починаючи з такого року за допомогою коригування фінансового результату до
оподаткування на усі різниці.
Податок нараховується платником самостійно за відповідною ставкою,
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розраховується за методикою,

яка визначена статтею 136 ПКУ, та
встановленою статтею 137 ПКУ.
Механізм розрахунку об’єкта оподаткування податком на прибуток
підприємства передбачає використання форми фінансової звітності №2 Звіту
про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) і коригування фінансового
результату на податкові різниці (рис. 2).
Сума податку на
прибуток

База оподаткування

Ставка податку
Х

=

=

Фінансовий результат до
оподаткування

Податкові різниці
+

Фінансовий результат до оподаткування у бухгалтерському обліку
формується за допомогою визначення різниці між доходами й
витратами.
До доходів, які підприємство може одержати за звітний період належать:
дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); чистий дохід
від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); інші операційні доходи;
фінансові доходи; інші доходи.
Водночас, п. 5 П(С)БО 15 «Дохід» передбачено дві обов’язкові умови
визнання доходу: збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює
зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок
внесків учасників підприємства); оцінка доходу може бути достовірно
визначена [18].
Критерії визнання доходу застосовуються окремо до кожної операції.
Проте ці критерії потрібно застосовувати до окремих елементів однієї операції
або до двох чи більше операцій разом, якщо це випливає із суті такої
господарської операції (операцій).
Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням
доходу, для отримання якого вони здійснені. Якщо прямий зв’язок між
доходами й витратами встановити неможливо, витрати відображають у тому
звітному періоді, у якому вони були здійснені.
Визнані підприємством витрати в бухгалтерському обліку класифікують
за такими групами [19]: собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг); адміністративні витрати; витрати на збут; інші операційні витрати;
фінансові витрати; інші витрати.
Отже, фінансові результати відображаються в обліку за видами діяльності
(рис. 3) і слугують основою для визначення об’єкта оподаткування.
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Рис. 2. Механізм розрахунку суми податку на прибуток
Джерело: узагальнено автором за [14]
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Фінансовий результат

Рис. 3. Порядок формування кінцевого фінансового результату
Джерело: [9, с. 259]

Із вищевикладеного зрозуміло, що податок на прибуток може
розраховуватися двома способами: із застосуванням коригування фінансового
результату на податкові різниці (якщо дохід перевищує 40 млн грн + 1 грн); без
коригування на податкові різниці (якщо дохід не перевищує 40 млн грн).
Ураховуючи норми П(С)БО 17, можна зазначити, що податкові різниці –
це обов’язкове коригування фінансового результату до оподаткування,
визначеного за даними бухгалтерського обліку, у випадках, передбачених ПКУ.
Ці різниці виникають у зв’язку з тим, що доходи або витрати визнаються у різні
звітні періоди, причому ці розбіжності носять тимчасовий характер.
Податкові різниці мають кілька видів: різниці, які виникають під час
нарахування амортизації необоротних активів (ст. 138 ПКУ); різниці, що
виникають під час формування резервів (забезпечень) (ст. 139); різниці, що
виникають під час здійснення фінансових операцій (ст. 140); різниці, що
виникають
під
час
здійснення
окремих
видів
діяльності
й
операцій (ст. 141) [14].
Отже, визначаючи базу оподаткування, за необхідності коригування
фінансового результату на податкові різниці, суб’єкт господарювання визначає
два розрахункові показники прибутку: обліковий прибуток (збиток) і
податковий прибуток (збиток), про які ми вже зазначали.
Водночас податковий прибуток береться для визначення податку на
прибуток, так званого поточного податку на прибуток, який в П(С)БО 17
характеризується як сума податку на прибуток, визначена у звітному періоді,
відповідно до податкового законодавства [20].
Тому різниці між податковим й обліковим прибутком зумовлюють
виникнення та відображення в обліку відстроченого податку на прибуток, який
може відображатися як:
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– відстрочене податкове зобов’язання – сума податку на прибуток, який
сплачуватиметься в наступних періодах із тимчасових податкових різниць, що
підлягають оподаткуванню; відстрочений податковий актив – сума податку на
прибуток,
що
підлягає
відшкодуванню
у
наступних
періодах
(унаслідок тимчасової податкової різниці, що підлягає вирахуванню);
– перенесення податкового збитку, не включеного до розрахунку
зменшення податку на прибуток у звітному періоді; перенесення на майбутні
періоди податкових пільг, якими неможливо скористатися у звітному
періоді [20].
Якщо у платника за звітний період виникає податковий збиток (від’ємне
значення об’єкта обкладення податком на прибуток), то він зменшує базу
оподаткування наступних періодів до повного його «погашення». Таке
зменшення бази оподаткування можливе як платникам, що використовують
різниці з податку на прибуток, так і тим, хто їх не враховує.
Щодо вищевказаного в літературі [21, с. 93] відзначено низку недоліків
податку на прибуток, із чим сміливо можна погодитися: складні правила
розрахунку об’єкта оподаткування (фінансовий результат як базовий показник
для розрахунку об’єкта оподаткування з подальшим коригуванням на різниці –
це постійний ризик претензій з боку органів контролю); необхідність ведення
окремого обліку податкової амортизації; проблеми з накопиченням збитків;
агресивні схеми податкового планування, які використовуються окремими
компаніями з метою уникнення оподаткування, що призводить до надмірного
податкового тиску на сумлінних платників.
Вимоги щодо коригування фінансового результату до оподаткування на
податкові різниці передбачено ПКУ (ст. 138-141). Аналізуючи норми ПКУ,
спостерігаємо, що найбільше випадків різниць між даними бухгалтерського
обліку й податкових розрахунків може виникати під час нарахування
амортизації. Саме амортизація є особливою статтею формування витрат
платника податку на прибуток.
Відповідно до норм ПКУ (ст. 138.3.3) усі основні засоби й необоротні
активи з метою податкового обліку розділені на 16 груп [14].
Згідно з класифікацією, яка наведена в ПКУ, для кожної окремої групи
встановлено мінімально допустимі терміни корисного використання об’єктів, які
становлять від двох до двадцяти років. А це означає, що підприємство не може
встановити термін використання окремих груп основних засобів менший, ніж це
передбачено Податковим кодексом. Насправді, класифікація, яка наведена в ПКУ,
наближена до П(С)БО 7 «Основні засоби», і це наближення скоротило відмінності
між податковим і бухгалтерським обліком.
ПКУ зумовлено врахування терміну корисного використання
необоротних активів для визначення податкових різниць: у разі, коли термін
корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів у
бухгалтерському обліку менший, ніж мінімально допустимі терміни
амортизації основних засобів й інших необоротних активів, то для розрахунку
амортизації використовуються терміни, установлені ПКУ; у разі, коли терміни
корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів у
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бухгалтерському обліку дорівнюють або є більшими, ніж ті, що встановлені
цим підпунктом, то для розрахунку амортизації використовуються терміни
корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів, встановлені в
бухгалтерському обліку.
Нематеріальні активи за нормами ПКУ (ст. 138.3.4) підлягають
класифікації за 6 групами.
Водночас, якщо, відповідно до правовстановлюючого документа, термін
дії права користування нематеріального активу не встановлено, то такий термін
корисного використання визначається платником податку самостійно, але не
може становити менше двох і більше десяти років [14].
Для оцінки сум амортизації використовують п’ять методів, визначених
стандартами обліку й самостійно обраних підприємством із урахуванням
очікуваного способу отримання економічних вигод від його використання.
Отже, якщо будуть розбіжності у термінах використання об’єктів необоротних
активів за обліковою політикою і нормами ПКУ, то будуть виникати різниці.
Щодо різниць, які виникають під час формування резервів і забезпечень
подальших витрат, то логічним є те, що вони не розраховуються під час
формування та використання забезпечень на відпустки працівникам й інших
виплатах, пов’язаних із оплатою праці. Вони стосуються формування і
використання резерву сумнівних боргів і гарантійних зобов’язань. Різниці
виникатимуть у зв’язку з різними періодами, у яких створюються резерви й
відповідно використовуються. Наприклад, створення резерву сумнівних боргів
у фінансовому обліку відображатиметься такою кореспонденцією:
Д-т 944 «Сумнівні та безнадійні борги» К-т 38 «Резерв сумнівних боргів».
Відповідно сума створеного резерву списуватиметься на фінансовий результат:
Д-т 791 «Результат операційної діяльності» К-т 944 «Сумнівні та безнадійні
борги». У податкових розрахунках сума резерву буде збільшувати фінансовий
результат до оподаткування. Надалі, у випадку списання дебіторської
заборгованості за рахунок резерву сумнівних боргів, у фінансовому обліку
відображатиметься кореспонденція: Д-т 38 «Резерв сумнівних боргів» К-т 36
«Розрахунки з покупцями та замовниками». Паралельно в податкових
розрахунках ця операція буде зменшувати фінансовий результат до
оподаткування. Водночас варто врахувати, що використання резерву сумнівних
боргів можливе лише за умови дотримання критеріїв визнання дебіторської
заборгованості безнадійною. Отже, за ефективного податкового планування на
макрорівні, можна здійснювати маніпуляції із сумами результату до
оподаткування.
Варто зауважити, що платники податків із доходом меншим, ніж
40 млн грн, мають змогу не застосовувати податкові коригування, такі як:
резерви, мінімальні терміни амортизації, уцінку, «тонку» капіталізацію тощо. З
огляду на це, вони можуть використовувати широкий спектр законних
інструментів обліку для зменшення фінансового результату й зниження
податкового навантаження з податку на прибуток. Небажання сплачувати
податки є цілком природним, оскільки будь-який суб’єкт господарювання
прагне захистити своє майно, зокрема, й від держави. І це прагнення практично
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Критерій
Різниця між бухгалтерським і податковим
прибутком, що спричиняє різницю
Тип тимчасової різниці
Рахунок обліку

Відстрочений податковий
актив
бухгалтерський облік <
податковий облік
різниця, що підлягає
вирахуванню
Д-т 17

Джерело: сформовано автором за [7; 21]
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Відстрочене податкове
зобов’язання
бухгалтерський облік >
податковий облік
різниця, що підлягає
оподаткуванню
К-т 54
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не залежить від ступеня законослухняності [12, с. 89].
У зв’язку з цим, науковцями, практиками, політиками активно
обговорюється питання запровадження податку на виведений капітал. Проте,
існує ряд ризиків і недоліків, і, як відзначено в економічній літературі: це не
вирішить усіх проблем, пов’язаних із оподаткуванням прибутку підприємств.
Мета впровадження податку на виведений капітал – це деофшоризація та
підвищення інвестиційного клімату підприємств. Основними недоліками
податку на виведений капітал є: його експериментальний характер
(застосовується в декількох країнах Європи, результат від його впровадження –
довготривалий, та не приніс очікуваних результатів); складність розрахунку й
планування надходжень до бюджету держави (податок сплачується лише з
прибутку, який виводиться за межі підприємства на користь зовнішніх
суб’єктів); вірогідність недоотримання податкових надходжень (використання
суб’єктами господарювання схем, спрямованих на ухилення від сплати
податку). Варто відзначити, що джерелом інформації для розрахунку податку
на прибуток є дані бухгалтерського обліку доходів і витрат, і форма фінансової
звітності № 2 «Звіт про фінансові результати (сукупний дохід)». Для
розрахунку податку на виведений капітал використовуватимуться лише дані з
окремих платежів, пов’язаних із виведенням капіталу.
Саме тому бухгалтерський облік, як важливий елемент економічної
системи, забезпечує інформаційні потреби управління підприємством. Зміни
підходів до ведення бізнесу, збільшення потреб управління в інформації та
постійні трансформації, що відбуваються у нормативно-правовому
регулюванні
бухгалтерського
й
податкового
обліку
суб’єктів
підприємництва, вимагають перегляду підходів до організації їхнього обліку
[16; 17, с. 46].
Планом рахунків для проведення операцій щодо нарахування податку на
прибуток передбачено використання різних рахунків: 64 «Розрахунки за
податками й платежами», субрахунок 641 «Розрахунки за податками»,
аналітичний рахунок «Розрахунки за податком на прибуток», 98 «Податок на
прибуток», 17 «Відстрочені податкові активи», 54 «Відстрочені податкові
зобов’язання» [7; 9, с. 79-80].
Рахунки 17 та 54 призначені для відображення тимчасової різниці суми
податку на прибуток, яка виникає внаслідок нетотожності суми прибутку за
даними бухгалтерського обліку й прибутку, який є об’єктом оподаткування.
Підхід до відображення в обліку тимчасових різниць узагальнимо в
таблиці 1.
Таблиця 1
Облікове відображення тимчасових різниць
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Отже, зобов’язання з податку на прибуток, визначені у декларації,
відображаються: Д-т 98 «Податок на прибуток» Кт 641 «Розрахунки за
податком на прибуток». Надалі (у кінці року) сальдо рахунку 98 «Податок на
прибуток» списується на фінансовий результат: К-т 98 «Податок на прибуток»
Д-т 79 «Фінансові результати».
Основні бухгалтерські операції, які використовуються на підприємстві
для обліку розрахунків із податку на прибуток наведено в таблиці 2.
Таблиця 2

Типова кореспонденція рахунків із обліку розрахунків
за податком на прибуток
№
з/п
1
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2
3
4
5

Зміст господарської операції
Нараховано поточний податок на прибуток за рахунок збільшення відстрочених
податкових активів
Нараховано поточний податок на прибуток за рахунок зменшення відстрочених
податкових зобов’язань
Відображено витрати з податку на прибуток
Сплачено податок на прибуток до бюджету
Списано витрати з податку на прибуток на фінансовий результат

Кореспонденція
рахунків
Дебет
Кредит
17

641 / ПНП*

54

641 / ПНП

98
641
79

641 / ПНП
311
98

* ПНП – податок на прибуток
Джерело: [9, с. 81]

Таким чином, можна стверджувати, що облік податку на прибуток
здійснюється двома методами, ураховуючи необхідність відображення
податкових різниць і право відмови від коригування результату на різниці
(рис. 4).
Методика обліку розрахунків із податку на прибуток

Поточний податок на прибуток (метод
поточних зобов’язань)

Відстрочений податок на прибуток (метод
відстрочених зобов’язань)

Податок на прибуток визначається за даними
бухгалтерського обліку й формами фінансової
звітності №2 «Звіт про фінансові результати
(звіт про сукупний дохід)»

Податок на прибуток визначається за даними
бухгалтерського обліку з відображенням в обліку
податкових різниць у формі фінансової звітності
№1 «Баланс (звіт про фінансовий стан)»

Д-т 98 К-т 641

Д-т 98 К-т 641
Д-т 17 К-т 641

відстрочений податковий
актив

Д-т 98 К-т 641
Д-т 98 К-т 54

відстрочене податкове
зобов’язання

Рис. 4. Методика обліку розрахунків із податку на прибуток
Джерело: узагальнено автором

Відзначимо те, що податковими (звітними) періодами для розрахунку
податку на прибуток і подання податкової Декларації до органу контролю є
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календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік (крім випадків, коли звітний
період є річний). Разом із Декларацією, до органу контролю подається і річна
фінансова звітність [14].
Дослідження свідчать про наявну проблему в багатьох країнах щодо
розбіжностей між фінансовим результатом, який є об’єктом оподаткування, і
бухгалтерським прибутком. Це пов’язано з різним економічним змістом
бухгалтерського й податкового прибутків, що зумовлює різні об’єкти
оподаткування. Саме введення «коригувальних» рахунків 17 «Відстрочений
податковий актив» і 54 «Відстрочене податкове зобов’язання» забезпечує
відображення податкових різниць без зміни способів обліку активів, зобов’язань і
капіталу, а отже, впливає на об’єктивність даних статей фінансової звітності.
Висновки. Проведені дослідження засвідчують неоднозначність
трактування сутності прибутку, оскільки в різних нормативних документах
характеризується по-різному й розглядається з економічного, фінансового й
бухгалтерського поглядів. Зважаючи на реалії сьогодення, вважаємо, що метою
діяльності суб’єкта господарювання має бути не власне прибуток як показник
результативності, а ефективність його використання з метою сталого розвитку.
Хоча беззаперечним є той факт, що чим більше прибутку отримає
підприємство, тим реальнішою є можливість покращення діяльності у
перспективі. Ураховуючи напрацювання науковців і сутність нормативних
документів, запропоновано власне трактування прибутку. Сформоване
визначення дає можливість розглянути прибуток не лише як чистий фінансовий
результат, але і як джерело фінансування подальшого розвитку суб’єкта
господарювання, спрямоване на збалансування економічних, соціальних й
екологічних складових його діяльності.
Держава в частині прибутку підприємства зацікавлена у своєчасній та
повній сплаті податку на прибуток. Однак, наявність збитковості суб’єктів
господарювання та системні недоліки податкової системи перетворили податок
на прибуток в Україні, на дієвий механізм фіскального тиску на сумлінних
платників податку. Маніпуляції, які можливо здійснювати законними
інструментами обліку для зменшення фінансового результату й зниження
податкового навантаження, вимагають перегляду системи обліку податкових
розрахунків із податку на прибуток.
Пропозиції науковців, практиків і політиків щодо введення податку на
виведений капітал і заміну податку на прибуток є двоякими, адже досвід
розвинутих країн свідчить не лише про переваги, але й про загрози.
Проведене дослідження доводить важливість прибутку в системі
управління ним як на макрорівні, так і на мікрорівні.
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ВПЛИВ
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ
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ЕКОНОМІЧНІ
СИСТЕМИ

ТОМАШУК І.В.,
доктор філософії з економіки, старший викладач
кафедри економіки та підприємницької діяльності,
Вінницький національний аграрний університет
(м. Вінниця)

У статті досліджено особливості процесу глобалізації та розкрито її сутнісні
характеристики. Проаналізовано позитивний та негативний вплив глобалізаційних процесів
на розвиток національних економік. Вказано, що глобалізація, з економічної точки зору,
характеризується зростанням впливу зовнішніх економічних факторів, де сформовано
єдиний світовий ринок, який диктує рівноправні умови для всіх його учасників.
Наголошено, що конкуренція, яка зростає внаслідок впровадження досягнень у галузях
науки й технологій, сприяє прискоренню виробництва, генеруванню нових ідей щодо
продуктів і послуг, формуванню знань щодо ефективного функціонування ринків капіталу й
технологій. Доведено, що функціонування національної економіки в умовах глобальних
світових відносин значно відображається через міжнародну торгівлю. Сьогодні світова
торгівля є найбільш активною формою міжнародних економічних відносин. Вказується, що
в умовах інтенсифікації процесів глобалізації, державна економічна політика має
формуватися у напрямку переходу від експортно-орієнтованої стратегії розвитку, де
домінуючою є сировинна продукція, до стратегії внутрішньо-орієнтованого розвитку з
насиченням внутрішнього споживчого ринку. Узагальнено, що глобалізація як об’єктивний
процес має безпосередній вплив на розвиток національної економіки загалом і внутрішнього
споживчого ринку зокрема. Наголошено, що суть економічної глобалізації полягає у
посиленні ролі інвестицій, індустрій, індивідів й інформації. Вказано, що міжнародна
конкуренція призводить до виникнення протиріч між національними економіками різних
держав. Зроблено висновки, що глобалізація та посилення міжнародної конкуренції
вимагають нових підходів до розвитку національних економік. Дослідження сутності
глобалізації отримало подальший розвиток й обґрунтовано необхідність розробки
відповідних концепцій функціонування національних економік у цих умовах.
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