
Наукові праці. Економіка 

 

84 

УДК 657.1:336.225.61 

Прокопович Л. Б., 
канд. екон. наук, доцент кафедри обліку та економічного аналізу, 

e-mail: kalka.root@gmail.com 

Шевчук С. В., 
канд. екон. наук, доцент кафедри обліку та економічного аналізу, 

Національний університет кораблебудування, 
м. Миколаїв, Україна, 

e-mail: ser_nat@mail.ru 

 

 

РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ОБЛІКОВИХ 

ПРОЦЕДУР ВИЗНАЧЕННЯ ОПОДАТКОВУВАНОГО 

ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ 

 

 

Важливим питанням бухгалтерського обліку є узгодження процедур формування 
прибутку для цілей фінансової та податкової звітності. Чинна модель обчислення опо-
датковуваного прибутку має ряд принципових недоліків, які не сприяють економічності 
бухгалтерського обліку. З метою удосконалення технологічного аспекту формування 
облікової інформа,ції запропоновано структурно деталізувати рахунки доходів та ви-
трат за ознакою виникнення податкових різниць, що дозволить в системному порядку 
обчислювати податок на прибуток та формувати показники звітності. Визначено 
шляхи подальшого удосконалення процедур обчислення податку на прибуток за крите-
рієм підвищення ефективності бухгалтерського обліку. 

Ключові слова: бухгалтерський облік; оподатковуваний прибуток; податкові різ-
ниці; податок на прибуток. 

 

 

Постановка проблеми. За часів незалежностіпо-

даток на прибуток є одним з основних джерел попов-

нення дохідної частини бюджету України. У структурі 

доходів державного бюджету у 2012 році надходжен-

ня від податку на прибуток складали 16,1 %, у 2013 

році – 16,1 %, у 2014 році – 11,3 %. Значимість подат-

ку на прибуток як джерела фінансування функцій 

держави обумовлює підвищену увагу до механізму 

його обчислення як з боку державної фіскальної слу-

жби, так і суб’єктів господарювання. Адже, як спра-

ведливо зазначає професор Т. А. Бутинець, податкові 

ризики можуть призвести до додаткових фінансових 

витрат (донарахування податків, пеня, штрафи), судо-

вих витрат, витрат на консультації та інших витрат  

[1, c. 91]. 

Бухгалтерський облік представляє собою єдину 

впорядковану систему збору, обробки та передачі ін-

формації, яка може бути використана підприємствами 

для обчислення податків, а контролюючими органами 

для перевірки достовірності таких даних. Відтак важ-

ливим елементом побудови ефективної облікової сис-

теми є наявність чіткого методичного механізму ви-

користання інформації бухгалтерського обліку з 

метою розрахунку податку на прибуток та складання 

податкової звітності. 

Податковим кодексом України (далі ПКУ) перед-

бачено модель обчислення об’єкта оподаткування по-

датком на прибуток, яка передбачає коригування фі-

нансового результату на суму різниць. Суттєвим 

недоліком, який ускладнює процес обчислення подат-

ку на прибуток, є відсутність обґрунтованої методики 

накопичення та використання облікової інформації 

про такі різниці з метою формування податкової звіт-

ності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ви-

вчення науково-практичної літератури свідчить про 

відсутність єдиного підходу щодо вирішення вище-

вказаної проблеми. Питання сутності та облікового 

відображення інформації про податкові різниці розг-

лядали в своїх працях T. Гейєр [2], С. В. Кучер [3],  

Т. І. Єфименко, Л. Г. Ловінська [4], Н. О. Лоханова 

[5], Є. І. Свідерський, Д. Є. Свідерський [6], Г. А. Ям-

борко [7]. Детальний аналіз теоретичних основ та об-

лікового забезпечення процедур обчислення оподат-

ковуваного прибутку, взаємозв’язок бухгалтерського 

обліку та податкового законодавства висвітлювалися 

фахівцями в ряді монографіях [8; 9]. 

Виділення раніше невирішених частин загаль-

ної проблеми. Проте, не зважаючи на значну кіль-

кість публікацій присвяченій цій проблемі, відсутня 

цілісна концепція та комплексний підхід до розуміння 

методики формування інформації про оподатковува-

ний прибуток. Недотримання принципу стабільності 

податкової системи вимагає постійного пошуку шля-

хів розв’язання проблеми обчислення результатів дія-

льності для цілей фінансової звітності та оподатку-

вання. 

Постановка задачі. З урахуванням вищевикладе-

ного, метою даної статті є обґрунтування теоретичних 

та прикладних положень формування інформації про 
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оподатковуваний прибуток за даними бухгалтерсько-

го обліку. В процесі дослідження використовувалися 

абстрактно-логічний метод (формулювання виснов-

ків),аналізу, дедукції, порівняння,моделювання (об-

ґрунтування положень щодо податкових різниць на 

рахунках бухгалтерського обліку). 

Виклад основного матеріалу дослідження. По-

будова інваріантної системи облікових даних, яка б 

забезпечувала інформацією різні групи користувачів, 

та в свою чергу дозволяла отримувати в системному 

порядку показник оподатковуваного прибутку може 

бути здійснена шляхом розробки алгоритму коригу-

вання величини доходів та витрат, які відображують-

ся в бухгалтерському обліку на суму обмежень, які 

встановлені податковим законодавством. При цьому, 

удосконалення методики визначення оподатковувано-

го прибутку шляхом системного відображення подат-

кових різниць повинне відбуватися за рахунок вико-

ристання ключових системних характеристик бухгалтер-

ського обліку: оцінки, рахунків та подвійного запису, 

які дають змогу ідентифікувати, диференціювати та 

інтегрувати облікову інформацію про господарські 

факти для цілей різних користувачів. 

Чинна модель визначення оподатковуваного при-

бутку передбачає два варіанти обчислення об’єкта 

оподаткування, яка залежить від величини доходу за 

вирахуванням непрямих податків за попередній звіт-

ний рік (див. рис. 1). 

Існуючий підхід обчислення оподатковуваного 

прибутку має ряд як формальних, так і принципових 

недоліків. Вибір фінансового результату як об’єкта 

оподаткування є зручним для платників податків, 

оскільки майже не потребує від суб’єктів господарю-

вання ніяких додаткових процедур, крім ведення  

бухгалтерського обліку. Однак, при цьому, слід 

пам’ятати, що бухгалтерський облік не є точною нау-

кою, а в багатьох випадках базується на припущеннях 

та професійних судженнях. Звідси «правильно» обра-

на облікова політика дозволить суб’єктам господарю-

вання на законних підставах мінімізувати, або взагалі 

не сплачувати податок на прибуток. Такі можливості 

існують щодо нарахування резервів та забезпечень, 

амортизації необоротних активів, переоцінки та спи-

сання активів тощо. Зважаючи на це: «...приходится 

признать, – як пишуть Е. C. Хендриксен, М. Ф. Ван 

Бреда, –что необходимость применения одних и тех 

же принципов и методов, как в исчислении налогов, 

так и в учетной практике, скорее недостаток, чем до-

стоинство» [10, с. 13]. 

 

 
 

Рис. 1. Алгоритм визначення порядку обчислення об’єкта оподаткування податком на прибуток 

 

Різні підходи до обчислення оподатковуваного 

прибутку призводять до порушення загальності та 

рівності оподаткування платників податків. Виходячи 

з цього, вважаємо найбільш раціональним обчислю-

вати об’єкт оподаткування податком на прибуток 

шляхом коригування фінансового результату на суму 

податкових різниць незалежно від величини доходу. 

Слід зазначити, що в чинній редакції ПКУ не на-

водиться визначення терміну «податкова різниця», 

проте передбачається, що у складі фінансової звітнос-

ті платник податків має право зазначати тимчасові та 

постійні податкові різниці (стаття 46 ПКУ) [11]. В 

свою чергу статтями 138–140 ПКУ передбачено кори-

гувати фінансовий результат на суму різниць (визна-

чення теж відсутнє). За змістом терміни «податкова 

різниця» та «різниця» в контексті норм податкового 

законодавства є синонімічними, а наявність двох тер-

мінів, які характеризують одне поняття порушує кон-

венційність понятійного апарату. Зважаючи на це, 

доречно замінити термін «різниця» на термін «подат-

кова різниця»в статтях 138–140 ПКУ. 

Поняття «податкова різниця» безпосередньо 

пов’язане з відображенням у бухгалтерському обліку 

витрат з податку на прибуток та відстрочених подат-

ків на прибуток. У міжнародній обліковій практиці 

щодо вирішення цього питання використовувалися в 

різні часи два підходи (див. табл. 1). 

 

Визначення алгоритму обчислення об’єкта оподаткування 

Дохід (без врахування непрямих 

податків) за попередній рік 

перевищує 20 млн. грн.? 

ні так 

Фінансовий результат 

коригується на суму різниць, 

які визначені ст. 138-140 ПКУ 

Фінансовий результат не 

коригується на суму різниць 

(крім від’ємного об’єкта 

оподаткування минулих років) 
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Таблиця 1 

Порівняння методів обчислення податкових різниць 
 

Ознака порівняння 
Метод зобов’язань 

за балансом 

Метод зобов’язань за звітом про прибутки 

та збитки (метод відстрочення) 

Мета застосування Обчислення витрат з податку на  
прибуток та відстрочених податків 

Обчислення витрат з податку на прибуток та 
відстрочених податків 

Види різниць Тимчасові різниці  Тимчасові та постійні різниці, різниці в  
доходах та витратах 

База визначення 
податкових різниць 

Балансова та податкова вартість  
активів й зобов’язань 

Облікова та податкова оцінка  
доходів та витрат 

Використання у  
міжнародній практиці 

Використовується Не використовується 

 

Модель обчислення податку на прибуток, визначена 
нормами ПКУ, передбачає застосування методу відстро-
чення, та ніяким чином не корелює, в частині обчислен-
ня податкових різниць, з Положенням (стандартом) бух-
галтерського обліку 17 «Податок на прибуток» [12]. А 
відтак у практичній діяльності облікових служб виникає 
потреба обчислювати податкові різниці відразу двома 
способами для фінансової та податкової звітності, що не 
сприяє економічності бухгалтерського обліку. 

Відповідно до ПКУ для обчислення об’єкта опода-
ткування необхідно скоригувати фінансовий резуль-
тат на податкові різниці, які пов’язані з нарахуванням 
амортизації необоротних активів, формуванням резе-
рвів (забезпечень), з фінансовими операціями. Не бу-
демо детально вдаватися до аналізу таких різниць. 
Звернемо увагу, лише на деякі проблемні моменти, які 
стосуються їх ідентифікації та облікового забезпечення. 

По-перше, стосовно амортизації мова йде фактично 
про паралельний облік необоротних активів та визна-
чення амортизації для фінансових та податкових цілей, 
а не про розрахунок податкової різниці. По-друге, чіт-
кий перелік податкових різниць так і не затверджено, 
що викликає багато питань у обліковців. По-третє, в 
ПКУ взагалі не враховано ряд податкових різниць, які 
пов’язані з перехідними операціями. По-четверте, заде-
кларована модель коригування фінансового результату 
не врахована при розробці податкової декларації з по-
датку на прибуток. Відсутній взаємозв’язок звіту про 
фінансові результати та податковою декларацією в час-
тині формування результатів діяльності (див. табл. 2). 

По при різну кількість елементів у фінансовому та 
податковому звіті, слід наголосити, що спільними є 
лише п’ять. Це не дає повною мірою використовувати 
фінансову звітність, як базу для формування показни-
ків податкової звітності. Крім того, разом з податко-
вою декларацією передбачено подання тринадцяти 
додатків, які потребують значної аналітичної дифере-
нціації інформації. Так, додаток ІД (інші доходи) пе-
редбачає відображення доходів в розрізі тридцяти 
показників, додаток ІВ (інші витрати) – витрат у роз-
різі сорока трьох показників, що потребує додаткових 
витрат праці облікового персоналу. 

З метою гармонізації фінансової та податкової звіт-
ності та реалізації концепції формування податкової 
звітності за допомогою реєстрації та узагальнення ве-
личини податкових різниць важливим є приведення у 
відповідність класифікації доходів та витрат, які вико-
ристовуються з метою визначення оподатковуваного 
прибутку та їх змістовного наповнення. Зокрема, в по-
датковій декларації у складі витрат, що враховуються 
при визначенні об’єкта оподаткування, враховується 
від’ємне значення об’єкта оподаткування попереднього 
року, що не відповідає визначенню терміну «витрати». 
Оскільки не відбувається вибуття активів, або збіль-
шення зобов’язань платника податку. У зв’язку з цим, 
доречно було б виключити від’ємне значення об’єкта 
оподаткування попереднього року зі складу витрат, та 
віднести його до показників, які збільшують, або зме-
ншують об’єкт оподаткування звітного періоду. 

Таблиця 2 

Порівняння елементів фінансової та податкової звітності 
 

Елементи звітності 

Податкова 

декларація з 

податку на 

прибуток 

Звіт про 

фінансові 

результати 

Дохід від операційної діяльності (дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) + - 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - + 

Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих продукції (товарів, робіт, послуг) + + 

Інші операційні доходи - + 

Адміністративні витрати + + 

Витрати на збут + + 

Інші операційні витрати - + 

Інші доходи + + 

Дохід від участі в капіталі - + 

Інші фінансові доходи - + 

Фінансові витрати + + 

Проценти, що включаються до витрат + - 

Втрати від участі в капіталі - + 

Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати + - 

Інші витрати - + 

Від’ємне значення об’єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) року + - 

Всього елементів 10 12 
 



Випуск 263. Том 275 

 

87 

Також невдалим є затверджений порядок форму-

вання податкової декларації з податку на прибуток, 

який передбачає коригування податкових різниць в 

розрізі показників окремих доходів та витрат, а не 

фінансового результату як задекларовано в статті 134 

ПКУ. Такий підхід до побудови декларації є нераціо-

нальним, та підвищує трудомісткість збирання та об-

робки інформації. 

Виходячи з позицій раціональності побудови ін-

формаційних моделей, функціональна залежність бу-

хгалтерського обліку та оподаткування, яка характе-

ризується постійним та нерозривним зв’язком цих 

систем, вимагає наявності певних процедур, які б ал-

горитмічним шляхом забезпечували процес інформа-

ційного обміну між ними. А відтак виникає проблема, 

яка полягає не лише у відмінності методології форму-

вання доходів й витрат для цілей фінансової звітності 

й оподаткування, а й відсутності нормативно затвер-

дженого підходу щодо ідентифікації, реєстрації та 

накопичення інформації про податкові різниці. 

Для накопичення інформації про податкові різниці 

можуть бути використані рахунки бухгалтерського 

обліку. Запропонований алгоритм реєстрації податко-

вих різниць передбачає диференціацію коду синтети-

чного рахунку доходів та витрат за ознакою виник-

нення податкових різниць (див. рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Принципова схема деталізації рахунків бухгалтерського 

обліку за ознакою виникнення податкових різниць 
 

Наприклад, в розрізі рахунку 92 «Адміністративні 

витрати» можуть бути відкриті субрахунки 921 «Ад-

міністративні витрати, які не призводять до виник-

нення податкової різниці», 922 «Адміністративні ви-

трати, які призводять до виникнення податкової 

різниці» (9221 «Збільшують фінансовий результат», 

9222 «Зменшують фінансовий результат»). 

В окремих випадках інформації про обороти раху-

нків доходів та витрат недостатньо для комплексного 

відображення податкових різниць, оскільки в подат-

кову модель визначення прибутку закладено окремі 

показники, які в бухгалтерському обліку не відобра-

жуються. До таких податкових різниць, зокрема, на-

лежить амортизація необоротних активів, яка визна-

чена відповідно до податкового законодавства, 

доходи та витрати, які визначенні із застосуванням 

звичайних цін тощо. 

Для відображення таких господарських операцій 

пропонуємо доповнити План рахунків бухгалтерсько-

го обліку активів, капіталу, зобов’язань господарсь-

ких операцій, підприємств та організацій транзитним 

рахунком 77 «Податкові різниці» з виділенням таких 

субрахунків: 771 «Податкові різниці, які збільшують 

фінансовий результат», 772 «Податкові різниці, які 

зменшують фінансовий результат». Подальше виді-

лення субрахунків другого порядку необхідне для фо-

рмування окремих показників податкової звітності 

(наприклад, адміністративні витрати, витрати на збут, 

інші доходи тощо). 

Відображення операцій, які призводять до виник-

нення податкових різниць, на рахунках бухгалтерсь-

кого обліку наведено в табл. 3. 

Таблиця 3 

Відображення операцій, які призводять до виникнення 

податкових різниць, в межах запропонованої моделі 
 

№ Зміст господарських операцій 
Кореспондуючі рахунки 

дебет кредит 

1 Нарахована амортизація основних засобів адміністративного призначення 

за правилами бухгалтерського обліку 
9221 13 

2 Нарахована амортизація основних засобів адміністративного призначення 

відповідно до статті 138 ПКУ 
772 772 

3 Нараховано резерв сумнівних боргів 9411 38 

 

Зважаючи на запропоновану диференціацію гос-

подарських фактів для цілей оподаткування, процеду-

ра сумування інформації за субрахунками обліку до-

ходів і витрат, податкових різниць забезпечить 

отримання необхідної інформації в структурному роз-

різі показників податкової звітності підприємства за 

допомогою системних характеристик бухгалтерського 

обліку. 

Рахунок (субрахунок) бухгалтерського обліку 

субрахунок призначений для 

відображення господарських 

операцій, які не призводять до 

виникнення податкової різниці 

субрахунок призначений для  

відображення господарських  

операцій, якіпризводять до  

виникнення податкової різниці 
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Висновки та перспективи подальших дослі-

джень. Питання раціоналізації облікових процедур, 

підвищення економічності та інформативності бухга-

лтерського обліку в частині формування даних для 

потреб оподаткування залишається актуальним і сьо-

годні. Чинна модель обчислення оподатковуваного 

прибутку має ряд принципових недоліків, які в першу 

чергу стосуються відсутності чіткого переліку подат-

кових різниць та оптимального алгоритму взає-

мозв’язку показників фінансової та податкової звітно-

сті, узгодженості щодо класифікації її елементів, 

надмірної інформаційної перевантаженості податко-

вої декларації з податку на прибуток. 

Відсутність нормативно затвердженого підходу ві-

дображення податкових різниць вимагає розробки 

методичного інструментарію їх реєстрації в системі 

бухгалтерського обліку. Запропонований підхід до 

відображення податкових різниць на рахунках бухга-

лтерського обліку дозволяє отримувати необхідну 

інформацію для податкових обчислень за допомогою 

аналітичної диференціації. Використання рахунків та 

подвійного запису підвищує прозорість, логічність та 

контрольованість процедур ідентифікації доходів та 

витрат з метою обчислення оподатковуваного прибу-

тку, складання податкової звітності підприємства. 

Підвищення ефективності застосування підходу 

лежить в площині уніфікації підходів до класифікації, 

визнання, оцінки доходів і витрат для цілей фінансо-

вої та податкової звітності. Зважаючи на це, в пода-

льших дослідження необхідно акцентувати увагу на 

дослідженні складу податкових різниць, встановленні 

їх чіткого та обґрунтованого переліку, стандартизації 

технологічного аспекту та змістовного наповнення 

звітності про результати діяльності для фінансових та 

податкових користувачів. 
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РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ УЧЕТНЫХ ПРОЦЕДУР ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

НАЛОГООБЛАГАЕМОЙ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Важным вопросом бухгалтерского учета есть согласование процедур формирования прибыли для целей финансовой и 

налоговой отчетности. Действующая модель определения налогооблагаемой прибыли имеет ряд принципиальных недо-

статков, которые не способствуют экономичности бухгалтерского учета. С целью совершенствования технологического 

аспекта формирования учетной информации предложено структурно детализировать счета доходов и расходов по при-

знаку возникновения налоговых разниц, что позволит в системном порядке определить налог на прибыль и сформировать 

показатели отчетности. Определены пути дальнейшего совершенствования процедур исчисления налога на прибыль по 

критерию повышения эффективности бухгалтерского учета. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет; налогооблагаемая прибыль; налоговые разницы; налог на прибыль. 
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RATIONALIZATION OF ACCOUNTING PROCEDURES 

OF DETERMINING THE TAXABLE PROFITS OF COMPANIES 

 

Important question of accounting system is harmonization of financial and tax reporting formation procedures. Current determi-

nation model of chargeable income has a number of fundamental drawbacks, which do not help accounting profitability. With the 

aim of improving technological aspect formation of accounting information, it was offered to structurally detail accounts of income 

and expenses on the basis of tax’s differences costs occurrence, this will permit to determine the tax on income in a systematic way 

and to form indicators of reporting. The ways of further improving procedures for calculating tax on income criterion increasing of 

accounting’s efficiency were determined. 

Key words: accountancy; taxable income; tax differences; tax on the income. 
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