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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ 
ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ І ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ 

 
Сучасні підприємства потребують гнучких систем оцінки й аналізу 

діяльності як своїх підрозділів, так підприємства в цілому. В даних умовах 
найбільш важливим елементом управління господарською діяльністю є 
бухгалтерський облік. Обліково-аналітична інформація повинна 
забезпечувати досягнення поставлених цілей і завдань, які використовуються 
на різних рівнях управління підприємством. Для цього необхідно сформувати 
якісну і інформативну обліково-аналітичну систему. 

Облікова інформація повинна слугувати основою для здійснення 
процесів прогнозування, планування, нормування, аналізу і контролю, тобто 
виступати важливим засобом у прийнятті ефективних управлінських рішень. 
При цьому загальна методологія і нормативні положення обліку і аналізу 
удосконалюються для раціонального використання в єдиній обліково-
аналітичній системі. 

Питанням ролі обліково-аналітичної системи в управлінні 
підприємством, зокрема прибутком присвячені праці І.О. Бланка, Ф.Ф. 
Бутинця, С.Ф. Голова, В.М. Жука, М.Ф. Кропивка, В.Г. Лінника, М.С. 
Пушкаря, С.В. Сопка, П.Я. Хомина та інших. 

З розвитком ринкових відносин висуваються нові вимоги з боку 
зовнішніх користувачів до процесу формування інформації про результати 
діяльності, особливо щодо прозорості й аналітичності фінансової звітності.  

Необхідність розробки рекомендацій щодо удосконалення теорії та 
практики бухгалтерського обліку, обліково-інформаційного забезпечення 
визначення результатів діяльності підприємства і звітності з урахуванням 
напрацювань вітчизняних і світових бухгалтерських шкіл визначили 
актуальність дослідження. 

На нашу думку, обліково-аналітична система – це система, що 
базується на даних господарського, оперативного, статистичного, 
управлінського і фінансового обліку, і використовується зовнішніми і 
внутрішніми користувачами для прийняття на макро- і мікро- рівнях 
ефективних управлінських рішень. Всі ці види обліку, вважаємо, можна 
об’єднати в один облік – бухгалтерський. 

При цьому обліково-аналітична система на підприємстві повинна 
охоплювати в собі такі елементи як облік, аналіз і контроль (аудит). Головне 
її завдання, на нашу думку, якомога повніше, своєчасно і якісно зафіксувати, 
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систематизувати і викласти (представити) всі види інформації про діяльність 
підприємства для прийняття управлінських рішень. За для цього, вважаємо, 
потрібно розробляти підприємству додатково внутрішньогосподарські 
(управлінські) первинні документи і звітність, яка буде задовольняти потреби 
саме цього підприємства. 

Обліково-аналітична система повинна будуватися за принципом 
поступового (хронологічного) збору інформації, опрацювання даних та 
формування звітних документів (даних) і висновків. Для цього необхідно 
скористатися первинними документами, управлінськими, статистичними, 
податковими та фінансовими звітами.  

Як стверджує Я. Соколов, ґрунтуючись на первинних документах, 
реальному механізмі обліку та обробки даних бухгалтерський облік є єдиною 
інформаційною базою для будь-якого виду обліку, в якому виникає потреба 
[14, с. 24].  

Показники результатів діяльності формуються за даними фінансового 
та управлінського обліку, які об’єднуються в обліково-аналітичній системі 
підприємства і являються обліково-аналітичною інформацією. 

До основних елементів системи обліково-аналітичного забезпечення, 
як єдиного систематизованого інформаційного ресурсу відносять первинні і 
зведені бухгалтерські документи, облікові регістри, внутрішню звітність, 
фінансову звітність. Так, на рівні суб’єкта господарювання прийняття 
управлінських рішень стосовно оптимізації витрат базується на інформації, 
що міститься в первинних та зведених бухгалтерських документах, облікових 
регістрах, а також в фінансовій та внутрішній звітності [4, с.256]. 

Одним із головних критеріїв при виборі обліково-аналітичної системи є 
співставлення очікуваних вигод для управління підприємством з витратами 
на саме управління. При виборі обліково-аналітичної системи необхідно 
дослідити її значення для досягнення мети підприємства [5, с. 85]. 

Система обліково-аналітичного забезпечення характеризується 
великою кількістю різних показників, що відображають стан окремих її 
елементів, входів та виходів та вимірюються кількісно у вигляді конкретних 
чисел. Складовими обліково-аналітичної системи є база облікових даних, 
планових даних, норм і нормативів, даних звітності, довідково-
інформаційний фонд та система аналітичних показників. Обліково-
аналітична система повинна будуватися за принципом хронології збору, 
опрацювання даних та формування звітних документів, від первинних 
документів до даних фінансової, внутрігосподарської та статистичної 
звітності. 

Завданнями обліково-аналітичної системи є визначення кінцевого 
результату діяльності суб’єкта господарювання в необхідні для управлінців 
терміни, забезпечення контролю за використанням ресурсів на рівні 
підприємства та центрів відповідальності. 

Обліково-аналітична система складається з елементів, які взаємодіють 
між собою, залежать одне від одного і формують єдине ціле. 

Сучасний світовий розвиток характеризується процесами глобалізації 
економіки, інформаційними змінами, посиленням конкуренції, набуттям 
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інформації вартості, створенням корпоративних, регіональних мереж, а 
також всесвітньої мережі Інтернет. 

В 21 столітті потрібно мислити по-новому, реалізуючи принцип «думай 
глобально – действуй локально», який передбачає обов’язкове врахування 
зовнішніх факторів. 

Глобалізація сприяє міжнародному руху основних факторів 
виробництва, призводить до збільшення іноземних доходів господарюючих 
суб’єктів.  

Глобалізація розширила границі, в рамках яких була локалізована 
господарська діяльність фізичних та юридичних осіб, а поява сучасних 
засобів телекомунікації (включаючи Інтернет) значно спростило фінансові 
трансакції між країнами. 

Процес ефективного управління підприємством у вільній конкурентній 
економіці все більше ґрунтується поряд з належним управлінням на 
застосуванні передових інформаційних технологій. 

Сучасний розвиток економіки базується на використанні своєчасної 
інформації, комп’ютеризації господарських та фінансових процесів. 

Для користувачів всіх рівнів важлива інформація, що відповідає 
наступним вимогам: 

- оперативність, тобто інформація повинна надаватися вчасно, що дає 
можливість зорієнтуватись і своєчасно прийняти ефективне господарське 
рішення; 

- достатність, що передбачає надання інформації в повному 
(достатньому) обсязі; 

- аналітичність, тобто надавати можливість для прийняття 
управлінських рішень і застосовувати порівняння показників за структурою 
та у динаміці, і слугувати підставою наступного аналізу; 

- гнучкість і користь, тим самим інформація повинна відповідати вище 
зазначеним принципам і забезпечувати всю повноту інформаційних інтересів 
в умовах, коли змінюються умови і фактори виробництва; 

- достатня економічність, тобто затрати на підготовку інформації не 
повинні перевищувати економічного ефекту від її використання [11, с. 108]. 

Однією з головних загальноекономічних і бухгалтерських наукових і 
практичних проблем, яка особливо загострилося в ринкових умовах, є 
визначення фінансового результату діяльності підприємств. 

Проблема достовірності постала перед обліком фінансових результатів 
з ХХ ст. Поки ж облік був суто практичною діяльністю (9-13 ст.) обчисленню 
фінансових результатів не приділялось належної уваги, але пізніше, коли Ж. 
Б. Дюмарше ввів економічне розуміння суті обліку, та в практику 
запровадили заключний метод оцінки по балансу (Б. Ф. Баррем) і 
відображення результату на спеціальних рахунках прибутків та збитків і 
капіталу, виникає залежність результату від облікових прийомів [14, с. 158].  

Дуже багато вчених приділяло і приділяє уваги – процедурі визначення 
фінансових результатів, і це не випадково, бо інтереси соціальних груп 
(власників, працівників, кредиторів, інвесторів тощо) по-різному оцінюють ті 
чи інші об’єкти обліку і неминучі різні методологічні підходи у визначенні 
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фінансових результатів. Практика свідчить, що у всіх випадках методика 
обчислення прибутку (фінансових результатів) впливає на його суму від чого 
коливається розмір податків, фондів, суми дивідендів і різних винагород. 
Зрозуміло, що процес визначення фінансових результатів «не можна пускати 
на самоплив..., на самодіяльність конкуруючих підприємств і у підходах до 
нього повинен існувати єдиний методологічний підхід» [13, с. 12]. 

Проведений аналіз свідчить, що майже всі автори стверджують, що 
прибуток отримують в результаті господарської (підприємницької) 
діяльності і він є частиною додаткової вартості (чистого доходу). 

Але ж дохід і прибуток – різні речі й співвідносяться як загальне і 
часткове. Дохід – це надходження на підприємство (виручки, дивідендів, 
штрафів і т. ін.), яке порівнюється з витратами і в складі цього доходу може 
бути часткою прибуток (а якщо витрати перевищують доходи – то збиток). 

Прибуток як економічна категорія представляє собою абстракцію, 
теоретичне обґрунтування, адже економіка зародилася на основі бажання 
усвідомити принципи роботи господарського механізму. Для практичного ж 
застосування необхідна інтерпретація цієї категорії, що розглядається 
прикладними економічними науками, до яких відноситься бухгалтерський 
облік [15, с. 92]. 

Беручи до уваги розглянуті сутність і зміст прибутку, пропоную таке 
визначення поняття: прибуток – загальноекономічна категорія, яка 
притаманна товарно-грошовим відносинам і представляє собою частину 
доходу конкретного діючого підприємства, отриманого під впливом 
внутрішнього і зовнішнього середовища та рівня розвитку 
підприємництва, є різницею між доходами, які були отримані від усіх 
видів діяльності, і витратами підприємства, що були понесені в процесі 
отримання цих доходів, і використовується для здійснення процесу 
розширеного відтворення та задоволення інтересів власників 
підприємства, працівників, інвесторів і держави [10, с. 83]. 

Бухгалтерський прибуток є фактичним приростом власного капіталу 
протягом звітного періоду, що визначений за даними бухгалтерського обліку. 

Методика його розрахунку відпрацьовувалася роками. 
Взагалі, на протязі останніх 50 років методика формування показників 

фінансових результатів на підприємствах України істотно змінювалась. Ці 
зміни стосувались складу виробничих витрат, відшкодуванні вартості 
необоротних матеріальних активів (в т. ч. основних засобів), визначені 
величини коштів, які залишалися для потреб підприємства [6, с. 154]. 

З 2000р. до 2014 р. фінансовий результат діяльності підприємств 
визначався за двома методиками: 

а) для складання фінансової звітності – згідно з діючими 
національними П(С)БО і відображається у формі 2 «Звіт про фінансові 
результати». 

б) для цілей оподаткування. До 2011 р. згідно із Законом України «Про 
оподаткування прибутку підприємств» прибуток визначається шляхом 
зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду на суму 
валових витрат платника податку і суму амортизаційних відрахувань [7].  
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З 2011 р. до 2014 р. після введення в дію Податкового Кодексу 
України: Прибуток = доходи звітного періоду - собівартість – інші витрати 
звітного податкового періоду, і вже з 2015 р. оподатковуваний прибуток 
розраховується як бухгалтерський фінансовий результат (за П(С)БО чи 
МСФЗ), але відкоригований на податкові різниці. 

Відповідно до п. 134 розділу ІІІ ПКУ «об'єктом оподаткування є: 
прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який 
визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового 
результату до оподаткування, визначеного у фінансовій звітності 
підприємства, на податкові різниці. У частині встановлення податкових 
різниць для компаній з обігом понад 20 млн. грн. на рік фінансовий прибуток 
коригують для цілей оподаткування на ряд різниць. 

Платники податків з доходом меншим, ніж 20 млн. грн, мають змогу не 
застосовувати податкові коригування [12].  

Багато років важливим джерелом державних доходів був податок на 
прибуток підприємств, який у 2003–2008 рр. забезпечував понад 20–25% 
податкових доходів бюджету України, тоді як в останні роки на нього 
припадає менш як 10%. 

Динаміка надходжень з податку на прибуток підприємств за останні 
роки свідчить про поступове зменшення значення цього податку у 
формуванні доходної частини бюджету країни. 

У багатьох державах світу, як і в Україні, важливою складовою 
податкових реформ стало вдосконалення політики оподаткування прибутку 
суб’єктів господарювання. Потреба у такому реформуванні зумовлена, 
зокрема, необхідністю зменшити ризики мінімізації податку, підвищити 
прозорість доходів і видатків корпорацій. Як показує міжнародний досвід, 
використання можливостей отримання податкових пільг та інших видів 
державної допомоги на території власної країни при одночасній реєстрації 
своїх підрозділів в інших країнах світу дозволяє виводити активи, що 
генерують дохід, а надалі – знижувати ефективні ставки оподаткування 
прибутку підприємств. 

Останнім часом в Україні обговорюється питання про заміну податку 
на прибуток підприємств податком на виведений капітал. Автором було 
досліджено це питання і наслідки його впровадження в статті [9, с.108]. 

За даними Всесвітнього економічного форуму, в Україні 
найважливішими факторами, що знижують конкурентоспроможність 
національної економіки, є не ставки податків, а корупція, нестабільність 
економічної політики, інфляція, неефективна державна бюрократія. 

За висновками В. Танзі та Х. Зі, для країн, які хочуть інтегруватись у 
світову економіку, побудова ефективної та справедливої податкової системи 
покликана забезпечити зростання доходів без надмірних державних 
запозичень, а сама ця система не повинна істотно відхилятися від податкових 
систем інших країн [3]. 

Вивчення розміру ставок податку на прибуток в зарубіжних країнах 
показує, що в останні роки вони зменшуються при одночасному розширенні 
податкової бази. На думку експертів ОЕСР, поєднання низьких ставок і 
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широких податкових баз забезпечує мінімальне спотворення економічних 
рішень суб’єктів господарювання, а також краще адміністрування податку. 

У 2016 р. середня ставка податку на прибуток у 188 країнах світу 
зменшилася до 22,5% порівняно із 30% у 2003 р. Зниження ставки 
корпоративного податку (аналога вітчизняного податку на прибуток 
підприємств) спостерігається в усіх регіонах світу, що зумовлено прагненням 
країн залучити додаткові інвестиції за рахунок поліпшення конкурентних 
умов економічної діяльності. У країнах ЄС ставки цього податку, встановлені 
законодавством, знизились у середньому на 5,3 процентного пункта – із 
27,8% у 2003 р. до 22,5% у 2016 р., а надходження цього податку зросли в 
середньому із 2,3% до 2,5% ВВП. Ставки податку на прибуток були 
скорочені у 20 із 28 країн ЄС, а збільшилися вони тільки у Франції (із 35,4% 
до 38%, хоча у 2016 р. зменшилися до 34,4%), на Кіпрі (з 10% до 12,5%) і в 
Угорщині (з 19,6% до 20,6%).  

Як відомо, згідно з документами ЄС (зокрема, Директивою про 
створення єдиної консолідованої бази корпоративного податку і 
пропозиціями Європейського парламенту щодо застосування загальних 
підходів до оподаткування прибутку корпорацій [2], здійснюється уніфікація 
норм формування бази оподаткування прибутку, створюються умови для 
упередження «агресивного податкового планування» і підвищення 
ефективності фінансового контролю. 

Директива Ради ЄС 2016/1164 від 1 липня 2016 р. визначає заходи, 
спрямовані на протидію та запобігання ухиленням від сплати податків [1]. 
Положення цього документа обмежують можливості платників 
корпоративного податку вираховувати витрати на виплату процентів по 
кредитах у розмірі понад 30% показника EBITDA (прибутку до вирахування 
процентів, податків, амортизації). Таке обмеження спрямовано проти 
застосування схеми фінансування, у рамках якої надається позика 
дочірньому підприємству та відповідно збільшуються його витрати, а отже – 
зменшується податок на прибуток [8]. 

Більш високі ставки податку на доходи корпорацій (у 2016 р. у США – 
38,9% і в Японії – 32,26% ) зберігалися в економіках країн, які проводять 
активну роботу з деофшоризації доходів корпорацій і підвищення 
ефективності їх оподаткування. Як відомо, у США прийнято рішення про 
зниження з 1 січня 2018 р. ставки корпоративного податку до 21%. 

У новій редакції Податкового кодексу США та в інших нормативно-
правових документах з питань оподаткування встановлено значний перелік 
обмежень щодо врахування витрат, які зменшують базу оподаткування. 
Зокрема, це стосується амортизації, що нараховується на дорогі автомобілі; 
витрат на оренду основних засобів; адвокатських зборів за визначеним 
переліком справ; витрат на розваги, корпоративний відпочинок та інші 
соціальні цілі, членські внески до будь-якого бізнес-клубу, проїзд 
працівників (до місця роботи), грошові подарунки та іншу нематеріальну 
особисту власність, яка кваліфікується як доходи працівників; штрафів і пені 
за порушення законодавства; благодійної допомоги юридичним і фізичним 
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особам, фондам; обсягів втрат від надання позик, участі в капіталі, сумнівних 
боргів. 

У податкових законодавствах Республіки Корея, Китаю, Швеції, 
Норвегії, Фінляндії, Японії та інших країн також встановлено обмеження 
щодо витрат, що забезпечує розширення бази оподаткування прибутку 
підприємств. 

Тим часом слід звернути увагу на те, що, поряд з обмеженим 
вирахуванням певних видів витрат, у багатьох країнах – з метою 
стимулювання інноваційної діяльності приватного сектору, формування 
національних інноваційних систем і підвищення продуктивності 
національних економік – застосовуються збільшене вирахування витрат на 
наукові дослідження і розробки та відповідне зменшення бази оподаткування 
прибутку підприємств, які виконують інноваційні проекти.  

Узагальнення підходів різних країн до оподаткування прибутку 
корпорацій свідчить про широке застосування при визначенні податкової 
бази різних обмежень щодо складу та обсягу витрат, які визначаються у 
системі бухгалтерського обліку. Такі обмеження призначено для формування 
бази стягнення податку на прибуток, що дозволяє запобігати зловживанням і 
краще враховувати платоспроможність суб’єктів господарювання. 

В Україні ставка податку на прибуток підприємств теж скоротилася з 
25% у 2003 р. до 18% зараз, але, на відміну від більшості держав ЄС, це 
супроводжувалося зниженням його бюджетних надходжень з 5% ВВП у 2003 
р. до 2% - 2,5% зараз. 

До 2015 р. в Україні при визначенні бази оподаткування прибутку 
підприємств, як і в багатьох інших країнах, застосовувався перелік витрат, на 
які коригувався фінансовий результат всіх платників податку. У 2003–2010 
рр. Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» (у редакції 
від 22 травня 1997 р.) було встановлено обмеження щодо витрат, не 
пов’язаних з господарською діяльністю (на організацію та проведення 
прийомів, презентацій, свят, розваг і відпочинку, придбання подарунків; 
придбання лотерей, участь в азартних іграх; фінансування особистих потреб 
фізичних осіб; придбання, будівництво, реконструкцію, модернізацію, 
ремонт та інші поліпшення основних фондів; сплату штрафів і/або неустойки 
чи пені; утримання органів управління об’єднань платників податку 
(включаючи утримання холдингових компаній, які є окремими юридичними 
особами); витрати на рекламу (до 2% від прибутку платника податку, що 
підлягає оподаткуванню за звітний період); гарантійний ремонт 
(обслуговування) або гарантійні заміни товарів, які реалізовані платником 
податку, але вартість яких не компенсується за рахунок їх покупців (до 10% 
від сукупної вартості таких товарів); внески на довгострокове страхування 
життя або будь-який вид недержавного пенсійного забезпечення тощо). 

У Податковому кодексі України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI було 
збережено перелік основних обмежень (скорочено лише деякі положення, що 
ускладнювали облік і контроль за формуванням податкової бази з податку на 
прибуток підприємств). Податковим кодексом України (пп. 134.1.1 п. 134.1 
ст. 134) передбачено, що об’єктом оподаткування податком на прибуток 
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підприємств є прибуток із джерелом походження в Україні та за її межами, 
який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) 
фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), 
визначеного у фінансовій звітності підприємств. 

Проте з 2015 р. істотно зменшено перелік витрат, а також коло 
платників податку на прибуток, які здійснюють коригування: це 
підприємства, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням 
непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за 
річний звітний (податковий) період, не перевищує 20 млн. грн. Це означає, 
що для багатьох підприємств податок на прибуток сплачується з бази 
оподаткування, при визначенні якої можуть враховуватись усі витрати 
підприємства (без будь-яких обмежень). 

Таким чином, формування бази оподаткування прибутку підприємств 
на основі показників системи бухгалтерського обліку без встановлення 
належних обмежень на вирахування витрат спричинило зменшення 
бюджетних надходжень від цього податку та послаблення його ролі у 
формуванні державних доходів. 

Отже, дослідження показали, що існує багато визначень сутності 
прибутку, як з економічної так і бухгалтерської точки зору. Ми 
додержуємось думки, що поняття прибутку повинно виходити з методики 
розрахунку фінансового результату і для подальшого, щоб визначити розмір 
оподатковуваного прибутку. Реформування податку на прибуток 
підприємств України в умовах необхідності забезпечення стійкості 
державних фінансів у довгостроковій перспективі та підвищення 
конкурентоспроможності національної економіки вимагає законодавчого 
закріплення належного обмеження витрат при визначенні бази 
оподаткування для всіх платників податку на прибуток та одночасного 
запровадження податкових пільг з метою державної підтримки інноваційно-
інвестиційних проектів підприємств. Для цього пропонуємо на 
підприємствах, які частину прибутку будуть направляти на інвестиції, 
інновації, поліпшення структури підприємства та матеріального забезпечення 
працівників не оподатковувати податком на прибуток. Держава повинна 
виступати стимулятором для вітчизняних виробників. 

Необхідно відмітити, що система обліково-аналітичного забезпечення є 
складовою загальної системи управління, вона базується тільки на даних 
бухгалтерського обліку і здійснюється працівниками бухгалтерії. Її суть 
полягає в об’єднанні облікових та аналітичних операцій в один процес, 
проведення оперативного мікроаналізу, забезпеченні безперервності даного 
процесу і використанні його результатів при формуванні рекомендацій для 
прийняття управлінських рішень. При цьому загальна методологія і 
нормативні положення обліку і аналізу удосконалюються для раціонального 
використання в єдиній обліково-аналітичній системі. 
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