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ньовиробничих тарифних умов оплати праці як чинників підви-
щення мотивувальної та стимулюючої ролі тарифних систем на
підприємствах; удосконалення мотиваційного механізму регулю-
вання міжпосадових окладів, міжкваліфікаційних рівнів оплати
праці; обґрунтування вибору найефективніших форм і систем за-
робітної плати; колективне регулювання заробітної плати.

Здійснюючи побудову або удосконалення організації обліку
оплати праці підприємства мають підходити до цього питання
обґрунтовано, враховуючи доцільність, використовуючи резуль-
тати наукових досліджень, передового досвіду.
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ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ
ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ В ОБЛІКУ

Прибуток — це найважливіший показник, який засвідчує систе-
мну результативність усіх сторін діяльності підприємства (вироб-
ництво і реалізація, якість та асортимент, ефективність використан-
ня ресурсів, цінова політика та ін.). Водночас, кінцевий фінансовий
результат є базою нарахування податку на прибуток. Підприємства,
які дотримуються загальної системи оподаткування, згідно із чин-
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ним законодавством повинні обов’язково вести бухгалтерський об-
лік і розрахунки для визначення об’єктів оподаткування.

Розгляду та вирішенню проблемних питань, пов’язаних із ви-
значенням податку на прибуток за правилами бухгалтерського і
податкового обліку, присвячено роботи таких вітчизняних уче-
них, як: О. А. Касич та І. В. Ткаченко [1], О. Ф. Кирилюка і
Л. І. Стаднік [2], О. Кисильової [3], О. В. Ковальчук [4],
Л. Г. Ловінської [5] та ін.

Фінансовий результат — це інтегрований показник, який ви-
значається у процесі порівняння доходів від усіх видів діяльності
підприємства і витрат на їх створення. Визначення бухгалтерсь-
кого прибутку дозволяє уявити реальний фінансовий стан під-
приємства. При формуванні кінцевого фінансового результату,
який є базою визначення податку на прибуток, відповідно до ви-
мог бухгалтерського обліку (зокрема, НП(С)БО 1 «Загальні ви-
моги до фінансової звітності»), суб’єкт господарювання має мо-
жливість впливати на його остаточний розмір, тому що
бухгалтерський облік є більш варіативним при виборі форм його
ведення (наприклад, через методи нарахування амортизації, ме-
тоди списання запасів та ін.), і, окрім того, він не піддається то-
тальній перевірці. Після оподаткування у розпорядженні підпри-
ємства залишається прибуток, розмір якого власник зазвичай
зацікавлений обмежити, адже чим більший прибуток, тим біль-
ший розмір податку на прибуток необхідно сплатити до бюдже-
ту, і навпаки. Але з другого боку, власник зацікавлений отримати
більший розмір кінцевого фінансового результату, оскільки він є
джерелом як його доходів (дивідендна політика), так і реінвесту-
вання коштів у діяльність підприємства, а також одним із крите-
ріїв привабливості підприємства для інвесторів. Окрім цього, при
визначенні облікової політики у сфері формування і використан-
ня кінцевого фінансового результату власник підприємства по-
винен керуватися не тільки своїми інтересами, а й враховувати
інтереси найманих працівників, які зацікавлені у збільшенні
своїх доходів у вигляді заробітної плати та участі у прибутках.

Наявність податкового і бухгалтерського підходів до обчислення
величини прибутку спричиняє розбіжності в системах контролю-
вання за формуванням фінансових результатів для власника підпри-
ємства. У бухгалтерському обліку при визначенні податку на при-
буток власник (або інший внутрішній суб’єкт контролювання)
повинен керуватися П(С)БО 17 «Податок на прибуток» [6], де опи-
сано методологічні засади формування в бухгалтерському обліку
інформації про витрати, доходи, активи і зобов’язання з податку на
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прибуток та її розкриття у фінансовій звітності, а також ПБО «По-
даткові різниці» [7], де визначено методологічні засади формування
в бухгалтерському обліку інформації про податкові різниці та її роз-
криття у фінансовій звітності. У податковому обліку правила обчи-
слення податку на прибуток регулюються Податковим кодексом
(Розділ ІІІ. Податок на прибуток підприємств) [8].

Інформаційною базою контролювання фінансових результатів
з метою визначення податку на прибуток у бухгалтерському об-
ліку виступає ф. №2 «Звіт про фінансові результати» («Звіт про
сукупний дохід»), де відображаються дані щодо доходів і витрат,
які формують чистий фінансовий результат, і, відповідно, дані
щодо розміру витрат (доходів) з податку на прибуток (рядок
2305), сукупного доходу, податку на прибуток, пов’язаного з ін-
шим сукупним доходом (рядок 2455). У податковому обліку та-
кою інформаційною основою контролювання є Податкова декла-
рація з податку на прибуток підприємства, у якій зосереджуються
дані щодо доходів і витрат, які враховуються при визначенні
об’єкта оподаткування [9].

Сьогодні існують численні фактори та випадки, через які ви-
никають тимчасові податкові різниці. На виникнення тимчасових
податкових різниць впливають відмінності в підходах до визна-
чення показників фінансової звітності та податкової декларації з
податку на прибуток [9]:

а) при складанні фінансової звітності тимчасові податкові різ-
ниці визначаються у частині різниць між оцінкою активів і зо-
бов’язань згідно із П(С)БО та податковим законодавством;

б) при складанні податкової декларації з податку на прибуток
тимчасові податкові різниці визначаються у частині різниць між
оцінкою і критеріями визнання доходів і витрат згідно із П(С)БО
і податковим законодавством.

Таким чином, єдині підходи до обчислення об’єкта оподатку-
вання у сфері бухгалтерського та податкового обліку дадуть мо-
жливість, по-перше, створити єдину інформаційну базу для конт-
ролювання за формуванням фінансових результатів у податкових
розрахунках; по-друге, уніфікувати заповнення фінансової звіт-
ності (Баланс (Звіт про фінансовий стан), Звіт про фінансові ре-
зультати (Звіт про сукупний дохід), примітки до річної фінансо-
вої звітності) й податкової декларації.
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ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
ЩОДО ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Створення нових і функціонування існуючих підприємств ви-
магають ефективних підходів до системи управління їх фінансово-


