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РЕФЕРАТ 

 

 

Дипломна робота: 107 с., 10 рис., 19 табл., 70 джерел. 

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК, БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ФІНАНСОВИЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ДО ОПОДАТКУВАННЯ, ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ, 

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ, БУХГАЛТЕРСЬКИЙ РАХУНОК, РЕГІСТР 

АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ, ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ, ОПТИМІЗАЦІЯ. 

Об’єкт дослідження – сегмент чинної системи бухгалтерського обліку, 

в межах якого формується інформація про податок на прибуток підприємств. 

Мета роботи – узагальнення і розвиток теоретично-методичних засад обліку 

і звітності у системі податку на прибуток, розробка практичних рекомендацій з 

удосконалення його організації і визначення шляхів його оптимізації на 

підприємстві. 

Методи дослідження – теоретичного узагальнення, аналізу і синтезу,  

індукції і дедукції, діалектичний, монографічний, класифікації, групування і 

порівняння, системного і комплексного підходу, графічного і табличного 

відображення даних, аналізу бухгалтерських рахунків, спостереження і зіставлення, 

розрахунково-аналітичні, фінансово-економічного аналізу, економіко-статистичні, 

абстрактно-логічний. 

У роботі обґрунтувано теоретичні положення і розроблено практичні 

рекомендації з удосконалення організаційно-методичного забезпечення 

бухгалтерського обліку розрахунків з бюджетом у частині податку на прибуток; 

проведено комплексний аналіз податкового навантаження на досліджуваному 

підприємстві з метою виявлення можливостей його зменшення; надано 

рекомендації і пропозиції з удосконалення організаційно-методичних заходів 

щодо бухгалтерського обліку податку на прибуток на підприємтві. Напрацювання, 

висновки, узагальнення, зроблені в процесі дослідження, є внеском у розвиток теорії 

і практики обліку податку на прибуток і можуть бути застосовані у процесі 

гармонізації податкового і бухгалтерського обліку, а також оптимізації цього 

податку на підприємстві. 
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