
Чи подається Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що 

підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними 

підприємствами та їх об’єднаннями, та чи підлягає сплаті частина 

чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами, 

що перебувають у віданні Національної академії наук України? 
 

ЗІР, категорія 102.09 

Відповідно до абзаців першого та сьомого ст. 1 Закону України від 07 лютого 2002 року 

№ 3065-ІІІ «Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук 

України, національних галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу» зі змінами 

та доповненнями встановлено, що Національна академія наук України є вищою державною 

науковою організацією України, яка організовує і здійснює фундаментальні та прикладні 

наукові дослідження, а також координує проведення фундаментальних досліджень у наукових 

установах та організаціях України. 

У віданні Національної академії наук України та національних галузевих академій наук 

перебувають установи, організації, підприємства згідно з переліком, що затверджується 

Кабінетом Міністрів України за поданням Національної академії наук України та 

національних галузевих академій наук. 

Перелік об’єктів державної власності, що входять до майнового комплексу Національної 

академії наук затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1999 року 

№ 226 зі змінами та доповненнями. 

Особливості відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) 

державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями регулюється ст. 11 прим. 1 

Закону України від 21 вересня 2006 року № 185-V «Про управління об’єктами державної 

власності» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 185). 

Частиною першою ст. 11 прим. 1 Закону № 185 визначено, що державні унітарні 

підприємства (крім, зокрема, державних комерційних підприємств та казенних підприємств, 

які відповідно до ст. 1 Закону України від 26 листопада 2015 року № 848-VIІI «Про наукову і 

науково-технічну діяльність» зі змінами та доповненнями належать до наукових установ) та 

їх об’єднання зобов’язані спрямувати частину чистого прибутку (доходу) до Державного 

бюджету України у розмірі не менше 30 відс. у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 

України. 

Однак, ст. 47 розд. VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу 

України від 08 липня 2010 року № 2456-VI зі змінами та доповненнями (далі – БКУ) до                   

2023 року (включно) частина чистого прибутку, що відповідно до п. 17 частини другої                  

ст. 29 БКУ та ст. 11 прим. 1 Закону № 185 підлягає спрямуванню до Державного бюджету 

України державними унітарними підприємствами, що перебувають у віданні Національної 

академії наук України, залишається у розпорядженні таких державних унітарних підприємств, 

що перебувають у віданні Національної академії наук України, та спрямовується ними 

виключно на проведення своєї ініціативної наукової та науково-технічної діяльності, 

фінансове забезпечення інновацій та розширення власної матеріально-технічної бази. 



Згідно з п. 3 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку 

(доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 року № 138, частина чистого 

прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету, визначається державними 

унітарними підприємствами та їх об’єднаннями відповідно до форми Розрахунку частини 

чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними 

унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, затвердженої наказом Державної податкової 

служби України від 16.05.2011 № 285 (далі – Розрахунок), та зазначається у Податковій 

декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженій наказом Міністерства фінансів 

України від 20.10.2015 № 897 зі змінами та доповненнями (далі – Декларація). 

Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, 

складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подається 

державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до органів державної податкової 

служби у строк, передбачений для подання Декларації. 

Отже, державні унітарні підприємства, що перебувають у віданні Національної академії 

наук України, подають Розрахунок у терміни, передбачені для подання Декларації. 

При цьому у графі 06 Розрахунку проставляється норматив відрахування у розмірі 0 відс. 

та надається пояснення у довільній формі про віднесення платника частини чистого прибутку 

(доходу) до наукової установи, на якого розповсюджується положення ст. 47 розд. VI 

«Прикінцеві та перехідні положення» БКУ. 

Частина чистого прибутку (доходу) не підлягає сплаті до Державного бюджету України 

державними унітарними підприємствами, що перебувають у віданні Національної академії 

наук України, а залишається у розпорядженні таких державних унітарних підприємств та 

спрямовується ними виключно на проведення своєї ініціативної наукової та науково-технічної 

діяльності, фінансове забезпечення інновацій та розширення власної матеріально-технічної 

бази. 


