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АНАЛІЗ РЕГУЛЮЮЧОГО ВПЛИВУ ПОДАТКУ  
НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

У статті розглянуто значення податку на прибуток підприємств у структурі податкових надходжень до бюджету, висвітлено 
динаміку надходжень податку та структуру платників податку, виявлено можливі форми ухиляння від сплати податку на прибуток 
підприємств. Виявлено одні з основних проблем, які перешкоджають податку з прибутку підприємств виконувати позитивну роль 
стимулювання, та напрями їх усунення.
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ПРИБЫЛЬ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ЭКОНОМИКУ УКРАИНЫ

В статье рассмотрена роль налога на прибыль предприятий в структуре налоговых поступлений в бюджет, освещены дина-
мика поступлений налога и структура налогоплательщиков, выявлены формы уклонения от уплаты налога на прибыль предпри-
ятий. Выделены основные проблемы, которые препятствуют налогу с прибыли предприятий выполнять стимулирующую роль, 
и направления их устранения.
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The article examines the role of corporate income tax in the structure of tax revenue, highlights the dynamics and structure of income 
tax payers, form detected evasion of corporate income tax. It is detected the basic obstacles to stimulating role of the CIT and areas to 
address them.
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Вступ. Підприємницький клімат в Україні нині 
не є сприятливим. При цьому одним із стримуючих 
чинників розвитку підприємств є недосконалість 
регулюючих механізмів податкової системи Укра-

їни. Ця проблема відображається на інвестиційній 
привабливості України, адже державна податкова 
політика є нестабільною, законодавча база постійно 
змінюється.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-

блема формування ефективної системи оподаткування 
як одного із основних елементів макроекономічної 
політики у ринковій економіці досліджувалася кла-
сиками економічної думки К. Марксом, Дж.М. Кейн-
сом, К. Рау, Д. Рікардо, А. Смітом, М. Туган-Бара-
новським. Серед сучасних українських науковців, які 
досліджували проблеми ефективного реформування 
податкової системи загалом та податку на прибуток 
підприємств зокрема, варто виокремити В. Андру-
щенка, Г. Балашова, З. Варналія, В. Вишневського, 
В. Гейця, Т. Єфименко, В. Загорського, В. Кміть, 
А. Крисоватого, І. Луніну, Т. Мединську, О. Мол-
дована, Ю. Тимошенко, А. Соколовську, О. Шев-
ченко та ін. Проте ефективність податкової системи 
України порівняно з іншими країнами світу, як вже 
зазначалося, і надалі залишається невисокою, що 
спричиняє необхідність подальших досліджень у цій 
сфері та впровадження їх у практику.

Постановка завдання. Варто розглянути регулю-
ючий вплив окремих видів податків, здійснивши ана-
ліз їхнього впливу на економіку країни. У цій статті 
ми детальніше зупинимося на оцінюванні регулюю-
чого впливу податку на прибуток підприємств Отож, 
метою статті є аналіз та оцінка регулюючого впливу 
податку на прибуток підприємств на економіку зага-
лом та, зокрема, на економічну поведінку та ділову 
активність суб’єктів господарювання, формування 
надходжень до державного бюджету.

Виклад основного матеріалу. Регулювальна функ-
ція оподаткування реалізується за допомогою спеці-
альних інструментів, вбудованих у систему оподатку-
вання в цілому і в кожний податок окремо. Локальні 
інструменти податкового регулювання пов’язані з 
реалізацією регуляторного потенціалу кожного окре-
мого податку або збору, що визначається вибором 
поєднання елементів податку і відповідним поряд-
ком обчислення податкових зобов’язань.

Частка податкових надходжень у структурі 
загальних надходжень зведеного бюджету порів-
няно із 2013 роком збільшилася на 0,7 в.п. унаслі-
док збільшення частки податку на додану вартість 
на 1,5 в.п., акцизного податку на 1,6 в.п. та податку 
на доходи фізичних осіб на 0,2 в.п. Частка податку 
на прибуток підприємств, порівняно з попереднім 
роком, зменшилася на 3,6 в.п.

Як показує рисунок 1, основний регулюючий 
вплив на економіку справляють податок на додану 
вартість, податок на прибуток підприємств, з дохо-
дів фізичних осіб та акцизний збір. До державного 
бюджету надійшло 39,9 млрд грн податку на при-
буток підприємств, що на 26,5% менше показника 
попереднього року. Таке зменшення було пов’язане 
з авансованою сплатою податку, з огляду на резуль-
тати попереднього року. Так, якщо 2013 року аван-
сом було сплачено 38,5 млрд грн, то у 2014 році 
цей показник становив 26,3 млрд грн, що на 
12,2 млрд грн, або на 31,5% менше.

Податок на прибуток підприємств сплачують 
суб’єкти господарювання – юридичні особи, які про-
вадять господарську діяльність як на території Укра-
їни, так і за її межами. Об’єктом оподаткування є 
прибуток із джерелом походження з України та за 
її межами, який визначається шляхом зменшення 
суми доходів звітного періоду, на собівартість реалі-
зованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та 
суму інших витрат звітного податкового періоду [7]. 
Щомісячна динаміка надходжень податку на прибу-
ток підприємств відрізняється від тенденцій попере-
дніх років, що відображено на рисунку 2.

Можемо спостерігати значне зменшення над-
ходжень від податку на прибуток підприємств у 
2014 році, порівняно із іншими роками. Найбіль-
шими були надходження у 2011–2012 роках.

 
 Рис. 2. Динаміка надходжень податку на прибуток 

підприємств у 2009–2014 рр., млрд грн 
Джерело: [2]

Як показує рисунок 3, від’ємну динаміку надхо-
джень показали підприємства усіх форм власності. 
Обсяги надходжень податку, сплаченого до бюджету 
підприємствами державної форми власності, скоро-
тилися на 2,2 млрд грн, або на 33,9%, підприєм-
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Джерело: [2]

Рис. 3. Структура надходжень податку на прибуток 
підприємств за формами власності у 2012 році 

Джерело: [2] 
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ствами з іноземним капіталом – на 2,8 млрд грн, або 
на 21,5%, банками та страховими компаніями – на 
0,2 млрд грн, або на 6,5%, приватними підприєм-
ствами – на 8,0 млрд грн, або на 26,4%.

Незважаючи на позитивні тенденції до зниження 
надходжень від податку на прибуток підприємств, 
його частка у структурі податкових надходжень усе 
ж залишається значною. Так, якщо в Україні частка 
податку з юридичних осіб у структурі податкових 
надходжень до Зведеного бюджету протягом остан-
ніх років становить близько 18%, то у США – 9% 
на фоні 42%, які припадають на податок з доходів 
фізичних осіб [7]. У бюджеті Великобританії фіскаль-
ний рік обсяг податку на прибуток корпорацій стано-
вить лише 8,2% у частці загального обсягу податко-
вих надходжень [7]. Проте уряд вважає, що податок 
на прибуток недостатньо ефективний у фіскальному 
сенсі. Більшість підприємств, використовуючи про-
галини у законодавстві, навчилися легально мінімі-
зувати нарахування податку на прибуток майже до 
нуля. Існує низка схем, застосування яких дозво-
ляє штучно звузити базу оподаткування. Практика 
свідчить, що суб’єктами підприємництва одночасно 
використовуються декілька способів ухилення від 
сплати податків. Це пов’язано певним чином зі зміс-
том виконуваних фінансово-господарських операцій, 
а також в окремих випадках – зі змістом взаємовід-
носин між окремими суб’єктами підприємницької 
діяльності. Розглянемо найбільш поширені на сучас-
ному етапі способи злочинної діяльності у сфері опо-
даткування з урахуванням видів податків, особли-
востей фінансово-господарської діяльності.

Як показує аналіз джерел, механізми ухиляння 
від сплати податків можна згрупувати за спільними 
ознаками у такі форми [1; 3; 5; 10]: 

1. Ухилення від сплати податків, зборів, інших 
обов’язкових платежів шляхом приховування (зани-
ження) сум грошових коштів, отриманих від реалі-
зації продукції.

2. Ухилення від сплати податків шляхом перера-
хування доходу від реалізації продукції з викорис-
танням розрахункових рахунків.

3. Ухилення від сплати податків шляхом зави-
щення витрат, які належать до собівартості про-
дукції.

4. Ухилення від сплати податків та вчинення 
інших злочинів з використанням можливостей фік-
тивних суб’єктів підприємництва.

5. Ухилення від сплати податків шляхом під-
робки документів.

6. Ухилення від сплати податків шляхом повного 
приховування об’єктів оподаткування.

7. Ухилення від сплати податків шляхом вчи-
нення незначного (ст. 215 ЦК України), фіктивного 
(ст. 234 ЦК України) чи удаваного (ст. 235 ЦК Укра-
їни) правочину.

8. Ухилення від сплати податків шляхом безпід-
ставного користування пільгами з оподаткування.

9. Припинення діяльності суб’єкта підприємниць-
кої діяльності з метою ухилення від сплати податків.

Наразі податок сплачується більшою мірою 
завдяки неформальним домовленостям між бізнесом 
та місцевими інспекціями на нижчому рівні та влас-
никами потужних ФПГ і центральним керівництвом 
держави – на вищому. Якщо ж видалити цей адмі-
ністративний важіль, то доходи бюджету від справ-
ляння податку на прибуток стрімко зменшаться 
навіть за економічного пожвавлення.

Законом від 28 грудня 2014 року № 71 «Про вне-
сення змін до Податкового кодексу України та дея-

ких законодавчих актів щодо податкової реформи» 
внесено низку змін, спрямованих на забезпечення 
виконання річного плану державного бюджету на 
2015 рік у частині доходів. Зміни внесено до пра-
вил адміністрування більшості основних податків, 
зокрема, податку на прибуток. Розмір податкового 
зобов’язання визначається виходячи з фінансового 
результату, відкоригованого на податкові різниці, 
кількість яких суттєво зменшена. Причому повне 
використання фінансового обліку (тобто без ураху-
вання податкових різниць) передбачено для плат-
ників податку, які мають дохід менше 20 млн грн 
на рік. Відповідно, контролюючим органам надано 
право проводити перевірку правильності ведення 
бухгалтерського обліку, а також визначення фінан-
сового результату за відповідними стандартами.

Досить ліберального з погляду практики застосу-
вання податкового законодавства є норма, яка перед-
бачає незастосування штрафних санкцій за наслід-
ками перевірок податкових декларацій з податку на 
прибуток за 2015 рік.

Податкова декларація з податку на прибуток, 
починаючи з податкової декларації за 2015 рік, пода-
ється до 1 червня.

Ставка податку становитиме 18%. Наразі діятиме 
система сплати податку авансовими платежами.

Найнижчі ставки у ЄС застосовуються пере-
важно у країнах Центрально-Східної Європи як 
наслідок конкуренції – змагання країн за залучення 
капіталу через формування максимального сприят-
ливого податкового режиму. Водночас низька номі-
нальна ставка на прибуток не означає автоматич-
ного формування найбільш конкурентоспроможного 
фіскального простору. Конкурентоспроможність 
податкової системи більше залежить від реальної 
ставки податку та від простоти і прозорості його 
адміністрування.

Згідно із результатами досліджень західних уче-
них на економічну динаміку в довгостроковій пер-
спективі впливає не стільки податкова політика 
(принаймні зменшення податкових ставок, що само 
по собі не гарантує прискорення економічного розви-
тку), скільки такі чинники, як накопичення та роз-
повсюдження знань, нагромадження людського капі-
талу, рівень розвитку інститутів, якість економічної 
політики держави і бюрократичного апарату. Прак-
тичним підтвердженням зазначених теоретичних 
висновків є висока конкурентоспроможність таких 
країн, як Фінляндія, Швеція і Данія. Незважаючи 
на найвищий рівень оподаткування (Фінляндія – 
45,9% від ВВП, Швеція – 50,6%, Данія – 48,9%), 
ці країни завдяки ефективному макроекономічному 
регулюванню, якості державних інститутів, значним 
державним інвестиціям у розвиток людського капі-
талу, впровадженню новітніх технологій посідають 
у міжнародному рейтингу конкурентоспроможності 
чільні місця. На сьогодні в Україні система оподат-
кування відстає у своєму розвитку та дієвості від 
багатьох розвинених країн. Про це свідчить, напри-
клад, рівень тінізації економіки в Україні порівняно 
з іншими країнами.

Висновки. Кожне підприємство прагне максимі-
зувати свій прибуток, що можливо лише за умови 
існування оптимальної системи оподаткування при-
бутку. Саме для того, щоб стимулювати підприєм-
ницьку діяльність, забезпечувати зростаючий її роз-
виток, необхідно створити оптимальну податкову 
систему, яка б надмірно не обтяжувала підприємців 
та забезпечувала стабільний дохід до державного 
бюджету.
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По-перше, податок з прибутку підприємств є 

одним із найважливіших податкових регулято-
рів, у розвиненій ринковій економіці він повинен 
виконувати роль активізатора інвестиційної і під-
приємницької активності; по-друге, основні про-
блеми, пов’язані з деформаціями регулюючого 
впливу податку з прибутку в Україні, – це висока 
недиференційована ставка податку, використання 
схем податкової оптимізації, ухиляння від сплати 
податку, адміністративний тиск на підприємців з 
боку податкових органів щодо справляння податку, 
відсутність пільг для інвестиційно-інноваційної 
діяльності; по-третє, при здійсненні реформування 
податку з прибутку підприємств варто впроваджу-
вати додаткові податкові стимули пожвавлення 
інвестиційної діяльності.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МЕТОДІВ ОЦІНКИ  
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

У статті здійснено емпіричний та теоретичний аналіз трактування поняття організаційно-економічного механізму. Визначено 
основні типологічні ознаки цього поняття та його складові елементи, а також підсистеми забезпечення його функціонування. 
Проведене дослідження дало змогу сформувати концепційні основи до визначення підходів оцінки організаційно-економічного 
механізму управління підприємством, рівня його ефективності, а також пошуку шляхів його покращення.
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Черный А.В. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА 
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

В статье осуществлен эмпирический и теоретический анализ трактовки понятия организационно-экономического меха-
низма. Определены основные типологические признаки этого понятия и его составляющие элементы, а также подсистемы 
обеспечения его функционирования. Проведенное исследование позволило сформировать концептуальные основы под-
ходов к определению оценки организационно-экономического механизма управления предприятием, уровня его эффектив-
ности, а также поиска путей его улучшения.

Ключевые слова: механизм, экономический механизм, организационно-экономический механизм управления, составляю-
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Chornyi A.V. THEORETICAL ASPECTS OF METHODS OF ASSESSMENT OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC 
MECHANISM OF ENTERPRISE MANAGEMENT

The article presents empirical and theoretical analysis of the interpretation of the concept of organizational-economic mechanism. 
Identifies the main typological characteristics of this concept and its constituent elements and subsystems of its functioning. This 
research helped to form the conceptual basis of the approaches to the definition of the organizational-economic mechanism of enterprise 
management, the level of its effectiveness, and find ways to improve it.

Keywords: mechanism, economic mechanism, organizational and economic mechanism of management, components of the 
mechanism of enterprise management.

Постановка проблеми. Сучасна епоха характеризу-
ється значною динамікою розвитку усіх сфер і галузей 
суспільного життя. Постійні зміни вдосконалення, 
непрогнозовані ризики і турбулентність змін – усе це 
значно ускладнює роботу менеджерів та управлінців 

різних рангів. Для того щоб робота управлінців була 
ефективною, їм першочергово необхідно сформувати 
навколо себе цілісну систему управління.

Діяльність будь-якої системи управління базу-
ється на використанні різнопланових механізмів, 


