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У статті визначено сутність прямих податків підприємств, їх основні позитивні та негативні характеристики. Автором відо-
бражено традиційні підходи до означення основних принципів функціонування податків та доповнено їх принципами ліквідності, 
платоспроможності, фінансової стійкості та принципом розширеного відтворення. Обґрунтовано необхідність виділення інвести-
ційної функції прямих податків підприємств.
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Постановка проблеми. У сучасній фінансовій науці 
та практиці проходить постійне розмежування подат-
кових платежів на прямі та непрямі як основної ознаки 
їх класифікації. Історично першими виникли прямі 
податки, що встановлювалися на окремі об’єкти майна 
та результати господарювання. Проте всі види подат-
ків мають спільну характеристику, а саме форму еко-
номічних відносин між платниками та одержувачами 
податків із приводу перерозподілу створеної вартості.

Очевидно, що податки є економічним підґрунтям 
для функціонування держави, оскільки їх спряму-
вання пов’язане із задоволенням суспільних потреб 
держави. Податки відображають економічні від-
носини, що складаються між державою та їх плат-
никами в процесі примусового відчуження частини 
отриманого прибутку суб’єктів підприємницької 
діяльності на користь держави для забезпечення 
фінансування останньою своїх видатків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми 
визначення сутності прямого оподаткування суб’єктів 
підприємництва та його методологічних засад є пред-
метом досліджень багатьох вітчизняних та зарубіжних 
науковців та практиків. Найбільш вагомий внесок у 
розвиток теорій та практики прямого оподаткування 
здійснили А. Сміт, Д. Рікардо, Дж.М. Кейнс, А. Лаф-
фер, А. Александров, В. Радіонова, Е. Вознесенський, 
А. Гальчинський, О. Василик, С. Осадець, В. Сутор-
міна, С. Юрій та інші науковці.

Мета статті полягає в обґрунтуванні ролі пря-
мих податків у розвитку як економіки держави, 
так і кожного окремого суб’єкта господарювання, 
а також їх функцій та принципів, дослідженні сут-
ності прямого оподаткування, а також доповненні 
функцій та принципів прямого оподаткування під-
приємницьких структур.

Виклад основного матеріалу дослідження. Від-
повідно до існуючої системи оподаткування, усі 
податки класично поділяються за такими основними 
ознаками: за об’єктом оподаткування, за місцем зара-
хування, за рівнем запровадження, за платниками 
податків, за формою сплати. Ознакою, що найбільш 
привертає увагу науковців, є об’єкт оподаткування. 
За об’єктом оподаткування усі податки поділяються 
на прямі та непрямі. 

На нашу думку, прямі податки – це еконо-
мічні відносини щодо безповоротного руху вартості 
від суб’єктів господарювання до централізованого 
фонду фінансових ресурсів держави, базою сплати 
яких є доходи підприємницьких структур або насе-
лення, котрі використовуються для забезпечення 
розширеного відтворення, розвитку економіки кра-
їни в цілому та виконання нею соціальних функцій, 
а їх обсяги залежать та впливають на суму доходів 
підприємств.

Уважаємо, система прямого оподаткування пови-
нна забезпечувати формування доходної частини 
бюджету, обмежувати інфляцію та зростання рівня 
цін, стимулювати інноваційний та інвестиційний 
розвиток держави. Проте сьогодні прямі податки 
реалізовують лише фіскальну функцію і відобража-
ють рух вартості від юридичних та фізичних осіб до 
держави та не забезпечують виконання стимулюючої 
та інвестиційної функцій. 

Обсяг прямого податку, що стягується із підпри-
ємств, залежить від величини їх фінансового резуль-
тату, тому обсяг сплачених податків може колива-
тися, а також піддаватися складному розрахунку та 
контролю правильності визначення. Виділимо пози-
тивні та негативні характеристики прямих податків 
для підприємств (рис. 1).
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Основними прямими податками в Україні, що 
забезпечують більшу частину податкових надхо-
джень до бюджету, є податок на прибуток підпри-
ємств та податок з доходів фізичних осіб. Формування 
державою фінансових ресурсів через надходження 
прямих податків прямо пропорційно залежить від 
обсягів доходів підприємницьких структур та осо-
бистих доходів фізичних осіб. Тобто при зростанні 
ставок оподаткування у суб’єктів господарювання 
залишатиметься менше коштів для подальшого 
фінансування своєї діяльності. Як наслідок, в умо-
вах нестачі фінансових ресурсів та високої вартості 
позикових ресурсів для підприємств, такі підпри-
ємства починають скорочувати обсяги виробництва 
та реалізації продукції, що призводить до зниження 
обсягів чистого прибутку та, відповідно, податкових 
платежів до бюджету, знижує обсяги заощаджень 
населення та корпоративних структур та змушує 
суб’єктів господарювання здійснювати діяльність у 
тіньовому секторі економіки. Уважаємо, що податки 
як інструмент регулювання економічного розвитку 
країни повинні насамперед забезпечувати стимулю-
вання приватного інвестування, а також стимулю-
вання економіки в цілому через їх зниження.

Зазначимо, що сутність прямих податків про-
являється через їх функції. Дослідниками не відо-
бражені безпосередньо функції прямих податків, а 

лише зазначені функції всіх видів податків. Разом 
з тим науковці не мають єдиної думки щодо функ-
цій податків, а тому їх погляди різняться. Оскільки 
прямі податки є одним із видів податків, то їм харак-
терні ті ж самі функції, що й для усієї сукупності 
податків.

Так, А.М. Артус виділяє фіскальну, розподільчу 
та регулюючу функції [1, 104]. Автор уважає, що 
основною є фіскальна функція податків, оскільки 
вона забезпечує формування фінансових ресурсів 
бюджету; розподільча – забезпечує спрямування 
дохідної частини бюджету на фінансування заходів 
держави; регулююча – передбачає вплив на діяль-
ність платників податків. Фіскальна складова є 
надзвичайно важливою для формування фінансо-
вих ресурсів держави, проте надто високий рівень 
фіскального спрямування гальмує розвиток вироб-
ництва, підвищення рівня науково-технічного про-
гресу, тому такі дії не принесуть ні економічного, ні 
соціального ефекту від оподаткування. 

О.Д. Василик зазначав, що податки викону-
ють фіскальну, розподільчу та стимулюючу функ-
ції [2, с. 206]. Можемо погодитись із науковцем у 
твердженні, що особливе значення має стимулю-
юча функція, оскільки саме вона дозволяє, на нашу 
думку, суб’єктам підприємництва акумулювати зна-
чну частину доходу, а також створює умови, за яких 

підприємницькі структури зацікавлені у 
здійсненні господарської діяльності.

А.М. Поддєрьогін уважає, що постійне 
і стабільне надходження платежів до 
бюджету може забезпечити лише фіс-
кальна функція податків, яка мобілізує 
централізовані фінансові ресурси держави 
для забезпечення виконання нею своїх 
функцій, що, у свою чергу, реалізується 
через розподіл частини валового внутріш-
нього продукту [5]. Погоджуємось, що така 
функція дійсно належить до найважливі-
ших та основних, оскільки без перерозпо-
ділу валового внутрішнього продукту та 
без акумуляції необхідних обсягів фінан-
сових ресурсів у бюджеті країни забезпе-
чити соціальну стабільність, культурний 
та соціальний розвиток її громадян немож-
ливо. В.М Опарін виділяє такі функції 
податків: фіскальну, економічну, регулю-
вальну, соціальну, стимулювальну та стри-
муючу. Фіскальна функція забезпечує аку-
мулювання частини національного доходу 
та створює матеріальні умови для функці-
онування держави, а економічна функція 
впливає на процеси відтворення шляхом 
розширення чи зниження платоспромож-
ного попиту населення [3, с. 143–144]. 

Чим більш оптимальним будуть прямі 
податки, тим менша частина фінансових 
ресурсів відволікається із господарського 
обороту суб’єктів підприємництва, що 
дозволяє нарощувати обсяги інвестиційної 
діяльності шляхом самофінансування та, 
відповідно, обсяги податкових надходжень 
до бюджету. Крім запропонованих науков-
цями функцій, уважаємо за доцільне виді-
лити інвестиційну функцію прямих подат-
ків (рис. 2). 

Окрім запропонованих науковцями 
функцій податків, а саме регулюючої, 
розподільчої, фіскальної, варто виділити 
функцію інвестування, яка відображає 
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Забезпечують принцип 
соціальної справедливості

Зменшують нерозподілений
прибуток на підприємствах

Не забезпечують стабільного 
обсягу їх надходження до 
бюджетів

Залежать від фінансових 
результатів діяльності суб’єктів 
підприємництва

Складний механізм визначення 
бази оподаткування  та 
можливість ухилення сплати

Можливість регулювання 
економіки країни за допомогою 
диференціації відсоткових 
ставок 

Залежність обсягів надходжень 
від рівня економічного 
розвитку регіонів 

Стимулювання ефективності 
фінансово-господарської 
діяльності підприємств шляхом 
використання пільгових режимів
оподаткування

Вплив на процеси споживання та 
накопичення суб’єктів господарювання

Не мають конкретного 
цільового призначення

ФУНКЦІЇ ОПОДАТКУВАННЯ

Фіскальна Регулююча Стимулююча

Розподільча Інвестиційна Контролююча

Установлення пропорцій 
розподілу фінансових 
ресурсів між суб’єктами 
оподаткування та 
державою, спрямування 
їх на фінансування 
різних заходів держави

Сприяння формуванню
фінансових ресурсів суб’єктів 
господарювання з метою 
інвестування у господарську 
діяльність підприємства та 
забезпечення його стійкого 
зростання

Вплив на господарську 
діяльність платників через 
застосування пільгових 
режимів оподаткування, 
спрямування фінансових 
ресурсів на заходи держави

Акумулювання 
фінансових ресурсів у 
державному бюджеті з 
метою забезпечення 
фінансування 
відповідних витрат

Звільнення підприємств від 
оподаткування з метою 
максимізації їх прибутку
для реінвестування або 
створення нового бізнесу

Забезпечення 
адміністрування податків, а 
саме моніторинг 
правильності нарахування, 
повноти та своєчасності 
сплати податків

Рис. 1. Позитивні та негативні характеристики прямих 
податків суб’єктів господарювання

Рис 2. Функції прямих податків підприємств  
та сфери їх впливу
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можливості фінансування інвестиційних проек-
тів суб’єктів підприємництва за рахунок нагрома-
дження власних фінансових ресурсів. Обсяг цих 
фінансових ресурсів є функцією, що прямо зале-
жить від рівня доходів та рівня прямого оподатку-
вання суб’єктів господарювання. Вони дозволяють 
сформувати напрямки розвитку національної еко-
номіки, здійснювати вкладення фінансових ресур-
сів з метою підвищення рівня соціальної захище-
ності населення та забезпечують зростання рівня 
економічного розвитку як держави, так і окремих 
суб’єктів підприємництва.

Правила формування та застосування системи 
прямого оподаткування повинні функціонувати на 
основі відповідних принципів. На нашу думку, прин-
ципи прямого оподаткування повинні висвітлювати 
та характеризувати основоположні елементи форму-
вання системи прямого оподаткування як з точки 
зору суб’єктів підприємництва, так і зі сторони сис-
теми оподаткування країни в цілому. Основні зміс-
товні характеристики принципів оподаткування за 
Податковим кодексом України відображено в табл. 1.

Отже, як бачимо з табл. 1, законодавством Укра-
їни визначено загальні принципи встановлення подат-
ків та зборів. Здійснивши аналіз таких принципів 
оподаткування, ми прийшли до наступних 
висновків:

1) запропоновані принципи оподатку-
вання стосуються всіх видів податків та 
всіх категорій платників, що свідчить про 
їх універсальність;

2) дещо незрозумілим є принцип пре-
зумпції правомірності рішень платника 
податку, що передбачає можливість при-
йняття рішення на користь платників 
податків або контролюючого органу, якщо 
законодавчими актами встановлене нео-
днозначне трактування прав та обов’язків 
платників податку або контролюючих 
органів. Маємо всі підстави стверджувати 

про можливість існування суперечливих законодав-
чих актів з питань оподаткування та порядку сплати 
зборів до бюджету. Така ситуація, на нашу думку, 
свідчить про можливість існування непрозорого 
законодавства з питань оподаткування;

3) суперечливим є принцип фіскальної достатності, 
відповідно до якого податки та збори повинні встанов-
люватися з урахуванням потреби у збалансованості 
витрат бюджету з його надходженнями. Такий прин-
цип, на нашу думку, свідчить також про те, що сис-
тема оподаткування в Україні спрямована на забезпе-
чення фіскальної функції податків та на можливості 
встановлення державою нових податків або зміни їх 
ставок у випадку нестачі фінансових ресурсів у дер-
жаві. Спрямованість на утримання таких податкових 
надходжень до бюджету може спричинити зростання 
тіньової економіки, банкрутство підприємств, зрос-
тання рівня безробіття, стримування науково-техніч-
ного прогресу та виробничої діяльності підприємств, 
що негативно відобразиться на економічному стані як 
країни в цілому, окремих господарюючих суб’єктів, 
так і на їх інвестиційній активності.

Проте всі принципи, зазначені в табл. 1, є уза-
гальненими, використовуються при встановленні 
всіх видів податків та враховують макроекономічний 

Таблиця 1
Характеристика принципів оподаткування за Податковим кодексом України

Принцип оподаткування Змістовна характеристика

загальність оподаткування кожна особа зобов'язана сплачувати встановлені податки та збори, платником яких 
вона є 

рівність усіх платників перед 
законом, недопущення подат-
кової дискримінації

передбачає однаковий підхід до всіх платників податків незалежно від соціального ста-
тусу, раси, національності, віросповідання, форми власності юридичної особи, грома-
дянства фізичної особи, місця походження капіталу

настання відповідальності у 
разі порушення податкового 
законодавства

забезпечує обов’язкове несення адміністративної, кримінальної відповідальності у разі 
ухилення від сплати податків усіма їх платниками

презумпція правомірності 
рішень платника податку 

можливість прийняття рішення на користь платників податків або контролюючого 
органу, якщо законодавчими актами встановлене неоднозначне трактування прав та 
обов’язків платників податку або контролюючих органів

фіскальна достатність передбачає встановлення податків та зборів з урахуванням необхідності досягнення зба-
лансованості витрат бюджету з його надходженнями

соціальна справедливість установлення податків та зборів повинно здійснюватися відповідно до платоспромож-
ності платників податків

економічність оподаткування установлення податків та зборів, обсяг надходжень від сплати яких до бюджету значно 
перевищує витрати на їх адміністрування

нейтральність оподаткування установлення податків та зборів у спосіб, який не впливає на збільшення або змен-
шення конкурентоздатності платника податків

стабільність
передбачає, що зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися 
пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, а самі податки, 
збори, податкові пільги та їх ставки не можуть змінюватися протягом бюджетного року

рівномірність та зручність 
сплати

установлення термінів сплати податків, ураховуючи потребу у своєчасному надходженні 
коштів до бюджетів для здійснення витрат бюджету та зручності їх сплати платниками

єдиний підхід до встанов-
лення податків відображає на законодавчому рівні усі обов'язкові елементи податку

Джерело: складено автором на основі [4]

ПРИНЦИПИ ПРЯМОГО 
ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА

розширеного  
відтворення

платоспроможності ліквідності

справедливості
взаємозв’язку з 
фінансовими 
результатами

економічної 
доцільності

фінансової 
стійкості

законодавчого
обґрунтування та 

стабільності

Рис. 3. Принципи прямого оподаткування  
суб’єктів підприємництва
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аспект оподаткування. Уважаємо за доцільне сфор-
мулювати принципи оподаткування підприємниць-
ких структур із урахуванням ефективності їх функ-
ціонування, а також особливостей стягнення прямих 
податків з підприємств. Запропоновані принципи 
відображено на рис. 3.

На нашу думку, до основних принципів форму-
вання та управління системою прямого оподатку-
вання суб’єктів підприємництва слід віднести такі:

1) розширеного відтворення (стимулювання) – 
передбачає, що обсяги нарахування та порядок 
сплати податків повинен бути встановлений таким 
чином, щоб це не призводило до згортання підприєм-
ством інвестиційної діяльності внаслідок зниження 
обсягу власних фінансових ресурсів;

2) платоспроможності – система оподатку-
вання повинна забезпечувати підприємствам стан, 
при якому вони здатні будуть оплачувати всі свої 
зобов’язання після сплати податкових платежів;

3) ліквідності – необхідність забезпечення достат-
нього рівня ліквідних засобів, що залишаться у під-
приємства після сплати податкових платежів;

4) фінансової стійкості – прямі податки не пови-
нні порушувати фінансової стійкості підприємства 
внаслідок надмірного податкового навантаження;

5) справедливості – податки не повинні впливати 
на поведінку підприємств в економічній системі та 
не спричиняти «тіньовий» сектор економіки;

6) взаємозв’язку з фінансовими результатами – 
обсяг прямих податків повинен залежати від обсягу 
фінансового результату підприємства;

7) економічної доцільності – сплата прямих подат-
ків не повинна коштувати підприємству дорожче, 
ніж їх надходження до бюджету;

8) законодавчого обґрунтування та стабільності – 
алгоритм нарахування та справляння прямих подат-
ків суб’єктів підприємництва повинен бути чітко 
методично роз’яснений законодавством країни та не 
зазнавати частих змін.

Висновки. Уважаємо, що податкова система 
повинна бути спрямована на виконання таких 
завдань: стимулювання фінансування інвестицій-
них проектів підприємств; зниження рівня подат-
кового навантаження шляхом розширення бази 
оподаткування підприємств; формування умов з 
оподаткування прямими податками для вітчизня-
них товаровиробників; урівноваження фінансових 
інтересів регіонів та держави.
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Постановка проблеми. Виконання сформульова-
них завдань діяльності підприємств в умовах дина-
мічних економічних змін, посилення конкурентної 
боротьби визначаються наявним економічним потен-
ціалом і його відповідністю можливостям ринку. 
Втримати та зміцнювати свої позиції на ринку є 
чи не найважливішим завданням для кожного під-

приємства. На сьогоднішній день в умовах окупації 
Криму і сходу країни російським агресором та роз-
початої економічної війни з Росією однією з актуаль-
них проблем сучасного українського підприємства 
є забезпечення конкурентоспроможності на ринках 
ЄС. Дана зовнішня загроза у сукупності з цілим 
спектром внутрішніх проблем залишається для біль-


