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В умовах сучасної економічної ситуації в Україні гостро постає 

питання реформування податку на прибуток підприємств. У своїх 

дослідженнях вітчизняні науковці: В. Дубровський, В. Черкашина, В. 

Андрушенко, І. Таптунова, Д. Серебрянський все більше уваги приділяють 

питанням вдосконалення системи оподаткування прибутку підприємств. 

Податок на прибуток підприємств є одним із чотирьох 

бюджетоформуючих податків та відіграє важливу регулюючу роль в 

економічній системі країни. Основне призначення податку полягає в 

регулюванні підприємницької діяльності, стимулюванні розвитку 

інвестиційних процесів та нарощенні капіталу суб’єктів підприємництва. 

Закордонний досвід засвідчує, що податок на прибуток підприємств 

використовується як важливий інструмент регулювання соціально-

економічної ситуації в країні, що дає можливість впливати на обсяги 

виробництва, конкурентоспроможність підприємств, інвестиційний клімат.  
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Протягом 2004–2017 рр. питома вага податку на прибуток підприємств 

у податкових надходженнях бюджету помітно скоротилася з 25,14% у 2004 р. 

до 9,25% – у 2017 р. [1], що попри існування певних об’єктивних причин 

такого скорочення (зниження ставки податку на прибуток, гармонізація 

податкового та бухгалтерського обліку тощо), є свідченням неефективності в 

контексті бюджетоутворюючої функції прибуткового податку. Не менш 

значними недоліками оподаткування прибутку підприємств в Україні є не 

лише низький рівень регуляторного потенціалу та фіскальної ефективності 

цього податку, а й складність процесу його нарахування та сплати. 

Асоціацією платників податків України було представлено проект 

ліберального Податкового кодексу, одним із пропозицій якого було 

запровадження податку на виведений капітал замість податку на прибуток 

підприємств [2]. Такі нововведення, за прогнозами авторів, дозволять 

зменшити податкове навантаження на бізнес, стимулювати їх ділову 

активність та детінізувати доходи. Податком на виведений капітал 

оподатковують дивіденди або розподілений прибуток, а не фінансові 

прибутки компанії, тому результатом такої реформи стануть розвиток 

підприємництва, приплив додаткових інвестицій та створення нових робочих 

місць. Тим не менш, попри існування очевидних переваг податку на 

виведений капітал опоненти такого нововведення побоюються суттєвих 

скорочень податкових надходжень до державного бюджету та негативного 

ефекту для бізнесу від чергового кардинального трансформування механізму 

оподаткування прибутку підприємств, що і залишає питання переходу до 

нового податку відкритим. 

Таким чином, слід відзначити, що система корпоративного 

прибуткового оподаткування в Україні є неефективною як у контексті 

реалізації фіскальної, так і регулюючої її функції, що і актуалізує 

необхідність її трансформації. Можливим кроком у напрямку вирішення цієї 

проблеми є перехід до податку на виведений капітал, що дозволить вивести 

бізнес з тіні та залучити додаткові інвестиції. 
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Банківський нагляд в цілому відіграє найважливішу роль в світовій 

економіці і економічному розвитку кожної держави. В Україні банківська 

реформа і, зокрема, реформа банківського нагляду, має істотне значення для 

диверсифікації економіки та сталого довгострокового зростання. Тому в 

останні роки НБУ проводить глибоку реформу банківського сектора [2].ЄС 

також активно модернізує свій фінансовий сектор – прийняття нової 

Базельської угоди по капіталу, присвяченого банківського нагляду, 

підкреслює важливість реформи нагляду для економіки ЄС. У всьому світі 

розвиток банківської реформи рухається в напрямку міжнародної 

конвергенції. Тому реформа банківського сектора будь-якої країни також 

представляється запорукою успішної інтеграції її в світову економіку. 


