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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Однією з основних передумов забезпечення 

стабільності економіки на сучасному етапі розвитку України є ефективне 

функціонування податкової системи. В даний час система реалізації податкової 

політики зосереджується на інтересах різних соціальних груп. В умовах 

ринкових відносин центр економічної діяльності переходить до ядра всієї 

економіки - підприємства. У розвинутих країнах найбільшу частку податкових 

надходжень до державного бюджету становить податок на прибуток 

підприємств. 

Рівень і ефективність податкового тягаря прибутку підприємств залежить 

як від наповнення державного бюджету, так і від розвитку бізнесу і, відповідно, 

від національної економіки. У контексті європейських інтеграційних процесів 

української економіки, оподаткування має бути на оптимальному рівні, 

оскільки тільки в такий спосіб бізнес може розвиватися в Україні в умовах 

посилення конкуренції з боку нових партнерів, а ставка податку є важливим 

показником для майбутніх іноземних інвесторів. 

У сучасній економічній ситуації в Україні гостро стоїть питання 

реформування механізму збору та адміністрування податку на прибуток 

підприємств. Держава та бізнес не задоволені існуючою системою 

оподаткування прибутку підприємств. Перша скаржиться на масове ухилення 

від сплати податків через «тіньовий» бізнес і його «мінімізацію» всіма 

можливими методами, що призводить до відсутності доходів бюджету. Бізнес, у 

свою чергу, обурюється складністю адміністрування податку на прибуток 

підприємств, тиском з боку фіскальних органів та перекладом податкового 

тягаря з податку на прибуток підприємств до невеликої кількості чесних 

платників податків. Однак податок на прибуток має широкі можливості для 

регулювання та стимулювання підприємницької діяльності. З цим податком 

держава може стимулювати активізацію інвестиційної та інноваційної 

діяльності та забезпечити загальне економічне зростання в країні. 



Таким чином, поліпшення поточного стану податку на прибуток 

підприємств є однією з найважливіших соціально-економічних проблем, а 

швидкий розвиток малих і середніх підприємств в Україні залежить від 

швидкого вирішення. 

При оподаткуванні прибутку підприємств центральним питанням є 

визначення рівня податкових ставок, об'єкта оподаткування, умов надання 

податкових пільг підприємствам та їхнього складу та ін. Адміністрування 

податку на прибуток набуває особливого значення як основа для вдосконалення 

та модернізації оподаткування підприємств і доступу до нового, більш 

сучасного рівня оподаткування України в цілому. 

Аналіз останніх досліджень. Сучасні питання розвитку механізму 

справляння та адміністрування податку на прибуток досліджувались видатними 

економістами, як: Л. Вальрас, У. Джевонс, А. Лаффер, А. Маршал, К. Менгер, 

В. Парето, А. Пігу, Д. Рікардо, А. Сміт, М. Фрідмен. Окремі аспекти 

оподаткування прибутку підприємств досліджували: Т. М. Горова, О. В. 

Грицина, Н. Л. Губернська, О. С. Десятник, І. В. Ковальчук, А. І. Крисоватий, 

Д. М. Серебрянський, А. М. Соколовська та інші.  

Метою дипломної роботи є дослідження теоретико-методологічних засад 

та розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення механізму 

справляння та адміністрування податку на прибуток підприємств.  

Для досягнення мети було поставлено такі завдання:  

- вивчити економічну суть та значення податку на прибуток підприємств у 

системі оподаткування; 

- дослідити механізм справляння та адміністрування податку на прибуток 

підприємств; 

- визначити нормативно-правове регулювання справляння та 

адміністрування податку на прибуток підприємств; 

- дослідити місце та роль податку на прибуток в податковій системі 

України; 

- здійснити аналіз податкового навантаження та формування податку на 



прибуток підприємства; 

- вивчити механізм справляння та адміністрування податку на прибуток 

підприємства; 

- обґрунтувати проблеми оподаткування прибутку підприємств в Україні; 

- вивчити світовий досвід оподаткування прибутку підприємств та 

можливості використання його в Україні; 

- розробити напрями вдосконалення системи оподаткування прибутку 

підприємств в Україні. 

Об’єктом дослідження є процес удосконалення механізму справляння та 

адміністрування податку на прибуток підприємств. 

Предметом дослідження є теоретико-методологічні і науково-практичні 

засади удосконалення механізму справляння та адміністрування податку на 

прибуток підприємств.  

Методи дослідження. У роботі застосовувалися такі методи дослідження: 

методи аналізу та синтезу, індукції та дедукції, метод групування та 

порівняння, різноманітні прийоми статистичних методів та економічних 

методів, табличний та графічний методи тощо. 

Інформаційною базою дослідження були діючі законодавчі та нормативні 

акти, що регулюють оподаткування прибутку підприємств в Україні, 

статистичні дані про динаміку надходжень податку на прибуток до бюджету, а 

також дані отримані під час проведення спеціальних досліджень на 

підприємстві. 

Практичне значення одержаних результатів. Практична цінність 

дипломної роботи полягає у тому, що проведено аналіз вітчизняного та 

закордонного досвіду справляння та адміністрування оподаткування прибутку 

підприємств, а також запропоновано основні напрями вдосконалення 

оподаткування прибутку підприємств в Україні.  
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