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ВСТУП 

Актуальність теми. У сучасних економічних умовах України досить 

гостро постає питання формування дохідної бази бюджету. Як відомо, основним 

джерелом доходів бюджету виступають податкові надходження, серед яких 

основними бюджетоутворюючими податками є податок на додану вартість, 

податок з доходів фізичних осіб та податок на прибуток підприємств. 

Механізм оподаткування прибутку підприємств в Україні є недосконалим 

та потребує реформування. Це питання в нинішніх умовах господарювання постає 

надзвичайно гостро, адже застосування ефективного механізму оподаткування 

прибутку підприємств перетворює податок на прибуток на дієвий інструмент 

збалансованого динамічного економічного зростання на засадах інноваційного 

розвитку і як надійне джерело доходів державного бюджету. Крім того, складні 

політичні та економічні умови, нестабільність та складність вітчизняного 

законодавства, значний податковий тягар на бізнес ще більше знижують 

ефективність механізму прибуткового оподаткування в Україні. 

Саме тому, вирішення даних проблем зумовлює поглиблене дослідження 

функціонування податку на прибуток підприємств в Україні та актуалізують 

необхідність дослідження зарубіжного досвіду оподаткування прибутку 

підприємств з метою пошуку оптимальних для нашої країни напрямів 

удосконалення механізму стягнення та адміністрування податку на прибуток 

підприємств для підвищення його регулюючого потенціалу. 

Проблемні питання механізму оподаткування прибутку підприємств 

розглядалися багатьма вітчизняними та зарубіжними вченими-економістами. 

Теоретичні основи оподаткування розглядалися такими видатними економістами 

як Л. Вальрас, У. Джевонс, А. Лаффер, А. Маршал, К. Менгер,  В. Парето, А. Пігу, 

Д. Рікардо, А. Сміт, М. Фрідмен. Серед сучасних дослідників можна виділити таких 

вітчизняних та зарубіжних науковців як О. Д. Василик,  Т. М. Горова, О. В. 

Грицина, Н. Л. Губернська, Г. М. Котіна,  Т.Ф. Куценко, Т.В. Паєнтко, Д. М. 

Серебрянський, В. М. Мельник, А. А. Славкова та інші. Історичний аспект розвитку 

прибуткового оподаткування досліджено в роботах М.М. Алексєєнко, В. М. 

Пушкарьової, А. Свирщевського, Д. М. Серебрянського, І. І. Янжула тощо.  



Разом з тим, слід зазначити, що не повною мірою вирішеними 

залишаються питання підвищення ролі податку на прибуток підприємств в якості 

інструмента, за допомогою якого держава може впливати на формування 

надходжень до державного бюджету, економічну поведінку та ділову активність 

суб’єктів господарювання, а також на економіку загалом. 

Об’єктом дослідження є: система економічних відносин, що виникають 

між державою та платниками податків в процесі оподаткування прибутку 

підприємств.  

Предметом дослідження є: сукупність теоретико-методичних та 

організаційно-прикладних аспектів справляння податку на прибуток підприємств.  

Метою роботи є: розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення 

існуючого механізму оподаткування прибутку підприємств в Україні на основі 

узагальнення теоретико-правових засад вітчизняної та світової практики 

справляння податку на прибуток підприємств. 

Для досягнення поставленої мети в дипломній роботі необхідним є вирішення 

наступних завдань: 

 охарактеризувати податку на прибуток підприємств та його місце у 

фіскальній політиці держави; 

 дослідити історичні аспекти формування та розвитку податку на 

прибуток підприємств; 

 розглянути методологічні підходи до адміністрування податку на 

прибуток у різних країнах; 

 провести аналіз нормативно-правової бази з податку на прибуток 

підприємства; 

 провести аналіз показників надходження податку на прибуток; 

 визначити напрями регулюючого впливу оподаткування прибутку на 

ефективність діяльності суб’єктів економіки;   

 дослідити світовий досвід використання податку на прибуток 

підприємств в якості регулюючого інструменту держави; 

 визначити шляхи підвищення ефекту регулюючого впливу податку на 

прибуток в Україні; 



 визначити напрямки вдосконалення адміністрування податку на 

прибуток підприємств.  

Методи дослідження. Для досягнення мети дипломної роботи та 

вирішення поставлених задач використовувався системний підхід, що дав 

можливість провести комплексне дослідження процесів формування та 

функціонування механізму оподаткування прибутку підприємств України. В 

процесі дослідження історичних аспектів формування та розвитку прибуткового 

оподаткування підприємств використано історичний метод. При дослідженні 

теоретичних-правових засад формування та функціонування механізму 

оподаткування прибутку підприємств, ідентифікації понятійного апарату 

використовувалися такі загальнонаукові методи пізнання, як: аналіз та синтез, 

індукція та дедукція, абстрагування та конкретизація, метод аналогії. У ході 

оцінювання вітчизняної практики справляння податку на прибуток підприємств 

використано такі специфічні методи, як: метод групувань, порівняння, 

статистичного аналізу, вертикального й горизонтального аналізу. Для наочного 

зображення статистичного матеріалу, використано методи узагальнення та 

графічного зображення даних, табличний метод. Для розробки рекомендацій 

стосовно удосконалення механізму оподаткування прибутку підприємств в Україні 

методи аналізу та синтезу, групування та порівняння.   

Інформаційною базою є: законодавчі та нормативні акти з питань 

оподаткування, підручники та навчальні посібники, періодична економічна 

література, статистичні звіти та Інтернет ресурси.  

Науковою новизною отриманих результатів є: теоретичне обґрунтування 

та практичне вирішення сукупності завдань пов’язаних із функціонуванням 

податку на прибуток підприємств в Україні. Більш повно теоретичні та практичні 

здобутки магістерської роботи, що визначають її наукову новизну полягають у 

наступному: 

 запропоновано змінити діючу модель оподаткування прибутку 

підприємств на модель оподаткування виведеного капіталу на кшталт естонської 

моделі оподаткування прибутку з урахуванням національної специфіки України. 

Така кардинальна зміна моделі оподаткування прибутку підприємств повинна 



дозволити вирішити проблему розрахунку об’єкта оподаткування, посилити 

регулюючу функцію податку на прибуток та в цілому перезапустити економіку; 

 набули подальшого розвитку напрямки удосконалення механізму 

оподаткування прибутку, які забезпечать підвищення його ефективності за рахунок 

введення регресивної шкали оподаткування, встановлення системи пільг, 

спрямованої на стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства, 

спрощення адміністрування податку на прибуток підприємств, впровадження 

Закону України «Про мораторій внесення змін до прийнятих нормативно-правових 

актів», в якому встановити заборону на внесення змін до податкового 

законодавства України на 3-5 р.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

представлені напрямки удосконалення можуть бути використані в роботі 

Державної фіскальної служби України при розробці нормативно-правових актів, у 

роботі науководослідних установ та навчальному процесі.  

Структура роботи. Магістерська робота складається із: вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи 

становить 112 сторінок, із них 94 сторінок основного тексту. Робота містить 7 

таблиць та 15 рисунків, список використаних джерел містить 62 найменувань. 
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