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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Державний збір відіграє головне 

значення для країни в назбируванні матеріально-фінансових ресурсів, необхідних 

для їх функціонування, керування громадськими 

ділами, утримування суспільного правопорядку, проведення потрібної для 

громадськості господарської активності, усунення різнобічних громадських  

рішень та справ релігійно-культурного життя, оборони країни. Проте розвиток 

утворення прибутків країни на протязі сторіч дістав суттєвих перемін – 

від природних форм за умов малорозвиненого вуличного господарювання до безві

дносного користування валютами тепер. Найвагомішим способом накопичення 

країною загальних виробів вжитку став державний 

збір, котрий задовольняє велику частину капіталу держави. На сьогоднішній день 

державний збір витримав важливі переміни, котрі мають потребу у вивченні, 

їх зіставленні з колишніми періодами часу та обґрунтуванні дійсних 

характеристик  їх використання в теперішніх умовах.  

Система оподаткування юридичних осіб в Україні має суттєвий вплив на 

утворення  прибуткової частки загального капіталу, котрий формує державну 

скарбницю. Порядок державного збору, який є чинним в нашій державі, не слугує 

результативному росту  народного підприємництва. У зв’язку з цим з’являється 

різка необхідність у зміні порядку оподатковування правових осіб в Україні. 

Оподаткування правових особистостей  є економічною структурою стосунків 

між фінансовими суб’єктами та країною. Таким чином розшук ліпшого 

майбутнього роботи української податкової дипломатії щодо юридичних осіб є 

важливою справою на теперішній стадії  росту української громадськості.  

Актуальність теми дослідження обумовлена також і необхідністю формування в 

Україні ефективної податкової системи, що буде гармонізована з податковою 

системою Європейського Союзу, з огляду на тісну співпрацю та перспективи 

вступу України в ЄС. 

Проблеми теорії та практики оподаткування юридичних осіб були розглянуті у 

наукових працях як зарубіжних учених, так і вітчизняних. Так дані питання 



перебувають у центрі уваги багатьох дослідників галузі державних фінансів, 

таких як О. Близнюк, А. Буряченко, М. Гапонюк, Л. Лачкова, І. Луніна, В. Опарін, 

В. Оспіщев, К. Павлюк, Ю. Сибірянська, А. Славкова, В. Федосов, В. Яцюта. 

Теоретичне обґрунтування актуальних питань удосконалення оподаткування 

юридичних осіб роз’яснено в роботах О. Амоші, В. Вишневського, В. Вікрі, С. 

Герасименка, А. Головача, Р. Даймонда, А. Єріної, Д. Журавського, В. Захожая, Д. 

Міррліса, Р. Моторина, В. Навроцького, Н. Парфенцевої, А. Ревенка, В. 

Рябушкіна, В. Федосова, А. Чугаєва, А. Шустікова та інших.  

 

Метою роботи є розробка напрямків покращення ефективності оподаткування 

юридичних осіб в Україні.  

Відповідно до мети було визначено коло завдань:  

- дослідити поняття оподаткування та надати класифікації державного 

збору, який виплачують правові особистості;  

- охарактеризувати інформаційне забезпечення дослідження оподаткування 

юридичних осіб;  

- оприлюднити аналізуючу характеристику  учених видань з 

проблематики об’єкта дослідження;  

- охарактеризувати державне регулювання оподаткування правових осіб в 

Україні;  

- здійснити аналіз податкових надходжень 

від оподаткування правових особистостей в Україні;  

- провести оцінку ефективності надходжень від оподаткування правових осіб 

в Україні на прикладі податку на прибуток підприємств;  

- визначити проблемні аспекти оподаткування правових особистостей в 

Україні; 

- здійснити моделювання граничних ставок оподаткування з метою зростання 

прибутковості підприємств;  

- розробити заходи імплементації європейського досвіду удосконалення 

оподаткування юридичних осіб на прикладі податку на прибуток 

підприємств. 



Об’єктом дослідження є податкові надходження від оподаткування 

юридичних осіб в Україні. Об’єктом вивчення є абстрактно 

логічні  та реальні принципи оподаткування юридичних осіб.  

Для розв’язки вказаних у завданні задач було взято перелік 

інструментів даних загальнонаукових та особливих способів:  

абстрагування та узагальнення – щоб знайти напрям росту оподаткування 

юридичних осіб в Україні;  

дослідження і узагальнення для вивчення українського і міжнародного досві

ду з покращення оподаткування юридичних осіб;  

порівняння – для знаходження своєрідностей всіляких шляхів до 

покращення оподаткування юридичних осіб в Україні; 

 статистичний та графічний – для експертної рецензії стану та ефективності 

надходжень від оподаткування юридичних осіб; 

 моделювання – для визначення граничних ставок оподаткування 

підприємств з метою зростання їх прибутковості.  

Інформативно-фактологічною основою вивчення вважаються унормовані-

юридичні події  України щодо проблем оподаткування юридичних осіб, 

критичні й статистичні матеріали, наукові учення вчених та практиків України 

та країн Європейського Союзу. 
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