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ВСТУП 

 

Активна діяльність підприємств, які жадають максимізувати свій прибуток, є 

одним з найважливіших факторів для економічного зростання країни. Це можливо 

досягнути, якщо діючу систему оподаткування прибутку зробити оптимальною. 

Але, на жаль, недосконалі податкові механізми не забезпечують достатніх 

податкових надходжень і відповідного стимулювання платників до сплати податків. 

В результаті, це призводить до того, що податкова політика не вирішує поставлених 

перед нею завдань. Удосконалення системи оподаткування підприємств України 

суттєво вплине на поповнення державного бюджету, подальший розвиток 

підприємництва та інвестиційно-інноваційну діяльність підприємств. В сучасних 

умовах важливо розробити оптимальний рівень оподаткування і розподілу 

податкового навантаження на підприємства.  

Особливість податку на прибуток полягає в тому, що механізм його справляння 

дозволяє найбільш органічно поєднати фіскальну та регулюючу функції податків. За 

рахунок податку на прибуток, держава має змогу не тільки акумулювати доходи, а й 

впливати на різноманітні аспекти та результати фінансово-господарської діяльності 

суб'єктів господарювання. 

В умовах сучасного економічного стану в Україні питання удосконалення 

оподаткування прибутків підприємств є дуже важливим. Обидві сторони, і бізнес, і 

держава незадоволені чинною системою оподаткування. Держава скаржиться на 

ухиляння від сплати податку та його мінімізацію усіма можливими методами, в 

результаті чого бюджет недоотримує кошти. Складний процес адміністрування 

податку на прибуток підприємств, тиск, який завдають фіскальні органи та 

перенесення податкового навантаження з податку на прибуток підприємств на 

невелику кількість добросовісних платників податку не задовольняють бізнес. 

Широкі можливості даного податку регулювати та стимулювати діяльність суб’єктів 

господарювання дають змогу державі покращити розвиток конкурентних відносин, 

а також сприяти розвитку інвестиційно-інноваційній діяльності, але, на превеликий 

жаль, на даний момент ми не спостерігаємо такої тенденції. 
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Зазначене вище свідчить про актуальність обраної теми. 

Податок на прибуток постійно перебуває у центрі уваги вчених як минулих 

часів, так і сучасності. Його дослідженню присвятили свої роботи такі відомі 

науковці як: А. А. Ісаєв, І. Х. Озеров, Д. І. Львов. Такі вчені як А. Лаффер, А. 

Александров, А.Гальчинський, В. Радіонова, Е. Вознесенський, О. Василик, В. 

Суторміна, С. Юрій, В. Мельник, О. Кириленко та інші вплинули на розвиток теорій 

та практики прямого оподаткування. Серед основних праць, присвячених 

проблематиці податкового реформування, слід виділити роботи Т. Кощук, П. К. 

Бечко, В. Федосова та В.Опаріна, Н. М. Дєєвої та Н. І. Редіної, Ю. М. Воробйова, у 

тому числі питання періодизації розвитку прибуткового оподаткування 

розглядалося у наукових працях: К.Безверхого, Т. Є. Єфименко, Д. М. 

Серебрянського, Т. О. Пасько. 

Метою роботи є розкриття сутності та особливостей розвитку оподаткування 

прибутку підприємств у системі прямих податків в Україні. 

Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішення таких завдань: 

   визначити економічну сутність податку на прибуток підприємств; 

   проаналізувати нормативно-законодавче забезпечення оподаткування 

доходів юридичних та фізичних осіб;  

   дослідити етапи становлення та розвитку податку на прибуток підприємств 

в Україні; 

   оцінити сучасний стан прямого оподаткування доходів юридичних осіб в 

Україні;  

   проаналізувати зарубіжний досвід справляння податку на прибуток 

підприємств та можливості його застосування в Україні;  

   визначити основні перспективні напрями розвитку податку на прибуток 

підприємств в Україні. 

Об’єктом дослідження є система прямого оподаткування доходів юридичних і 

фізичних осіб.  
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Предметом дослідження є фінансово-економічні відносини, які виникають між 

державою та суб’єктом господарювання під час оподаткування доходів юридичних 

осіб. 

Методи дослідження. При дослідженні історії становлення та розвитку 

оподаткування прибутку підприємств в Україні використовувався історичний метод. 

При дослідженні економічних категорій, порядку оподаткування прибутку 

юридичних осіб був застосований метод порівняльного аналізу. Метод синтезу 

застосовувався для вивчення можливостей адаптації зарубіжного досвіду 

оподаткування корпоративного прибутку. А також використовувалися статистико-

економічні методи для дослідження тенденцій розвитку оподаткування прибутків 

суб’єктів господарювання, а також чинників, що впливають на розмір податкових 

надходжень від податку на прибуток підприємств.  

Структура та обсяг магістерської дипломної роботи. Дипломна робота 

складається зі вступу, трьох розділів з підпунктами, висновків, використаних 

джерел та додатків. Робота включає 16 таблиць та 14 рисунків. 
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