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СУЧАСНИЙ МЕХАНІЗМ ОПОДАТКУВАННЯ  
ЯК ІНСТРУМЕНТ СТИМУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  

ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 
 

Ефективність функціонування підприємства визначається 
багатьма обставинами. Держава, впливаючи через податковий 
механізм на юридичних осіб, може здійснювати регулювання 
основних економічних процесів, що відбуваються в країні в 
цілому. 

У фінансовій науці проблеми впливу оподаткування на 
діяльність підприємств досліджуються достатньо. Це стосується 
праць вітчизняних науковців: В. Андрущенка, А. Даниленка, О. 
Данілова, Я. Жаліла, А. Крисоватого, В. Мельника, П. Мельника, 
В. Опаріна, А. Соколовської, В. Федосова, С. Юрія.  

Метою дослідження є визначення головних тенденцій 
розвитку механізму оподаткування підприємств в Україні. 

В межах стимулювання економічної активності суб’єктів 
господарювання, система оподаткування юридичних осіб 
розвиватиметься наступним чином. 

До 2014 року поступово знижуватиметься ставка податку на 
прибуток підприємств. Таким чином у 2014 році вона 
становитиме 16 %, а ставка ПДВ має знизитися до 17 %. У 
кінцевому підсумку в Україні будуть найнижчі номінальні ставки 
цих податків в Європі. 

Відбуватиметься скорочення кількості контролюючих органів 
і зменшення тривалості податкових перевірок. Податковим 
кодексом визначено, що контролюючими органами є лише 
органи митної та податкової служби, а органами стягнення — 
виключно органи податкової служби. Виїзні перевірки стали 
коротшими. 

Триватиме реалізація запровадженого комплексу податкових 
пільг. Податковим кодексом України запроваджено: 

а) тимчасове звільнення окремих економічних операцій від 
сплати ПДВ, зокрема: операції з постачання та імпорту 
необроблених шкур та чиненої шкіри без подальшої обробки (на 
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період 1.01.2012 р. — 31.12.2013 р.); постачання, у тому числі 
імпорт, та вивезення в митному режимі експорту товарів відходів 
і брухту чорних і кольорових металів і деревини (до 1.01.2014 р.); 
операції з ввезення на митну територію України під митним 
режимом імпорту (реімпорту) товарів, крім підакцизних, що 
використовуються для потреб літакобудівної промисловості (до 
1.01.2016 р.); операції з постачання на митній території України 
результатів науково-дослідних і дослідницько-конструкторських 
робіт, які виконуються для потреб літакобудівної промисловості (до 
1.01.2016 р.); операції з постачання техніки, обладнання, 
устаткування, що використовуються для реконструкції існуючих 
і будівництва нових підприємств з виробництва біопалива (до 
1.01.2019 р.); 

б) пільги в оподаткуванні прибутку підприємств, зокрема: 
підприємств від продажу на митній території України продуктів 
дитячого харчування власного виробництва; підприємств 
паливно-енергетичного комплексу в межах витрат, що не 
перевищують загальну річну суму передбачену інвестиційними 
програмами; тимчасове звільнення від оподаткування прибутку 
для підприємств окремих галузей (видавництв, видавничих 
організацій, підприємств поліграфії до 1.01.2015 р., підприємств 
машинобудування для агропромислового комплексу до 1.01.2021 
р., суб’єктів господарської діяльності при наданні готельних 
послуг у готелях категорій «5», «4» і «3» зірки до 1.04.2021 р., 
підприємств легкої промисловості до 1.01.2021 р., підприємств 
галузі електроенергетики від продажу електричної енергії, 
виробленої з відновлювальних джерел енергії до 1.01.2021 р., 
підприємств суднобудівної та літакобудівної промисловості до 
1.01.2021 р., виробників біопалива від продажу біопалива до 
1.04.2020 року.  
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