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Досліджено значення податку на прибуток для держави та вплив його на діяльність підприємств. Розгля-
нута проблема оподаткування прибутку підприємств, а саме визначення бази оподаткування в Україні 
і в західних країнах. Досліджено вплив податкової реформи в Україні на надходження податку до 
бюджету. Визначено пропозиції щодо подальшого реформування оподаткування прибутку в контексті 
євроінтеграційних процесів. 
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Постановка проблеми. І у західній, і в 
українській економічній літературі досить 

активно обговорюються проблеми оподаткування 
прибутку підприємств, який є важливим бюдже-
тоутворюючим податком. Разом з тим на заході 
визначення податку на прибуток ґрунтується на 
даних бухгалтерського обліку, а в Україні усе ще 
існує проблема паралельного ведення податково-
го й фінансового (бухгалтерського) обліку подат-
ку на прибуток. Основними платниками податків 
в Україні є підприємства, бо вони забезпечують 
значну долю всіх податкових надходжень. Отже, 
проблеми оподаткування прибутку підприємств 
для України мають велике значення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Серед західних економістів необхідно виділи-
ти роботи Е. Аткінсона [1], П. Самуельсона [2], 
Дж. Cтігліца [1, 3]. Серед вітчизняних учених 
цю проблему досліджують В. Вишневський [4-5], 
Ю. Іванов [6], А. Соколовська [7] і інші.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Однак питання оцінки роз-
біжності даних про оподатковуваний прибуток 
за даними податкового й фінансового обліку по-
требують подальшого уточнення з метою оптимі-
зації платежів з податку на прибуток. Особливе 
значення це має для великих виробничих під-
приємств, внески яких формують значну части-
ну бюджетних доходів.

Мета статті. Таким чином, метою дослідження 
є визначення впливу податку на прибуток на еко-
номічну поведінку підприємств, виявлення про-
блем, викликаних непогодженістю податкового 
й фінансового обліку податку на прибуток в Укра-
їні, оцінка розбіжності даних про оподатковува-
ний прибуток за даними цих систем обліку, роз-
робка пропозицій щодо вирішення проблем обліку 
податку на прибуток та визначення основних фіс-
кальних пріоритетів в податковому менеджменті 
щодо оподаткування прибутку підприємств.

Виклад основного матеріалу. Обґрунтуван-
ня необхідності оподаткування підприємств 
та впливу податків на їх функціонування відно-
ситься в фінансовій науці до числа досить склад-
них. З цього питання представлено широке коло 
думок представників різних шкіл фінансово-еко-
номічної теорії. 

Висновки неокласичної теорії полягають 
в тому, що підприємства реального сектору еко-
номіки мають сплачувати податки, які в свою чер-
гу, реалізуючи фіскальну та регулюючу функції, 

впливають на функціонування підприємств. Ра-
зом з тим, не можна ігнорувати той факт, що 
показники економічного розвитку впливають на 
розмір самих податків.

Вишневський В.П. визначає, що вплив чинни-
ків зовнішнього середовища пов’язаний насампе-
ред з тим, що звичайно, «...государство не может 
ввести неискажающих (паушальных налогов)… 
Все применяемые на практике налоги… вносят 
те или иные искажения в экономическое поведе-
ние» [4, с. 18].

Що стосується впливу податку на прибуток 
(в зарубіжних країнах – податку на прибуток 
корпорацій (corporation income tax)) на функці-
онування підприємств, то «с позиции оптималь-
ного налогообложения, акцентирующего внима-
ние на экономическое поведение хозяйственных 
агентов, налог на прибыль предприятий считает-
ся далеко не лучшим инструментом, поскольку 
вмешивается в равновесные решения о сбереже-
ниях и инвестициях» [5, с. 135].

Встановлення податку на прибуток корпо-
рацій викликає як слідство ефект виробництва 
(залежить від того, чи є податок універсаль-
ним, тобто розповсюджується на всі фірми, або 
частковим, та від конкурентної природи ринку) 
та ефект заміщення факторів.

Загальноприйняте, що встановлення податку на 
прибуток корпорацій збільшує відносні витрати ка-
піталу, при цьому w- витрати, що віднімаються, а 
не витрати на капітал. Таким чином, встановлення 
податку приводить до зменшення витрат капіталу 
для забезпечення даного обсягу виробництва, і це 
діє проти інвестування. При цьому не тільки рівень 
інвестицій, а й період їх здійснення залежать від 
режиму оподаткування [1, с. 179-181].

Таким чином, прибуток є частиною доданої 
вартості продукту, яка залишається після по-
криття витрат виробництва. 

Цей податок є об’єктивною економічною ка-
тегорією і на нього впливають різні об’єктивні 
процеси: у суспільстві, у сфері виробництва, 
у розмірі валового внутрішнього продукту тощо. 
Загалом прибуток формується на мікрорівні 
та відображує результати фінансово- господар-
ської діяльності будь-якого підприємства. 

На формування прибутку в кожній державі 
впливають такі чинники, як: методика обчислення 
собівартості продукції, робіт, послуг; система ви-
значення розподілу прямих і непрямих (загально-
виробничих) витрат; методика визначення фінансо-
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вих результатів діяльності; визначення прибутків 
від фінансової та інвестиційної діяльності [8].

Відповідно до Національного положення (стан-
дарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимо-
ги до фінансової звітності», прибуток – це сума, 
на яку доходи перевищують пов’язані з ним ви-
трати [9]. 

FASB (Рада зі стандартів бухгалтерського об-
ліку) у 1985 р. Зробила спробу визначити межі 
оцінки господарських операцій комерційних під-
приємств за допомогою підходу «активи / кре-
диторська заборгованість» замість традиційного 
підходу «доходи / витрати» і дала таке визна-
чення повного прибутку: це зміна власного ка-
піталу (чистих активів) господарюючого суб’єкта 
за звітний період, що є результатом господар-
ських операцій, не пов’язаних із власним капіта-
лом власників фірми. Він включає всі зміни влас-
ного капіталу, що мали місце за певний період, 
за винятком тих, що є наслідком вкладів власни-
ків і виплат власникам [8]. 

Т. О. Гуренко та С. І. Дерев’янко даний підхід 
називають спробою наблизити традиційне бух-
галтерське розуміння прибутку до економічного 
поняття прибутку як зростання добробуту [8].

У країнах із розвиненою економікою викорис-
товують показник маржинального прибутку – 
різниця між ціною і змінними витратами.

Передумовою для визначення маржинального 
прибутку є впровадження системи директ-кос-
тинг, яка передбачає роздільний облік і плану-
вання змінних і постійних витрат.

В зарубіжній економічній літературі найчасті-
ше зустрічаються дві методики розрахунку при-
бутку:

– прибуток за звітний період являє собою 
різницю у вартості чистих активів на кінець 
і початок періоду. При цьому чисті активи ви-
значаються вирахуванням із загальної вартості 
активів підприємства (вартості нерухомості, ма-
шин і обладнання, запасів, цінних паперів, готів-
ки) величини заборгованості третім особам.

– прибуток визначають за категоріями дохо-
дів і витрат. Прибуток являє собою різницю між 
доходом і витратами виробництва. Він визна-
чається також як перевищення доходів над ви-
тратами або як різниця між обсягом продажу за 
звітний період і сумою виробничих витрат та ви-
трат розподілу. При визначенні прибутку велике 
значення має методика розрахунку доходів і ви-
трат, їх розподіл між звітними періодами [10].

У більшості європейських країн основним по-
датком на прибуток є так званий корпоративний 
податок – це податок на фактично отриманий при-
буток компаній усіх форм власності. Такий податок 
справляється в комплексі з податком на доходи від 
капіталу, який стягується з фізичних осіб безпосе-
редньо при виплаті доходів з капіталу (дивідендів, 
відсотків). Оподаткуванню підлягає сума дивіден-
дів після сплати корпоративного податку.

Як показує практика і досвід різних країн світу, 
податки зростають у зв’язку з економічною неста-
більністю в країні та кризовими явищами, які нега-
тивно впливають на валовий внутрішній продукт.

Кожне підприємство прагне максимізувати 
свій прибуток, що можливо лише за умови іс-
нування оптимальної системи оподаткування 
прибутку. Практика показує, що податковій по-

літиці властивий низький рівень функціонування 
сучасної моделі оподаткування підприємства, її 
невідповідність вітчизняному розвитку підпри-
ємств в Україні. У країнах із розвиненою еко-
номікою еволюція оподаткування податком на 
прибуток здійснювалася в напрямах розширення 
спектра податкових пільг, спрямованих на заохо-
чення технологічного прогресу, розвиток підпри-
ємств, зниження податкових ставок.

Більшість розвинених країн світу розвивають 
інвестиційну діяльність, вкладаючи кошти в прі-
оритетні проекти для розвитку економіки, вво-
дять податкові пільги для певних регіонів та ви-
дів підприємств, коригують відсоткову ставку 
залежно від розміру прибутку тощо [8]. 

У світовій практиці податок на прибуток є од-
нією з основних частин бюджету. Підприємство 
є платником податку на прибуток, так як воно 
здійснює діяльність, яка спрямована на отриман-
ня прибутку. Прибуткове оподаткування підпри-
ємств спричиняє серйозний вплив на розвиток 
підприємництва, оскільки воно може як стиму-
лювати так і дестимулювати його розвиток.

Мошняга Б.Б. зазначає, що податок на прибу-
ток, який стягується в Україні, має дуже велике 
фіскальне значення, чим відрізняється від анало-
гічних податків в економічно розвинутих країнах. 
Податок на прибуток підприємств, крім великого 
фіскального значення, має й широкі можливості 
для регулювання і стимулювання підприємниць-
кої діяльності. Цей вплив може здійснюватися як 
завдяки диференціації ставок оподаткування по 
різних видах діяльності, так і завдяки наданню 
пільг у виробництві пріоритетних товарів. Але 
в нашій країні можливості щодо використання 
податку на прибуток як регулюючого фактора 
дещо обмежено його великим бюджетним зна-
ченням, внаслідок чого і застосовується єдина 
ставка податку на прибуток підприємств [11].

Справляння податку на прибуток підприємств 
має багато проблем, і українська влада намага-
лася вирішити частину з них за допомогою вве-
дення в дію нового Податкового Кодексу. 

Найголовнішими проблемами справляння по-
датку на прибуток підприємств, які існували до 
запровадження Податкового Кодексу були наяв-
ність двох обліків – бухгалтерського та податко-
вого. і безсистемне надання економічно необґрун-
тованих пільг по податку на прибуток [11].

В Україні досить тривалий час існували прин-
ципові розбіжності в визначенні податку на при-
буток за даними фінансового та податкового об-
ліку. Але в контексті євроінтеграційних процесів 
відбулись суттєві зрушення.

З 2016 року об’єктом оподаткування є прибу-
ток із джерелом походження з України та за її 
межами, який визначається шляхом коригування 
(збільшення або зменшення) фінансового резуль-
тату до оподаткування (прибутку або збитку), 
визначеного у фінансовій звітності підприємства 
відповідно до національних положень (стандар-
тів) бухгалтерського обліку або міжнародних 
стандартів фінансової звітності, на різниці, які 
виникають відповідно до положень Податкового 
кодексу України [12].

Тобто, податок на прибуток в Україні тепер 
розраховується за даними фінансового обліку 
з урахуванням податкових різниць.
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Податкова різниця – це різниця, яка виникає 
між оцінкою і критеріями визнання доходів, витрат, 
активів, зобов’язань за П(С)БО або МСФЗ, дохода-
ми і витратами, визначеними згідно з ПКУ [12].

Слід прийняти до уваги, що категорію плат-
ників податку на прибуток у визначають від-
повідності за обсягом доходів. Якщо сума від 
будь-якого виду діяльності (за вирахуванням 
непрямих податків), визначений за правилами 
бухгалтерського обліку менше 20 млн. грн., то 
платник податків має право вибору щодо засто-
сування податкових різниць. Якщо сума доходів 
більше 20 млн. грн., то для визначення об’єкта 
оподаткування податком на прибуток потрібно 
розраховувати і використовувати податкові різ-
ниці. Таким чином, розбіжності між фінансовим 
та податковим обліком податку на прибуток сто-
суються насамперед великих та середніх підпри-
ємств-платників податків.

Про результати проведеної реформи свідчать 
надходження з податку на прибуток до зведеного 
бюджету України. За офіційними статистичними 
даними [13] у 2016 р. до державного бюджету на-
дійшло 503,9 млрд. грн. податкових надходжень, 
що на 94,5 млрд. грн., або на 23,1% більше від-
повідного показника минулого року. Вперше за 
останні три роки податок на прибуток продемон-
стрував позитивну динаміку. До державного бю-
джету надійшло 54,4 млрд. грн. цього податку що 
на 56,3% більше від попереднього року. За під-
сумками 2016 р. в структурі доходів зведеного бю-
джету збільшилася податкова складова до 83,1% 
порівняно з 77,8% попереднього року (табл. 1).

Таблиця 1
Структура доходів зведеного бюджету України 

за 2014-2016 рр.
Показники 2014 р. 2015 р. 2016 р.

Податкові надходження, з 
них 80,6 77,8 83,1

податок на доходи фізичних 
осіб 16,5 15,3 17,7

податок на прибуток під-
приємств 8,8 6 7,7

рентна плата та плата за 
використання ін. природних 
ресурсів

7,4 6,4 6

податок на додану вартість 30,5 27,4 28,9
акцизний податок 9,9 9,7 13
податки на міжнародну тор-
гівлю та зовнішні операції 2,8 6,2 2,6

рентна плата, збори за па-
ливно-енергетичні ресурси 1,3 1,1 5,4

інші податкові надходження 3,4 5,7 1,8
Неподаткові надходження 17,6 21,5 16
Доходи від операцій з ка-
піталом 0,5 0,3 0,2

Цільові фонди 0,1 0,1 0,1
Інші надходження 1,2 0,3 0,6
Разом 100 100 100

Джерело: [13]

В сегменті податкових надходжень питома 
вага податку на прибуток суттєво зросла до 7,7% 
порівняно з 6% попереднього року (рис. 1).
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Рис. 1. Питома вага податку на прибуток  
в порівнянні з іншими бюджетоутворюючими 

податками в доходах зведеного бюджету України  
за 2014-2016 рр.

Джерело: розроблено автором за даними [13]

При порівнянні надходжень до державного 
бюджету з податку на прибуток до державного 
бюджету в розмірі його окремих складових по-
мітно, що приріст відбувся в усіх секторах. 

Найбільше зростання обсягів надходжень по-
казали приватні підприємства (12,0 млрд. грн.), 
при тому, що в попередньому році цей сектор 
найсуттєвіше скоротив відрахування.

Підприємства державного сектору, а також 
фінансові організації (банки та страхові компа-
нії) збільшили сплату податку більш, ніж удвічі 
(рис. 2).

Отже, можна зробити висновок, що результа-
ти проведеної реформи позитивно вплинули на 
надходження з податку на прибуток до зведеного 
бюджету України. 
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Рис. 2. Надходження з податку на прибуток 
підприємств різних форм власності у зведений 

бюджет України у 2015-2016 рр.
Джерело: розроблено автором за даними [13]

Висновки і пропозиції. Таким чином, в кон-
тексті євроінтеграційних процесів стосовно 
оподаткування прибутку підприємств в Україні 
відбулись суттєві зрушення. Податок на прибу-
ток в Україні тепер розраховується за даними 
фінансового обліку з урахуванням податкових 
різниць. Розбіжності між фінансовим та подат-
ковим обліком податку на прибуток стосують-
ся насамперед великих та середніх платників 
податків, у яких сума доходів за звітний рік 
більше 20 млн. грн. З метою гармонізації опо-
даткування прибутку та наближення до світо-
вої практики доцільно підвищення прозорості 
податкового законодавства, скасування обліку 
податкових різниць для всіх категорій підпри-
ємств та активне впровадження електронного 
адміністрування.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
УКРАИНЫ В КОНТЕКСТЕ ЕВРОИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Аннотация
Исследовано значение налога на прибыль для государства и его влияние на деятельность предприятий. 
Рассмотрена проблема налогообложения прибыли предприятий, а именно – определения базы налого-
обложения в Украине и в западных странах. Исследовано влияние налоговой реформы в Украине на 
поступление налога в бюджет. Определены предложения по дальнейшему реформированию налогоо-
бложения прибыли в контексте евроинтеграционных процессов.
Ключевые слова: электронное администрирование, корпоративный налог, маржинальная прибыль, на-
логовые разницы, налог на прибыль.

Serdiuk O.M.
Donbas State Machine-Building Academy

TRANSFORMATION OF PROFIT TAXES OF ENTERPRISES OF UKRAINE  
IN THE CONTEXT OF EURO INTEGRATION PROCESSES

Summary
The value of the corporate income tax for the state and its influence on the activity of enterprises is 
researched. The problem of taxation of corporate profits is considered, namely the definition of the tax 
base in Ukraine and in the western countries. The effect of tax reform in Ukraine on tax revenues is 
investigated. The proposals for further reformation of the taxation of profits in the context of European 
integration processes are determined.
Keywords: e-administration, corporate tax, margin income, tax differences, income tax.


