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У роботі розглянуто сутність податку на прибуток, його основні елементи. 

Здійснено аналіз податкових надходжень до державного бюджету, їх динаміку, 

та структуру. Розкрита роль податків у сучасному підприємницькому 

середовищі.  
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З використанням податкових стягнень, держава таким чином забезпечує 

себе певними грошовими ресурсами, які необхідні для виконання поставлених 

перед ним функцій, та забезпечення усіма благами населення. Нормалізація 

таких стягнень необхідна для того щоб було задоволено дві сторони, з одного 

боку держава – максимально забезпечити себе коштами, та з іншого, 

підприємства, установи, організації (платників податку), які зобов’язані 

сплачувати податки, і щоб ці стягнення не були занадто обтяжними для них, а 

навпаки мали можливість розвиватись, збільшувати свої обороти тощо. 

Необхідність даного дослідження полягає у знаходженні оптимального 

середовища оподаткування, яка буде задовольняти які державу так і платників 

податків. 

Метою статті є дослідження сфери оподаткування прибутку підприємств, 

їх облік та аналіз в теперішньому часі. 

Тема оподаткування прибутку не є новою, але є постійно актуальною, тому 

таким дослідженням займались велика кількість теоретиків та практиків. 

Основні з яких: В. Андрущенко [1], В. Вишневський [2], Ю. Гороховська, В. 

Чигрин [3], Н. Дєєва, Н. Редіна [4], А. Крисоватий [5], О. Непочатенко, П. 

Боровик, Б. Щепелюк [6] та інші. Більшість фахівців основний недолік 

вбачають у податковому законодавстві та наголошують на необхідності його 

вдосконалення. 

Незважаючи на численні напрацювання у сфері податку на прибуток, 

визначенні його значення, механізму обчислення та сплати, питання визначення 

об’єкта оподаткування таким податком залишається відкритим до його 

пізнання. Питання поглиблення теоретичних засад обчислення податку на 

прибуток вимагають додаткових досліджень. 

В Україні результати діяльності юридичних осіб здійснюється 

оподаткуванням податком на прибуток та єдиним податком, якщо ця юридична 

особа здійснює свою діяльність на спрощеній системі оподаткування. 

Термін «податок» має різні інтерпретації, і з приливом нового часу він 

удосконалюється і набуває другої форми. Складність розуміння його сутності 

полягає в тому, що податок є одночасно правовим, економічним і 



господарським явищем. Тому при визначенні цього поняття звернімося до його 

визначення в інтерпретації зарубіжних і вітчизняних науковців (таблиця) [7]. 

Таблиця 1 

Таблиця 1. Категорія «податок» в інтерпретації зарубіжних і вітчизняних 

науковців 
Автор Визначення 

В. Л. Андрущенко Демократичні за процедурою встановлення, але примусові за формою 

стягнення платежі індивідів і корпорацій, призначені для трансферту 

фінансових ресурсів із приватного сектора в державний з метою 

фінансування суспільних, загальнонаціональних, урядових потреб 

способом, альтернативним емісії та позикам 
В. В. Буряковський Встановлені вищим органом законодавчої влади обов’язкові платежі, 

що їх сплачують фізичні та юридичні особи в бюджет у розмірах і в 

терміни, передбачені законом 
М. Є. Заяц Обов’язкові платежі юридичних і фізичних осіб в бюджет, які 

встановлює та примусово стягує держава у формі перерозподілу 

частини суспільного продукту 
Ю. Б. Іванов Обов’язкові платежі, які законодавчо встановлює держава, сплачують 

юридичні та фізичні особи у процесі розподілу та перерозподілу 

частини вартості ВВП й акумулюють у централізованих грошових 

фондах для фінансового забезпечення виконання державою функцій 
Л. Л. Ігоніна Обов’язковий та індивідуальний платіж, який стягують з організацій і 

фізичних осіб у формі відчуження грошових засобів з метою 

фінансового забезпечення діяльності держави та муніципальних 

утворень 
М. П. Леоненко Обов’язкові внески платників до бюджету та позабюджетних фондів, 

розміри і терміни сплати яких регламентує податкове законодавство 
В. М. Пушкарьова Обов’язкові, безвідплатні та безповоротні платежі суб’єктів 

господарювання та населення органам державного управління 
С. М. Рукіна Обов’язковий, індивідуальний і безвідплатний платіж до державного 

або місцевого бюджетів, який справляють у законодавчо 

встановленому порядку з юридичних та фізичних осіб 

 

Отже, у результаті дослідження теоретичних аспектів оподаткування слід 

зазначити, що на кожному етапі розвитку суспільства теоретичні поняття 

зазнавали змін, доповнень, різних інтерпретацій, однак обов’язкова, фіскальна 

роль податків задля досягнення суспільних благ та функціонування держави 

залишається незмінною.  

У наукових дослідженнях економічної теорії податків сформувалося два 

системних підходи до обґрунтування категорії «податок»: 

 – перший ґрунтується на визнанні необхідної обов’язковості податкових 

платежів; 

– другий, як напрям фіскальної теорії, визначається як громадянський 

обов’язок – на відміну розуміння податку як примусу законослухняних 

платників цього обов’язку [1]. 

Податок на прибуток підприємств в Україні, крім фіскального значення, 

характеризується можливістю регулювання та стимулювання підприємницької 

діяльності. За допомогою податку на прибуток підприємств можна впливати на 



прийняття багатьох рішень, у тому числі й фінансових. Наприклад, вибір 

правової форми організації бізнесу, рішення про спрямування прибутку на 

споживання чи нагромадження, вибір джерел фінансування інвестицій 

(самофінансування, залучення чи запозичення коштів), розподіл матеріальних 

та трудових ресурсів між окремими сферами господарської діяльності, 

галузями й територіями, розподіл та перерозподіл валового внутрішнього 

продукту, темпи економічного зростання тощо. Вплив може здійснюватись і 

завдяки диференціації ставок оподаткування за різними видами діяльності. 

Тому можна вважати що даний податок є основним стягненням юридичних 

осіб. 

Розглянемо які ж існують позитивні та негативні якості даного 

оподаткування (рис. 1). 
Позитивні та негативні риси податку на прибуток 

 
Позитивні  Негативні 

  

Вплив на макроекономічну 

політику держави. 

Є платою за користування 

суспільними благами та 

інфраструктурою на певній 

території. 

Є основою наповнення 

бюджету грошовими 

ресурсами. 

Податки мають влив на 

регулювання ціни продукту 

що виробляється. 

Існує вірогідність ухиляння 

від податку, шляхом 

приховування прибутку. 

Здійснення фіскальної 

функції можливе лише за 

рахунок позитивного 

фінансового результату 

підприємства. 

 

Рисунок 1. Позитивні та негативні якості податку на прибуток 

Також до негативної якості податку можна віднести нестабільність 

законодавства, що спричинює дезорієнтацію підприємств та утворення масу 

помилок що спричинює до негативних наслідків. Також варто відмітити, що 

оподаткування прибутку як механізм прямого оподаткування забезпечує 

надходженням коштів в бюджет лише за рахунок отримання ним прибутку. А в 

сучасному ринковому середовищі, посиленої конкуренції це не завжди 

вдається. Тому називати такі надходження в бюджет стабільними досить важко. 

Інколи підприємства вдаються до піднесення цін з метою примноження 

прибутків. Здійснюють вони це, керуючись бажанням мати змогу, крім сплати 

податків та зборів, формувати власні джерела для розвитку підприємства, 

забезпечення соціальних потреб, матеріального стимулювання працівників, 

здійснення іншої діяльності. Проте цим самим підприємства скорочують попит 

на свою продукцію та сприяють зменшенню майбутніх прибутків і відповідних 

сум податків. Тому на державне регулювання за допомогою прямих податків, у 

тому числі податку на прибуток, покладено завдання стимулювати 

зацікавленість підприємств у покращенні результатів економічної діяльності, 

прирості доходів [1]. 



Податок на прибуток – це прямий податок, який підприємства сплачують з 

прибутку, отриманого від реалізації продукції (робіт, послуг), нематеріальних 

активів, основних фондів, валютних цінностей, цінних паперів та інших видів 

фінансово-матеріальних цінностей, із прибутку від орендних операцій, роялті 

та від позареалізаційних операцій.  

Податок на прибуток ґрунтується на певних засадах або принципах:  

– принцип законності, який полягає в тому, що податок регулюється 

Податковим кодексом України, законами України, указами Президента, 

постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України та передбачає 

єдину методику нарахування та сплати податку;  

– принцип обов’язковості (податок на прибуток є безапеляційною 

економічною категорією);  

– принцип своєчасності сплати податку, недотримання якого загрожує 

виникненням проблем щодо фінансування запланованих видатків у 

встановлений термін;  

– принцип повноти сплати податку покликаний не допустити виникнення 

дефіциту бюджетів усіх рівнів;  

– принцип гласності передбачає систематичне оприлюднення відомостей 

про суми зібраного податку; 

– принцип ефективності адміністрування податку говорить, що процедура 

податкових стягнень повинна бути зручною та зрозумілою для платника [4]. 

Податок на прибуток за формою оподаткування є прямим податком, тобто 

встановлюється безпосередньо щодо платників, а його розмір прямо залежить 

від розміру об’єкта оподаткування. 

Залежно від рівня державних структур, які його встановлюють, податок на 

прибуток є загальнодержавним, тобто таким, що встановлюється вищими 

органами влади і стягується по всій території країни. Крім того, суми податку в 

певному обсязі спрямовуються безпосередньо до Державного бюджету 

України.  

Податок на прибуток підприємств є пропорційним податком, тобто таким, 

ставка якого не змінюється під впливом зміни величини об’єкта оподаткування.  

Суб’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є юридичні 

особи, а джерелом сплати податку є прибуток або капітал [2]. 
Щоб розуміти роль податку на прибуток дослідимо його дві основні 

функції які він виконує (табл.2). 

Таблиця 2 

Таблиця 2. Функції податку на прибуток [4] 
Функція Характеристика 

Фіскальна 

Часткове наповнення державного бюджету за рахунок бюджетних 

доходів у вигляді податку на прибуток підприємств. З її допомогою 

можна забезпечити максимально можливий баланс між доходами та 

видатками державного бюджету, а також шляхом застосування 

податкових важелів впливати на економічні процеси в країні. 

Регулююча 

Здійснюється протидія надмірному фіскальному тиску, за допомогою 

спеціальних механізмів забезпечується баланс економічних інтересів 

держави, юридичних і фізичних осіб. 



Щоб зрозуміти необхідність податку для держави здійснимо аналіз 

податкових надходжень до державного бюджету за декілька періодів, та 

визначимо його роль у цій структурі (табл. 3). 

Таблиця 3 

Таблиця 3. Податкові надходження до державного бюджету за  

2017-2018 рр. 

Стаття доходів 2017 рік 2018 рік 
Відхилення 

(+/-) 

Питома вага 

за 2018 рік 

(%) 

Податок на доходи фізичних осіб 75033,4 91741,8 16708,4 12,16 

Податок на прибуток підприємства 66911,9 96882,3 29970,4 12,84 

Рентна плата та плата за використання 

інших природних ресурсів 
48661,1 45265,7 -3395,4 6,00 

Внутрішні податки на товари та 

послуги 
422274,1 493360,6 71086,5 65,40 

Податки на міжнародну торгівлю та 

зовнішні операції 
24541,8 27076,6 2534,8 3,59 

Усього 637422,3 754327 116904,7 100 

У даному дослідженні було взято показники за 2017 та 2018 рік. У 

результаті було виявлено, що показник податку на прибуток у 2018 році зріс на 

29970,4 тис. грн., що є позитивним фактором для державного бюджету в 

цілому. В загальному показники які були взяті до уваги, відобразили тенденцію 

на збільшення, окрім рентної плати та плати за використання інших природних 

ресурсів. 

Структуру податкових надходжень до бюджету на 2018 рік. На місце в 

ньому податку на прибуток відображено на рис. 2. 

 

 
Рисунок 2. Структура податкових надходжень державного бюджету  

на 2018 рік 
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Здійснивши аналіз податкових надходжень державного бюджету за 2018 

рік, можна сказати, що найбільшу частку податкових надходжень займають 

внутрішні податки на товари та послуги (65%). На другому місці стоїть податок 

на прибуток, який сягає 13% розміру усіх надходжень. Найменшу частку у 

розмірі 4%  займають податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції. 

Тому варто наголосити, що не дивлячись на те, що податок на прибуток не 

займає великої частки надходжень до бюджету, він є значущим для 

підприємств, та держави виконуючи перед собою поставлені функції. 

Отже, у ході проведених досліджень було визначено роль податків для 

держави; виявили, що термін «податки» має досить широку інтерпретацію; 

проаналізували позитивні та негативні сторони податку на прибуток, а також 

визначили роль податку у структурі податкових надходжень державного 

бюджету в цілому. 
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