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ПОСИЛЕННЯ ФІСКАЛЬНИХ ТА РЕГУЛЮЮЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ  
ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

АНОТАЦІЯ
Результати дослідження продемонстрували, що внаслідок 

реформування механізму справляння податку на прибуток було 
спрощено механізм справляння цього складника податкової сис-
теми України, що відбулося насамперед шляхом відміни квар-
тального порядку декларування з податку на прибуток для біль-
шості категорій платників та запровадження правила розрахунку 
об’єкта оподаткування з податку на прибуток, дещо наближеного, 
порівняно з попереднім, до бухгалтерського порядку визначення 
прибутку підприємства. Водночас дослідження показало, що су-
часний механізм справляння цієї податкової форми має цілу низку 
недоліків, викликаних недостатніми фіскальними та регулюючими 
її властивостями. Авторами за результатами дослідження обґрун-
товано, що для вирішення більшості проблем справляння податку 
на прибуток підприємств необхідно усунути розбіжності між подат-
ковим та бухгалтерським обліком доходів та витрат. Крім того, не-
обхідно відмінити пп. 140.4.2 п. 140.4 ст. 140 Податкового кодексу 
України, яким передбачено можливість перенесення на наступні 
податкові періоди від’ємного значення об’єкта оподаткування з по-
датку на прибуток, а також звільнити від оподаткування частину 
прибутку підприємств, що використовується його платниками на 
фінансування інноваційно-інвестиційних проектів.

Ключові слова: податкова система, пряме оподаткуван-
ня, прибуток, податок на прибуток підприємств, Податковий 
кодекс України.

АННОТАЦИЯ
Результаты исследования показали, что вследствие рефор-

мирования механизма взимания налога на прибыль состоялось 
упрощение механизма изымания этой составляющей налого-
вой системы Украины, которое произошло прежде всего путем 
отмены квартального порядка декларирования по налогу на 
прибыль для большинства категорий плательщиков и внедре-
ния правил расчета объекта налогообложения по налогу на при-
быль, несколько приближенных по сравнению с предыдущими 
к бухгалтерскому порядку определения прибыли предприятия. 
В то же время исследование показало, что современный меха-
низм изымания этой налоговой формы имеет целый ряд недо-
статков, вызванных недостаточными фискальными и регулиру-
ющими ее свойствами. Авторами по результатам исследования 
обосновано, что для решения большинства проблем изымания 
налога на прибыль предприятий необходимо устранить рас-
хождения между налоговым и бухгалтерским учетом доходов и 
расходов. Кроме того, необходимо отменить пп. 140.4.2 п. 140.4 
ст. 140 Налогового кодекса Украины, которым предусмотрена 
возможность переноса на следующие налоговые периоды от-
рицательного значения объекта налогообложения по налогу на 
прибыль а также освободить от налогообложения часть прибы-
ли предприятий, которая используется его плательщиками на 
финансирование инновационно-инвестиционных проектов.

Ключевые слова: налоговая система, прямое налогоо-
бложение, прибыль, налог на прибыль предприятий, Налого-
вый кодекс Украины.

ANNOTATION
First of all, this was achieved by abolishing the quarterly proce-

dure for declaring income tax for the most categories of taxpayers 
and introducing the rule for calculating the taxable object on income 
tax, which is somewhat similar, compared with the previous one, 
to the financial accounting procedure for the determining income 
of an enterprise. At the same time, the research has shown, that 
the current mechanism for collecting this tax form has a number of 
drawbacks, caused by its insufficient fiscal and regulatory proper-
ties. In particular, as demonstrated by the results of our study, the 
main drawbacks of the current mechanism of collecting domestic 
company income tax are: discrepancy between tax accounting and 
financial accounting in determining income for company profit tax-
ation, cost of goods sold and other expenses; possibility to carry 
forward the negative value of the object of taxation on the company 
income tax into subsequent tax periods; insufficient level of stim-
ulating investment and innovation activity of enterprises through 
the mechanism of imposing income taxes. According to the results 
of the research, the authors have substantiated that in order to 
solve the most problems of collecting company income tax it is 
necessary to remove the discrepancies between tax accounting 
and financial accounting of income and expenses. In addition, it is 
necessary to eliminate sub-paragraph 140.4.2 paragraph 140.4 of 
Article 140 of the Tax Code of Ukraine, that provides the possibility 
to carry forward the negative value of the object of taxation on the 
income tax into the subsequent tax periods as well as to exempt 
from taxation the part of a company income, used by its payers for 
financing innovation and investment projects.

Key words: tax system, direct taxation, income, company in-
come tax, Tax Code of Ukraine

Постановка проблеми. Одним із податкових 
платежів, мобілізовані суми якого з 2015 р. 
суттєво вплинуть на доходну частину місцевих 
бюджетів, є податок на прибуток підприємств. 
Незважаючи на те, що механізм справляння по-
датку на прибуток підприємств з часу прийнят-
тя Податкового кодексу України зазнав сут-
тєвих змін, слід відзначити, що порядок його 
нарахування і сплати в період 2013–2015 рр. 
знову був кілька раз реформований. При цьому 
найбільш кардинальні зміни порядку оподатку-
вання прибутку підприємств на загальній сис-
темі оподаткування відбулися в кінці 2014 р. з 
прийняттям Закону України від 28.12.2014 р. 
№ 71-VIII «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та деяких законодавчих актів 
України щодо податкової реформи» [11]. Варто 
відмітити, що сучасні трансформації механізму 
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справляння податку на прибуток потребують 
новітнього аналізу порядку його нарахування 
і сплати, який необхідно здійснювати з метою 
обґрунтування шляхів його вдосконалення.

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Варто відзначити, що недоліки механізму 
справляння податку на прибуток підприємств 
є предметом досліджень В.Л. Андрущенка 
[1], В.П. Вишневського [4], С.Л. Лондара [5], 
С.В. Онишко [6], Т.В. Паєнтко [7], А.М. Соко-
ловської, Т.І. Єфименко та І.О. Луніної [12], 
Л.Д. Тулуша [13], К.І. Швабія [15] та безлічі 
інших учених. Віддаючи належну шану науко-
вим здобуткам як перелічених науковців, так 
і безлічі інших дослідників проблем оподатку-
вання прибутку підприємств, варто відзначити, 
що суттєве реформування механізму справлян-
ня цієї податкової форми, яке відбулося в Укра-
їні в 2014–2018 рр., вимагає посиленої уваги як 
учених-фінансистів, так і податківців та пра-
цівників фінансово-економічних служб окре-
мих підприємств та корпоративних об’єднань 
до проблем її справляння.

Формулювання цілей статті. Метою цієї пу-
блікації є обґрунтування напрямів вдоскона-
лення чинного порядку нарахування і сплати 
податку на прибуток підприємств. З метою ви-
конання поставленого завдання у процесі дослі-
дження були використані економіко-статистич-
ні методи досліджень, зокрема монографічний, 
графічний і табличний методи, а також метод 
порівняння.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Внаслідок реформування механізму справ-
ляння податку на прибуток, яке відбулося в 
період 2013–2018 рр., було спрощено меха-
нізм справляння цього складника податкової 
системи України, яке відбулося насамперед 
шляхом відміни квартального порядку декла-
рування з податку на прибуток для більшості 
категорій платників та запровадження прави-
ла розрахунку об’єкта оподаткування з подат-
ку на прибуток, дещо наближеного, порівняно 
з попереднім, до бухгалтерського порядку ви-
значення прибутку підприємства [8; 9; 10; 11] 
(рис. 1). 

 

• юридичні особи на загальній системі оподаткування, обліку та звітності. 
 

Платники: 

• обсяги реалізації товарів, робіт та послуг.  
 

Об’єкт справляння: 

Ставки податку:: 

• 18% за більшістю операцій; 
• 0% за договорами з довгострокового страхування життя, договорами добровільного 

медичного страхування та договорами страхування у межах недержавного пенсійного 
забезпечення; 

• 3% за договорами страхування інших видів; 
•  10% від доходу, отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів. 

Порядок обчислення і сплати: 
 
• дата виникнення доходів від продажу товарів – дата перпедачі товарів покупцю; 
• дата виникнення доходів від продажу робіт та послуг – дата оформлення акта 

прийому-передачі таких робіт та послуг; 
• передбачено квартальний, піврічний, за три квартали та річний податкові періоди з 

податку на прибуток;  
• декларація подається до ДПІ не пізніше ніж до 1 червня року, що наступає за таким 

звітним податковими періодом; 
• податок на прибуток сплачується авансовими платежами помісячно, а сума податку за 

рік – не пізніше 10 календарних днів, що настають за граничним терміном подання 
податкової звітності з податку на прибуток.  

 

База справляння: 

• визначається шляхом коригування фінансового результату до оподаткування, 
визначеного у фінансовій звітності відповідно до стандартів обліку на податкові 
різниці. 

 

Рис. 1. Основні особливості сучасного механізму  
справляння податку на прибуток підприємств в Україні [8]
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Водночас необхідно відмітити, що порядок 
визначення сум прибутку з метою його оподат-
кування недостатньо гармонізовано з обліковими 
правилами обчислення прибутку підприємств.

При цьому внаслідок реформування бюджет-
них відносин, що відбулося в кінці 2014 р., з 
2015 р. мобілізовані суми податку на прибуток 
частково перерозподіляються на користь місце-
вих бюджетів [9; 11].

Необхідно зазначити, що податок на прибу-
ток підприємств забезпечує надходження зна-
чної частини доходів консолідованого бюджету 
України. Саме це демонструє динаміка мобілі-
зації цього податку до зведеного бюджету за-
галом по Україні, по Черкаській області, по 
Уманському району Черкащини, а також ди-
наміка сплати досліджуваної податкової форми 
одним із підприємств досліджуваного району та 
частки зазначеного податку в податкових ви-
платах згаданого підприємства наведена нами 
в табл. 1.

Зокрема, показники табл. 1, демонструють 
наявність тенденції до щорічного зростання 
абсолютних розмірів мобілізованих сум подат-
ку на прибуток підприємств по Україні, об-
ласті та по Уманському району (за винятком 
2014–2015 рр.).

Водночас дані таблиці засвідчили, що в 
2013–2016 рр. частка податку на прибуток у 
податкових надходженнях консолідованого бю-
джету України [2; 3], мобілізованих ДФС Укра-
їни, ДФС у Черкаській області та Уманською 

ОДПІ ГУ ДФС України у Черкаській області 
дещо скоротилась. 

Показники діяльності одного з платників по-
датку на прибуток підприємств – ПАТ «Ума-
ньагрохім», наведені нами в таблиці, показали, 
що в 2014 р. спостерігається скорочення як аб-
солютного розміру сплаченого податку на при-
буток, так і частки цього податку в загальних 
податкових виплатах зазначеного підприєм-
ства. Це відбулося внаслідок зменшення обся-
гів реалізації досліджуваного підприємства та 
скорочення пільг із податку на прибуток.

Водночас, як демонструє практика податко-
вого адміністрування цієї податкової форми, 
значна частина платників податку на прибуток 
як Уманського району та міста Умань, так і 
Черкаської області та України в 2014–2016 рр. 
стали подавати декларації з податку на прибу-
ток з нулями або декларувати від’ємні значен-
ня об’єкта оподаткування з цього податку [14].

На наше переконання, такий стан речей на-
самперед зумовлений недоліками механізму 
справляння податку на прибуток. При цьому 
аналіз наукових публікацій, присвячених недо-
лікам механізму справляння податку на прибу-
ток підприємств, дає змогу відзначити, що ця 
податкова форма має безліч недоліків, які сто-
суються механізму її справляння [1, с. 150–158; 
4, с. 251–252; 5, с. 18; 6, с. 49; 7, с. 87–88; 10; 
12, с. 152; 13, с. 67–68; 14, с. 456–457; 15, с. 246]. 

Не зупиняючись на всіх аналізованих в нау-
ковій літературі недоліках порядку нарахуван-

Таблиця 1
Динаміка сплати податку на прибуток та його частки  

в податкових надходженнях зведеного бюджету та податкових виплатах платника
Показники 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р.

І. По Україні:
Мобілізовано податку на прибуток під-
приємств, млрд. грн 55,3 54,3 51,5 42,4 69,7

Частка податку на прибуток підпри-
ємств у податкових надходженнях 
зведеного бюджету, %

16,1 16,1 8,8 6,0 7,7

ІІ. По Черкаській області:
Мобілізовано податку на прибуток під-
приємств, млн. грн 713,9 718,3 703,3 621,1 811,2

Частка податку на прибуток підпри-
ємств у податкових надходженнях, 
мобілізованих по області до зведеного 
бюджету, %

12,9 12,2 9,2 5,8 8,1

ІІІ. По Уманському району Черкаської області:
Мобілізовано податку на прибуток під-
приємств, млн. грн 35,1 35,0 34,2 33,1 45,5

Частка податку на прибуток підпри-
ємств у податкових надходженнях, 
мобілізованих по місту до зведеного 
бюджету, %

17,8 17,0 9,1 6,7 7,1

IV. Показники сплати податку на прибуток ПАТ «Уманьагрохім»:
Сплачено податку на прибуток підпри-
ємств, тис. грн 759,9 811,1 725,5 800,1 920,2

Частка податку на прибуток підпри-
ємств у загальних податкових виплатах 
підприємства, %

28,9 28,9 25,8 23,2 27,3

Джерело: складено авторами за даними джерел : [2; 3] а також за матеріалами ДФС у Черкаській області, 
Уманської ОДПІ ГУ ДФС у Черкаській області та за даними податкової звітності ПРАТ «Уманьагрохім»
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ня і сплати податку на прибуток, відзначимо 
основні з них, до яких, на нашу думку, варто 
віднести (рис. 2):

– розбіжність між податковим та бухгалтер-
ським обліком у визначенні доходів з метою 
оподаткування прибутку підприємств, собівар-
тості реалізованої продукції та інших витрат;

– можливість перенесення на наступні по-
даткові періоди від’ємного значення об’єкта 
оподаткування з податку на прибуток підпри-
ємств;

– недостатній рівень стимулювання інвести-
ційно-інноваційної діяльності підприємств че-
рез механізм справляння податку на прибуток.

Перелічені проблеми сучасного механізму 
справляння аналізованого податкового платежу 
потребують термінового та ефективного вирі-
шення, оскільки лише їх врегулювання дасть 
змогу посилити фіскальний потенціал та регу-
люючі властивості цієї податкової форми.

Зокрема, на нашу думку, з метою забезпе-
чення зростання регулюючого впливу податку 
на прибуток підприємств та спрощення обліко-
вих процедур, пов’язаних зі справлянням цього 
податку, нині необхідно (рис. 3):

– повне усунення розбіжностей між податко-
вим та бухгалтерським обліком;

– відміна пп. 140.4.2 п. 140.4 ст. 140 По-
даткового кодексу України, який передбачає 
можливість перенесення від’ємного значення 
об’єкта оподаткування з податку на прибуток 
на наступні податкові періоди;

– звільнення від оподаткування частини при-
бутку підприємств, що використовується на фі-
нансування інвестиційно-інноваційних проектів.

Висновки. Підсумовуючи результати прове-
деного дослідження, слід відмітити, що сучас-
ний порядок нарахування і сплати податку на 
прибуток підприємств має суттєві недоліки, зу-
мовлені недостатніми фіскальними та регулюю-
чими властивостями цієї податкової форми.

Шляхами вдосконалення вітчизняного ме-
ханізму справляння податку на прибуток, як 
показали результати дослідження, мають бути 
усунення розбіжностей між податковим та бух-
галтерським обліком доходів та витрат, відміна 
пп. 140.4.2 п. 140.4 ст. 140 Податкового кодексу 
України, яким передбачено можливість перене-
сення на наступні податкові періоди від’ємного 
значення об’єкта оподаткування з податку на 
прибуток, а також звільнення від оподаткуван-
ня частини прибутку підприємств, що викорис-
товується його платниками на фінансування ін-
вестиційно-інноваційних проектів. 

Рис. 2. Основні недоліки чинного механізму  
справляння податку на прибуток підприємств [1–4]

Джерело: узагальнено авторами

Рис. 3. Основні напрями вдосконалення вітчизняного механізму  
справляння податку на прибуток підприємств

Джерело: розроблено авторами

 

Основні недоліки чинного механізму справляння  
податку на прибуток підприємств: 

– можливість перенесення на наступні податкові періоди від’ємного значення 
об’єкта оподаткування з податку на прибуток підприємств; 

– розбіжність між податковим та бухгалтерським обліком у визначенні доходів з 
метою оподаткування прибутку підприємств, собівартості реалізованої продукції 
та інших витрат; 

– недостатній рівень стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності 
підприємств через механізм справляння податку на прибуток. 

 

Напрями вдосконалення  
механізму справляння податку на прибуток підприємств: 

– звільнення від оподаткування частини прибутку підприємств, що 
використовується на фінансування інвестиційно-інноваційних проектів. 

– усунення розбіжностей між податковим та бухгалтерським обліком; 

– відміна права платників на перенесення на наступні податкові періоди 
від’ємного значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток підприємств; 
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Перелічені заходи суттєво посилять як фіс-
кальні, так і регулюючі властивості аналізова-
ної податкової форми.

Подальші наукові пошуки в обраному напря-
мі економічних досліджень слід присвятити до-
слідженню можливостей використання податку 
на прибуток як основної податкової форми для 
крупних аграрних корпорацій.
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STRENGTHENING FISCAL AND REGULATORY PROPERTIES  
OF A COMPANY INCOME TAX

The article presents the analysis of a current procedure for the assessment and payment of the 
company income tax that is levied on the enterprises on a general taxation system in Ukraine. The 
findings of the study have shown that the reformation of the company income tax collection resulted 
in simplifying the mechanism for its collecting in the Ukrainian tax system.

First of all, this was achieved by abolishing the quarterly procedure for declaring income tax for 
the most categories of taxpayers and introducing the rule for calculating the taxable object on income 
tax, which is somewhat similar, compared with the previous one, to the financial accounting proce-
dure for determining the income of an enterprise. At the same time, the research has shown that the 
current mechanism for collecting this tax form has a number of drawbacks, caused by its insufficient 
fiscal and regulatory properties.

In particular, as demonstrated by the results of our study, the main drawbacks of the current 
mechanism of collecting domestic company income tax are: discrepancy between tax accounting and 
financial accounting in determining income for company profit taxation, cost of goods sold and other 
expenses; possibility to carry forward the negative value of the object of taxation on the company 
income tax into subsequent tax periods; insufficient level of stimulating investment and innovation 
activity of enterprises through the mechanism of imposing income taxes.

According to the results of the research, the authors have substantiated that in order to solve the 
most problems of collecting company income tax, it is necessary to remove the discrepancies between 
tax accounting and financial accounting of income and expenses.

In addition, it is necessary to eliminate sub-paragraph 140.4.2 paragraph 140.4 of Article 140 of 
the Tax Code of Ukraine, that provides the possibility to carry forward the negative value of the ob-
ject of taxation on the income tax into the subsequent tax periods, as well as to exempt from taxation 
the part of a company income, used by its payers for financing innovation and investment projects.

Enumerated measures will considerably enhance both fiscal and regulatory properties of the anal-
ysed tax form.


