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УДК 336.2
1

ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ
ПРИБУТКУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ
М. Й. Головко, аспірант
Науковий керівник: Н. С. Прокопенко, д-р екон. наук, професор
Приватний вищий навчальний заклад «Європейський
університет»
У статті проведено комплексну оцінку динаміки фіскальної ефективності діючої системи оподаткування прибутку в Україні, проаналізовано зв’язок ставки класичного податку на прибуток з рівнем
фіскальної ефективності в країнах світу, виокремлено особливості
застосування класичної форми оподаткування прибутку юридичних
осіб в Україні та представлено висновок щодо доцільності коригування системи оподаткування прибутку на основі проведеного SWOTаналізу трансформації системи оподаткування прибутку в Україні у
напрямі запровадження податку на виведений капітал.
Ключові слова: податкова система, податок на прибуток, податок на виведений капітал, податкова реформа, податок.

Постановка проблеми. Сучасна система прибуткового
оподаткування юридичних осіб в Україні відповідає міжнародним стандартам, однак характеризується стабільним зниженням фіскальної ефективності, наявністю широкого поля
дискреційних можливостей, відсутністю інвестиційної привабливості та податкових стимулів для оновлення матеріальнотехнічної бази вітчизняних підприємств. Крім того, частина
платників класичного податку на прибуток має суттєву суму
переплати за рахунок перерахованих авансових платежів,
тоді як інша частина користується методами «оптимізації» та
декларують збитковість діяльності, взагалі не сплачуючи податок. Все це обґрунтовує необхідність розпочати кардинальну
трансформацію системи прибуткового оподаткування юридичних осіб в Україні.
Аналіз актуальних досліджень. Проблемі дослідження
механізму трансформації системи оподаткування прибутку в
Україні в умовах фіскальної децентралізації приділяли увагу
зарубіжні автори: К. Брукс, К. Ґодфрей, Ц. Гілленбранд, К. Моней (Chris Brooks, Chris Godfrey, Carola Hillenbrand, Kevin
Money, 2017) – в процесі розгляду зв'язку між корпоративним
© Головко М.Й., 2017
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податком та фінансовими показниками [1, с. 218-248]; Д. Креди, Н. Джемелл (John Creedy, Norman Gemmell, 2009) – під час
аналізу зростання податкових надходжень від корпоративного податку у Великобританії [2, с. 614–625]; Ш. Мітра (Shalini
Mitra, 2017) – на етапі представлення впливу оподаткування на діяльність суб’єктів господарювання [3, с. 117–127], Д.
Заха, Т. Оттен, О. Бетлій, Р. Джучі – у процесі представлення
рекомендацій стосовно наслідків трансформації податку на
прибуток у спеціалізований податок на виведений капітал [4].
Крім того, окремі аспекти проблеми реформування системи оподаткування прибутку в Україні розглядались такими вітчизняними дослідниками: Ю. Циганюк [5] – у процесі аналізу
новацій щодо можливості заміни податку на прибуток податком на виведений капітал; Т. Сичук, А. Кравчук [6, с. 24-25]
– під час представлення напрямів удосконалення класичного
податку на прибуток в Україні; А. Полторак [7, с. 35-38; 8, с.
50-54] – на етапі оцінки податкових ризиків та виокремлення напрямів оптимізації податкової політики в сучасних умовах; І. Таптунова [9] – на етапі комплексної оцінки наслідків
трансформації податку на прибуток суб’єктів господарювання
у податок на виведений капітал; В. Черкашин – під час виокремлення позитивних аспектів запровадження податку на
виведений капітал [10].
Проте проблему трансформації системи оподаткування
прибутку в Україні, яка дозволить в т. ч. сприяти активізації підприємницької діяльності та залученню інвестицій на
підприємства України, не можна вважати вичерпаною, що
підтверджується реформуванням бюджетної та податкової
систем в Україні.
Мета статті. Метою даного дослідження є комплексна оцінка динаміки фіскальної ефективності діючої системи прибуткового оподаткування в Україні, аналіз зв’язку ставки класичного
податку на прибуток з рівнем фіскальної ефективності в країнах світу, виокремлення особливостей застосування класичної
форми прибуткового оподаткування юридичних осіб в Україні
та представлення висновку щодо доцільності коригування системи оподаткування прибутку в напрямі застосування податВісник аграрної науки Причорномор’я. – 2017. – Вип. 2
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ку на виведений капітал на основі проведеного SWOT-аналізу
трансформації системи оподаткування прибутку в Україні у
напрямі запровадження податку на виведений капітал.
Виклад основного матеріалу. Проаналізуємо особливості та результативність діючої системи прибуткового оподаткування юридичних осіб в Україні. По-перше, оцінимо динаміку
фіскальної ефективності діючої системи прибуткового оподаткування в Україні за 2007-2016 рр. та представимо основні
показники в табл. 1.
Таблиця 1
Динаміка показників фіскальної ефективності
податку на прибуток в Україні*
Показник

Роки
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Питома вага податку на прибуток в структурі податкових надходжень
Державного
бюджету
України, %

29,1

28,3

21,9

24,0

20,9

20,1

20,7

14,3

8,5

10,8

Місцевих
бюджетів
України, %

1,0

0,7

0,8

0,6

0,5

0,5

0,7

0,3

4,4

4,0

Зведеного
бюджету
України, %

21,3

21,1

15,9

17,2

16,5

15,5

15,5

10,9

7,7

9,3

Питома вага податку на прибуток в структурі дохідної частини
Державного
бюджету
України, %

21,0

21,2

16,1

17,1

17,6

16,1

16,1

11,3

6,5

8,9

Місцевих
бюджетів
України, %

0,8

0,5

0,7

0,5

0,4

0,4

0,6

0,3

3,6

3,4

Зведеного
бюджету
України, %

15,6

16,1

12,1

12,8

13,8

12,5

12,4

8,8

6,0

7,7

Питома вага
податку на
прибуток в
структурі ВВП, %

4,8

5,0

3,6

3,7

4,2

4,0

3,8

2,6

2,0

2,5

* Джерело: розраховано автором за даними [11];
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Звертаємо увагу, що питома вага податку на прибуток у
структурі податкових надходжень до зведеного бюджету має
тенденцію до зниження. Так, якщо у 2007 р. надходження від
податку на прибуток до державного бюджету складали 29,1% від
загального обсягу податкових надходжень, то станом на кінець
2016 р. – лише 10,8%. Внаслідок коригування правил розподілу
податкових надходжень в умовах фіскальної децентралізації податкові надходження від податку на прибуток до місцевих бюджетів збільшилися з 1,0% у структурі податкових надходжень
місцевих бюджетів у 2007 р. до 4,0% станом на кінець 2016 р.,
що все ж-таки є недостатнім. У структурі дохідної частини зведеного бюджету України питома вага податку на прибуток знизилася з 15,6% у 2007 р. до 7,7% у 2016 р., тобто більш ніж у 2
рази. Крім того, вище представлені показники фіскальної ефективності податку на прибуток є низькими порівняно з розвиненими країнами, які застосовують класичну форму прибуткового
оподаткування юридичних осіб, що представлено на рис. 1.

Рис. 1. Зв’язок ставки класичного податку на прибуток з
рівнем фіскальної ефективності в країнах світу*
* Джерело: представлено автором;
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Так, за даними рис. 1 з’ясовано, що неможливо встановити пряму залежність між ставкою класичного податку на прибуток і питомою вагою податкових надходжень від нього у структурі ВВП країн.
Представимо динаміку питомої ваги податку на прибуток в
структурі дохідної частини зведеного бюджету України на рис. 2.

Рис. 2. Динаміка питомої ваги податку на прибуток в структурі
дохідної частини зведеного бюджету України *
* Джерело: представлено автором на основі [11];

Все це обґрунтовує висновок про суттєве зниження фіскальної ефективності податку на прибуток в Україні через загальне
зниження підприємницької активності в країні, накопичення
збитків попередніх років, наявність дискреційних можливостей,
корупційної складової, а також застосування схем ухилення від
оподаткування класичним податком на прибуток (трансфертне
ціноутворення, заборгованість, що номінована в іноземній валюті та інші інструменти ухилення). Крім того, адміністрування
класичного податку на прибуток, як і дотримання вимог чинного законодавства у процесі його розрахунку, виявляється вкрай
важким та вимагає значного часу. Всі представлені особливості застосування класичної форми прибуткового оподаткування
юридичних осіб, на нашу думку, підтверджують доцільність коригування системи оподаткування прибутку в напряму застосування податку на виведений капітал.

52

Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2017. – Вип. 2

Таблиця 2
SWOT-аналіз трансформації системи оподаткування
прибутку в Україні у напрямі запровадження
податку на виведений капітал*
Сильні сторони

Слабкі сторони

1. Скорочення загального часу на
ведення податкового обліку у сфері
прибуткового оподаткування через
заміну суцільного обліку доходів і
витрат на облік лише певних операцій.
2. Можливість для суб’єктів
господарювання самостійно
коригувати час сплати податку
та інвестування у господарську
діяльність.
3. Можливість висвітлення реальних
показників діяльності суб’єктів
господарювання без оптимізації бази
оподаткування.

1. Кардинальне оновлення вимог
прибуткового оподаткування
підприємства сприятиме необхідності
адаптації бізнесу до нового податкового
законодавства, користування послугами
податкових консультантів та підвищення
кваліфікації як бухгалтерів суб’єктів
господарювання, так і працівників
контролюючих органів.
2. Відсутність сталої культури витрат
суб’єктів господарювання, що,
ймовірно, негативно відіб’ється на
результативності діяльності підприємств
через бажання їх робітників перекласти
витрати на господарюючих суб’єкт.

1. Суттєве спрощення адміністрування
податку на виведений капітал та
зниження корупційної складової в
частині прибуткового оподаткування.
2. Зниження впливу держави на
діяльність та систему прийняття
рішень господарюючих суб’єктів.
3. Стимулювання оновлення
матеріально-технічної оснащеності
суб’єктів господарювання.
4. Підтримання інвестиційної
активності в країні через відсутність
їх оподаткування з одночасним
оподаткуванням інвестицій за
кордоном.
5. Можливість відновлення фіскальної
значимості прибуткового оподаткування
в умовах систематичного зниження
питомої ваги податку на прибуток у
структурі податкових надходжень до
бюджетів країни.
6. Гнучкість та зручність оновлених
правил прибуткового оподаткування в
умовах кризи.

1. Наявність ризиків зменшення
податкових надходжень від прибуткового
оподаткування, особливо на початкових
етапах трансформації податкової системи.
2. Можливість виникнення негативної
реакції зовнішніх кредиторів через
ймовірне скорочення податкових
платежів на початку оновлення системи
прибуткового оподаткування.
3. Складність прогнозування податкових
платежів від прибуткового оподаткування
за оновленими правилами через
можливість суб’єктів господарювання
самостійно коригувати час сплати
податку та інвестування у господарську
діяльність.
4. Нерівні умови інвестування залежно
від напряму українських інвестицій.
5. Настороженість бізнесу через
класичність застосування податку на
прибуток у більшості країн.
6. Додаткові бюджетні витрати на
впровадження податку на виведений
капітал.

Можливості

Загрози

* Джерело: удосконалено автором на основі [4];
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Зауважимо, що питання заміни класичного податку на
прибуток підприємства податком на виведений капітал висувається в ряд першочергових проблем, які обговорюються під
час експертних дискусій у сфері оподаткування. Відповідно,
вважаємо доцільним провести SWOT-аналіз трансформації
системи оподаткування прибутку в Україні у напрямі запровадження податку на виведений капітал, результати якого
представимо у табл. 2.
Так, за результатами проведеного SWOT-аналізу трансформації системи оподаткування прибутку в Україні шляхом
запровадження податку на виведений капітал з’ясовано, що
управлінське рішення в частині відмови від класичної системи прибуткового оподаткування в напряму запровадження
податку на виведений капітал є доволі складним рішенням,
яке, ймовірно, буде предметом гострої дискусії і в підприємницьких колах, і серед зовнішніх кредиторів країни, і на законодавчому рівні.
Висновки і перспективи подальших досліджень. У процесі проведеного дослідження зроблено такі висновки:
1. Проаналізовано, що функціонуюча система класичного
податку на прибуток в Україні є доволі стандартною як щодо
податкової бази, так і щодо ставки, однак існують суттєві проблеми, такі як значна сума збитків попередніх періодів, систематичне зниження фіскальної ефективності податку, високе
адміністративне навантаження на підприємства і контролюючі органи, що у цілому обґрунтовує доцільність коригування
діючої системи податку на прибуток в напряму запровадження податку на виведений капітал та розроблення фінансового
механізму трансформації системи прибуткового оподаткування юридичних осіб в Україні в умовах фіскальної децентралізації.
2. Доведено, що комплекс переваг трансформації системи
прибуткового оподаткування шляхом запровадження податку
на виведений капітал є суттєвішим порівняно з недоліками
через те, що оновлена модель прибуткового оподаткування сприятиме значному спрощенню адміністрування, зменшенню дискреційних можливостей та корупційної складової,
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консолідації фінансових ресурсів для оновлення матеріальнотехнічної бази суб’єктів господарювання, формування системних підстав відновлення економіки держави.
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М. И. Головко. Трансформация системы налогообложения прибыли
юридических лиц в Украине
В статье проведена комплексная оценка динамики фискальной
эффективности действующей системы налогообложения прибыли в Украине,
проанализирована связь ставки классического налога на прибыль с уровнем
фискальной эффективности в странах мира, выделены особенности применения классической формы налогообложения прибыли юридических лиц в Украине и представлено заключение о целесообразности корректировки системы
налогообложения прибыли на основе проведенного SWOT-анализа трансформации системы налогообложения прибыли в Украине в направлении введения
налога на выведенный капитал.
Ключевые слова: налоговая система, налог на прибыль, налог на
выведенный капитал, налоговая реформа, налог.
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M. Holovko. Transformation of the system of taxation of proﬁts of legal
entities in Ukraine.
The article analyzes the dynamics of ﬁscal eﬃciency of the current system
of proﬁt taxation in Ukraine, analyzes the relationship between the rate of the
classical proﬁt tax and the level of ﬁscal eﬃciency in the countries of the world,
identiﬁes the speciﬁcs of applying the classical form of corporate income taxation
in Ukraine and presents the conclusion about the expediency of adjusting the proﬁt
tax system Based on the SWOT analysis of the transformation of the proﬁt taxation
system in Ukraine towards the introduction of a tax on the withdrawn capital.
Key words: tax system, proﬁt tax, tax on capital raised, tax reform, tax.
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