
УДК 658.15:334 

 

М.В. РЕТА, канд. екон. наук, доцент НТУ«ХПІ», Харків 

Г.О. ПЛЯКА, магістр НТУ «ХПІ», Харків  

 

ВПЛИВ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ НА ФОРМУВАННЯ 

ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

 

Вступ. Україна, як держава, що прагне зайняти гідну позицію у світовому 

господарстві, та стати повноправним членом ЄС, питання реформування 

системи оподаткування підприємств набуває неабиякої актуальності. Саме, не 

збалансоване регулювання податкової системи та зависокі ставки податків в 

нашій країні у порівнянні з країнами – членами ЄС є перешкодою для ведення 

бізнесу в Україні та залучення іноземних інвестицій. Отже податкова політика 

держави, а саме база оподаткування, ставки податку, форми та методи їх сплати 

є важливим, як для підприємств так і для держави, тому це питання постійно 

перебуває у центрі уваги українського уряду та бізнесу, постійно 

обговорюється та вдосконалюється. Тема оподаткування складна та 

багатокомпонентна, і досить гострим є саме питання впливу фіскальної 

політики на фінансові результати підприємства. В кінцевому рахунку система 

оподаткування має бути ефективною з точки зору держави та оптимальною з 

точки зору суб’єктів господарювання. Саме збалансоване поєднання цих двох 

складових стає запорукою успішного економічного розвитку держави. Тому, на 

сьогоднішній день досить актуальними стають питання визначення реального 

впливу існуючої системи оподаткування на кінцеві результати діяльності 

підприємств.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблеми 

оподаткування прибутку підприємств та удосконаленню податкової системи 

присвятили свої роботи такі провідні науковці, як: Ф. Ф. Бутинець, 

М. Ф. Огійчук, В. М. Мельник, І. О. Лютий, В. Л. Андрущенко, 



А. М. Поддєрьогін, Г. Г Кірейцев, Ф. О. Ярошенко, М. Я. Дем’яненко, 

Л. М. Кіндрацька, Ю.Б. Іванов, О.І. Малишкін, В. П. Вишневський, 

В. М. Опарін, А. М. Соколовська, З. С. Варналій, І. А. Майбуров та інші. Крім 

вітчизняних вчених розвитком наукових підходів до побудови оптимальної 

системи оподаткування податком на прибуток займалися представники 

економічної науки: А. Сміт, Д. Рікардо, Дж. Кейнс, П. Самуельсон і т.п. 

Незважаючи на вагомий внесок авторів у висвітлення та вдосконалення теми 

оподаткування прибутку, залишається багато актуальних питань, особливо у 

зв’язку з постійною зміною законодавства України у сфері податкової системи. 

Мета дослідження. Метою статті є дослідження впливу податкової 

системи України на порядок формування фінансових результатів підприємства. 

Постановка проблеми. Податки впливають на фінансово-господарську 

діяльність підприємств, на їх прибутковість, платоспроможність, фінансову 

стійкість, конкурентоспроможність, можливість формування фінансових 

ресурсів для подальшої інвестиційної діяльності. Рівень цього впливу залежить 

від системи оподаткування – самого складу податків, методів їх стягнення, 

стабільності та досконалості податкової системи. Вплив окремих податків на 

доходи бюджету і діяльність підприємств залежить, насамперед, від бази 

оподаткування, чим більш широка база оподаткування, тим суттєвішою може 

бути сила впливу податку на фінансово-господарську діяльність суб’єктів 

господарювання [1]. Основне протиріччя при формуванні податкових систем 

полягає в неузгодженості потреб у податкових надходженнях із можливостями 

їхнього отримання. Причинами, що спонукають до гострого обговорення даної 

проблеми є: фінансова нестабільність підприємств, зменшення сукупного 

попиту та податкових надходжень до бюджету, економічна криза [7, с.25]. 

Законодавство більшості країн спрямоване на спрощення розрахунків і порядок 

стягнення різних податків, мінімізацію витрат по оподаткуванню [8, с.296]. 

Податкова система є однією з найскладніших в правовій системі України. 

При цьому спостерігається тенденція щодо її нестабільності. Проте, як показує 

практика застосування податкового законодавства, зміни, що вносяться до 



законів України з питань оподаткування, досить часто спричиняють нові 

проблеми. За даними [16] Україна займає 108 місце в рейтингу з 189 країн за 

рівнем простоти сплати податків. Податкове навантаження в Україні приблизно 

складає 52,9% від прибутку підприємств, але водночас в країнах Європи 

загальна податкова ставка становить 43,4 % [10, с.45].. Таким чином ґрунтовне 

розуміння впливу податкових зобов’язань на формування фінансових 

результатів має досить актуальне значення для подальшого реформування 

системи оподаткування та створення сприятливих умов для подальшого 

розвитку вітчизняних підприємств.  

Матеріали та результати досліджень. Таким чином, досить суттєвими 

стають питання визначення критеріїв ефективності податкової системи та 

системи, підходи до розрахунку бази оподаткування. Для визначення 

ефективності податкової системи не існує прямих показників, проте, критерії 

ефективності  можуть бути розглянуті у «широкому» та «вузькому» сенсі.  

У «широкому» сенсі ефективність податкової системи – це її здатність 

виконувати покладені на неї функції: надходження податків до бюджету в 

обсягах достатніх для виконання державою своїх екон6омічних, соціальних та 

соціально-політичних функцій У «вузькому» сенсі – це внутрішньо системні 

характеристики, загальний рівень оподаткування, співвідношення прямих і не 

прямих податків, податкових пільг і т.п. Якісним показником ефективності 

податкової системи можливо вважати показник податкового навантаження, але 

на сьогоднішній день не існує офіційної методики його розрахунку, що 

ускладнює можливості його використання. Отже необхідно ґрунтовне та 

послідовне розуміння того, яким чином рівень податкового навантаження 

впливає  

Отже щодо впливу системи оподаткування на кінцеві результати 

діяльності підприємств можна виокремити два визначальні аспекти: 1) база 

оподаткування; 2) ставка оподаткування. Дослідження необхідно спрямувати за 

наступними взаємозалежними напрямками: 1) розгляд правових основ, які 



зумовлюють податковий тиск на формування фінансових результатів; 2) 

методичні підходи до розрахунку фінансових результатів. 

Сучасна податкова система нашої країни має безліч недоліків, особливо в 

галузі оподаткування прибутку, таких як: 

‒  наявність двох обліків: бухгалтерського та податкового, що 

призводить до невідповідності між даними в обліку; 

‒ складність обчислення податку на прибуток; 

‒ надмірне податкове навантаження; 

‒ істотна кількість надання податкових пільг; 

‒ складність контролю за сплатою податку і т. п.  

‒ високий рівень оподаткування прибутків іноземних інвесторів, що 

перешкоджає стимулюванню іноземного інвестування в економіку нашої 

країни;  

‒ високий показник навантаження на комерційний прибуток 

підприємств; 

‒ низький рівень розвитку місцевих податків і т.п. 

Введення в дію Податкового кодексу України (ПКУ) [2] дало змогу 

усунути такий недолік як відмінність між бухгалтерським та податковим 

обліком, а в багатьох моментах ці види обліку стали майже ідентичними. 

Проте, повністю усунути дискусійні питання у новому законодавстві не 

вдалося. Об’єктивною реальністю є факт, що прибуток, який відображається у 

звіті підприємства про фінансові результати, і прибуток, який є об’єктом 

оподаткування, у цілому відрізняються за методикою розрахунку [3]. Це 

пов’язане з тим, що бухгалтерський прибуток обчислюється шляхом 

зіставлення доходів і витрат, визначених відповідно до Положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку. Податковий прибуток визначається шляхом 

зіставлення доходів і витрат, визначених відповідно до розділу ІІІ Податкового 

кодексу України [2]. Особливістю розрахунку податку на прибутку з 2011 р. є 

те, що за нормами ПКУ він має розраховуватися за інформацією 

бухгалтерського обліку із застосуванням механізму податкових різниць [17, с. 



87]. З 1 січня 2015 року набрав чинності закон України №71-VІІІ «Про внесення 

змін до Податкового кодексу України та деяких законів України (щодо 

податкової реформи)» [4]. Відповідно до прийнятих нововведень податок на 

прибуток обчислюватимемо виходячи з бухгалтерського фінансового 

результату (за П(С)БО чи МСФЗ), відкоригованого на різниці, передбачені пп. 

134.1.1 ПКУ. При цьому, податкові різниці визначатимуть ті платники податку 

на прибуток, які мають дохід більше 20 млн. грн. на рік. Таких компаній в 

Україні приблизно 5%, а решта  підприємств будуть розраховувати податок на 

прибуток за даними бухгалтерського обліку без корегування на податкові 

різниці.  

Вимоги ПКУ містять правила визначення суми прибутку до 

оподаткування. Ці правила залежать від визнання доходів і витрат, склад яких 

втілено в основному документі податкової звітності – Декларації з податку на 

прибуток. Зміст декларації та методика її складання співпадає з методикою 

складання «Звіту про фінансові результати» на підставі інформації 

бухгалтерського обліку [5].  

ПКУ з 01.01.2015 не містить численних обмежень на формування витрат, 

які раніше містились у розділі ІІІ. Більше того, за загальним підходом, для 

віднесення відповідних сум до складу витрат, стає необов’язковим зв’язок 

відповідних витрат із господарською діяльністю. Тим не менше, відповідні 

суми мають підтверджуватись належним чином оформленими первинними 

документами, оскільки таке підтвердження передбачено Законом «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність» та підзаконними нормативними 

документами. 

Нова редакція розділу ІІІ ПКУ з 01.01.2015 використовує нову незвичну 

термінологію і методологію податкового обліку – замість ведення окремого 

обліку доходів та витрат пропонується вести лише облік податкових різниць. 

При цьому, за своїм юридичним змістом раніше використовуваним фразам «до 

складу доходів податкового обліку включається» або «до складу витрат 

податкового обліку не включається» є юридична конструкція «фінансовий 



результат до оподаткування збільшується». Еквівалентом раніше 

використовуваній фрази «до складу доходів не включається» або «до складу 

витрат включається», є юридична конструкція «фінансовий результат до 

оподаткування зменшується». 

Таким чином, сучасна система оподаткування прибутку призводить не 

лише до ускладнення сплати податку, а й до зниження інвестиційної 

привабливості та конкурентоспроможності вітчизняної економіки. Тому, окрім 

спрощення системи адміністрування податку на прибуток потрібно звернути 

увагу на процедуру розрахунку розміру податку та подання декларацій до 

податкових органів.  

У світовому масштабі та в Україні у тому числі постійно ведеться робота 

над спрощенням процедури подання декларацій до податкових органів. За 

період з 2004 р. по 2012 р. середній час заповнення податкових документів 

знизився на 55 годин (з 350 до 275), у тому числі щодо податку на прибуток’ – 

на 13 годин (з 84 до 71) [6]. 

За наслідком запровадження Податкового кодексу Україна визнана 

державою, що у 2012 р. найбільше скоротила час заповнення податкових 

документів – з 491 години до 390 годин за рік. У середовищі Центральної Азії 

та Східної Європи це один з найвищих показників [6].  

За останні роки спостерігається динаміка до зниження ставки податку на 

прибуток (табл. 1). Хоча, якщо для підприємців зменшення розміру ставки 

податку на прибуток є позитивним явищем, то для держави більш негативним 

економічним наслідком, так як, це призводить до зменшення доходів держави. 

Проте, українська влада знайшла вихід – збільшення бази оподаткування 

податком на прибуток. 

Таблиця 1 - Історичні етапи формування системи оподаткування прибутку 

підприємств в Україні 

Період Об’єкт оподаткування Ставка, % 

1991 Прибуток 35 

1992 Валовий дохід 18 

1993 (I квартал) Прибуток 30 

1993 (II квартал) Валовий дохід 30 



1995 Прибуток = виручка від реалізації - собівартість 30 

1997 
Прибуток = валовий дохід – валові витрати - 

амортизація 
30 

2004 
Прибуток = валовий дохід – валові витрати - 

амортизація 
25 

2010 

Прибуток = доходи звітного періоду – собівартість – 

ін. витрати звітного податкового періоду 

25 

2011 23 

2012 21 

2013 19 

2014 18 

2015 18 
 

Як видно з проведено аналізу історичних етапів формування системи 

оподаткування прибутку за період з 1991 по 2015 р. ставка податку на прибуток 

знизилася на 17 %.  

Важливим питання залишається питання надання пільг зі сплати податку 

на прибуток. Якщо брати до уваги міжнародний досвід, то пільги надаються 

стосовно отриманого доходу, а в Україні – до 2015 р. надавалася значна 

кількість пільг, що характерно досить великими втратами в державному 

бюджеті. Проте, з прийняттям Закону України від 28.12.2014 р. № 71-VIII «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України 

(щодо податкової реформи)» [4] у 2015 р. скасовано більшість пільг із податку 

на прибуток. Фактично звільнення від оподаткування залишено тільки для 

підприємств та організацій, заснованих громадськими організаціями інвалідів.  

У фінансуванні доходів державного бюджету провідну роль відіграють 

саме податки. Так, на 31.12.2014 р. структура доходів у бюджет мала такий 

вигляд (табл. 2) [9]. 

Таблиця 2 - Доходи державного бюджету України за найбільш значущим 

показникам на 31.12.2014 р. 

Статті доходів 
Дохід, млн. 

грн. 

Питома 

вага, % 

Всього 356957,7 100 

Податок на додану вартість 139024,3 38,94 

Податок на прибуток 39941,9 11,19 

Податок на доходи фізичних осіб 12645,8 3,54 

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів 28085,5 7,87 

Акцизний податок з ввезених в Україну підакцизних товарів 16855,4 4,72 

Збір та плата за спеціальне використання природних ресурсів 19036,1 5,33 

http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/54821


Інші податкові надходження 24594,39 6,89 

Доходи від власності та підприємницької діяльності 28469,3 7,98 

Інші неподаткові надходження 39765,09 11,14 

Інші доходи 8566,98 2,4 

 

Як видно з табл. 2, податок на прибуток, який стягується в Україні, має 

дуже велике фіскальне значення, чим відрізняється від аналогічних податків в 

економічно розвинутих країнах та є однією з основних дохідних статей 

бюджету. Податок на прибуток займає друге місце (після ПДВ) за значущістю у 

доходах Державного бюджету України.  

І на останок необхідно зазначити, що досить слушним питанням є 

необхідність постійного порівняння вітчизняної системи оподаткування та 

системи оподаткування у інших країнах світу. Так, зокрема порівняння  

порядку сплати податку на прибуток компаній, перш за все це потрібно для 

визначення конкурентоспроможності нашої країни на світовому ринку товарів 

та інвестицій. 

Порівняння податкових систем України та країн ЄС (США, Франція, 

Німеччина, Італія, Іспанія) на перший погляд нічим не відрізняється. В Україні 

використовується такі ж основні види податків (прямі та непрямі) як і в 

розвинених країнах: податок на прибуток, ПДВ, акцизний збір, митні збори та 

ін. Проте, при глибшому аналізі податкових систем виявляються особливості, 

які відрізняють системи оподаткування України та країн ЄС. Це, перш за все, 

висока ставка ПДВ та механізм оподаткування прибутку (оподаткування 

засобів, спрямованих на інвестиції та розвиток виробництва, вилучення частини 

амортизаційних відрахувань). Діюча система формування державних доходів 

відображає в собі недосконалість перехідної економіки та має переважно 

фіскальний характер [10, с.44]. 

Так, не можна погодитися з оцінкою податкового навантаження в Україні 

як «надвисокого», з врахуванням тіньової економіки, що досягає 65-80 % ВВП. 

Оскільки облік тіньової економіки передбачає не лише збільшення податкових 

платежів, але і об’єму ВВП, процедура такого обліку не може істотним чином 

вплинути на долю податків у ВВП. 



Щодо прямих податків, то у розвинених країнах ЄС (Іспанія, Італія, 

Греція) прямі податки становлять 60 % надходжень до бюджету, а непрямі – 40 

%, а в Україні навпаки, більший податковий тиск покладено на громадян, а не 

на виробничий сектор економіки, значна частина якого працює в «тіні» [10, 

с.46]. 

Протягом останніх років серед розвинених країн світу йде своєрідна 

конкуренція в питанні зниження ставок податку на прибуток корпорацій. 

Одночасно застосовують і податкові пільги і прискорену амортизацію. Частка 

податку на прибуток у розвинених країнах падає, оскільки за допомогою цього 

податку держава забезпечує насамперед зростання інвестицій в економіку, а не 

фіскальні інтереси. 

Ставки податку на прибуток в деяких країнах-членах ЄС за 2014 рік 

приведені в таблиці 3.  

Таблиця 3 – Ставки податку на прибуток у країнах ЄС 
Країни ЄС Ставка, % 

Латвія 15 

Франція 45 

Іспанія 15 

Чехія 19 

Кіпр 12,5 

Словенія 17 

Польща 19 

Швеція 22 

Німеччина 45 

Литва 15 

 

Практика оподаткування прибутку підприємств в країнах Європи, як вже 

зазначено вище, викликає досить великий інтерес для України.  

Податки в Німеччині розглядаються урядом як головна зброя впливу 

держави на розвиток економіки країни, їх місце в бюджеті досить вагоме. У 

загальних доходах бюджету, як правило, вони становлять 80 %. У Німеччині 

податки розподілено на федеральні, земельні, спільні (федеральні і земельні), 

муніципальні, суспільні і церковні [11]. 

В Німеччині широко застосовується прискорена амортизація, яка дає 

змогу в перший рік придбання обладнання списувати до 50 % його вартості, а в 



перші три роки – до 80 %, коли в той же час в Україні є значні обмеження в 

податковому законодавстві на застосування даного методу.  

У Франції існує податок на чистий прибуток, при цьому прибуток 

визначається з урахуванням усіх його операцій. Він розраховується як різниця 

між доходами підприємства та витратами, пов’язаними з виробничою 

діяльністю. Податок на прибуток стягується по територіальному принципу. 

У Швеції не існує місцевих податків для корпорацій, а також немає 

різниці між розподіленим і нерозподіленим прибутком. При розрахунку 

прибутку акції підприємства оцінюються за нижчою ринковою ціною їх 

вартості. База оподаткування зменшується на витрати, пов'язані з бізнесом, у 

тому числі відсотки по кредитах, по інвестуванню філій або придбанню нового 

обладнання [12, с.68].  

Досить цікавим є досвід Швеції, що застосовує єдину податкову 

декларацію для всього підприємства, яка складається з двох частин: одна 

призначена для ПДВ, інша – для прибуткового податку та соціальних внесків. 

Таке практичне запровадження принципу єдності податкової звітності в 

адмініструванні податків є зручним як для платника, так і для податкової 

служби. 

У ЄС були прийняті важливі рішення щодо усунення податкових бар’єрів 

на шляху транснаціональної діяльності західноєвропейських компаній: 

Директива «Про єдину систему оподаткування материнських фірм та їх 

філіалів» [13] і Конвенція «Про усунення подвійного оподаткування прибутку 

асоційованим підприємств» [14]. Згідно з цими документами національні 

податкові відомства повинні або звільняти від оподаткування величину 

прибутку, яка перераховується іноземним компаніям, розташованим на їх 

території філіям, або враховувати сплачені цими філіями податки при 

оподаткуванні материнської компанії.  

Компанії можуть за необхідності звертатися до арбітражних органів ЄС. 

Така процедура відображає інтереси не тільки великих індустріальних груп, а й 



насамперед малих та середніх підприємств, які займаються експортом товарів 

через свої представництва в інших країнах ЄС [15]. 

Підводячи підсумок дослідження, на нашу думку, для економічного 

зростання, підвищення інвестиційної привабливості та 

конкурентоспроможності вітчизняної економіки потрібно вирішити ряд 

завдань. По-перше, основною проблемою, яка ще недостатньо вирішена, як 

зазначено вище, є уніфікація податкового та бухгалтерського обліку при 

розрахунку розміру податку на прибуток. По-друге, ліквідувати фіскальний 

характер податків, який породжує більшість змін в податковому законодавстві. 

По-третє, впроваджувати міжнародну практику оподаткування податком на 

прибуток: орієнтація на європейське податкове законодавство та враховувати 

досвід реформування країн ЄС. 

Висновки. Таким чином, роль податку на прибуток підприємств в 

податковій системі є досить важливою для розвитку економіки України. 

Провідна роль фінансових результатів полягає в тому, що вони забезпечують 

зміцнення бюджету держави, сприяють інвестиційній привабливості, діловій 

активності підприємств у виробничій і фінансовій сферах. Його розмір прямо 

залежить від розміру прибутку платника. Цим самим його вплив на результати 

господарської діяльності досить істотний. Тому, для стабільного надходження 

податків в державний бюджет важливим є зростання величини прибутку та 

підвищення рентабельності підприємств. 

За результатами проведеного дослідження, було виявлено, що податкова 

система України, зокрема оподаткування прибутку підприємств має багато 

недоліків і є обтяжливою для ведення бізнесу та потребує подальшого 

реформування, яке повинне враховувати особливості не тільки вітчизняної 

економіки, а й світовий досвід. 

 

Список літератури: 1. Лондар С. Л. Фінанси: навч. посіб. / С. Л. Лондар, О. В. Тимошенко. 

– Вінниця : Нова Книга, 2009.- 384 с. 2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-

VI / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 3. 

Закон України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 р. № 

996-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14 



4. Закон України №71-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 

законів України (щодо податкової реформи)» від 28.12.2014 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/71-19 5. Чабаненко Ж. М. Вплив змін 

податкового законодавства на формування прибутку підприємств / Ж. М. Чабаненко, Ю. М. 

Голей, 2013 6. Paying taxes 2014 : The global picture / PWC [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : www.pwc.com/payingtaxes 7. Хром'як Н. В. Зарубіжний досвід створення 

ефективних податкових систем: особливості і напрямки використання в Україні / Н. В. 

Хром'як, В. М. Чубай // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. - № 5. – 

С. 25 8 Ткаченко В. В. Міжнародна практика оподаткування / В. В. Ткаченко // Сталий 

розвиток економіки. – 2012. - №6. – С. 296 9. Міністерство фінансів України [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://index.minfin.com.ua/budget/income 10. Бусарєва Т.Г. 

Порівняльна характеристика національних податкових систем України та країн ЄС // 

Молодий вчений. – 2014. - №4 (07). – С. 43-47 11. Шевченко А. В. Міжнародна практика 

оподаткування / А. В. Шевченко, 2013 11 Литвиненко Я. В. Податкові системи зарубіжних 

країн : навч. посіб. / Я. В. Литвиненко, І. Д. Якушик. – К. : МАУП, 2010. – 208 с. 12. Гречко 

А. В. Перспективи реформування податкової системи України в умовах євроінтеграції // 

Проблеми економіки. – 2014. - №3. – С. 60-70 13 Директива Ради 90/435/ЄЕС «Щодо 

загальної системи оподаткування, яка застосовується до материнських компаній та дочірніх 

підприємств різних держав-членів» від 23 липня 1990 року : документ 994_358; поточна 

редакція від 23.07.1990 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov. 

ua/laws/show/994_358 14 Convention on the elimination of double taxation in connection with the 

adjustment of profits of associated enterprises (with final act and declarations) : Concluded at 

Brussels on 23 July 1990. – 33 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// 

untreaty.un.org/unts/60001_120000/30/3/00058131.pdf 15 Гармонізація податкового 

законодавства : українські реалії : монографія / Білецька Г. М., Кармаліта М. В., Куц М. О. та 

ін. – К. : Алерта, 2012. – 222 с. 16. Doing Business 2015 Going Beyond Efficiency – 2015 – 98 p. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.doingbusiness.org/reports/global-

reports/~/media/giawb/doing%20business/documents/profiles/country/UKR.pdf 17. Іванов Ю.Б. 

Альтернативні системи оподаткування. Монографія. – Харків:ХДЕУ – Торнадо, 2013 – 517 с.  

 

http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/~/media/giawb/doing%20business/documents/profiles/country/UKR.pdf%2017
http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/~/media/giawb/doing%20business/documents/profiles/country/UKR.pdf%2017

