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У статті розкрито сучасні тенденції розвитку оподаткування підприємств будівельного комп-
лексу України. Проведено аналіз обсягів податкових відрахувань за вибіркою будівельних
підприємств. У результаті проведеного дослідження були встановлені тенденції в оподаткуванні
будівельних підприємств за групами регіонів України. З’ясовано, що оподаткування будівельних
підприємств України характеризується нерівномірним розподілом як за регіональною ознакою,
так за рівнями сплати податків.
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ВСТУП
Будівництво являє собою самостійну галузь народногосподарського комплексу держави, яка

виконує визначну роль у створенні умов для динамічного розвитку економіки країни та її регі-
онів. Підприємства будівельного комплексу України забезпечують інші галузі національного гос-
подарства новими основними фондами та виконують роботи чи надають послуги з реконструкції,
ремонту та технічного переоснащення діючих об’єктів, які утворюють основні фонди галузей
господарського комплексу країни. Будівельна галузь економіки України тісно взаємопов’язана з
іншими галузями національного господарства. Для деяких галузей економіки будівництво є по-
стачальником матеріальної продукції, для інших — споживачем, який відіграє визначну роль у
динаміці їх розвитку.

На сучасному етапі розвитку галузей господарського комплексу та соціально-економічного
розвитку країни в цілому актуальним є дослідження проблем функціонування підприємств буді-
вельного комплексу України. Критична соціально-економічна ситуація, яка склалася в Україні
сьогодні, негативно позначається на розвитку будівельного комплексу країни і на функціонуванні
будівельних підприємств безпосередньо. Саме тому будівельна галузь України дуже гостро по-
требує уваги уряду країни як до окремих аспектів розвитку її підприємств (рівень кредитування,
оподаткування підприємств, складність дозвільних процедур), так і до загального стану
підприємств будівельного комплексу.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Проблеми визначення стану будівельної галузі України розкриваються в багатьох працях

вітчизняних науковців. Загальний аналіз економічного стану будівельних підприємств України
проведено у роботах таких вчених, як: А.Ф. Гойко [1, 2], К.В. Крикун [3, 4], П.С. Рогожин [5],
О.В. Токарева [6], А.М. Тугай [7], В.Г. Федоренко [8].

Проблемам розвитку підприємств будівельної галузі присвячено багато аналітичних робот
вітчизняних економістів, зокрема, А.І. Сухорукова [9, 10], О.В. Овраменко [11], Г.О. Бєлова [12].

Всі зазначені дослідження розкривають комплексний підхід до визначення тенденцій сучас-
ного стану будівельної галузі, встановлення проблем розвитку підприємств будівельного ком-
плексу України. За результатами проведеного аналізу вітчизняної літератури можливо зроби-
ти висновок, що на сучасному етапі розвитку вітчизняної економічної літератури з дослід-
ження фінансово-економічного стану будівельних підприємств та державного регулювання
їх діяльності досі відсутні комплексні розробки з теоретичного та практичного дослідження
оподаткування підприємств будівельного комплексу України, що й обумовило актуальність
даного дослідження.
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Метою статті є визначення тенденцій сучасного стану оподаткування підприємств будівельно-
го комплексу України.

РЕЗУЛЬТАТИ
В Україні підприємств, функціонуючих у народногосподарському комплексі з видом економіч-

ної діяльності «Будівництво» секції F Класифікатору видів економічної діяльності (КВЕД), нара-
ховується 91650 суб’єктів [13]. В умовах, коли сукупність об’єктів, які необхідно досліджувати,
надзвичайно велика, застосовується вибіркове дослідження, тобто дослідження частини дослід-
жуваної сукупності, званої вибіркою. Враховуючи необхідність забезпечення репрезентативності
вибіркової сукупності, було сформовано вибірку обсягом 60 підприємств серед будівельних
підприємств та організацій по регіонах України, до якої увійшли підприємства з видом економіч-
ної діяльності «Будівництво» згідно з Класифікатором видів економічної діяльності (КВЕД), не-
залежно від організаційно-правової форми підприємства, величини його податкоспроможності.
Неприбуткові та збиткові підприємства у рамках даного дослідження не розглядалися.

В якості джерел інформації було використано річні фінансові звітності підприємств в період
2002-2010 років. Аналіз статистичних даних було проведено для податку на додану вартість та
податку на прибуток, які сплачували підприємства будівельної галузі України протягом 9 років.
На першому етапі було проаналізовано загальні показники оподаткування підприємств та органі-
зацій будівельного комплексу України з урахуванням регіонального аспекту. Загальні обсяги по-
даткових відрахувань підприємств будівельного комплексу по регіонах України в період 2002-
2010 років наведено у табл. 1.

Таблиця 1. Обсяги податкових відрахувань вибіркових підприємств будівельного комплексу по
регіонах України в період 2002-2010 рр., тис. грн. *

Регіони України
Податок на

додану
вартість

Податок
на

прибуток

Загальна сума
прямих і непрямих

податків
Північний регіон 329244,50 29433,00 358677,50
Південний регіон 120753,7 12717,9 133471,60
Західний регіон 103850,40 5838,90 109689,30
Східний регіон 83074,00 6841,00 89915,00
Центральний регіон 62134,40 2700,30 64834,70
м. Київ 1875068,80 153056,90 2028125,70
Всі регіони, крім м. Київ 699057,00 57531,10 756588,10
Загальна сума прямих і непрямих податків 2574125,80 210588,00 2784713,80

* Складено авторами за розрахунковими даними

Найбільші показники податкових відрахувань за 9 років має м. Київ — 2028125,70 тис. грн. або
більше ніж 2 млрд. грн. Саме тому більш доцільним є окремий аналіз цього регіону. Аналіз струк-
тури податкових відрахувань в м. Київ представлено на рис. 1.

В загальній структурі податкових відрахувань підприємств м. Київ найбільшу питому вагу
займає податок на додану вартість — 92%, що є черговим підтвердженням того факту, що протя-
гом всіх цих 9 років будівельні підприємства були збитковими та могли розраховуватися лише за
непрямими податками з доходу від реалізації будівельної продукції.

Аналіз загальних обсягів податкових відрахувань за податком на додану вартість будівельних
підприємств по регіонах України представлено за допомогою рис. 2.

За відрахуваннями податку на додану вартість, який сплачують будівельні підприємства Украї-
ни, крім підприємств м. Київ, є також лідером підприємства Північного регіону України.

Аналіз структури загальних обсягів податкових відрахувань за податком на додану вартість
будівельних підприємств м. Київ та інших регіонів України в період 2002-2010 років відображено
на рис. 3.

У структурі загальних обсягів податкових відрахувань за податком на додану вартість буді-
вельних підприємств безумовними лідерами є підприємства м. Київ (75,29% від загального обся-
гу податкових відрахувань), що обумовлено тим, що на м. Київ припадає майже чверть загальної
вартості будівельних робіт, виконаних в Україні протягом 2002-2010 рр.
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Рис. 1. Структура загальних обсягів податкових відрахувань будівельних підприємств м. Київ
в період 2002-2010 рр. (Складено авторами за розрахунковими даними)
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Рис. 2. Обсяги податкових відрахувань за податком на додану вартість будівельних підприємств
по регіонах України в період 2002-2010 рр. (Складено авторами за розрахунковими даними)
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Рис. 3. Структура загальних обсягів податкових відрахувань за податком на додану вартість
будівельних підприємств м. Київ та інших регіонів України в період 2002-2010 рр. (Складено авторами
за розрахунковими даними)

Порівняльний аналіз абсолютних показників загальних обсягів податкових відрахувань за по-
датком на додану вартість будівельних підприємств м. Київ та інших регіонів України в період
2002-2010 років можна представити за допомогою рис. 4.

За податком на додану вартість з доходу від реалізації будівельної продукції податкові відраху-
вання за 9 років підприємств м. Київ склали 1 875 068, 80 тис. грн., що в три рази перевищує
обсяги всіх регіонів України, крім м. Київ.
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Рис. 4. Обсяги податкових відрахувань за податком на додану вартість будівельних підприємств
м. Київ та інших регіонів України в період 2002-2010 рр. (Складено авторами за розрахунковими даними)

Аналогічний аналіз проведено для податку на прибуток підприємств будівельного комплексу
України, обраних в якості об’єктів вибіркового дослідження.

Аналіз загальних обсягів податкових відрахувань за податком на прибуток будівельних
підприємств по регіонах України в період 2002-2010 років представлено на рис. 5.
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Рис. 5. Обсяги податкових відрахувань за податком на прибуток будівельних підприємств по
регіонах України в період 2002-2010 рр. (Складено авторами за розрахунковими даними)

Крім підприємств м. Київ, лідерами серед регіонів України за загальними обсягами податко-
вих відрахувань підприємств будівельного комплексу за податком на прибуток, є підприємства
Північного і Південного регіонів, що ще раз підтверджує той факт, що найбільші обсяги будівель-
них робіт, виконаних в Україні, припадають на Північний та Південний регіони, м. Київ.

Аналіз структури загальних обсягів податкових відрахувань за податком на прибуток будівель-
них підприємств м. Київ та інших регіонів України в період 2002-2010 років відображено на рис. 6.
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Рис. 6. Структура загальних обсягів податкових відрахувань за податком на прибуток будівель-
них підприємств м. Київ та інших регіонів України в період 2002-2010 рр. (Складено авторами за розра-
хунковими даними)

За податком на прибуток будівельні підприємств м. Київ займають 75,27% від загального обся-
гу податкових відрахувань всіх регіонів України.

Порівняльний аналіз абсолютних показників загальних обсягів податкових відрахувань за по-
датком на прибуток будівельних підприємств м. Київ та інших регіонів України в період 2002-
2010 років можна представити за допомогою рис. 7.
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Рис. 7. Обсяги податкових відрахувань за податком на прибуток будівельних підприємств
м. Київ та інших регіонів України в період 2002-2010 рр. (Складено авторами за розрахунковими даними)

За податком на прибуток за 9 років підприємства м. Київ відрахували 153 056,90 тис. грн., що
також в три рази, як і за податком на додану вартість, перевищує обсяги податкових відрахувань
будівельних підприємств регіонів України, крім м. Київ.

Після завершення етапу аналізу наростаючого підсумку загальних обсягів податкових відраху-
вань підприємств будівельного комплексу України, на другому етапі дослідження становлення та
розвитку системи оподаткування будівельних підприємств є доцільним одночасний аналіз струк-
тури та динаміки загальних обсягів податкових відрахувань по регіонах України.

На рис. 8-13 відображено динаміку податкових відрахувань за податком на додану вартість
підприємств будівельного комплексу України по регіонах України.
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Рис. 8. Динаміка обсягів податкових відрахувань за податком на додану вартість будівельних
підприємств Північного регіону України в період 2002-2010 рр. (Складено авторами за розрахунковими даними)

Найбільшим показник податкових відрахувань за податком на додану вартість будівельних
підприємств Північного регіону був у 2008 році. У 2009 році відбувся різкий спад, обумовлений
загальносвітовою і національною економічною кризою, яку підприємства Північного регіону
подолали вже у 2010 році.
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Рис. 9. Динаміка обсягів податкових відрахувань за податком на додану вартість будівельних
підприємств Південного регіону України в період 2002-2010 рр. (Складено авторами за розрахунковими даними)

На відміну від будівельних підприємств Північного регіону, підприємствам будівельної галузі
Південного регіону України не вдалось подолати різкий спад обсягів податкових відрахувань за
податком на додану вартість, що обумовлено зниженням цього показника у 2010 році.

Найбільший показник обсягів податкових відрахувань за податком на додану вартість буді-
вельних підприємств Західного регіону України, на відміну від підприємств будівельної галузі
Північного і Південного регіонів, спостерігався у 2007 році та в три рази перевищує даний показ-
ник у 2010 році. Це обумовлено не лише кризовою економічною ситуацією, яка склалася в Україні
в період з 2008-2010 рр., але й низькою вартістю будівельних робіт, виконаних будівельними
підприємствами Західного регіону України в цей період.
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Рис. 10. Динаміка обсягів податкових відрахувань за податком на додану вартість будівельних
підприємств Західного регіону України в період 2002-2010 рр. (Складено авторами за розрахунковими даними)
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Рис. 11. Динаміка обсягів податкових відрахувань за податком на додану вартість будівельних
підприємств Східного регіону України в період 2002-2010 рр. (Складено авторами за розрахунковими даними)

Обсяги податкових відрахувань за податком на додану вартість будівельних підприємств Східно-
го регіону України були найбільшими у 2007 році та, незважаючи на різкий спад у 2009 році, вже
у 2010 році їм вдалося подолати спад з позитивним показником темпів росту.

Для будівельних підприємств Центрального регіону України економічна криза 2008 року мала
найбільший негативний вплив, бо показник податкових відрахувань за податком на додану вартість
скоротився у чотири рази. У 2010 році підприємства будівельної галузі Центрального регіону
України подвоїли показник 2009 року.

Зміст рис. 13 є черговим підтвердженням нерівномірного розподілу податкових відрахувань
будівельних підприємств різних регіонів України, відповідно й податкового навантаження на ці
підприємства. Незважаючи на те, що підприємства всіх регіонів України, крім м. Київ, у період
2008-2009 рр. під впливом економічної кризи не змогли зберегти докризовий рівень обсягів по-
даткових відрахувань за податком на додану вартість, підприємства будівельної галузі м. Київ
продовжували сплачувати найбільші суми податку на додану вартість в Україні.

Аналогічний аналіз структури та динаміки податкових відрахувань проведено для будівельних
підприємств регіонів України за податком на прибуток.
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Рис. 12. Динаміка обсягів податкових відрахувань за податком на додану вартість будівельних
підприємств Центрального регіону України в період 2002-2010 рр. (Складено авторами за розрахунковими
даними)
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Рис. 13. Динаміка обсягів податкових відрахувань за податком на додану вартість будівельних
підприємств м. Київ в період 2002-2010 рр. (Складено авторами за розрахунковими даними)

На рис. 14-19 відображено динаміку податкових відрахувань за податком на прибуток
підприємств будівельного комплексу України за регіонами України.

Тенденція обсягів податкових відрахувань по податках на прибуток будівельних підприємств
регіонів України значно відрізняється від тенденції за податком на додану вартість.

Якщо за податком на додану вартість будівельні підприємства Північного регіону найбільший
показник податкових відрахувань мали у 2008 році та подолали спад вже у 2010 році, то за подат-
ком на прибуток найбільший показник податкових відрахувань спостерігався у 2007 році, але
тенденція спаду зберігається й сьогодні.

Це свідчить про негативний вплив економічної кризи, яка мала місце в Україні в цей період, на
результати господарської діяльності будівельних підприємств в цілому.

Аналогічна ситуація спостерігається для підприємств будівельної галузі Південного, Західно-
го та Східного регіонів, для яких також зберігається тенденція спаду показника податкових відра-
хувань за податком на прибуток.

На результати господарської діяльності будівельних підприємств Південного регіону України
протягом останніх років мали вплив одразу декілька факторів, що характеризується нестабіль-
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Рис. 14. Динаміка обсягів податкових відрахувань за податком на прибуток будівельних
підприємств Північного регіону України в період 2002-2010 рр. (Складено авторами за розрахунковими даними)
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Рис. 15. Динаміка обсягів податкових відрахувань за податком на прибуток будівельних
підприємств Південного регіону України в період 2002-2010 рр. (Складено авторами за розрахунковими даними)

ною динамікою показника податкових відрахувань за податком на прибуток цих підприємств.
Показник податкових відрахувань за податком на прибуток будівельних підприємств Південного
регіону України у 2008 році майже у сім разів перевищує аналогічний у 2010 році.

Динаміка обсягів податкових відрахувань за податком на прибуток будівельних підприємств За-
хідного регіону України свідчить не лише про нестабільність будівельного ринку Західного регіону,
але й про значно нижчі показники у порівнянні з іншими регіонами протягом останніх 9 років.

Найбільший показник податкових відрахувань за податком на прибуток будівельних підприємств
Західного регіону України спостерігався у 2006 році, що обумовлено високими показниками ви-
конаних будівельних робіт у житловому будівництві. Саме будівельна галузь однією з перших
відчула на собі наслідки фінансово-економічної кризи — в Західному регіоні відбулося скорочен-
ня загальних обсягів будівництва, що і спричинило негативний вплив на результати діяльності
будівельних підприємств Західного регіону України.

Зовсім інша тенденція спостерігається в динаміці обсягів податкових відрахувань за податком
на прибуток будівельних підприємств Східного, Центрального регіонів та м. Київ.
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Рис. 16. Динаміка обсягів податкових відрахувань за податком на прибуток будівельних
підприємств Західного регіону України в період 2002-2010 рр. (Складено авторами за розрахунковими даними)
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Рис. 17. Динаміка обсягів податкових відрахувань за податком на прибуток будівельних
підприємств Східного регіону України в період 2002-2010 рр. (Складено авторами за розрахунковими даними)

Показник обсягів податкових відрахувань за податком на прибуток будівельних підприємств
Східного регіону України протягом 2007-2009 рр. характеризувався тенденцією спаду, яку було
подолано лише у 2010 році незначним ростом результатів діяльності підприємств будівельної
галузі регіону.

Протягом 2002-2009 рр., як видно з рис. 18, динаміка обсягів податкових відрахувань за подат-
ком на прибуток будівельних підприємств Центрального регіону України характеризувалася тен-
денцією росту, але у 2010 році показник обсягів податкових відрахувань за податком на прибуток
скоротився майже у п’ять разів.

Тенденція показника обсягів податкових відрахувань за податком на прибуток будівельних
підприємств м. Київ в період 2002-2010 рр. значно відрізняється від аналогічного періоду за по-
датком на додану вартість. Це обумовлено не лише тим, що відрізняються об’єкти та база оподат-
кування податку на додану вартість та податки на прибуток, але й наявністю у будівельній галузі
тіньового сектору.

Виходячи з усього вищевикладеного, можна зробити висновок, що в оподаткуванні буді-
вельних підприємств регіонів України спостерігається нерівномірний розподіл не лише за регі-
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Рис. 18. Динаміка обсягів податкових відрахувань за податком на прибуток будівельних
підприємств Центрального регіону України в період 2002-2010 рр. (Складено авторами за розрахунковими
даними)
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Рис. 19. Динаміка обсягів податкових відрахувань за податком на прибуток будівельних
підприємств м. Київ в період 2002-2010 рр. (Складено авторами за розрахунковими даними)

ональною ознакою, але й за рівнями сплати податків (податку на додану вартість та податку на
прибуток).

ВИСНОВКИ
Проведений аналіз дозволяє зробити наступні висновки.
По-перше, для підприємств будівельного комплексу України є характерними високий рівень

концентрації та вертикальної інтеграції підприємницьких структур, функціонуючих у більш роз-
винених регіонах країни. Серед таких регіонів слід зазначити міста Київ, Севастополь, Донецьк
та Київську область. Саме на ці регіони України припадає найбільша кількість будівельних
підприємств в цілому та будівельних підприємств із значними показниками обсягів виконуваних
будівельних робіт.

По-друге, для будівельного комплексу України є характерним нерівномірний розподіл буді-
вельних підприємств не лише за розміщенням по регіонах України, але й за обсягами податкових
відрахувань. Найбільшими обсяги податкових відрахувань є в м. Київ та Північному регіоні, най-
меншими — у Центральному та Східному регіонах.
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По-третє, нерівномірний розподіл для будівельних підприємств України спостерігається і за
окремими податками. Так, якщо порівнювати Західний та Східний регіони України, то можливо
дійти висновку, що будівельні підприємства Західного регіону більше сплачують податок на до-
дану вартість, а у Східному — податок на прибуток.

По-четверте, у структурі податків, які сплачують будівельні підприємства регіонів України,
найбільша питома вага належить непрямому податку — податку на додану вартість.

Резюмуючи усе вищезазначене, можливо зробити висновок, що одним з пріоритетних напрямів
удосконалення податкової політики уряду відносно будівельної галузі України повинно бути по-
долання нерівномірності розподілу обсягів податків, які сплачують будівельні підприємства Ук-
раїни, та відповідно їх податкового навантаження.
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