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У статті проведено оцінку впливу оподаткування на ефективність діяльності підприємств бу-
дівельного комплексу України. Автором визначено в якості показника ефективності діяльності
будівельних підприємств показник чистого прибутку. Оцінку впливу оподаткування на показник
чистого прибутку будівельних підприємств проведено за допомогою статистичних методів фак-
торного аналізу: графічний метод і метод кореляційного аналізу.
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ВСТУП
Необхідність оцінки впливу оподаткування на діяльність підприємств будівельного комплексу

України з боку самих підприємств та Державної податкової служби України обумовлена багатьма
причинами.

По-перше, будівельні підприємства потребують постійного аналізу впливу суми податкових
платежів на власне функціонування з метою її оптимізації і зниження податкового навантаження.

По-друге, такий аналіз є невід’ємною частиною податкового планування на підприємстві.
По-третє, з метою забезпечення стабільності і росту податкових надходжень як доходної час-

тини бюджету України органи податкової служби повинні аналізувати не лише динаміку надход-
жень податкових платежів, але й податкове навантаження на суб’єктів господарювання всіх видів
економічної діяльності, а також характер впливу оподаткування на їх діяльність.

В-четвертих, за даними аналітичного звіту Національного банку України за результатами опи-
тування підприємств у всіх регіонах країни, які представляють економіку за основними видами
діяльності, вплив надмірного податкового тиску назвали найвагомішим чинником, що стримує
спроможність підприємств збільшувати виробництво, 57,7% підприємств у галузі будівництва [1].
Ці дані свідчать, про високий ступінь залежності ділової активності підприємств будівельного
комплексу України від системи оподаткування підприємницької діяльності і податкової політики
в країні в цілому.

Окремі аспекти визначення впливу оподаткування на розвиток підприємств будівельного ком-
плексу України розкрито у працях таких вчених, як Т.Ю. Котенко [2], А.Ф. Гойко [3], К.В. Кри-
кун [4], П.С. Рогожин [5]., О.В. Токарева [6], А.М. Тугай [7], В.Г. Федоренко [8], А.І. Сухоруков [9],
О.В. Овраменко [10], Г.О. Бєлов [11].

Всі зазначені дослідження розкривають лише теоретичні підходи до визначення впливу опо-
даткування на функціонування будівельних підприємств України та розкривають якісну характе-
ристику даного впливу.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даного дослідження є оцінка впливу оподаткування на ефективність діяльності

підприємств будівельного комплексу України.
РЕЗУЛЬТАТИ
Оцінку впливу податків на функціонування підприємств будівельного комплексу України можна

здійснити шляхом узагальнення даних, отриманих за результатами аналізу підприємств вибірко-
вої сукупності за регіонами України. Для досягнення мети дослідження було відібрано шістдесят
будівельних підприємств з шести регіонів України (Північного, Південного, Західного, Східного,
Центрального регіонів та м. Київ) по десять підприємств з кожного регіону. Неприбуткові та збит-
кові підприємства не було включено до вибірки підприємств.

Інформаційною базою дослідження впливу оподаткування на ефективність діяльності
підприємств будівельного комплексу України виступає фінансова звітність підприємств за період
2002-2010 рр.
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Аналіз взаємного впливу податків і показників економічного розвитку підприємства прово-
диться з використанням сучасних статистичних методів факторного аналізу: графічний метод і
метод кореляційно аналізу.

Методи факторного аналізу базуються на припущенні, що усі економічні явища та процеси
взаємопов’язані. Ознака, яка характеризує причину чи умову, є факторною (x), а ознака, яка ха-
рактеризує наслідок, — результативною (y). Графічний метод дозволяє провести первісний аналіз
зв’язку між факторною (x) і результативною (y) ознаками.

Метод кореляційно-регресійного аналізу застосовується для встановлення форми й щільності
зв’язку між показниками. Кореляція означає зв’язок, співвідношення між об’єктивно існуючими
явищами. Кореляційний аналіз — метод за допомогою якого можна отримати кількісне виражен-
ня взаємозв’язку соціально-економічних явищ. В кореляційному аналізі оцінюється сила зв’язку,
а у регресійному — досліджується його форма [12].

В процесі оцінки впливу різних податків на показники діяльності підприємств будівельного
комплексу України важливим є вибір показників, що характеризують ефективність діяльності
підприємства. Такий показник має бути водночас незалежним від облікової політики підприєм-
ства, з іншого боку, цілісно характеризувати ефективність його діяльності. Деякі автори дослід-
жень схиляються до думки, що таким показником може служити показник рентабельності діяль-
ності підприємства. Але загальновідомим є той факт, що фінансові служби підприємств намага-
ються максимально збільшити собівартість із метою зниження прибутку, що оподатковується.
Інші автори вважають, що показниками, які найбільш повно характеризують ефективність діяль-
ності підприємств, особливо виробничого сектору економіки, є фондовіддача, показники забор-
гованості або простроченої заборгованості, відношення валової виручки до числа зайнятих. Кож-
ний з цих показників має ряд переваг і недоліків.

В рамках цього дослідження в якості показника, який виступає результативною ознакою (y) по
відношенню до податкових платежів підприємства, як факторної ознаки (x), обрано показник
чистого прибутку підприємств будівельного комплексу України. На першому етапі процесу оцін-
ки впливу оподаткування на ефективність діяльності підприємств будівельного комплексу Украї-
ни за допомогою графічного методу проаналізуємо взаємозв’язок показників сум податкових пла-
тежів, сплачених підприємствами вибіркової сукупності та джерел їх сплати.

Графічний аналіз взаємозв’язку показника загальної суми непрямих податків (податку на до-
дану вартість), сплачених підприємствами регіону та доходу (виручки) від реалізації будівельної
продукції (товарів, робіт, послуг) для кожного регіону відображено на рис. 1 – 6.
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по слу г) підприємствами р егіо ну

Рис. 1. Загальні суми податку на додану вартість, сплаченого підприємствами і доходу (вируч-
ки) від реалізації будівельної продукції (товарів, робіт, послуг) у Північному регіоні України (Роз-
раховано автором)

Зміни показника доходу (виручки) від реалізації будівельної продукції (товарів, робіт, послуг)
у Північному регіоні України мають тісний взаємозв’язок зі змінами в динаміці показника загаль-
ної суми податку на додану вартість, сплаченого підприємствами. Первісний графічний аналіз
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Рис. 2. Загальні суми податку на додану вартість, сплаченого підприємствами та доходу (ви-
ручки) від реалізації будівельної продукції (товарів, робіт, послуг) у Південному регіоні України
(Розраховано автором)

показав, що ці економічні явища пов’язані між собою. Чисельну оцінку коефіцієнту кореляції
здійснено за допомогою програмного пакета Excel. В результаті отримали коефіцієнт кореляції,
що дорівнює 0,999. Він свідчить про функціональну залежність показника загальної суми подат-
ку на додану вартість, сплаченого підприємствами і доходу (виручки) від реалізації будівельної
продукції (товарів, робіт, послуг) у Північному регіоні України. Функціональна залежність між
показниками означає повну відповідність між факторним показником (доходом від реалізації бу-
дівельної продукції) і результативним показником (сумою сплаченого підприємствами податку на
додану вартість). Отриманий результат перевірено в інших регіонах України.
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Рис. 3. Загальні суми податку на додану вартість, сплаченого підприємствами та доходу (ви-
ручки) від реалізації будівельної продукції (товарів, робіт, послуг) у Західному регіоні України
(Розраховано автором)

Коефіцієнт кореляції між показниками загальної суми податку на додану вартість, сплаченого
підприємствами і доходу (виручки) від реалізації будівельної продукції (товарів, робіт, послуг) у
Південному регіоні України, склав 0,996.

Коефіцієнт кореляції між показниками загальної суми податку на додану вартість, сплаченого
підприємствами і доходу (виручки) від реалізації будівельної продукції (товарів, робіт, послуг) у
Західному регіоні України, склав 0,999.
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Рис. 4. Загальні суми податку на додану вартість, сплаченого підприємствами та доходу (ви-
ручки) від реалізації будівельної продукції (товарів, робіт, послуг) у Східному регіоні України
(Розраховано автором)
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Рис. 5. Загальні суми податку на додану вартість, сплаченого підприємствами та доходу (вируч-
ки) від реалізації будівельної продукції (товарів, робіт, послуг) у Центральному регіоні України
(Розраховано автором)

Коефіцієнт кореляції між показниками загальної суми податку на додану вартість, сплаченого
підприємствами і доходу (виручки) від реалізації будівельної продукції (товарів, робіт, послуг) у
Східному регіоні України, склав 0,978.

Коефіцієнт кореляції між показниками загальної суми податку на додану вартість, сплаченого
підприємствами і доходу (виручки) від реалізації будівельної продукції (товарів, робіт, послуг) у
Центральному регіоні України, склав 0,997.

Коефіцієнт кореляції між показниками загальної суми податку на додану вартість, сплаченого
підприємствами і доходу (виручки) від реалізації будівельної продукції (товарів, робіт, послуг) у
м. Київ, склав 0,845.

Аналіз взаємозв’язку між непрямим податком (податком на додану вартість), який сплачують
будівельні підприємства і джерелом їх сплати (доходом від реалізації будівельної продукції) пока-
зав, що для підприємств всієї вибіркової сукупності є характерною функціональна залежність
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Рис. 6. Загальні суми податку на додану вартість, сплаченого підприємствами та доходу (ви-
ручки) від реалізації будівельної продукції (товарів, робіт, послуг) у м. Київ (Розраховано автором)
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цих показників, що підтверджує той факт, що головним чинником, який впливає на суму податку
на додану вартість є виторг від реалізації.

На другому етапі процесу оцінки впливу оподаткування на ефективність діяльності підприємств
будівельного комплексу України за допомогою графічного методу проаналізуємо взаємозв’язок
показників сум податкових платежів, сплачених підприємствами вибіркової сукупності та резуль-
тативного показнику — чистого прибутку (збитку) підприємств регіонів.

На рис. 7-8 відображено графічний аналіз взаємозв’язку показників сум податків (податку на
додану вартість, податок на прибуток), сплачених підприємствами регіону та чистого прибутку
(збитку) підприємств для Північного регіону України.

Рис. 7. Загальні суми податку на додану вартість, сплаченого підприємствами, і чистого при-
бутку (збитку) підприємств у Північному регіоні України (Розраховано автором)

Тенденції розвитку, які є характерними для показника загальної суми податку на додану вартість,
сплаченого підприємствами, не є характерними для показника чистого прибутку (збитку)
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підприємств у Північному регіоні України. Первісний графічний аналіз показав, що зв’язок між
цими двома економічними явищами слабкий. Чисельну оцінку коефіцієнту кореляції здійснено за
допомогою програмного пакета Excel. В результаті отримали коефіцієнт кореляції, що дорівнює
0,288. Він свідчить про фактичну відсутність кореляційного зв’язку показника загальної суми
податку на додану вартість, сплаченого підприємствами і чистого прибутку (збитку) підприємств
у Північному регіоні України. Отже, вплив податку на додану вартість на результати діяльності
будівельних підприємств можна оцінити як незначний. Аналогічний аналіз проведено для
підприємств Північного регіону України з податку на прибуток. Результати графічного аналізу
відображено на рис. 8.
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Рис. 8. Загальні суми податку на прибуток, сплаченого підприємствами, і чистого прибутку
(збитку) підприємств у Північному регіоні України (Розраховано автором)

Тенденції розвитку, які є характерними для показника загальної суми податку на прибуток,
сплаченого підприємствами, є характерними для показника чистого прибутку (збитку) підприємств
у Північному регіоні України. Первісний графічний аналіз показав, що зв’язок між цими двома
економічними явищами середній. Чисельну оцінку коефіцієнту кореляції здійснено за допомо-
гою програмного пакета Excel. В результаті отримали коефіцієнт кореляції, що дорівнює 0,576.
Він свідчить про середній кореляційний зв’язок показника загальної суми податку на прибуток,
сплаченого підприємствами і чистого прибутку (збитку) підприємств у Північному регіоні Украї-
ни. Отже, вплив податку на прибуток на ефективність діяльності будівельних підприємств можна
оцінити як помірний. Отриманий результат перевірено в інших регіонах України.

Тенденції розвитку, які є характерними для показника загальної суми податку на додану вартість,
сплаченого підприємствами, не є характерними для показника чистого прибутку (збитку)
підприємств у Південному регіоні України (рис. 9, 10). Первісний графічний аналіз показав, що
зв’язок між цими двома економічними явищами відсутній. Чисельну оцінку коефіцієнту коре-
ляції здійснено за допомогою програмного пакета Excel. В результаті отримали коефіцієнт коре-
ляції, що дорівнює 0,376. Він свідчить про відсутність кореляційного зв’язку показника загальної
суми податку додану вартість, сплаченого підприємствами і чистого прибутку (збитку) підприємств
у Південному регіоні України. Отже, вплив податку на додану вартість на ефективність діяль-
ності будівельних підприємств цього регіону відсутній.

Динаміка, яка є характерною для показника загальної суми податку на прибуток, сплаченого
підприємствами, не є характерною для показника чистого прибутку (збитку) підприємств у Півден-
ному регіоні України. Первісний графічний аналіз показав, що зв’язок між цими двома економіч-
ними явищами відсутній. Чисельну оцінку коефіцієнту кореляції здійснено за допомогою про-
грамного пакета Excel. В результаті отримали коефіцієнт кореляції, що дорівнює 0,261. Він свідчить
про відсутність кореляційного зв’язку показника загальної суми податку на прибуток, сплаченого
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Рис. 9. Загальні суми податку на додану вартість, сплаченого підприємствами, і чистого при-
бутку (збитку) підприємств у Південному регіоні України (Розраховано автором)
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Рис. 10. Загальні суми податку на прибуток, сплаченого підприємствами, і чистого прибутку
(збитку) підприємств у Південному регіоні України (Розраховано автором)

підприємствами і чистого прибутку (збитку) підприємств у Південному регіоні України. Отже,
вплив податку на прибуток на ефективність діяльності будівельних підприємств цього регіону
відсутній.

Тенденції розвитку, які є характерними для показника загальної суми податку на додану вартість,
сплаченого підприємствами, не є характерними для показника чистого прибутку (збитку)
підприємств у Західному регіоні України, як видно з рис. 11. Первісний графічний аналіз показав,
що зв’язок між цими двома економічними явищами відсутній. Чисельну оцінку коефіцієнту коре-
ляції здійснено за допомогою програмного пакета Excel. В результаті отримали коефіцієнт коре-
ляції, що дорівнює 0,359. Він свідчить про відсутність кореляційного зв’язку показника загальної
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Рис. 11. Загальні суми податку на додану вартість, сплаченого підприємствами, і чистого прибут-
ку (збитку) підприємств у Західному регіоні України (Розраховано автором)

суми податку додану вартість, сплаченого підприємствами і чистого прибутку (збитку) підприємств
у Західному регіоні України. Отже, вплив податку на додану вартість на ефективність діяльності
будівельних підприємств цього регіону відсутній.

Динаміка, яка є характерною для показника загальної суми податку на прибуток, сплаченого
підприємствами, є характерною для показника чистого прибутку (збитку) підприємств у Західно-
му регіоні України (рис. 12). Первісний графічний аналіз показав, що зв’язок між цими двома
економічними явищами сильний. Чисельну оцінку коефіцієнту кореляції здійснено за допомогою
програмного пакета Excel. В результаті отримали коефіцієнт кореляції, що дорівнює 0,858. Він
свідчить про значний кореляційний зв’язок показника загальної суми податку на прибуток, спла-
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Рис. 12. Загальні суми податку на прибуток, сплаченого підприємствами, і чистого прибутку
(збитку) підприємств у Західному регіоні України (Розраховано автором)
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ченого підприємствами і чистого прибутку (збитку) підприємств у Західному регіоні України.
Отже, вплив податку на прибуток на ефективність діяльності будівельних підприємств цього ре-
гіону сильний.

Аналіз рис. 13 надає змогу зробити висновок, що тенденції розвитку, які є характерними для
показника загальної суми податку на додану вартість, сплаченого підприємствами, є характерни-
ми для показника чистого прибутку (збитку) підприємств у Східному регіоні України. Первісний
графічний аналіз показав, що зв’язок між цими двома економічними явищами сильний. Чисельну
оцінку коефіцієнту кореляції здійснено за допомогою програмного пакета Excel. В результаті от-
римали коефіцієнт кореляції, що дорівнює 0,712. Він свідчить про сильний кореляційний зв’язок
показника загальної суми податку на додану вартість, сплаченого підприємствами і чистого при-
бутку (збитку) підприємств у Східному регіоні України. Отже, вплив податку на додану вартість
на результати діяльності будівельних підприємств можна оцінити як значний.
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Рис. 13. Загальні суми податку на додану вартість, сплаченого підприємствами, і чистого при-
бутку (збитку) підприємств у Східному регіоні України (Складено автором за розрахунковими даними)

Динаміка, яка є характерною для показника загальної суми податку на прибуток, сплаченого
підприємствами, є характерною для показника чистого прибутку (збитку) підприємств у Східно-
му регіоні України (рис. 14). Первісний графічний аналіз показав, що зв’язок між цими двома
економічними явищами сильний. Чисельну оцінку коефіцієнту кореляції здійснено за допомогою
програмного пакета Excel. В результаті отримали коефіцієнт кореляції, що дорівнює 0,509. Він
свідчить про середній кореляційний зв’язок показника загальної суми податку на прибуток, спла-
ченого підприємствами і чистого прибутку (збитку) підприємств у Східному регіоні України. Отже,
вплив податку на прибуток на ефективність діяльності будівельних підприємств цього регіону
помірний.

Тенденції розвитку, які є характерними для показника загальної суми податку на додану вартість,
сплаченого підприємствами, є характерними для показника чистого прибутку (збитку) підприємств
у Центральному регіоні України (рис. 15). Первісний графічний аналіз показав, що зв’язок між
цими двома економічними явищами сильний. Чисельну оцінку коефіцієнту кореляції здійснено
за допомогою програмного пакета Excel. В результаті отримали коефіцієнт кореляції, що дорів-
нює 0,521. Він свідчить про середній кореляційний зв’язок показника загальної суми податку на
додану вартість, сплаченого підприємствами і чистого прибутку (збитку) підприємств у Цент-
ральному регіоні України. Отже, вплив податку на додану вартість на результати діяльності буді-
вельних підприємств можна оцінити як середній.

Динаміка, яка є характерною для показника загальної суми податку на прибуток, сплаченого
підприємствами, як видно з рис. 16, є характерною для показника чистого прибутку (збитку)
підприємств у Східному регіоні України. Первісний графічний аналіз показав, що зв’язок між
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Рис. 15. Загальні суми податку на додану вартість, сплаченого підприємствами, і чистого при-
бутку (збитку) підприємств у Центральному регіоні України (Розраховано автором)

цими двома економічними явищами сильний. Чисельну оцінку коефіцієнту кореляції здійснено
за допомогою програмного пакета Excel. В результаті отримали коефіцієнт кореляції, що дорів-
нює 0,853. Він свідчить про значний кореляційний зв’язок показника загальної суми податку на
прибуток, сплаченого підприємствами і чистого прибутку (збитку) підприємств у Східному регі-
оні України. Отже, вплив податку на прибуток на ефективність діяльності будівельних підприємств
цього регіону сильний.

Тенденції розвитку, які є характерними для показника загальної суми податку на додану вартість,
сплаченого підприємствами, є характерними для показника чистого прибутку (збитку) підприємств
у Центральному регіоні України (рис. 17). Первісний графічний аналіз показав, що зв’язок між
цими двома економічними явищами сильний. Чисельну оцінку коефіцієнту кореляції здійснено
за допомогою програмного пакета Excel. В результаті отримали коефіцієнт кореляції, що дорів-
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Рис. 14. Загальні суми податку на прибуток, сплаченого підприємствами, і чистого прибутку
(збитку) підприємств у Східному регіоні України (Розраховано автором)
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Рис. 16. Загальні суми податку на прибуток, сплаченого підприємствами, і чистого прибутку (збит-
ку) підприємств у Центральному регіоні України (Розраховано автором)
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Рис. 17. Загальні суми податку на додану вартість, сплаченого підприємствами, і чистого при-
бутку (збитку) підприємств у м. Київ (Розраховано автором)

нює 0,578. Він свідчить про середній кореляційний зв’язок показника загальної суми податку на
додану вартість, сплаченого підприємствами і чистого прибутку (збитку) підприємств у Цент-
ральному регіоні України. Отже, вплив податку на додану вартість на результати діяльності буді-
вельних підприємств можна оцінити як середній.

Динаміка, яка є характерною для показника загальної суми податку на прибуток, сплаченого
підприємствами, як видно з рис. 18, не є характерною для показника чистого прибутку (збитку)
підприємств у м. Київ. Первісний графічний аналіз показав, що зв’язок між цими двома економіч-
ними явищами відсутній. Чисельну оцінку коефіцієнту кореляції здійснено за допомогою про-
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Рис. 18. Загальні суми податку на прибуток, сплаченого підприємствами, і чистого прибутку
(збитку) підприємств у м. Київ (Розраховано автором)

грамного пакета Excel. В результаті отримали коефіцієнт кореляції, що дорівнює 0,123. Він свідчить
про відсутність кореляційного зв’язку показника загальної суми податку на прибуток, сплаченого
підприємствами і чистого прибутку (збитку) підприємств у м. Київ. Отже, вплив податку на при-
буток на ефективність діяльності будівельних підприємств цього регіону відсутній.

Результати дослідження оцінки впливу податку на додану вартість та податку на прибуток на
результат діяльності будівельних підприємств зведено у табл. 1.

Таблиця 1. Коефіцієнти кореляції показників сум податкових платежів підприємств будівель-
ного комплексу України і чистого прибутку (збитку) їх діяльності за регіонами України *

Коефіцієнти кореляції показників чистого прибутку (збитку)
підприємства і сум податкових платежів з:№

з/п Регіон України
податку на додану вартість податку на прибуток підприємства

1 Північний регіон 0,288 0,576
2 Південний регіон 0,376 0,261
3 Західний регіон 0,359 0,858
4 Східний регіон 0,712 0,509
5 Центральний регіон 0,521 0,853
6 м. Київ 0,578 0,123

* Складено автором за розрахунковими даними

На підставі отриманих даних (табл. 1) можна дійти висновку, що за щільністю зв’язку показ-
ників чистого прибутку (збитку) і сум податкових платежів будівельних підприємств, всі регіони
України можна поділити на чотири групи. Перша група регіонів — це регіони, в яких на чистий
прибуток (збиток) підприємств найбільш впливовим є фактор суми податкових платежів податку
на додану вартість, сплачених будівельними підприємствами регіону. До цієї групи, згідно табл. 1,
можна віднести — м. Київ. Друга група регіонів — це регіони, в яких на чистий прибуток (зби-
ток) найбільш впливовим є фактор суми податкових платежів податку на прибуток, сплачених
будівельними підприємствами регіону. До цієї групи належать: Північний, Західний регіони. До
третьої групи належать регіони, в яких на чистий прибуток (збиток) підприємств не впливають
суми податкових платежів не за податком на додану вартість, не за податком на прибуток. Згідно
табл.1, до третьої групи належить Південний регіон. Четверту групу регіонів складають регіони,
в яких на чистий прибуток (збиток) підприємств одночасно впливають суми податкових платежів
і за податком на додану вартість, і за податком на прибуток: Східний та Центральний регіони.
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ВИСНОВКИ
Проведений аналіз взаємозв’язку між показниками суми податкових платежів підприємств

будівельного комплексу України і чистого прибутку (збитку) підприємств як показника ефектив-
ності діяльності підприємства за регіонами України, дає змогу зробити висновки.

1. Нерівномірний розподіл податкового навантаження на будівельні підприємства різних регі-
онів України знаходить відображення у щільності зв’язку між показниками податкових платежів
(факторної ознаки) і чистого прибутку (збитку) підприємства (результативної ознаки).

2. Кореляційний аналіз взаємозв’язку між сумами податкових платежів за податками на додану
вартість і прибуток підприємства і чистим прибутком (збитком) як показника ефективності діяль-
ності підприємства показав, що всі регіони України поділяються на чотири групи: регіони, в яких
на ефективність діяльності будівельних підприємств найбільш впливовим є чинник суми подат-
кових платежів з податку на додану вартість, регіони, в яких впливовим є чинник суми податко-
вих платежів з податку на прибуток, регіони, в яких на ефективність діяльності будівельних
підприємств не впливають суми податкових платежів за обома податками і регіони, в яких одно-
часно впливають суми податкових платежів за обома податками.

3. Аналіз кореляційного зв’язку між показниками сум податкових платежів підприємств буді-
вельного комплексу України і чистого прибутку (збитку) їх діяльності за регіонами України пока-
зав, що суми податкових платежів підприємств будівельного комплексу України за податком на
прибуток впливають на чистий прибуток (збиток) їх діяльності в чотирьох регіонах України:
Північному, Західному, Центральному, Східному регіонах. Отже, діяльність будівельних
підприємств цих регіонів сильно залежить від податкової політики держави з прибуткового опо-
даткування підприємств (прямого оподаткування).

4. У м. Київ на чистий прибуток (збиток) підприємств впливають лише податкові відрахування
з податку на додану вартість. Це ще раз підтверджує залежність показників діяльності будівель-
них підприємств у м. Київ від обсягу виконаних будівельних робіт, попиту на них, загальної фінан-
сово-економічної ситуації на будівельному ринку.

5. У Південному регіоні на результати діяльності будівельних підприємств не впливають по-
даткові відрахування ні з податку на додану вартість, ні з податку на прибуток. Цей факт свідчить
про те, що показники діяльності будівельних підприємств, які функціонують в Південному регі-
оні України, залежать не від податкової складової економічного середовища цих підприємств, а
від багатьох інших факторів (загальноекономічна, політична ситуація в країні).

6. У подальших дослідженнях необхідно більш детально проаналізувати сучасний стан опо-
даткування підприємств будівельного комплексу України.
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