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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Податкове навантаження є основним критерієм

оцінки ефективності системи оподаткування країни,
який впливає на наповнення бюджету, рівень подат�
кових надходжень у структурі ВВП і відповідно част�
ку ВВП на душу населення. Відсутність чітких мето�
дик та правил проведення його оцінки на макрорівні
призводить до зниження суми доходів бюджету та
формування тіньового сектору економіки. Проте не
менш важливим є встановлення правильних підходів
до аналізу податкового навантаження на мікрорівні,
оскільки його несвоєчасна оцінка може призвести до
значних втрат підприємства та прийняття хибних уп�
равлінських рішень.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Оцінка податкового навантаження як на макро�,
так і на мікрорівнях, активно вивчається і перебуває у
центрі уваги таких українських вчених та практиків:
Ю. Кушнірчука, А. Соколовської, Г. Василевської,
О. Раденької, Г. Филюка, О. Фрадинського. Однак у
роботах зазначених авторів переважно досліджують�
ся теоретичні питання розвитку податкової системи
та окремих її елементів, визначаються засади рефор�
мування системи оподаткування та перспективи її
розвитку. В свою чергу невирішеним залишається пи�
тання саме оцінки податкового навантаження та роз�
робка єдиної методики його розрахунку.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Саме тому метою статті є дослідження існуючих

підходів до оцінки податкового навантаження, їх по�
рівняльний аналіз та визначення єдиної найбільш оп�
тимальної методики оцінки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Функціонування податкової системи, як і будь�

якої іншої системи, слід піддавати оцінці з метою виз�
начення її відповідності зазначеній меті, реалізації по�
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кладених на неї функцій і завдань. Найбільш поши�
реною є економічна оцінка за критерієм ефективності.
Ефективність характеризується співвідношенням
ефекту до витрат ресурсів, які забезпечили його от�
римання, досягнення результату. Проте податкову си�
стему дуже важко кількісно оцінити, оскільки резуль�
татом її функціонування є не тільки наповнення до�
ходної частини бюджету, а також створення сприят�
ливого інвестиційного клімату в країні, стимулюван�
ня розвитку пріоритетних галузей економіки, пере�
розподіл доходів між різними категоріями населення
та багато іншого.

Одним із показників, що дає змогу оцінити подат�
кову систему країни є податкове навантаження. Виз�
начення та досягнення ефективного показника подат�
кового навантаження є необхідним для кожної краї�
ни, тому що завищене податкове навантаження може
спричинити пригнічення виробництва, його тінізацію,
зменшення податкових надходжень до бюджету краї�
ни тощо.

Ефект впливу податків на економіку в цілому та на
окремих їх платників, пов'язані з економічними обме�
женнями, що виникають у результаті сплати податків і
відволікання коштів від інших можливих напрямів їх
використання і є податковим навантаження. Але в ши�
рокому розумінні більшість науковців розглядають
його як загальну суму податків, що сплачуються. Оп�
тимальним вважають такий рівень податкового наван�
таження, який передбачає вилучення частини доходів
економічних суб'єктів, що не перешкоджає їхньому
розвитку, і водночас, що є достатнім для втручання
держави в економічні процеси, необхідні для підвищен�
ня ефективності національної економіки в цілому.

Враховуючи різні, а іноді навіть протилежні,
кінцеві цілі держави і платників податків як суб'єктів
податкових правовідносин у світі використовують
окремі методики оцінки податкового навантаження
на макро� та на мікрорівнях (табл. 1).

E цілому оцінка податкового навантаження як на
макро�, так і на мікрорівні здійснюється шляхом виз�
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начення співвідношення між сумою сплачених по�
датків і зборів по певної бази. Але кожен з цих підходів
має свої недоліки:

1) показники податкового навантаження пред�
ставлені в різних одиницях виміру, хоча рівень подат�
кового навантаження — це відносний показник, що
має вимірюватися або коефіцієнтом, або у відсотках;

2) методика Кушнірчука Ю.М. враховує лише
приватний сектор економіки, не приділяючи належ�
ної уваги державному сектору;

3) вітчизняна методика оцінки податкового на�
вантаження на мікрорівні вираховує лише податок на
прибуток підприємства і не дозволяє оцінити подат�
кове навантаження платника, що використовує спец�
іальний податковий режим;

4) більшість представлених методик не врахову�
ють вплив непрямих податків на фінансовий стан
підприємства;

5) не враховані особливості діяльності підпри�
ємств різних галузей;

6) рівень податкового навантаження буде суттє�
во відрізнятися для підприємств різного масштабу;

7) результати представлених методик складно
порівняти між собою.

Визначені недоліки обмежують практичне зас�
тосування вищенаведених методів розрахунку по�

даткового навантаження для субєктів підприємниц�
тва.

Реальне податкове навантаження на макрорівні
неповністю відображає фактичну ситуацію, що скла�
лася в Україні. При стандартному розрахунку не вра�
ховується рівень тіньової економіки, доходи домогос�
подарств, що призводить до значного звуження по�
даткової бази, реального рівня оподатковуваної до�
даної вартості, зниження оподаткування суб'єктів
господарювання, а тому і до заниження податкових
надходжень. Також різні методи розрахунку валово�
го внутрішнього продукту, зокрема за методом спо�
живання, не завжди точно відображають реальний
рівень оподаткування, адже не вся додана вартість
оподатковується, а це знову ж таки призводить до
того, що частина виробленої вартості залишається за
межами оподаткування, негативно впливає на рівень
податкових надходжень, і призводить до заниження
реального податного навантаження.

Теоретично найточнішим показником податково�
го навантаження з погляду міжгалузевих порівнянь є
відношення податків, що сплачуються підприємством,
до умовного прибутку. Умовний прибуток — це роз�
рахунковий показник, що характеризує величину
прибутку, яку отримало б підприємство в умовах
відсутності податкових платежів, отже це прибуток

Таблиця 1. Основні методики оцінки податкового навантаження на мікро2 та макрорівні
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до сплати податків і відсотків. У нормальній ринковій
економіці, в якій сформувалася система оплати праці
і високий ступінь захисту інтересів найнятих праців�
ників, саме цей показник може найточніше характе�
ризувати податковий тягар підприємств. Враховую�
чи різний рівень оплати та його частку у доданій вар�
тості не тільки за регіонами, а й за галузями економі�
ки використовувати цей показник у сучасній еко�
номіці також доволі складно.

Аналізуючи методики визначення податкового
навантаження на мікрорівні, виявлено, що вони базу�
ються на двох основних підходах: принципі отриманих
благ (вигід) та принципі платоспроможності. Перший
підхід передбачає два способи розподілу податкового
навантаження. За одним із них, суб'єкти господарю�
вання мають купувати державні суспільні послуги та�
ким же чином, як і звичайні товари та послуги на рин�
ку. Відповідно, воно повинно розподілятися серед
різних суб'єктів залежно від обсягу споживаних ними
суспільних благ. Однак на практиці доволі важко вста�
новити пряму еквівалентну залежність між величиною
сплачених конкретною особою податкових платежів і
обсягом отриманих нею суспільних благ та вигід. У та�
ких ситуаціях варто застосовувати принцип рівного
(пропорційного) розподілу податкового навантажен�
ня між суб'єктами, сферами та галузями економіки [7,
с. 7]. Проте, з якої б точки зору не розглядався прин�
цип отриманих благ (вигід) при розподілі податкового
навантаження, його застосування більшою чи меншою
мірою зводиться до платоспроможності суб'єкта. Саме
тому при його розподілі має враховуватися принцип
платоспроможності, який передбачає, що податкове
навантаження має ставитися в пряму залежність від
фінансових можливостей, величини отримуваних до�
ходів і рівня добробуту платників.

Отже, податкове навантаження на макрорівні — це
умовний показник, що визначає рівень податкових над�
ходжень до бюджету, або їх частку у валовому внутрі�
шньому продукті. На нашу думку, оцінка податкового
навантаження має здійснюватися перш за все на
мікрорівні, оскільки сума сплачених податків є додат�
ковими витратами суб'єкта підприємництва, а отже і
додатковим навантаженням. Загальна методика оцінки
податкового навантаження на мікрорівні має врахову�
вати співвідношення між сумою податкових витрат (як
суб'єктів підприємництва, так і фізичних осіб) та суми
скорегованих доходів (за мінусом непрямих податків).

ВИСНОВКИ
Характерними ознаками оптимальної методики

оцінки податкового навантаження для вітчизняної
економіки є співмірність із аналогічними показника�
ми розвинених ринкових країн та можливість вико�
ристання як суб'єктами господарювання загальної
системи оподаткування, так і спеціальних податко�
вих режимів.
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