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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасному світі кожна країна прагне економічно-

го розвитку. Саме така соціально-економічна перспек-
тива пов'язана з ефективним функціонуванням не лише
суб'єктів великого та середнього бізнесу, а й суб'єктів
малого бізнесу в загальній структурі економіки. Розви-
ток цього прогресивного сектору економіки може доз-
волити значно збільшити рівень як виробництва, так і
відповідно зайнятості населення, а також забезпечити
збільшення доходів місцевих бюджетів, таким чином
збільшивши конкурентоспроможність економіки краї-
ни загалом. Тож підтримка розвитку малого бізнесу
повинна бути ключовим завданням державної еконо-
мічної політики. Особливу увагу вслід звернути на та-
кий інструмент економічної політики, як оподаткуван-
ня. Оскільки рівень податкового навантаження в країні
є важливим чинником щодо визначення ефективності
бізнесу для власників та подальшого розвитку еконо-
міки загалом.
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У статті визначено економічну сутність поняття " податкове навантаження" та узагальнено зміст ви-
значення, який формулюють у науковій літературі як на мікро-, так і на макрорівні. Вивчено досвід країн
світу щодо формування ефективної податкової політики та оцінено рівень податкового навантаження.
Проаналізовано податкове навантаження в динаміці та його вплив на розвиток підприємницької діяль-
ності в Україні.

In the article certainly economic essence of concept " tax loading" and maintenance of determination, that is
formulated in scientific literature as on мікро- so on a macrolevel, is generalized. Experience of the world countries
is studied in relation to forming of effective tax politics and the level of the tax loading is appraised. The tax
loading in a dynamics and her influence is analysed on development of entrepreneurial activity in Ukraine.
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науковців, зокрема: Цимбалюк І. та Міщанчук О. вивча-
ли питання податкового навантаження на рівні держа-
ви та регіону, Мельничук О. В. та Самбурська М. М. до-
слідили вплив податкового навантаження на суб'єкти
підприємницької діяльності, Дегтярьова С. дослідила
податкове навантаження в розрізі податкової політики
України, Романюта Е. здійснив аналіз рівня податково-
го навантаження в Україні та країнах ЄС.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення сутності податкового

навантаження, аналіз рівня податкового навантаження
в Україні у порівнянні з країнами світу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Відсутність ефективної податкової політики в Ук-

раїні негативно впливає на розвиток національної еко-
номіки, призводить до збільшення частки тіньової еко-
номіки, корупції та недовіри з боку населення. Тому
оптимізація рівня податкового навантаження є актуаль-
ною сьогодні для України, а особливо шляхом викорис-
тання іноземного досвіду. Вивчення та використання
досвіду країн світу щодо формування ефективної по-
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даткової політики для України є вагомим з точки зору
сприяння прискоренню інтеграції в Європейський Союз.

Взагалі сутність поняття "податкове навантаження"
в науковій літературі формулюють як на мікро-, так і на
макрорівні (табл. 1).

Узагальнюючи наведені визначення можна стверд-
жувати, що податкове навантаження — це показник, що
характеризує діяльність держави, в межах обраної по-
даткової політики, щодо оподаткування господарської
діяльності суб'єктів господарювання.

Також протягом останніх років щодо податкової
системи України було проведено значну кількість ре-
форм, проте механізм адміністрування податків зали-
шився недосконалим, що призводить до збільшення
податкового навантаження на суб'єктів господарю-
вання. Високий рівень податкового навантаження
призводить до зменшення економічної активності,
сповільнення росту валового внутрішнього продукту
та сприяє відпливу капіталу за кордон. Але якщо по-
даткове навантаження зменшити до занадто низько-
го рівня, то виникне ситуація за якої бюджети всіх
рівнім недотримуватимуть кошти і відповідно не змо-
жуть фінансувати програми економічного та соціаль-
ного розвитку. Тому необхідно спрямувати реформу-
вання податкової системи України на досягнення ба-
лансу в частині податкового навантаження, щоб ура-
хувати інтереси платників податків щодо їх платосп-
роможності та інтереси держави щодо достатності на-
повнення бюджету.

Розрахувавши рівень податко-
вого навантаження в Україні про-
тягом 2012—2017 років (шляхом
ділення податкових надходжень
Зведеного бюджету до ВВП), спо-
стерігається тенденція до зростан-
ня рівня податкового навантажен-
ня протягом 2015—2017 рр. (табл.
2). Це свідчить про поступове зро-
стання загальних витрат суб'єктів
господарювання, а також така
тенденція стимулює існування
тіньового сектору економіки.

Проте якщо порівнювати но-
мінальний рівень податкового на-
вантаження в Україні з різними
країнами світу в 2016 році, то він
нижчий ніж в США, Канаді,
Великобританії та Німеччині. Од-
нак реальний рівень податкового
навантаження (враховує ще
віддачу податкової системи), тоб-
то рівень задоволення потреб
платників податків, який значно
вищий в США, Канаді, Великоб-
ританії та Німеччині. До того ж,
наприклад, в Швеції податкове
навантаження становить близько
55% ВВП, а частка податків, що
повертається населенню під час
перерозподілу бюджету стано-
вить близько 85%. Тому не мож-
на стверджувати що реальне по-
даткове навантаження для шведів

вище ніж для українців, адже українцям повертається
лише близько 30% сплачених податків [5, с. 133].

Аналізуючи рівень податкового навантаження в
країнах Європейського Союзу протягом 2017 року ви-
користовуємо показник загального податкового наван-
таження (відношення суми податків і обов'язкових соці-
альних внесків, які скориговані на суму безнадійної за-
боргованості, до обсягу ВВП) (рис. 1).

Відмінність між рівнями податкового навантажен-
ня в країнах ЄС суттєва: найнижчий показник в Ірландії
(23,6%), а найвищий показник майже вдвічі більший — в
Ісландії (51,6%). Такі відмінності зумовлені різницею в
підходах щодо встановлення виду і розміру податкових
ставок, об'єктів і баз оподаткування, а також рівнем еко-
номічного розвитку і обсягом ВВП. Проте, незважаю-
чи на високий відсоток податкового навантаження,
більшість країн Європейського союзу мають високороз-
винену економіку. Середній рівень податкового наван-
таження в Європі становить 40%.

Щорічно в рамках рейтингу DoingBusiness, ауди-
торська компанія PwC і Група Світового Банку прово-
дять спільне дослідження податкових систем "Paying-
Taxes" в 190 країнах світу.

Уцьому рейтингу враховується кількість податкових
платежів, загальна ставка оподаткування, час, необхідний
на підготовку та подачу податкової звітності, індекс пост-
подачі (оцінює відносну ефективність роботи податкових
органів після подачі податкової звітності за двома напря-
мами: виправлення помилки у звітності по податку на при-

№ Показник 
Рік 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 
Податкові надходження до Зведеного 
бюджету, млн грн 

360567 353968 367512 507636 650782 828159 

2 
Валовий внутрішній продукт (в фактичних 
цінах), млн грн 

1459096 1522657 1586915 1988544 2385367 2982920 

3 Рівень податкового навантаження, % 24,71 23,25 23,16 25,53 27,28 27,76 

 

Таблиця 2. Розрахунок податкового навантаження в Україні у 2012—2017 роки

Джерело: розраховано авторами на основі джерел [4].

Таблиця 1. Економічний зміст поняття "податкове навантаження"

Джерело: складено автором за даними [1—3].

Автор Економічний зміст поняття 
Барулін С.В.  Фінансове поняття, яке характеризує у відносній формі ту частину 

вартості виробленого суспільного продукту, що розподіляється і 
перерозподіляється в дохід держави опосередковано через механізми 
оподаткування 

Білостоцька В.О.  Частка створеного продукту, що вилучається на користь держави, шляхом 
оподаткування 

Буряк П.Ю., Клинич Х.В.  Фіскальний показник, що характеризує вплив податків на соціально-
економічний розвиток держави чи окремих суб’єктів господарювання у 
результаті взаємодії податкової системи та людини 

Колісніченко П.Т. Частина підприємницького доходу, яка безповоротно вилучається 
державою через систему податків і зборів 

Майбуров І.А.  Міра, ступінь, рівень економічних обмежень, що виникають внаслідок 
відрахування грошових засобів на сплату податків, відволікання їх від 
інших можливих напрямків використання 

Майбуров І.А., 
Соколовська А.М.  

Сукупність ефектів впливу податків на економіку в цілому та (або) на 
окремих платників, які пов’язані з економічними обмеженнями, що 
виникають у результаті сплати податків і відволікання грошових коштів 
від інших можливих напрямків їх використання 

Савченко В.Ф., Лось А.Ф.  Є одним із фінансових показників, який визначає частку валового доходу 
суб’єкта господарювання (прибутку) на макрорівні, що 
перерозподіляється та акумулюється в бюджеті країни у вигляді податків і 
зборів 

Соколовська А.М.  Ефекти впливу податків на економіку в цілому та на окремих їх 
платників, пов’язані з економічними обмеженнями, що виникають у 
результаті сплати податків і відволікання коштів від інших можливих 
напрямів їх використання 

Стеблюк Н.Ф., Філін А.О.  Показник, який характеризує зв’язок між фінансовим станом 
підприємства та економічним розвитком країни, що спричинений 
розмірами та кількістю податкових платежів 

Фрадинський О.А.  Узагальнений показник, який характеризує величину податкових 
вилучень на макрорівні (держави) або мікрорівні (господарюючого 
суб’єкта) 
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буток та декларування бюджетного відшкодування
ПДВ). Даний рейтинг оцінює легкість ведення бізне-
су в країні, оскільки аналізується сегмент середнь-
ого бізнесу (умовне підприємство з 100% українсь-
ких акціонерів, 31 млн грн — річний прибуток, 60
співробітників, та підприємство проводить лише
операції на внутрішньому ринку). Звіт на кожен на-
ступний рік оприлюднюється восени поточного року
за даними минулого року [7].

У рейтингу "Paying Taxes2018" Україна посіла
43 місце, для порівняння в 2017 році була на 84
місці, в 2014 році — 164 місце [8]. Тобто в Україні
спостерігається позитивна тенденція — рух в за-
гальносвітовому напрямі поступового зниження
податкового навантаження, зменшення затрат
часу на адміністрування податків (рис. 2).

Аналіз індикаторів "Paying Taxes 2018" пока-
зує, що в порівнянні з середнім показником по
світу та в країнах ЄС, загальна податкова ставка в
Україні нижча на 2,7 і 1,8 відповідно. Проте час на
підготовку і подачу звітності та сплату податку в
Україні значно вищий за середньосвітові та серед-
ньоєвропейські показники, на 87,5 та 166,5 відпо-
відно, що свідчить про недосконалість адміністру-
вання податків в Україні. Також в зв'язку з цим,
індекс пост-подачі в Україні вищий на 26,44 та 4,35
відповідно. Індекс податкових платежів в Україні
майже в 5 разів менший ніж в середньому по світу,
та в 2,5 рази ніж в країнах ЄС (табл. 3).

Розглядаючи Україну в контексті країн-
сусідів, то в рейтингу "Paying Taxes 2018"за 2016 рік кра-
щий показник отримали лише Молдова та Румунія, які
знаходяться на 32 та 42 місці відповідно. Словаччина (49
місце), Польща (51 місце) і Росія (52 місце) мають трохи
гірший результат від України, а Угорщина (93 місце) та
Білорусія (96 місце) отримали більше ніж у два рази ниж-
чий результат [9].

Що стосується розвинених країн світу, то Україна
знаходиться вище в рейтингу таких країн як: Франція
(54 місце), Бельгія (59 місце), Японія (68 місце), Ізраїль
(99 місце) та інші. Проте на перших позиціях представ-
лені розвинені країни Азії, країни Європи, а особливо
Скандинавського півострова, Канада та найрозвиненіші
країни Африки [9].

Причинами такого покращення в оподаткуванні
України, на думку Несходовського І.С., є скорочення
єдиного соціального внеску (ЄСВ), який становив в
нашій країні приблизно 42%, але зараз зменшився до
22%. В зв'язку з цим податкове навантаження на суб'єк-
ти господарювання скоротилося. Також загальна став-
ка оподаткування податку на прибуток становить 11,9%,
податку із зарплати — 24,8%, інші податки — 1%. Тоб-
то загальна ставка оподаткування в Україні — 37,8%,
що менше за середнє значення рейтингу — 40,5%. Окрім
цього, відбулися позитивні зрушення у відшкодуванні
ПДВ, адже термін відшкодування ПДВ в
Україні скоротився майже вдвічі та ста-
новить 14,3 тижня. Для порівняння в
Східній Європі та Центральній Азії — 24
тижня, а у світі в середньому — 27,8 тиж-
ня. Теж в Україні скоротився час на роз-
рахунок ПДВ за рахунок системи елект-
ронного адміністрування ПДВ. Проте за-
лишається проблема достатньо тривало-
го терміну, що витрачається на складан-
ня та подання податкової звітності і саме
на це потрібно звернути увагу відповід-
ним державним органам [10].

Для вирішення присутніх проблем
щодо рівня податкового навантаження в
Україні, економісти надають такі рекомен-
дації: зменшити ПДФО та ЄСВ до 15% (або
навіть 10%) чи об'єднати ПДФО та ЄСВ і су-
марна ставка яких буде близько 25%. Такі

дії повинні підтримати малий та середній бізнес в Україні,
що становить найбільшу частку в економіці, шляхом ско-
рочення податкового навантаження і відповідно законного
працевлаштування робітників, адже це буде вигідним для
підприємців, а також збільшить надходження до бюдже-
ту [11].

Отже, на нашу думку, для зменшення рівня реаль-
ного податкового навантаження в Україні, слід вжити
таких заходів:

— створення удосконаленої форми електронного
кабінету по всіх податках для платників;

— трансформація на електронний документообіг;
— удосконалення системи електронного адмініст-

рування ПДВ;
— спрощення форм податкової звітності;
— перехід назад до річної звітності з податку на при-

буток (замість квартально);
— зменшення загальної ставки оподаткування при-

бутку підприємства та заробітної плати.
Саме такі дії зможуть зменшити рівень податково-

го навантаження на підприємства, скоротити сектор
тіньової економіки в Україні, збільшити податкові над-
ходження до бюджету, а також покращити показник
для України щодо часу на адміністрування та сплату
податків в рейтингу "Paying Taxes".
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Рис. 1. Рівень податкового навантаження в країнах
Європейського Союзу в 2017 р.

Джерело: розроблено автором на основі [6].

 
Рис.2. Порівняльний аналіз індикаторів рейтингу "PayingTaxes 2018"

для України

Джерело: розроблено автором на основі [8].
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ВИСНОВКИ
Рівень податкового навантаження в країні по-

казує ефект впливу податків на суб'єкти господа-
рювання виходячи з їх податкової платоспромож-
ності та водночас характеризує достатність напов-
нення дохідної частини бюджету. На сьогодні в
Україні реальний рівень податкового навантажен-
ня нижчий від середньосвітового показника та по-
казника розвинених країн, адже віддача податко-
вої системи для громадян є низькою. Також, вра-
ховуючи показники рейтингу "PayingTaxes 2018",
українська податкова система з кожним роком удос-
коналюється, адже наша держава піднялася за рік з 84
до 43 місця, покращивши значну частину ключових по-
казників. Проте залишається проблема адмініструван-
ня податків, а саме занадто довгий час виділяється на
підготовку та подачу податкової звітності та сплату
податку, саме цю проблему слід вирішувати в найб-
лижчі роки.
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Індикатор Україна Світ ЄС та ЄАВТ 
Загальна податкова ставка (% 
прибутку) 

37,8 40,5 39,6 

Час на підготовку і подачу звітності 
та сплату податку (годин на рік) 

327,5 240 161 

Податкові платежі (кількість на рік) 5 24 12 
Індекс пост-подачі 85, 95 59,51 81,6 

Таблиця 3. Огляд індикатори "PayingTaxes 2018"

Джерело: розроблено автором на основі [8].


