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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ 

ПІДПРИЄМСТВ 

Податкове законодавство України є складним, а податкова система ха-

рактеризується недосконалістю з надмірним податковим навантаженням, що 

призводить до збитковості або тінізації діяльності підприємств.  

 Під податковим навантаженням розуміють міру впливу податкових 

платежів на фінансове становище підприємства [3]. 

Існує декілька показників, які пропонуються для розрахунку 

податкового навантаження: 

прибуток - розрахунки, які здійснюються за допомогою нього, не 

можуть розглядатись як об'єктивні, тому що прибуток не є джерелом сплати 

окремих податків; 

виручка - можна виділити такі показники, як чиста виручка від реалізації 

продукції (робіт, послуг), сукупна виручка від продажу продукції (робіт, 

послуг); 

додана вартість або новостворена вартість - цей показник більшою 

мірою відповідає базі порівняння, оскільки податки беруть свій початок із 

створюваної до розподілення вартості. 

Більшість аналітиків висловлюють думку, що доцільно використовувати 

декілька методик, результати яких найбільш повно описують поточну або 

ретроспективну податкову ситуацію на підприємстві. 

Показник податкового навантаження, який розраховується відповідно до 

методики, запропонованої у Наказі ДПАУ № 355 від 27.05.2008 року [1], 

характеризує частку податків у виручці від реалізації, але не відображає 



впливу податків на економічні результати діяльності підприємства. 

 Професор Е. Кирова [2] виділяє абсолютне податкове навантаження - 

сума всіх фактично перерахованих у бюджет податкових платежів і 

страхових внесків, а також суми недоїмок і пені по них, (ПДФО при 

розрахунку не враховується) та відносне податкове навантаження - 

відношення її абсолютної величини до новоствореної вартості.  

Податкове навантаження з податку на прибуток визначається як 

відношення податку на прибуток до доходу підприємства. 

Податкове навантаження з податку на додану вартість визначається як 

відношення податку на додану вартість до доданої вартості. 

Доречно зазначити, що ці показники не враховують податкове 

навантаження на підприємство загалом як інтегральний показник, адже 

враховуються тільки два види податку. Інші податкові платежі займають 

значну частку в загальній сукупності податкових платежів. Зокрема, необхідно 

врахувати єдиний соціальний внесок, що включається у витрати підприємства, 

який коливається в межах 36,3-49,7% нарахувань на фонд оплати праці.  

За методикою А.М. Соколовської, податкове навантаження визначається 

за формулою [6]: 

ПН  М  А  (ФОП  С )  ПД  ПнП (1) 

де: ПН - податкове навантаження (тис. грн); МВ - матеріальні витрати 

(тис. грн); АВ - амортизаційні відрахування (тис. грн); ФОП - фонд оплати 

праці (тис. грн); ЄСВ - єдиний соціальний внесок, що сплачує підприємство 

(тис. грн). Ця методика за кількісними показниками дає змогу визначити 

податкове навантаження як функцію виробництва, що змінюється залежно від 

коливання операційних витрат, суми ПДВ та податку на прибуток. 

Офіційна методика, розроблена департаментом податкової політики 

Мінфіну РФ, пропонує оцінювати податкове навантаження відношенням всіх 

податків, що сплачуються до виручки від реалізації, включаючи виручку від 

іншої реалізації [5]:  

ПН  
ПнП ПД до сплати    П  Пм ПДФО

 Р
      (2) 



де: ПДВдо стати - ПДВ до сплати в бюджет (різниця між податковим 

зобов'язанням з ПДВ і податковим кредитом), (тис. грн); Тп - транспортний 

податок, (тис. грн); П3 - плата за землю, (тис. грн); Пм - податок на майно (тис. 

грн); ПДФО - податок на доходи фізичних осіб, (тис. грн); ВР - виручка від 

реалізації продукції, (тис. грн). 

Доцент Л.І.Новосельська [4] запропонувала методику розрахунку 

середнього показника податкового навантаження, який охоплює усі основні 

податки, які сплачує підприємство, і може використовуватися для проведення 

аналітичного дослідження у сфері оподаткування на рівні підприємства, а 

також податковими органами для виявлення підприємств, які ухиляються від 

сплати податкових платежів або використовують механізми мінімізації 

податкових зобов'язань: 
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)       (3),  

де БП -балансовий прибуток (тис.грн.), ПНнепр - податкове навантаження 

через непрямі податки, ПНпр. - податкове навантаження через прямі податки. 

Отже, вищенаведені показники податкового навантаження на рівні 

підприємства відіграють важливу роль в економіці підприємства, оскільки 

представляють собою дослідження ефектів явного і неявного впливу податків 

на добробут їх платників. 
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