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Сомова В. В. Аналіз рівномірності розподілу податкового навантаження на фізичних осіб
Метою статті є розробка науково-методичного забезпечення розрахунку розподілу податкового навантаження на фізичних осіб за окремими 
класифікаційними групами та надання пропозицій щодо вдосконалення чинних податкових інструментів регулювання розподілу доходів фізичних 
осіб. У результаті дослідження запропоновано науково-методичне забезпечення розрахунку розподілу податкового навантаження між окре-
мими категоріями платників податків і між видами доходів, особливістю якого є усунення викривляючого впливу процесів бюджетного пере-
розподілу на базу оподаткування, що сприятиме реалізації базових принципів оподаткування при оподаткуванні доходів фізичних осіб. Виконані 
розрахунки засвідчили, що розподіл податкового навантаження на фізичних осіб між категоріями платників податків, між видами доходів і за 
шкалою доходів не відповідає принципу соціальної справедливості оподаткування. Обґрунтовано необхідність удосконалення чинних інструмен-
тів регулювання розподілу доходів фізичних осіб, які діють у конструкції податку на доходи фізичних осіб, а саме: встановлення прогресивних 
ставок оподаткування доходів у вигляді заробітної плати та інших прирівняних до неї виплат.  Перспективою подальших наукових досліджень 
є надання конкретних рекомендацій щодо прогресивної шкали ставок податку на доходи фізичних осіб і заміни податкової соціальної пільги на 
стандартну податкову знижку.

Ключові слова: податок на доходи фізичних осіб, розподіл податкового навантаження, трансферти, заробітна плата, інші доходи, фізичні осо-
би – підприємці, принцип соціальної справедливості.
Рис.: 2. Табл.: 1. Формул: 5. Бібл.: 13. 
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Сомова В. В. Анализ равномерности распределения налоговой  

нагрузки на физических лиц
Целью статьи является разработка научно-методического обеспече-
ния расчета распределения налоговой нагрузки на физических лиц по 
отдельным классификационным группам и предоставление предложе-
ний по усовершенствованию действующих налоговых инструментов 
регулирования распределения доходов физических лиц. В результате 
исследования предложено научно-методическое обеспечение расчета 
распределения налоговой нагрузки между отдельными категориями 
налогоплательщиков и между видами доходов, особенностью которо-
го является устранение искажающего влияния процессов бюджетно-
го перераспределения на налоговую базу, что будет способствовать 
реализации базовых принципов налогообложения при налогообложе-
нии доходов физических лиц.  Выполненные расчеты показали, что рас-
пределение налоговой нагрузки на физических лиц между категориями 
налогоплательщиков, между видами доходов и по шкале доходов не 
соответствует принципу социальной справедливости налогообло-
жения. Обоснована необходимость совершенствования действующих 
инструментов регулирования распределения доходов физических лиц, 
действующих в конструкции налога на доходы физических лиц, а имен-
но: установление прогрессивных ставок налогообложения доходов в 
виде заработной платы и других приравненных к ней выплат. Пер-
спективой дальнейших научных исследований является предоставле-
ние конкретных рекомендаций по прогрессивной шкале ставок налога 
на доходы физических лиц и замене налоговой социальной льготы на 
стандартную налоговую скидку.
Ключевые слова: налог на доходы физических лиц, распределение нало-
говой нагрузки, трансферты, заработная плата, другие доходы, физи-
ческие лица – предприниматели, принцип социальной справедливости.
Рис.: 2. Табл.: 1. Формул: 5. Библ.: 13. 
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Somova V. V. Analysis of the Uniform Distribution of the Tax Burden  

on Individuals
The purpose of this paper is to develop the scientific and methodological sup-
port of calculating the distribution of the tax burden on individuals in a sepa-
rate classification groups and provide suggestions to improve the current 
fiscal instruments regulating the distribution of the income of individuals. 
The study proposed the scientific and methodological support for calculating 
the distribution of the tax burden between different categories of taxpayers 
and between kinds of income that feature the elimination of the distorting 
influence of the processes of budgetary redistribution on the tax base, which 
will contribute to the implementation of the basic principles of taxation in 
the taxation of the income of individuals. The calculations showed that the 
distribution of the tax burden on individuals between categories of taxpay-
ers, between kinds of income and the income scale are not consistent with 
the principle of social justice taxation. The necessity of improving the existing 
instruments regulating the distribution of income of individuals acting in the 
design of the tax on income of individuals was reasoned, namely the estab-
lishment of progressive rates of income taxation in the form of wages and 
other similar payments. The prospect for further research is to provide spe-
cific recommendations on a progressive scale of tax rates on personal income 
tax and replacing social benefits with the standard tax credit.

Key words: tax on personal income, the distribution of the tax burden, 
transfers, wages, other income, individuals – entrepreneurs, social justice 
principle.
Pic.: 2. Tabl.: 1. Formulae: 5. Bibl.: 13. 
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При дослідженні податкових відносин особливе міс-
це належить проблемі вимірювання податкового 
навантаження на доходи фізичних осіб, від якого 

залежить життєвий рівень населення. Науково-методичне 
забезпечення розрахунку податкового навантаження на 
доходи фізичних осіб є одним із найбільш важливих і дис-

кусійних питань у теорії та практиці оподаткування. Цій 
проблематиці присвячено праці багатьох вітчизняних і за-
рубіжних науковців, а також міжнародних організацій, се-
ред них: С. Барулін [1], Т. Єфименко і А. Соколовська [2],  
Т. Кізима [3], Е. Мендоза [4], ОЕСР [5], В. Пансков і В. Кня-
зев [6], А. Славкова [7]. Однак на сьогодні в економічній 
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літературі не сформувався однозначний підхід до визна-
чення загального податкового навантаження на фізичних 
осіб, а також його розподілу, що обумовлює актуальність 
обраної теми дослідження.

Метою статті є розробка науково-методичного за-
безпечення розрахунку розподілу податкового наванта-
ження на фізичних осіб за окремими класифікаційними 
групами та надання пропозицій щодо вдосконалення чин-
них податкових інструментів регулювання розподілу дохо-
дів фізичних осіб.

Для фізичних осіб податкове навантаження визнача-
ється через співвідношення податкових вилучень і отрима-
них доходів. Податкове навантаження на доходи фізичних 
осіб можна розглядати як рівень впливу податків на окре-
мих платників, мотивуючи їх поведінку через податкові об-
меження, обумовлюючи напрями і пропорції витрачання 
доходів, створюючи фундамент для подальшої діяльності 
громадян [7].

Найбільш проблемним при розрахунку показника 
податкового навантаження є правильне визна-
чення податкової бази сплачених податків і збо-

рів. Згідно з прийнятими в науці методичними підходами 
знаменником у показниках податкового навантаження є 
спільна податкова база всіх податків, що фігурують у чи-
сельнику. Внаслідок використання надто широкої бази 
буде занижено показник податкового навантаження, над-
то вузької – завищено [2, с. 59, 64]. Для фізичних осіб по-
даткове навантаження визначається через співвідношення 
між сумою сплачених податків і зборів до відповідної бази: 
у чисельнику враховуються сплачувані фізичними особами 
податки та сума єдиного соціального внеску (ЄСВ), а у зна-
меннику – річні доходи фізичних осіб.

До показника доходу населення, який використову-
вався при визначенні податкового навантаження, включа-
ються соціальні допомоги та інші одержані поточні транс-
ферти з державного бюджету, які не оподатковуються. Це 
деформує результати розрахунку податкового навантажен-
ня, не даючи змоги визначити дійсний його рівень. Тому 
пропонується виключити з податкової бази обсяг соціаль-
них допомог та інших поточних трансфертів, що сприяти-
ме усуненню викривляючого впливу процесів перерозподі-
лу через бюджетну сферу на базу оподаткування. 

Загальне податкове навантаження на фізичних осіб 
(ПНФО) пропонується визначати, як:

100%,ФО ЗП ФОП
ФО

ФО

П У В
ПН

Д СД
 

 


де ПФО – податки, збори та інші обов’язкові платежі, що 
сплачуються фізичними особами (податок на доходи фізич-
них осіб; податок з власників наземних транспортних засо-
бів та інших самохідних машин і механізмів (до 2011 р.); збір 
за першу реєстрацію транспортного засобу (з 2011 р.); збори 
за спеціальне використання природних ресурсів; плата за 
землю; збір за місця для паркування транспортних засобів; 
туристичний збір (з 2011 р.); збір за провадження деяких 
видів підприємницької діяльності, сплачений фізичними 
особами (з 2011 р.); ринковий збір (до 2011 р.); збір за вида-
чу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг 
(до 2011 р.); єдиний податок), млн грн;

УЗП – платежі до фондів загальнообов’язкового соці-
ального страхування, які утримуються із заробітної плати, 
млн грн;

ВФОП – внески фізичних осіб – підприємців (ФОП) 
до фондів загальнообов’язкового соціального страхування, 
млн грн;

ДФО – доходи фізичних осіб, млн грн;
СД – соціальні допомоги та інші одержані поточні 

трансферти, млн грн.
Окрім розрахунку узагальненого податкового наван-

таження на фізичних осіб, необхідною є оцінка його розпо-
ділу, що дозволить виявити глибинні тенденції в оподатку-
ванні доходів фізичних осіб. Податкове навантаження на 
фізичних осіб може нерівномірно розподілятися в межах 
окремих класифікаційних груп: між окремими категоріями 
платників податку, видами доходу, доходами залежно від їх 
розміру, факторами виробництва (працею і капіталом) і спо-
живанням, а також платниками і носіями податків (рис. 1).

Погоджуючись з Т. Єфименко і А. Соколовською [2, 
с. 187], з огляду на різні правила оподаткування, податкове 
навантаження на фізичних осіб слід розраховувати окремо 
для фізичних осіб – підприємців і для осіб, не зареєстрова-
них як ФОП, щоб визначити, як розподіляється податкове 
навантаження між підприємцями та найманими працівни-
ками. При цьому Т. Єфименко та А. Соколовська наголо-
шують на тому, що у категорії ФОП слід виокремити групи 
платників, які сплачують податки за загальною та спроще-
ною системами оподаткування. 

Зважаючи на те, що, за даними Державної служби ста-
тистики України, у складі доходів населення за стат-
тею «Прибуток та змішаний дохід» не виокремлю-

ються доходи, одержані фізичними особами – підприєм-
цями, що перебувають на загальній та спрощеній системах 
оподаткування, пропонується розраховувати податкове на-
вантаження на фізичних осіб, не зареєстрованих як ФОП, 
і на фізичних осіб – підприємців (без поділу на фізичних 
осіб на загальній і спрощеній системі оподаткування):

1) для фізичних осіб, не зареєстрованих як ФОП:

100%,ФОнеФОП ЗП
ФОнеФОП

ФО

П У
ПН

Д СД ПЗД


 
 

де ПФОнеФОП – податки, збори та інші обов’язкові платежі, 
що сплачуються фізичними особами, які не зареєстровані 
як ФОП (податок на доходи фізичних осіб за виключенням 
податку на доходи фізичних осіб – суб'єктів підприємниць-
кої діяльності та незалежної професійної діяльності, подат-
ку на доходи фізичних осіб від інших видів діяльності; по-
даток з власників наземних транспортних засобів та інших 
самохідних машин і механізмів (до 2011 р.); збір за першу 
реєстрацію колісних транспортних засобів (з 2011 р.); плата 
за землю; збір за місця для паркування транспортних засо-
бів), млн грн;

УЗП – платежі до фондів загальнообов’язкового соці-
ального страхування, які утримуються із заробітної плати, 
млн грн;

ДФО – доходи фізичних осіб, млн грн;
СД – соціальні допомоги та інші одержані поточні 

трансферти, млн грн;
ПЗД – прибуток і змішаний дохід, млн грн. 
2) для фізичних осіб – підприємців:

100%,ФОП ФОП
ФОП

П В
ПН

ПЗД


 

де ПФОП – податки, збори та інші обов’язкові платежі, що 
сплачуються фізичними особами – підприємцями (пода-
ток на доходи фізичних осіб – суб'єктів підприємницької 
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діяльності та незалежної професійної діяльності; податок 
на доходи фізичних осіб від інших видів діяльності; фік-
сований податок на доходи фізичних осіб від зайняття 
підприєм¬ницькою діяльністю (до 2011 р.); податок на дохо-
ди фізичних осіб від продажу нерухомого майна та надання 
нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм); 
податок на доходи фізичних осіб від продажу рухомого май-
на та надання рухомого майна в оренду (суборенду); податок 
з власників наземних транспортних засобів та інших само-
хідних машин і механізмів (до 2011 р.); збір за першу реє-
страцію транспортних засобів (з 2011 р.); плата за торговий 
патент на деякі види підприємницької діяльності, сплачений 
фізичними особами (до 2001 р.); збір за провадження деяких 
видів підприємницької діяльності, сплачений фізичними 
особами (з 2011 р.); ринковий збір, сплачений фізичними 
особами (до 2011 р.); збір за видачу дозволу на розміщення 
об'єктів торгівлі та сфери послуг, сплачений фізичними осо-
бам (до 2011 р.); плата за землю; збір за місця для паркуван-
ня транспортних засобів; єдиний податок), млн грн;

ФОП – внески фізичних осіб – підприємців до фондів 
загальнообов’язкового соціального страхування, млн грн;

ПЗД – прибуток і змішаний дохід, млн грн.

Варто зазначити, що точно визначити розподіл по-
даткового навантаження між фізичними особами, 
не зареєстрованими як ФОП, і фізичними особа-

ми – підприємцями неможливо, оскільки за бюджетною 
класифікацією окремі податки та збори не розподіляють-
ся на сплачені фізичними особами, не зареєстрованими 
як ФОП, та фізичними особами – підприємцями: податок 
на доходи фізичних осіб від продажу нерухомого майна та 
надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм 
(піднайм); податок на доходи фізичних осіб від продажу 
рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (су-
боренду); збір за першу реєстрацію транспортних засобів; 

плата за землю з фізичних осіб; збір за місця для паркуван-
ня транспортних засобів, сплачений фізичними особами; 
ринковий збір. 

Т. Єфименко і А. Соколовська [2, c. 283] викрем-
люють такі види доходів: трудові; від володіння майном і 
капіталом; від участі у розважальних заходах. Податкове 
навантаження за видами доходів пропонується розрахову-
вати в розрізі:

1) трудових доходів (заробітна плата та інші прирів-
няні до неї виплати):

100%,ЗП ЗП
ЗП

ПДФО У
ПН

ЗП


 

де    ПНЗП – податкове навантаження на заробітну плату,%;
ПДФОЗП – податок на доходи фізичних осіб, а саме: по-

даток на доходи фізичних осіб у вигляді заробітної плати, 
податок на доходи фізичних осіб – військовослужбовців та 
осіб рядового і начальницького складу, податок на доходи 
фізичних осіб – шахтарів, податок з доходів фізичних осіб – 
працівників закордонних дипломатичних установ України 
з фонду оплати праці в національній валюті, млн грн; 

УЗП – сума платежів до фондів загальнообов’язкового 
соціального страхування, які утримуються із заробітної 
плати, млн грн;

ЗП – заробітна плата, млн грн;
2) інших доходів, а саме: доходів від надання нерухо-

мості в оренду, житловий найм; доходів від зайняття під-
приємницькою діяльністю; виграшів, призів; інвестиційних 
доходів (процентів, дивідендів); страхових виплат; доходів 
від продажу майна, які отримують фізичні особи:

100%,ІД ФОП
ІД

ФО

ПДФО В
ПН

Д СД ЗП


 
 

де       ПНІД – податкове навантаження на інші доходи, %;
ПДФОІД – податок на доходи фізичних осіб, крім по-

датку із заробітної плати та прирівняних до неї доходів, 
млн грн; 
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Рис. 1. Розподіл загального податкового навантаження на фізичних осіб
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ВФОП – внески фізичних осіб – підприємців до фондів 
загальнообов’язкового соціального страхування, млн грн;

ДФО – доходи фізичних осіб, млн грн;
СД – соціальні допомоги та інші одержані поточні 

трансферти, млн грн;
ЗП – заробітна плата, млн грн.
Розрахунки загального податкового навантаження та 

його розподілу (табл. 1) було здійснено на основі даних [8; 9]. 
Дані табл. 1 свідчать про нерівномірний розподіл по-

даткового навантаження між різними категоріями платни-
ків податків і між видами доходів. Спостерігається значний 
розрив у рівнях оподаткування доходів фізичних осіб, не 
зареєстрованих як ФОП, і фізичних осіб – підприємців.

Здійснена К. Швабієм [10; 11] оцінка розподілу по-
даткового навантаження за шкалою доходів за даними 
2012 р. засвідчила, що податкове навантаження на заро-
бітну плату є прогресивно-регресивним. Прогресивним 
воно є для доходу до 1500 грн – значення граничного до-
ходу застосування податкової соціальної пільги у 2012 р., 

Таблиця 1

Загальне податкове навантаження на фізичних осіб та його розподіл між категоріями платників податків  
і між видами доходів, %

Показник
Рік

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Загальне податкове наванта-
ження на фізичних осіб 12,23 11,67 11,75 12,23 11,58 11,26 10,17 9,92 10,05

Податкове навантажен-
ня на фізичних осіб, не 
зареєстрованих як ФОП

13,60 13,28 13,51 14,31 14,01 13,55 12,20 12,37 11,96

Податкове навантаження  
на фізичних осіб – підприємців 8,01 6,68 5,91 5,49 4,03 3,96 3,38 2,40 3,02

Податкове навантаження  
на заробітну плату 14,19 13,75 14,04 14,79 14,52 14,35 13,38 13,37 12,97

Податкове навантаження  
на інші доходи 1,14 1,30 1,15 2,09 1,62 1,22 1,32 1,45 1,79

Рис. 2. Розподіл платників ПДФО за шкалою доходів по Україні, 2007 – 2010 рр.
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а регресивним – для доходу понад 18 241 грн. На відрізку 
1501 – 18240 грн – оподаткування є пропорційним. Можна 
констатувати той факт, що податкова соціальна пільга не 
є ефективним податковим інструментом підтримки мало-
забезпечених верств населення.

Проаналізуємо розподіл платників податку на дохо-
ди фізичних осіб за шкалою доходів. На рис. 2 пока-
зано розподіл платників ПДФО за шкалою доходів 

загалом по Україні протягом 2007 – 2010 рр. [12]. 
Розподіл платників податків за шкалою доходів є до-

сить нерівномірним, хоча розшарування в динаміці змен-
шується. Велике податкове навантаження на заробітну пла-
ту і значно нижче податкове навантаження на інші доходи 
є однією з причин нерівномірного розподілу платників 
податків і податкового навантаження за шкалою доходів, 
адже у структурі доходів найменш забезпечених верств 
населення частка доходів у вигляді заробітної плати є най-
вищою, а зі зростанням рівня доходів ця частка поступово 
зменшується, і вагомими стають інші джерела доходу. 
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Визначення розподілу податкового навантаження 
між основними факторами виробництва (працею і капіта-
лом) і споживанням, а також платниками і носіями подат-
ків, не є предметом дослідження, а тому методику їх роз-
рахунку не розглядатимемо.

Нерівномірність розподілу податкового навантажен-
ня на фізичних осіб порушує фундаментальний принцип 
оподаткування – соціальної справедливості – установ-
лення податків і зборів відповідно до платоспроможності 
платників, безпосередньо стосується питання податко-
вого навантаження на фізичних осіб. Практичне значення 
принципу платоспроможності в кінцевому підсумку зво-
диться до єдиного висновку: з більших доходів повинні 
утримуватися більші суми податків. Засобом реалізації 
такої податкової політики є введення прогресивного опо-
даткування, оскільки пропорційний податок не дозволяє 
зменшити нерівність [13, с. 104, 113]. 

Отже, запропоноване науково-методичне забезпе-
чення розрахунку розподілу податкового наван-
таження за окремими класифікаційними групами 

(між окремими категоріями платників податків та видами 
доходів), особливістю якого є усунення викривляючого 
впливу процесів бюджетного перерозподілу на базу опо-
даткування, сприятиме реалізації базових принципів опо-
даткування при оподаткуванні доходів фізичних осіб. Роз-
рахунки розподілу податкового навантаження засвідчили, 
що розподіл податкового навантаження на фізичних осіб 
між категоріями платників, між видами доходів і залежно 
від величини отриманого доходу не відповідає принципу 
соціальної справедливості оподаткування. Це свідчить про 
необхідність удосконалення чинних інструментів регулю-
вання розподілу доходів фізичних осіб, які діють у кон-
струкції ПДФО, а саме: встановлення прогресивних ставок 
оподаткування доходів у вигляді заробітної плати та інших 
прирівняних до неї виплат. 

Перспективою подальших наукових досліджень є 
обґрунтування конкретних величин прогресивних ставок 
податку на доходи фізичних осіб і заміни податкової соці-
альної пільги на стандартну податкову знижку.   
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