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ВСТУП 

Сьогодні без податків неможливо уявити якісне функціонування та 

існування будь-якої держави. Оскільки вони є найбільш дієвою формою 

відносин, які виникають між державою, котра бере на себе відповідальність 

виконати покладені на неї функцій, та громадянами які очікують одержувати 

від держави безкоштовні блага чи послуги. Оцінити ефективність державної 

політики, а також ефекти від прийнятих податкових рішень, кількісно 

виміряти загальний вплив податкових платежів на платників податків та на 

економіку країни в цілому, можна на основі показника податкового 

навантаження. 

На сьогоднішній день поняття «податкове навантаження на доходи» 

інтерпретується по-різному, але все ж таке показує вплив, в переважній 

більшості прямих податків на населення. Податкове навантаження на доходи 

фізичних осіб можна розглядати як міру впливу податкових платежів на 

окремих платників, мотивуючи їх поведінку через податкові обмеження, 

обумовлюючи напрями і пропорції витрачання доходів, створюючи 

фундамент для подальшої діяльності громадян.  

Відносно високий рівень податкового навантаження призводить до 

сповільнення темпів зростання валового внутрішнього продукту, провокує 

відтік національних капіталів за кордон та стримує виробничу та фінансову 

активність суб’єктів господарювання. А головне призводить до приховання 

доходів фізичних осіб, до тінізації економіки. Проте варто зауважити, що 

низький рівень податкового навантаження може мати також і негативні 

наслідки. За недостатнього рівня податкового навантаження бюджет країни 

недоотримає кошти, а тому держава не буде ефективно виконувати покладені 

на неї функції. 

Незважаючи на велику кількість досліджень, котрі представлені у 

працях таких науковців як: К. Брауер, П. Гензель, Мікеладзе, Е. Селігман, 

П. Соколов, І. Майбуров, А. Славкової, М. Степури, О. Непочатенко з даної 
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тематики, оптимізація та регулювання рівня податкового навантаження досі 

залишається актуальним питанням для України. 

Оскільки йдеться про соціальну справедливість в оподаткуванні доходів 

населення. Застосування соціально-регулятивних методів у механізмі 

адміністрування податків на доходи. Які мають можливість приведення рівня 

податкового навантаження на доходи фізичних осіб до такого який б, 

поступово виводив доходи одержані фізичними особа з тіньового сектору 

економіки, стимулював їх економічну активність та якомога справедливіше 

розподіляв навантаження між різними верствами населення. Тому 

актуальність даної роботи є безперечною. 

Метою дипломної роботи є розробка пропозицій з удосконалення 

механізму справляння податку на доходи фізичних осіб в контексті 

оптимізації податкового навантаження. Для досягнення мети потрібно 

вирішити ряд завдань: 

 розкрити сутність поняття податкове навантаження та податкове 

навантаження на доходи; 

 дослідити особливості механізму справляння податку на доходи 

фізичних осіб у контексті формування податкового навантаження, 

розглянувши основне нормативно-правове забезпечення; 

 здійснити критичну оцінку наукових публікацій з проблематики об’єкта 

дослідження; 

 проаналізувати та обрати методичні підходи до оцінки рівня 

податкового навантаження на доходи фізичних осіб; 

 оцінити фіскальну ефективність податку на доходи фізичних осіб, 

розрахувати та здійснити аналіз рівня податкового навантаження на 

доходи фізичних осіб; 

 оцінити зв'язок між рівнем податкового навантаження та споживчими 

витратами населення; 
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 дослідити вплив податкового навантаження на доходи на 

платоспроможність фізичних осіб, ефективність податкових соціальних 

пільг та податкових знижок за останні 5 років; 

 визначити основні проблеми які перешкоджають оптимальному 

розподілу податкового навантаження на доходи; 

 запропонувати заходи щодо оптимізації податкового навантаження на 

доходи фізичних осіб. 

 Об’єктом дослідження є податкове навантаження на доходи фізичних 

осіб.  

 Предметом дослідження є методи оцінювання рівня та впливу 

податкового навантаження на доходи фізичних осіб. 

При написанні теоретичних аспектів дипломної роботи були 

використані наступні методи дослідження такі як: монографічний, метод 

експертних оцінок, історичного та логічного методів. В аналітичній частині 

застосовувалися економіко-статистичний метод, метод порівняння, 

структурного аналізу, метод зведень та групувань. При розробці напрямків 

оптимізації податкового навантаження використовувались методи 

системного аналізу, економіко-статистичний, аналізу і синтезу.  

Методологічною основою написання дипломної роботи послужили 

праці відомих вітчизняних і зарубіжних науковців з проблем теорії та 

практики розвитку податкових відносин, а також нормативно-правове 

забезпечення яке регулює питань оподаткування суб’єктів господарювання. 

Інформаційною базою є основні положення законів України, указів і послань 

Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов Кабінету 

Міністрів України з питань оподаткування. Використано статистичні і 

аналітичні матеріали Державного комітету статистики України, Міністерства 

фінансів України, Державної фіскальної служби України. Інформаційним 

забезпеченням дипломної роботи стали також монографічні дослідження, 

наукові статті та практичні матеріали діяльності досліджуваного платника 

податків, його фінансова та податкова звітність. 
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Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел та додатків. 

В першому розділі який називається «Теоретичні засади формування 

податкового навантаження на доходи фізичних осіб», має теоретичне 

спрямування. В ньому проаналізовано трактування поняття «податкове 

навантаження» як з якісної та кількісної сторони. Систематизовано 

визначення об’єкта дослідження які надають вітчизняні науковці. Здійснено 

критичний огляд наукових праць, які співзвучні з тематикою даної роботи. 

Дослідженню інформаційного забезпечення, та механізму справляння 

податку на доходи фізичних осіб відведено окремий параграф розділу, де 

розглянуто внутрішньо-нормативні документи що стосуються питання 

сплавляння податку на доходи та АІС які забезпечують здійснення обліку 

податкових платежів. 

Другий розділ роботи має назву «Оцінювання рівня податкового 

навантаження на доходи фізичних осіб». З поміж існуючих методів 

оцінювання рівня податкового навантаження для розрахунків обрано чотири 

з них. Здійснено аналіз макроекономічних показників розвитку та 

узагальнено тенденції в оподаткуванні фізичних осіб. Розроблена система 

показників які потрібні для розрахунку рівня податкового навантаження на 

доходи. За допомогою кореляційного аналізу оцінено залежність між 

показним податкового навантаження і споживчими витратами населення, 

доходами у вигляді заробітної плати та рівнем податкового навантаження на 

заробітну плату. Сформовано припущення про нерівномірність розподілу 

податкового навантаження. Проаналізовано ефективність податкової 

соціальної пільги та загальний вплив податкового навантаження на 

платоспроможність населення. 

Третій розділ із назвою «Перспективи зниження податкового 

навантаження на доходи громадян в Україні», носить творчий характер. В 

ньому розглянуто зарубіжний досвід оподаткування доходів громадян у 

порівнянні з механізмом справляння податку на доходи фізичних осіб в 
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Україні. Сформовано спільні та відмінні риси у його адмініструванні. На 

основі виявлених у зарубіжних країнах позитивних сторін при 

адмініструванні податків на доходи, запропоновано шляхи удосконалення 

механізму справляння податку на доходи фізичних осіб в контексті його 

оптимізації. 

Отже в даній роботі здійснено узагальнення теоретичних аспектів 

категорій «податкове навантаження» та «податкове навантаження на доходи 

фізичних осіб». Проведено аналіз рівня податкового навантаження, та аналіз 

розподілу доходів населення України. На основі отриманих результатів 

подані практичні заходи удосконалення механізму справляння податку на 

доходи фізичних осіб, аби оптимізувати існуючий рівень податкового тиску 

на доходи.  

Список використаної літератури налічує 91 джерело. В магістерській 

дипломній роботі представлено 27 рисунків, 22 таблиці. 

Структура дипломної роботи: дипломна  робота викладена на 136 сторінках 

друкованого тексту, складається зі змісту, вступу, 3-х основних розділів, 

висновків, списку використаної літератури та додатків.
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