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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Світова практика побудови та функціонування 

розвинених економік наочно ілюструє пряму залежність між соціально-

економічним результатом та обраною моделлю суспільного розвитку. 

Найбільш успішними, як правило, виявляються країни, в яких державна 

соціально-економічна, в тому числі податкова, політика орієнтована на 

кінцевий результат – добробут громадян. Для України такий підхід є 

надзвичайно актуальним, зважаючи на загальний невисокий рівень життя в 

країні. Це, вочевидь, потребує перегляду підходів до інструментарію 

підвищення платоспроможності приватних фінансів, як базового елемента 

стабільності фінансового сектору країни, а серед такого – до системи 

оподаткування доходів фізичних осіб, як його невід’ємної складової. Саме тому 

нагальною є проблема модернізації системи оподаткування доходів фізичних 

осіб, з вирішенням якої слід пов’язувати підвищення спроможності фізичних 

осіб виступати активними учасниками у сферах споживання, заощаджень та 

інвестицій, інвесторами в розвиток людського капіталу та підвищення якості 

життя, а також формування середнього класу, який є основою економічного 

розвитку та політичної стабільності в суспільстві.  

Питанням оподаткування доходів фізичних осіб, його впливу на 

формування публічних та приватних фінансів присвячені праці зарубіжних та 

вітчизняних вчених, зокрема, таких, як: Ш.Бланкарт, А.Вагнер, З.Варналій, 

В.Вишневський, Л.Демиденко, Т.Демченко, П.Дубинецька, Д.Дункан, 

Л.Духновська, Т.Єфименко, Л.Задорожня, Н.Здерка, Ю.Іванов, Дж.М.Кейнс, 

О.Кириленко, Т.Кізима, О.Крайник, А.Крисоватий, А.Лафер, І.Лютий, 

Т.Малєєва, В.Мельник, А.Миропольська, І.Михасюк, Дж.С.Міль, С.Мостенець, 

Т.Паєнтко, К.Памерло, М.Петик, Т.Пікетті, Н.Полинюк, В.Помулєва, Н.Проць, 

М.Романюк, Е.Селігман, Л.Сідельникова, А.Славкова, А.Сміт, А.Соколовська, 

А.Суринов, Л.Тарангул, М.Трещов, В.Тропіна, Ф.Федосов, Р.Дж.Хикс, 

К.Швабій, С.Юрій та інші. 

Незважаючи на значну кількість наукових праць, що досліджують 

оподаткування доходів фізичних осіб, на нашу думку, недостатня увага 

приділяється комплексній оцінці впливу системи оподаткування доходів 

фізичних осіб на стан приватних фінансів, виходячи із загального критерію 

«добробут громадян». При цьому в дослідженнях акцент робиться на 

фіскальній функції оподаткування доходів фізичних осіб ,але,  до цього часу не 

вироблено єдиної позиції щодо порядку зарахування та розподілу податку на 

доходи фізичних осіб між окремими бюджетами. Поза увагою залишається 

оцінка взаємодії прямого та опосередкованого оподаткування доходів фізичних 

осіб, відсутнє бачення цілісної моделі оподаткування доходів фізичних осіб, 

побудованої з урахуванням реальних значень соціальних стандартів та гарантій, 

орієнтованої на модель суспільного розвитку, в центрі якої знаходиться людина 

з її потребами. Всі ці аспекти даної комплексної проблеми визначають 

необхідність модернізації системи оподаткування доходів фізичних осіб в 
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Україні, відповідно теоретичну та практичну значимість, актуальність і вибір 

теми дисертаційної роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконувалась у межах плану науково-дослідних робіт 

кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка за темою: «Модернізація економіки України на засадах сталого 

соціально-економічного розвитку: закономірності, протиріччя, ризики» (номер 

державної реєстрації №11БФ040-01). Особистий внесок автора полягає в 

розкритті теоретичних та практичних аспектів модернізації системи 

оподаткування доходів фізичних осіб в Україні, обґрунтовані її необхідності 

для підвищення платоспроможності фізичних осіб у сферах споживання, 

заощаджень та інвестицій. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

поглиблення теоретичних основ дослідження оподаткування доходів фізичних 

осіб т а на цій основі розробка рекомендацій щодо модернізації системи 

оподаткування доходів фізичних осіб в Україні. 

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішено ряд 

взаємопов’язаних завдань: 

- уточнити зміст поняття «доходи фізичних осіб» як основи формування 

приватних фінансів та бази оподаткування; 

- визначити об’єкт оподаткування податком на доходи фізичних осіб та 

особливості оподаткування окремих видів доходів громадян; 

- узагальнити світовий досвід застосування моделей оподаткування доходів 

фізичних осіб та виокремити їх основні елементи, які доцільно впровадити в 

Україні; 

- оцінити загальний стан фінансової спроможності фізичних осіб та визначити 

потенціал для застосування стимулюючого податкового регулювання у 

напрямі зміцнення приватних фінансів; 

- визначити соціально-економічну ефективність та виявити суперечності 

механізму функціонування системи оподаткування доходів фізичних осіб в 

Україні; 

- удосконалити теоретичні засади побудови ефективної системи оподаткування 

доходів фізичних осіб, як основи формування приватних та публічних 

фінансів;  

- визначити напрями модернізації системи оподаткування доходів фізичних 

осіб в Україні шляхом обґрунтування її моделі; 

- запропонувати шляхи забезпечення розподільчої функції системи 

оподаткування доходів фізичних осіб на рівні місцевих бюджетів. 

Об’єктом дослідження є система оподаткування доходів фізичних осіб в 

Україні. 

Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти системи 

оподаткування доходів фізичних осіб, як основи розвитку формування 

приватних та публічних фінансів в Україні. 

Методи дослідження. Розв’язання поставлених завдань зумовило 

використання наступних методів дослідження: критичний аналіз літературних 
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джерел  та наукова абстракція – при поглибленні тлумачення поняття «дохід», 

структури системи оподаткування доходів фізичних осіб; логіко-історичний та 

аналіз і синтез – при дослідженні періодизації розвитку системи оподаткування 

доходів фізичних осіб в Україні, системний та структурний – при розкритті 

сутності оподаткування доходів фізичних осіб, як інструменту формування 

приватних та публічних фінансів; економіко-статистичний та графічний – при 

визначенні ефективності існуючої системи оподаткування доходів фізичних 

осіб в Україні; порівняння, наукового узагальнення – при оцінці вітчизняного 

та світового досвіду проведення політики оподаткування доходів фізичних осіб; 

статистичні – при дослідженні питання формування приватних фінансів, оцінці 

їх платоспроможного потенціалу, визначенні розподільчих ефектів системи 

оподаткування доходів фізичних осіб; метод оптимізації – при обґрунтуванні 

напрямів модернізації системи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні 

та її розподільчої ефективності. 

Інформаційною базою дослідження є нормативно-правові акти України з 

питань оподаткування доходів фізичних осіб, статистичні та аналітичні 

матеріали Державної казначейської служби України, Державної служби 

статистики України, Державної фіскальної служби України, Міністерства 

фінансів України, Національного банку України, Організації економічного 

співробітництва і розвитку, Євростату, а також наукові праці вітчизняних та 

зарубіжних вчених. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у вирішенні 

актуального науково-практичного завдання щодо удосконалення теоретичних 

засад та розробки практичних рекомендацій щодо модернізації системи 

оподаткування доходів фізичних осіб в Україні. 

Найбільш суттєві положення дисертаційної роботи, що характеризують її 

новизну, є наступні:  

удосконалено: 

- підходи до модернізації системи оподаткування доходів фізичних осіб 

шляхом запровадження шестиступеневої прогресивно-регресивної моделі 

податку, в основу побудови податкової шкали якої покладено 

неоподатковуваний мінімум в розмірі об’єктивної величини прожиткового 

мінімуму, а при оподаткуванні сукупного доходу домогосподарства (сім’ї) – 

об’єктивної величини прожиткового мінімуму з розрахунку на кожного члена 

такого домогосподарства (сім’ї), з метою стимулювання переходу на 

оподаткування сукупного доходу домогосподарства, що суттєво підвищить 

платоспроможність приватних фінансів; 

- теоретичні підходи щодо застосування системи коригуючих коефіцієнтів 

до ставки податку на доходи фізичних осіб, які враховують майновий, 

сімейний, соціальний стан платника податку, регіональний аспект, що 

дозволить підвищити соціальну складову системи оподаткування доходів 

фізичних осіб; 

- класифікацію податкових пільг з податку на доходи фізичних осіб 

шляхом розширення її за рахунок пільг, орієнтованих на стимулювання 

платників податків щодо інвестування в розвиток людського капіталу, 
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покращання середовища власного проживання, зняття граничних обмежень 

щодо абсолютних значень їх розмірів, здійснення заощаджень в організованих 

формах, що має забезпечити збільшення присутності приватного грошового 

ресурсу на споживчому та фінансовому ринках; 

-  підходи до структурування складових системи оподаткування доходів 

фізичних осіб шляхом включення до них податку на доходи фізичних осіб (при 

загальній системі оподаткування), єдиного податку (при спрощеній системі 

оподаткування), а також тимчасових платежів, зборів податкового та 

неподаткового характеру; запропоновано використовувати в якості 

опосередкованої форми оподаткування доходів фізичних осіб майнові податки, 

зокрема, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

некомерційного призначення, який повинен враховуватися в розрахунку 

остаточного залишку доходу, що підлягає оподаткуванню; 

дістало подальшого розвитку: 

- визначення змісту поняття «дохід» як об’єкта оподаткування шляхом 

віднесення до доходу будь-якого заробленого чи отриманого нового або 

прирощеної частини існуючого активу, який збільшує спроможність його 

отримувача щодо споживання, заощаджень та інвестицій, що дозволяє 

розглядати в якості повноцінного об’єкта оподаткування лише позитивну 

різницю, отриману в процесі трансформації активу в його матеріально-

грошовій формі; 

- порядок зарахування податку на доходи фізичних осіб до місцевих 

бюджетів на основі паритетності їх статусу в бюджетній системі, за умови 

запровадження прогресивно-регресивної моделі, дворівневого податку на 

доходи фізичних осіб – загальнодержавного та місцевого; передбачається 

загальнодержавним податком оподатковувати надвисокі доходи задля 

підвищення участі членів суспільства, які отримують такі доходи, у формуванні 

ресурсної бази державного та місцевих бюджетів; 

- механізм розподілу надходжень податку на доходи фізичних осіб (в 

частині, що зараховується до місцевих бюджетів) між місцевими бюджетами на 

основі бюджетної типології, в основу якої слід покласти структуру видаткових 

повноважень бюджетів щодо забезпечення членів територіальної громади 

відповідними послугами та фінансування інфраструктури, яку утримують 

місцеві бюджети, що забезпечить оптимізацію розподілу акумульованих через 

бюджет доходів з позиції соціально-економічного розвитку територій, а також 

кожного члена громади.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

розроблені та запропоновані в дисертаційній роботі наукові підходи, висновки і 

практичні рекомендації поглиблюють розуміння оподаткування доходів 

фізичних осіб та мають науково-практичне значення при його удосконаленні. 

Запропоновані наукові положення, рекомендації і висновки можуть бути 

використані як при розробці законодавчих актів щодо удосконалення системи 

оподаткування доходів фізичних осіб, так і в навчальному процесі при 

викладанні економічних дисциплін. 
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Наукові висновки та результати, зокрема, в частині дослідження напрямів 

удосконалення системи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні, а саме 

удосконалення системи пільг з податку на доходи фізичних осіб, порядку його 

адміністрування, спрямовані на підвищення платоспроможної активності 

фізичних осіб на споживчому та інвестиційному ринках, збільшення 

спроможності місцевих бюджетів щодо забезпечення членів територіальних 

громад необхідними послугами,  були використані у Державній фіскальній 

службі України при плануванні її діяльності (довідка № 18936/6/99-99-13001-

01-15 від 31.05.2018 р.). 

Викладені в дисертаційній роботі висновки щодо удосконалення 

оподаткування та адміністрування податку на доходи фізичних осіб 

використані в Американській торгівельній палаті в Україні при обговоренні 

представниками бізнес-спільноти пропозицій щодо оподаткування доходів 

фізичних осіб (довідка №18-269 від 16.05.2018 р.). 

Сформульовані у дисертаційній роботі теоретичні положення та 

практичні рекомендації щодо удосконалення системи пільг з податку на доходи 

фізичних осіб, порядку його адміністрування, підвищення ролі податку у 

збільшенні фінансової спроможності фізичних осіб використані в Міністерстві 

фінансів України при підготовці інформаційно-аналітичних матеріалів та при 

реалізації відповідних завдань в межах Середньострокового плану 

пріоритетних дій Уряду до 2020 р. Плану заходів з реалізації Стратегії 

реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки 

(довідка № 23-2017 від 14.12.2017 р.).  

Основні теоретичні положення дисертаційної роботи були впроваджені у 

навчальний процес і використовувалися при розробці та проведенні лекцій і 

практичних занять для студентів економічного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка спеціальності «Фінанси і 

кредит» при викладанні курсу «Податкова система», а саме: порядок 

оподаткування податком на доходи фізичних осіб; особливості оподаткування 

окремих видів доходів фізичних осіб; світовий досвід оподаткування доходів 

фізичних осіб (довідка № 013/252 від 07.06.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Наукові положення, висновки та 

рекомендації, що містяться в дисертаційній роботі, отримані здобувачем 

особисто. Дисертаційна робота є самостійним науковим дослідженням, у якому 

відображено авторське бачення модернізації системи оподаткування доходів 

фізичних осіб в Україні. Внесок автора відображено у списку наукових праць, 

за якими було апробовано дисертаційне дослідження. 

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення та 

практичні результати дослідження оприлюднено на 5 міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних конференціях, зокрема: «Світові тенденції 

та перспективи розвитку фінансової системи України» (м. Київ, 2015), «Світові 

тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України» (м. Київ, 2016), 

«Інноваційний потенціал сучасної економічної науки» (м. Тернопіль, 2017), 

«Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України» (м. 
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Київ 2017), «Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень» 

(м. Київ, 2017).  

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 14 наукових 

праць загальним обсягом 5,65 друк. арк., з яких 6 статей у у наукових фахових 

виданнях України, із них 6 , що входять до міжнародних наукометричних баз 

даних; 1 стаття в інших наукових виданнях України; 3 статті у наукових 

періодичних виданнях іноземних держав; 5 публікації за матеріалами 

міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить 282 сторінки друкованого тексту. Основний зміст 

дисертаційної роботи викладено на 186 сторінках друкованого тексту. 

Дисертація містить 23 рисунки, 19 таблиць. Робота має 36 додатків, розміщених 

на 48 сторінках. Список використаних джерел налічує 269 найменувань на 29 

сторінках. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено об’єкт 

та предмет, мету, завдання та методи дослідження, розкрито наукову новизну, 

практичне значення одержаних результатів, зазначено особистий внесок автора 

та дані щодо апробації результатів дисертаційної роботи.  

У першому розділі «Теоретичні засади функціонування системи 

оподаткування доходів фізичних осіб» окреслено методологічні підходи до 

визначення змісту поняття «дохід» як основи формування приватних фінансів 

та об’єкта оподаткування, сформульовано теоретичні основи побудови 

ефективної системи оподаткування доходів фізичних осіб, узагальнено світовий 

досвід оподаткування доходів фізичних осіб. 

За результатами узагальнення наукових підходів до визначення змісту 

поняття «дохід» як об’єкта оподаткування визнано доцільним віднесення до 

доходу будь-якого заробленого чи отриманого нового або прирощеної частини 

існуючого активу, який збільшує спроможність його отримувача щодо 

споживання, заощаджень та інвестицій. З метою забезпечення коректності 

трактування поняття «дохід» в частині надходжень від окремих послідовних дій 

з трансформації активу в межах його грошово-речової форми, розвинуто 

позицію, за якої оподатковувати слід лише суму перевищення первинної суми 

коштів, отриманих внаслідок відповідної операції, скореговану на коефіцієнт 

інфляційного знецінення.  

Оподаткування доходів фізичних осіб розглядається з позиції 

інструментарію підвищення платоспроможності приватних фінансів. Останні, 

серед іншого, розглядаються через призму фінансів домогосподарства, що, з 

огляду на природу останнього, дозволяє здійснити їх внутрішнє структурування 

за суб’єктним складом (особа, сім’я, родина, сумісно проживаючі особи (без 

родинного зв’язку)), з урахуванням якого має будуватися відповідна модель 

оподаткування доходів, виходячи з принципу добровільності вибору форми 

оподаткування – персональних чи сукупних. 
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Враховуючи, що доходи фізичних осіб є джерелом формування 

приватних фінансів, завдання оподаткування вбачається в забезпеченні 

максимальної реалізації притаманних домогосподарству функцій 

(постачальницької, виробничої, споживчої, заощаджувальної (інвестиційної)), 

мінімізації на цій основі ризиків зменшення рівня його присутності у 

відповідних сегментах ринку.  

Структурування податкових інструментів за типами фінансової поведінки 

домогосподарств на основі систематизації їх функцій створює можливість 

точкового впливу на мотиваційну поведінку фізичних осіб щодо 

розпорядження власними фінансами через формування відповідних стратегій з 

урахуванням ієрархії вподобань та/або потреб, які можуть базуватися на різних 

концепціях (наприклад, на концепції життєвого циклу або ж концепції 

трансфертів між поколіннями однієї родини, або ж на оцінках ймовірних 

ризиків зменшення платоспроможності тощо). 

В межах завдання посилення соціальної функції системи оподаткування 

доходів фізичних осіб обґрунтовано необхідність покладення в основу її нової 

моделі принципу «достатність доходу», що дасть змогу отримання платником 

податку після оподаткування чистого доходу на рівні не нижче реального 

прожиткового мінімуму. При цьому в новій моделі має використовуватися 

виключно показник «реальний прожитковий мінімум», що відповідало б 

природі і не спотворювало реальний зміст поняття базового соціального 

стандарту – «прожитковий мінімум». Інакше втрачається сенс наукового 

обґрунтування оптимального фіскального навантаження при здійсненні 

переходу на прогресивне оподаткування, а визначення правильних діапазонів 

шкал прогресії є неможливим. 

Чистий дохід розглядається як можливості фізичної особи 

(домогосподарства) щодо здійснення споживання, заощаджень та інвестицій. 

Будь-які надмірні вилучення доходу, або ж хибне тлумачення його окремих 

складових з точки зору доцільності та обґрунтованості кваліфікації саме як 

доходу означає зменшення таких можливостей з відповідними наслідками, як 

для фізичної особи, так і для територіальної громади та суспільства. Загальна 

схема формування фінансових можливостей фізичної особи в контексті 

дотримання критерію «достатність доходу», передбачає, що його нижньою 

межею (гранична межа споживання), є реальний прожитковий мінімум, 

верхньою – обсяг фінансових вилучень (гранична межа вилучень). 

Сформульовано концептуальні засади нової моделі оподаткування 

доходів фізичних осіб. Під модернізацією системи оподаткування доходів 

фізичних осіб запропоновано розуміти якісне оновлення інструментарію 

оподаткування доходів фізичних осіб відповідно до концепції підвищення 

платоспроможності приватних фінансів, як основи зростання добробуту 

громадян.  Обґрунтовано доцільність запровадження прогресивно-регресивної 

шкали оподаткування з обов’язковим введенням неоподатковуваного мінімуму 

на рівні реального прожиткового мінімуму (з одночасною відміною податкової 

соціальної пільги). Це дасть змогу встановити справедливу диференціацію 

податкового навантаження на фізичних осіб з різним рівнем доходів, 
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сформувати прошарок реального (а не статистичного, що визначається на 

«квазі» соціальних стандартах) середнього класу. Невід’ємним елементом такої 

моделі має стати якісно нова (за змістом та параметрами) система податкових 

пільг. Її основними характеристиками мають бути: зняття обмежень щодо 

кількості індивідуальних податкових пільг та їх розміру на одного платника 

податку; розширення переліку податкових пільг за рахунок пільг активного 

спрямування, які передбачали б розгалужену систему вилучень з бази 

оподаткування різноманітних витрат, пов’язаних з інвестиціями в людський 

капітал, операціями інвестиційного характеру. 

Для оцінки сукупного рівня податкового навантаження на доходи 

фізичних осіб запропоновано використовувати майнові податки, у першу чергу, 

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, некомерційного 

призначення, як такі, що мають спільне з податком на доходи фізичних осіб 

джерело сплати та виступають опосередкованою формою оподаткування 

доходів фізичних осіб. 

В ході аналізу систем оподаткування доходів фізичних осіб у різних 

країнах виділено елементи, які повинні бути впроваджені в Україні, а саме: 

прогресивне оподаткування; розгалужена система податкових пільг з широким 

асортиментом вирахувань з доходу, її орієнтація на стимулювання активності 

громадян у сферах споживання та заощаджень; неоподатковуваний мінімум, що 

базується на об’єктивній величині соціального стандарту; оподаткування 

сукупного доходу домогосподарства (сім’ї). 

У другому розділі «Аналіз ефективності системи оподаткування 

доходів фізичних осіб в Україні» проаналізовано доходи та витрати 

домогосподарств України, систему оподаткування доходів фізичних осіб та її 

фіскальну та соціальну ефективність. 

За результатами аналізу приватних фінансів на основі дослідження 

доходів і витрат домогосподарств встановлено загальний низький їх 

платоспроможний рівень, що визначає обмежену присутність на споживчому та 

фінансовому ринках. Незаперечним фактом виступає нераціональна структура 

бюджету домогосподарства за доходами та витратами, яка суттєво відрізняється 

від науково обґрунтованої та фактичної в країнах Європейського Союзу.  

В Україні надзвичайно низький рівень сукупних доходів домогосподарств 

– за підсумками 2017 р. з розрахунку на одного члена домогосподарства 

припадає лише 3797,63 грн., тобто трохи більше розміру мінімальної заробітної 

плати (3200,00 грн.). Грошові доходи, які є основою фінансів домогосподарств, 

в розрахунку на одного члена домогосподарства складають лише 3386,73 грн., 

що майже на рівні розміру мінімальної заробітної плати. Найбільший ризик для 

фінансів домогосподарств становить низька частка оплати праці в їх грошових 

доходах – лише 59,9% (за підсумками 2017 р.). При цьому особливо 

негативною виглядає ситуація зближення розмірів середньої заробітної плати 

та фактичного прожиткового мінімуму, що є свідченням знецінення вартості 

робочої сили, принаймні у легальному секторі, та, з точки зору 

бюджетоутворення, відсутності перспектив щодо розширення податкової бази з 

податку на доходи фізичних осіб. 
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В структурі сукупних ресурсів домогосподарств суттєвою (32,7% станом 

на 2017 р.) є частка соціальної допомоги від держави та родичів, які певною 

мірою забезпечують вивільнення частини грошового ресурсу на витрати 

споживчого та неспоживчого характеру. Проте, в загальній своїй масі зазначені 

види ресурсів, особливо ті, які представлені у вигляді готівки, або ж в якості 

заміщення витрат на харчування чи отримання певних послуг, є незначними (в 

сукупності їх обсяг – 2670,00 грн. на одне домогосподарство – не перевищує 

розмір мінімальної заробітної плати – 3200 грн.; це при тому, що більше 

половини (1400,771 грн. або 52,4%) зазначеного обсягу ресурсів становлять 

пенсії). Це зумовлює необхідність витрачання власного грошового ресурсу, 

отриманого, наприклад, у вигляді заробітної плати, на заміщення нестачі тих 

товарів, які домогосподарство отримує в якості допомоги у будь-якій формі. За 

рахунок отримання певних ресурсів, незалежно від форми, відбувається 

зміщення грошової пропозиції (тобто попиту) в інші сегменти споживчого 

ринку, зменшуючи при цьому ємність відповідних сегментів, в яких міг би бути 

присутнім відповідний грошовий ресурс. Показник «відношення соціальних 

допомог та інших одержаних трансфертів до заробітної плати» (у 

середньорічному обчисленні) в Україні становить в межах 1 зі щоквартальними 

коливаннями в діапазоні 75-106%, на відміну від країн, де значення цього 

показника не перевищує 70%, що свідчить про незначну роль легальної 

заробітної плати у формуванні доходів домогосподарств, недооціненість 

вартості робочої сили та високий рівень тіньової зайнятості. 

Витрати на продовольчі товари та харчування поза домом (станом на 

2017 р.) традиційно складають більше половини грошових витрат 

домогосподарств (51,8%), на непродовольчі товари – чверть (25,9%), на оплату 

послуг – 113,6% (рис. 1). 

51,80

25,90

13,60

2,00
6,70

на продовольчі товари та харчування поза домом

на непродовольчі товари

на оплату послуг (без витрат на харчування поза
домом)

на особисте підсобне господарство

інші витрати

 
Рис. 1. Структура грошових витрат домогосподарств України у 2017 р., % 

Джерело: сформовано за даними статистики домогосподарств, яку формує Державна служба 

статистики України. 

 

Таким чином, вже за першим складовим елементом грошових витрат – 

продовольство (йдеться про індикатор національної безпеки – «економічна 

доступність продуктів харчування», гранично допустимий рівень якого 

становить 60%) наявна структура грошових витрат домогосподарств України не 

відповідає її оптимальним параметрам. В цілому середньодушовий місячний 

обсяг споживчих витрат в домогосподарствах, зокрема, за підсумками 2017 р., 



10 

 

становив усього 2692,88 грн., що не набагато більше за офіційний розмір 

прожиткового мінімуму та набагато менше за його реальну величину. Висока 

частка витрат на продовольство, оплату житла, комунальних продуктів та 

послуг, охорону здоров’я, які формують левову частку споживчих витрат у 

грошових витратах домогосподарств – 91,3% (станом на кінець 2017 р.), 

зумовлюють малу частку витрат на заощадження – лише 3,1%. 

Існуюча тенденція формування доходів і витрат населення України, який 

є довгостроковим і має ознаки стійкого, ілюструє потребу і значний потенціал 

для підвищення платоспроможності приватних фінансів. Завдання 

стратегічного характеру вбачається у формуванні у населення можливостей 

здійснення заощаджень та інвестицій, що є ознакою особистого добробуту та 

розвитку фінансової системи країни. Через належне оподаткування також слід 

розглядати потенціал зниження рівня тіньових доходів фізичних осіб. 

Аналіз чинної системи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні 

дозволяє зробити висновки, що її чинна модель в процесі еволюції, змінюючись 

почергово з прогресивної до пропорційної, згодом до слабо прогресивної, в 

останньому її варіанті повернулась до пропорційної моделі, супроводжуючись 

посиленням фіскальної функції. Їй властиві відсутність неоподатковуваного 

мінімуму, диференціації податкових ставок між видами доходів (йдеться про 

інвестиційні доходи, які сьогодні оподатковуються за ставкою, що й основний 

дохід). Податкові ставки не диференціюються між категоріями фізичних осіб за 

рівнем статку. В цілому неефективною є система податкових пільг через 

обмеження порогових значень сум для віднесення до податкової знижки, 

неможливість застосування податкової знижки до доходів, відмінних від 

заробітної плати. Податкова соціальна пільга не забезпечує в кінцевому 

залишку платнику податку суму чистого доходу, який був би не меншим за 

розмір реального прожиткового мінімуму. Система податкових пільг не 

орієнтує на збільшення інвестування в людський капітал та підвищення 

комфортності індивідуального середовища проживання. На сьогодні відсутня 

можливість оподаткування сукупного доходу домогосподарства (сім’ї). В 

системі оподаткування доходів фізичних осіб  не враховуються інші податкові 

інструменти, які є формою опосередкованого оподаткування таких доходів і 

джерелом сплати яких є поточний дохід. В сукупності наявність таких 

недоліків робить чинну систему оподаткування доходів фізичних осіб 

неспроможною нівелювати негативний вплив політики доходів, яка базується 

на необ’єктивних значеннях базових соціальних стандартів і гарантій, та 

обумовлює нагальну потребу її модернізації. 

Аналіз розподільчих ефектів системи оподаткування доходів фізичних 

осіб в Україні свідчить про відсутність паритетності в балансуванні ресурсних 

можливостей місцевих бюджетів щодо належного фінансування забезпечення 

членів територіальних громад відповідними послугами. Причиною цього є, 

серед іншого, недосконалість та нестабільність механізму закріплення 

надходжень від оподаткування доходів фізичних осіб у різних формах за 

місцевими бюджетами та їх подальшого розподілу між бюджетами різних 

рівнів. Це свідчить про невисоку фіскальну, в контексті бюджетоутворення, 
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ефективність зазначеної системи. Хоча надходження від податку на доходи 

фізичних осіб і займають домінуюче (у відносному вимірі) положення в 

структурі доходів місцевих бюджетів, його бюджетоутворююча функція (в 

абсолютному значенні) залишається досить незначною, якщо оцінювати її в 

контексті формування загальної ресурсної бази місцевих бюджетів з 

урахуванням централізованих трансфертів (табл. 1).  

Таблиця 1 

Бюджетоутворююча функція податку на доходи фізичних осіб у 

формуванні ресурсної бази місцевих бюджетів України у 2011-2017 рр. 
Показники Роки 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Частка податкових надходжень в 

загальних доходах місцевих 

бюджетів (без врахування 

трансфертів з Державного 

бюджету), % 

84,3 85,2 86,7 86,3 81,5 85,7 87,6 

Частка надходжень від податку на 

доходи фізичних осіб (%) в:  

       

- податкових надходженнях місцевих 

бюджетів 

74,0 71,1 70,8 71,6 56,0 59,8 55,0 

- загальних доходах місцевих 

бюджетів (без врахування 

трансфертів з Державного 

бюджету)  

62,4 60,6 61,4 61,8 45,6 51,3 48,2 

- загальних доходах місцевих 

бюджетів (з урахуванням 

трансфертів з Державного 

бюджету)  

39,8 27,1 29,2 27,0 18,7 22,5 22,0 

Джерело: розраховано автором за даними статистичної звітності з виконання бюджетів, яку 

формує Державна казначейська служба України. 

 

Зниження розподільчої ефективності системи оподаткування доходів 

фізичних осіб відбулося також із започаткуванням процесу формування 

об’єднаних територіальних громад, за наслідками якого мало місце 

дискримінації я самоврядних бюджетів в частині зарахування до них податку на 

доходи фізичних осіб в залежності від ступеня участі у цьому процесі.  

У третьому розділі «Основні цілі та напрями модернізації системи 

оподаткування доходів фізичних осіб в Україні» визначено шляхи модернізації 

системи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні та окреслено напрями 

правового забезпечення її розподільчого ефекту. 

Обґрунтовано напрями підвищення дієвості системи оподаткування 

доходів фізичних осіб  як інструменту трансформації їх частини в публічні 

місцеві фінанси. Такими, зокрема, є забезпечення паритетності в закріпленні 

надходжень від податку на доходи фізичних осіб за самоврядними бюджетами, 

незалежно від ступеню участі відповідних територіальних громад в процесі їх 

об’єднання,а також здійснення розподілу надходжень від податку між 

місцевими бюджетами на основі бюджетної типології. Останнє спрямоване на 
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оптимізацію розподілу акумульованої через податкову систему частини 

приватних фінансів між територіями, в залежності від ступеню їх участі в 

забезпеченні платника податку робочим місцем та соціальними послугами. Для 

забезпечення високого розподільчого ефекту системи оподаткування доходів 

фізичних осіб запропоновано запровадити гнучкий механізм перерозподілу 

відповідних надходжень між місцевими бюджетами різних рівнів. Загальна 

усереднена схема розподілу надходжень податку на доходи фізичних осіб між 

самоврядними, включаючи бюджети об’єднаних територіальних громад, 

районним та обласним бюджетами має виглядати, на наш погляд, такою: 

60:20:20% відповідно. Корегування такого співвідношення вбачається 

доцільним здійснювати на основі згаданої бюджетної типології.  

Модернізація системи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні має 

здійснюватися наступним чином: 

1. Введення неоподатковуваного мінімуму (зі  скасуванням податкової 

соціальної пільги), незалежно від рівня доходу платника податку, на рівні 

реального прожиткового мінімуму. При оподаткуванні сукупного доходу 

домогосподарства (сім’ї) величина такого неоподатковуваного мінімуму має 

становити суму реальних прожиткових мінімумів з розрахунку на кожного 

члена такого домогосподарства (сім’ї), збільшену на відповідний коефіцієнт; 

розмір такого неоподатковуваного мінімуму додатково може збільшуватися для 

окремих категорій фізичних осіб, які за станом здоров’я потребують значних 

витрат на придбання певних послуг (наприклад, лікування). 

2. Запровадження прогресивно-регресивної моделі з 6-ти ступеневою 

шкалою оподаткування, інтервали якої диференціюються пропорційно 

відповідній величині реального прожиткового мінімуму, із встановленням в 

розрізі таких інтервалів податкових ставок щодо суми перевищення доходу над 

його значенням у попередньому податковому інтервалі (табл. 2). 

Таблиця 2 

Розрахункові податкові інтервали при прогресивно-регресивній шкалі 

оподаткування податком на доходи фізичних осіб 

П
о

д
ат

к
о

в
і 

ін
те

р
в
а
л
и

 Абсолютне 

значення доходу 

в межах 

податкового 

інтервалу, грн.  

Ставка 

податку, 

% 

Середня 

ефективна 

ставка 

податку, 

грн.  

Варіант 1 Варіант 2 

Розмір податкового інтервалу, неоподатковуваних 

мінімумів (НП) 

при НП в розмірі 10000 

грн. 

при НП в розмірі 1600 грн. 

1 0 – 10000 0 0 0 – 1 НП 0 – 6 НП 

2 10001-30000 10 10,0 1 НП + 1 гривня – 3 НП 6 НП + 1 гривня – 19 НП 

3 30001-100000 15 11,9 3 НП + 1 гривня – 10 НП 19 НП + 1 гривня – 62 НП 

4 100001-500000 20 18,3 10 НП + 1 гривня – 50 НП 62 НП + 1 гривня – 312 НП 

5 500001-1000000 25 22,3 50 НП + 1 гривня – 100 НП 312 НП + 1 гривня – 625 НП 

6  понад 1000000 18 20,2 понад 100 НП понад 625 НП 

Джерело: розроблено автором.  

Наявність двох варіантів встановлення розмірів податкових інтервалів 

зумовлено ймовірними сценаріями розвитку подій щодо державної політики у 

сфері державних соціальних стандартів та гарантій, у першу чергу, щодо 

величини «прожиткового мінімуму». Варіант 1 передбачає перехід на 

використання виключно реального прожиткового мінімуму, варіант 2 – 
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базується (з високим ступенем ймовірності) на прогнозі збереження існуючої 

практики розрахунку розміру прожиткового мінімуму.  

3. Застосування корегуючих коефіцієнтів до ставки податку на доходи 

фізичних осіб в залежності від наявності дітей у платника податку, його віку, 

статусу зайнятості дружини, яка виховує дітей, наявності інвалідності (для 

працюючих), кількості осіб з інвалідністю, які перебувають на утриманні 

платника податку, типу території (регіональний коефіцієнт – з урахуванням 

рівня депресивності відповідних територій), динаміки показника «багатство». 

Застосування останнього передбачає коригування ставки податку (відтак, 

обсягу річного податкового зобов’язання) в залежності від динаміки показника 

«багатство» протягом звітного періоду (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               – багатство; 

              – поправочний коефіцієнт до ставки податку на доходи фізичних осіб 
 

Рис. 2. Логічна схема застосування поправочного коефіцієнта до ставки 

податку на доходи фізичних осіб в залежності від параметрів зміни показника 

«багатство» 
Джерело: розроблено автором. 

При позитивному тренді показника «багатство» (ліва шкала) значення 

корегуючого коефіцієнта до ставки податку (К1) не повинно перевищувати 1 

(лінія відсічення АВ). При негативному ж тренді (права шкала) значення 

корегуючого коефіцієнта (К4) має бути більшим від темпу падіння показника 

«багатство» (К3). У такому разі компенсуватиметься інтенсивність збіднення 

платників податку, у першу чергу, їх незаможних категорій. Такий підхід 

забезпечить вирівнювання платоспроможності їх фінансів та може бути 

застосований як альтернативний методу корегування зобов’язань з податку на 

доходи фізичних осіб на інфляцію, який має застосування у світі. 

4. Якісне розширення структури та підвищення порогових значень 

абсолютних обмежень розмірів податкової знижки, виходячи із завдання 

підвищення платоспроможності приватних фінансів. 

0,0 

0,0 
+ 

- 

1,0 

К1 

К2 К3 

К4 

1,0 
А Б 

Ліва шкала Права шкала 
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5. Запровадження (на добровільній основі) інституту оподаткування 

сукупного доходу домогосподарства (сім’ї) з встановленням понижуючого 

коефіцієнта до кінцевої ставки податку чи розміру податкового зобов’язання, 

диференційованого в залежності від розміру домогосподарства, віку та стану 

здоров’я його членів, кількості осіб, які перебувають на утриманні платника 

податку тощо. 

Видається доречним запровадження у перспективі дворівневого податку 

на доходи фізичних осіб – загальнодержавного та місцевого. 

Загальнодержавним податком передбачається оподатковувати надвисокі 

доходи. За рахунок такого податку доцільно формувати фінансовий ресурс для 

реалізації капіталомістких регіональних інвестиційних проектів. 

Обґрунтовано доцільність запровадження в системі Державної фіскальної 

служби України електронного сервісу (так званого tax calculator - податкового 

калькулятора), що дозволяє шляхом здійснення платником податку 

послідовних кроків визначити кінцевий обсяг податкового зобов’язання, який 

має вважатися узгодженим з податковими органами і остаточним для сплати.  

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне обґрунтування та 

запропоновано нове розв’язання науково-прикладного завдання модернізації 

системи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні. Результати 

дослідження дали змогу сформувати висновки і пропозиції теоретичного та 

науково-практичного характеру відповідно до поставленої мети і завдань. 

1. Запропоновано доходом фізичних осіб вважати будь-який зароблений 

чи отриманий новий актив або прирощену частину існуючого активу, який 

збільшує платоспроможність його отримувача, зокрема, щодо споживання, 

заощаджень та інвестицій. З об’єкта оподаткування мають бути вилучені 

надходження, отримані в результаті послідовних трансформацій активу в 

межах його грошово-речової форми, за виключенням ситуації, коли наслідком 

такої трансформації виникає позитивна різниця між ціною продажу та 

придбання такого активу, скорегована на коефіцієнт інфляційного знецінення. 

2. Комплексний аналіз доходів і витрат домогосподарств України 

засвідчує загальний низький платоспроможний рівень приватних фінансів, що 

звужує їх присутність на споживчому та фінансовому ринках, обмежує 

можливості інвестування в розвиток людського потенціалу, та одночасно 

ілюструє значний потенціал для застосування податкового інструментарію з 

метою його підвищення, виходячи з типу та можливостей зміни фінансової 

поведінки та фінансової стратегії власників приватних фінансів.  

3. Основними недоліками чинної моделі оподаткування доходів фізичних 

осіб в Україні є наступні: домінанта фіскальної функції; невисока 

бюджетоутворююча ефективність; звуженість системи податкових пільг та 

наявність граничних обмежень щодо їх розмірів, неспроможність її формувати 

дієві стимули для інвестування в людський капітал, здійснення заощаджень в 

організованих формах, формування належної демографічної поведінки, 

інвестування в покращання якості середовища проживання; нестабільність, що 
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не дозволяє формувати довгострокові стратегії фінансової поведінки фізичних 

осіб; неврахування об’єктивних величин базових соціальних стандартів і 

гарантій, внаслідок чого оподатковується частина доходу, яка апріорі не 

повинна оподатковуватися; відсутність можливості оподатковувати сукупний 

дохід домогосподарства (сім’ї); неспроможність здійснення оцінки сукупного 

прямого податкового навантаження на доходи громадян через неврахування 

інструментів опосередкованої форми оподаткування поточних доходів; 

недосконалі механізми зарахування надходжень від податку на доходи 

фізичних осіб до місцевих бюджетів та їх розподілу між ними, наслідком чого є 

зменшення можливостей місцевих бюджетів щодо належного фінансування 

забезпечення членів територіальних громад відповідними послугами.  

4. В системах оподаткування доходів фізичних осіб у різних країнах 

доцільно виділити окремі елементи, які слід впровадити в Україні: прогресивне 

оподаткування; розгалужена систем податкових пільг, її орієнтація на 

стимулювання активності громадян у сфері споживання та заощаджень; 

наявність неоподатковуваного мінімуму; оподаткування сукупного доходу 

домогосподарства (сім’ї) тощо.  

5. Соціально орієнтована модель оподаткування доходів фізичних осіб 

має базуватися на ключовому критерії – достатність доходу (нижньою межею 

якого має виступати об’єктивна величина прожиткового мінімуму), як 

оціночному параметрі платоспроможності приватних фінансів та запобіжнику 

виходу їх власників з числа активних учасників ринку. Через такий критерій 

забезпечується внутрішньо-функціональне збалансування системи 

оподаткування доходів фізичних осіб, перетворення її на регулюючий 

інструмент, застосування якого підпорядковане базовому індикатору 

суспільного розвитку – «добробут громадян» та вирішенню однієї з ключових 

проблем – створення реального (що базується на об’єктивних величинах 

соціальних стандартів) середнього класу. Система оподаткування доходів 

фізичних осіб має передбачати сегментацію інструментів впливу відповідно до 

їх мотивацій на різних стадіях життєвого циклу, забезпечуючи належний рівень 

фінансової спроможності відповідно до типу фінансової поведінки.  

6. Запропоновано модель модернізованої системи оподаткування доходів 

фізичних осіб в Україні. Обґрунтовано доцільність запровадження 

прогресивно-регресивної моделі з 6-ти ступеневою шкалою оподаткування з 

диференціацією інтервалів прогресії на основі об’єктивної величини 

прожиткового мінімуму та встановленням відповідних їм ставок податку в 

розмірі 0, 10, 15, 20, 25 та 18% (з суми перевищення доходу над його значенням 

у попередньому податковому інтервалі). При цьому державна політика у сфері 

оподаткування доходів фізичних осіб має розглядатися в інтегрованій єдності з 

державною політикою доходів, в основу яких мають бути покладені об’єктивні 

величини основних соціальних стандартів та гарантій. Це є запорукою 

встановлення об’єктивних розмірів шкал прогресії, а відтак належного 

структурування платників податків за рівнем їх статків (виділення реальної 

категорії «середній клас») та фіскального навантаження на них. 
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7. Обґрунтовано доцільність скасування  податкової соціальної пільги з 

одночасним запровадженням неоподатковуваного мінімуму на рівні 

об’єктивної величини прожиткового мінімуму з можливістю застосування щодо 

нього поправочних (у бік збільшення) коефіцієнтів щодо окремих категорій 

фізичних осіб, які з об’єктивних причин потребують значних витрат на 

отримання певних послуг. Передбачено можливість (на добровільній основі) 

оподаткування сукупного доходу домогосподарства (сім’ї), невід’ємними 

елементами якого мають бути: неоподатковуваний мінімум в розрахунку 

об’єктивної величини прожиткового мінімумів на кожного члена такого 

домогосподарства (сім’ї); поправочний коефіцієнт (підвищений – щодо 

величини неоподатковуваного мінімуму або понижуючий – до ставки податку 

чи розміру податкового зобов’язання), що має забезпечити зменшення 

фіскального навантаження порівняно з оподаткуванням за загальною схемою. 

8. Розроблено систему корегуючих коефіцієнтів до ставки податку на 

доходи фізичних осіб в залежності від наявності дітей у платника податку, його 

віку, статусу зайнятості дружини, яка виховує дітей, наявності інвалідності (для 

працюючих), кількості інвалідів, які перебувають на утриманні платника 

податку, типу території (регіональний коефіцієнт) тощо. Обґрунтовано 

необхідність необхідності якісного розширення структури та підвищення 

порогових значень абсолютних обмежень розмірів податкових пільг, 

розширення їх переліку за рахунок пільг, орієнтованих на: стимулювання 

платників податків щодо інвестування в розвиток людського капіталу; 

покращання середовища власного проживання; корегування демографічної 

поведінки; виведення доходу з тіні, збільшення його присутності в 

організованих формах заощаджень. 

9. Для підвищення ефективності адміністрування податку на доходи 

фізичних осіб доцільно запровадити в системі Державної фіскальної служби 

України електронний сервіс, який дозволяє визначити кінцевий обсяг 

податкового зобов’язання платника податку.  

10. З метою забезпечення високого розподільчого ефекту системи 

оподаткування доходів фізичних осіб запропоновано запровадити гнучкий 

механізм перерозподілу відповідних надходжень між місцевими бюджетами, 

виходячи з усередненої схеми розподілу надходжень податку на доходи 

фізичних осіб між самоврядними, включаючи бюджети об’єднаних 

територіальних громад, районним та обласним бюджетами, яка має виглядати, 

на наш погляд, такою: 60:20:20% відповідно. Коригування розподілу ресурсів 

відповідних бюджетів в частині надходжень податку на доходи фізичних осіб 

доцільно здійснювати із застосуванням бюджетної типології, в основу якої має 

бути покладена структура видаткових повноважень відповідних бюджетів.  
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АНОТАЦІЯ 

Іванюк В.Е. Модернізація системи оподаткування доходів фізичних 

осіб в Україні. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2019. 

Дисертацію присвячено дослідженню теоретико-методологічних основ 

оподаткування доходів фізичних осіб та розробці рекомендацій щодо 

модернізації його системи. Розкрито зміст доходів фізичних осіб як об’єкта 

оподаткування, уточнено базу оподаткування податком на доходи фізичних 

осіб, визначено особливості оподаткування окремих видів доходів. Здійснена 

оцінка загального стану фінансової спроможності фізичних осіб, визначено 

потенціал для застосування стимулюючого податкового регулювання у напрямі 

зміцнення приватних  фінансів, підвищення їх платоспроможності. Оцінено 

ефективність та виявлено суперечності чинного механізму функціонування 

системи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні. Узагальнено світовий 

досвід застосування моделей оподаткування доходів фізичних осіб та 

виокремлено їх основні елементи, які доцільно впровадити в Україні. 

Узагальнено теоретичні засади побудови ефективної системи оподаткування 

доходів фізичних осіб, як основи формування приватних та публічних фінансів. 

Визначено перспективи модернізації системи оподаткування доходів фізичних 

осіб в Україні шляхом обґрунтування моделі оподаткування доходів фізичних 

осіб, орієнтованої на підвищення її соціальної та регулюючої функцій. 

Визначено шляхи забезпечення розподільчої функції системи оподаткування 

доходів фізичних осіб через удосконалення порядку зарахування податку на 

доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів та його розподілу між ними. 

Ключові слова: податок на доходи фізичних осіб, доходи фізичних осіб, 

система оподаткування доходів фізичних осіб, приватні фінанси.  

АННОТАЦИЯ 

Иванюк В.Э. Модернизация системы налогообложения доходов 
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национальный университет имени Тараса Шевченкаю Киев, 2019. 

Диссертация посвящена исследованию теоретико-методологических 

основ налогообложения доходов физических лиц и разработке рекомендаций 
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по модернизации его системы. Раскрыто содержание доходов физических лиц 

как объекта налогообложения налогом на доходы физических лиц, определены 

особенности налогообложения отдельных видов доходов. Осуществлена оценка 

общего состояния финансовой способности физических лиц, определен 

потенциал для применения стимулирующего налогового регулирования в 

направлении укрепления частных финансов, повышения их 

платежеспособности. Оценено эффективность и выявлено противоречия 

существующего механизма функционирования системы налогообложения 

физических лиц в Украине. Обобщен мировой опыт применения моделей 

налогообложения доходов физических лиц и выделены их основные элементы, 

которые целесообразно внедрить в Украине. Обобщены теоретические основы 

построения эффективной системы налогообложения доходов физических лиц, 

как основы формирования частных и публичных финансов. Определены 

перспективы модернизации системы налогообложения доходов физических лиц 

в Украине путем обоснования модели налогообложения доходов физических 

лиц, ориентировнной на повышение ее социальной и регулирующей функцій. 

Обоснованы пути обеспечения распределенческой функции системы 

налогообложения доходов физических лиц через совершенствование порядка 

зачисления налога на доходы физических лиц в местные бюджеты и его 

распределения между ними. 

Ключевые слова: налог на доходы физических лиц, доходы физических 

лиц, система налогообложения доходов физических лиц, частные финансы. 

SUMMARY  

Ivanyuk V. E. Modernization of taxation system of personal income in 

Ukraine. – Manuscript.  
Thesis for the Candidate Degree in Economics, specialty 08.00.08. money, 

finance, and credit / Taras Shevchenko National University of Kyiv. — Kyiv, 2019. 

The dissertation is dedicated to the extension of theoretical and methodological 

basis of personal income taxation and development of recommendations on its 

modernization. 

The goal has been reached by solving the following tasks: the content of 

personal income as the basis of personal funds accumulation and the object of 

taxation is disclosed; the object of personal income taxation is specified; certain types 

of income taxation are determined; the global experience of using the systems of 

taxation of the incomes of citizens is generalized, and the main elements, which 

should be implemented in Ukraine, are outlined; the general financial capacity of 

individuals is estimated; the potential for application of stimulating tax regulation for 

private finance growth, increase in the solvency, in particular, in the spheres of 

consumption, savings, and investments, is determined; the effectiveness is assessed, 

and the contradictions of the current mechanism of functioning of the taxation system 

of personal income in Ukraine are detected; theoretical principles of developing an 

effective system of personal income taxation as the basis for private and public, in 

particular, local funds accumulation, are generalized; the prospects of modernization 

of the system of personal income taxation in Ukraine by substantiating the model of 
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taxation of personal income, aimed at increasing its social and regulatory functions, 

are determined; the ways of securing the distribution efficiency of the system of 

personal income taxation by improving the procedure of including the personal 

income tax to local budgets and its distribution are substantiated. 

In the process of solving the abovementioned problems in the dissertation, a 

comprehensive balanced system of correction coefficients to the basic rate of 

personal income tax is developed, which takes into account the property and family 

status of the taxpayer, his age and belonging to persons with disabilities, the number 

of people, including disabled, who live at the taxpayer’s expense, and the regional 

aspect; the ‘wealth’ index; in order to ensure the proper distribution effect, the 

approach to the allocation of funds from personal income tax between local budgets, 

based on the budget typology, is proposed, which should be based on the structure of 

expenditure powers of the respective budgets to provide the members of the 

respective territorial community with the relevant services; approaches to the 

structuring of the system of personal income taxation by including the personal 

income tax (under the general system of taxation), the single tax (under the simplified 

system of taxation), as well as temporary payments, taxes, and non-tax fees that have 

a common object of taxation, are improved. Taking into account the common object 

of taxation, in order to comprehensively assess the aggregate fiscal burden on the 

current income of an individual, it is proposed to use property taxes as an indirect 

form of taxation of personal income, in particular, a tax on real estate, other than a 

land plot, for non-commercial purposes; the system of personal income taxation by 

introducing a six-step progressive/regressive model, based on the establishment of tax 

scales on the ground of the criterion of ‘income adequacy’, imposes a non-taxable 

minimum in the amount of the objective value of the subsistence minimum, and at the 

taxation of the total income of a household (family)—the objective value of the 

subsistence minimum calculated per member of such household (family), increased 

by the correction factor, in order to stimulate the transition to the taxation of the 

consolidating income of the household; the structure of tax privileges on personal 

income tax by extending privileges to the active direction, removing the limits on the 

absolute values of their sizes, which, in the end, should ensure an increase in the 

presence of private monetary resources in the consumer and financial markets; the 

definition of meaning of the concept of ‘income’ has been developed as an object of 

taxation by assigning to the income of any earned or received new or increased part 

of the existing asset, which increases the capacity of its recipient in terms of 

consumption, savings, and investments. Such approach will allow, among other 

things, considering as a full-fledged tax object only the positive difference obtained 

in the course of successive processes of transformation of an asset within its material 

form, adjusted to the inflationary depreciation rate; the procedure of including the 

personal income tax to self-government budgets on the basis of the parity of their 

status in the budget system in general and in the process of forming the united 

territorial communities, in particular. 

Keywords: personal income tax, personal income, personal income tax system. 


