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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, Міністерство освіти і науки України, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки 

України, Київ, 2018. 

Дисертація присвячена поглибленню теоретико-методологічних основ 

оподаткування доходів фізичних осіб, розробці рекомендацій по його модернізації. 

Реалізація поставленої мети зумовила вирішення таких 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 фізичних осіб; 

- 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; 
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- запропонувати шляхи забезпечення розподільчої функції системи 

оподаткування доходів фізичних осіб на рівні місцевих бюджетів. 

Основні положення дисертаційної роботи, що містять елементи наукової 

новизни, полягають в наступному: 

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, 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 
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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 
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законодавчих актів щодо удосконалення системи оподаткування доходів фізичних 

осіб, так і в навчальному процесі при викладанні економічних дисциплін. 

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 
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доходів фізичних осіб; світовий досвід оподаткування доходів фізичних осіб 

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

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

система оподаткування доходів фізичних осіб, державні соціальні стандарти, 

домогосподарство (сім’я), податкові пільги, приватні фінанси, добробут.  

 

SUMMARY 

 

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

– The manuscript. 

Thesis for the Candidate Degree in Economics, specialty 08.00.08 "Money, Finance 

and Credit". – Taras Shevchenko National University of Kyiv of the Ministry of Education 

and Science of Ukraine, Taras Shevchenko National University of Kyiv of the Ministry of 

Education and Science of Ukraine – Kyiv, 2018. 

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 realization let the following tasks to be solved: to clarify the content of 

"personal incomes" concept as the basis for the formation of private finance and the tax 

base; to define the object of taxation of personal income and the peculiarities of taxation of 

certain types of personal income; to generalize the world experience of using personal 

income tax models and to highlight the main elements that are appropriate to be 

implemented in Ukraine; to estimate the overall financial capacity of individuals and to 

determine the potential for stimulating tax regulation in strengthening private finance; to 

define socio-economic efficiency and to identify contradictions in the mechanism of 

functioning of taxation system of personal income in Ukraine; to improve the theoretical 

principles of building an effective system of personal income taxation as the basis for the 

formation of private and public finance; to determine the directions of modernization of 

personal income taxation system in Ukraine by substantiating its model; to propose ways 

to ensure the distribution function of the personal income tax system at the level of local 

budgets. 
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 The main provisions of the thesis, containing elements of scientific novelty, are as 

follows: 

 improved: 

- approaches to modernization of personal income taxation system by 

introducing a six-step progressive-regressive taxation model, based on the construction of 

the tax scale which imposes a non-taxable minimum in the amount of the objective value 

of the subsistence expenses, and in case of taxation of the total household income (family) 

– the objective value of the subsistence expenses for each member of the household 

(family), in order to stimulate the transition to taxation of the total income of the 

household, which significantly increases the solvency of private finance; 

- theoretical approach to applying the correction coefficients system to the rate 

of personal income tax, taking into account property, family and social status of a 

taxpayer, as well as a regional aspect that will increase the social component of the 

personal income tax system; 

- the classification of tax privileges on personal income tax by extending it to 

privileges aimed at stimulating taxpayers to invest in human capital development, 

improving their own dwelling, removing limits on the absolute values of their sizes, 

making savings in organized forms, which should increase the presence of private 

monetary resources in the consumer and financial markets; 

- approach to the structuring of the components of the personal income tax 

system by including them in the personal income tax (with the general taxation system), a 

single tax (with a simplified taxation system), as well as temporary payments, taxes and 

non-tax collections; it is proposed to use property taxes as an indirect form of taxation of 

personal income, in particular, a tax on immovable property that is different from land, 

non-commercial purpose, which should be taken into account in calculating the final 

balance of taxable income; 

 further developed: 

- definition of the meaning of the "income" concept as an object of taxation by 

including into income any earned or received new or increased part of an existing asset, 

which increases the recipient's capacity for consumption, savings and investments, which 
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allows to consider only a positive difference obtained in the process of transforming the 

asset in its monetary form as a full value object taxation; 

- the procedure of enrolment the personal income tax into local budgets on the 

basis of the parity of their status in the budget system, subject to the introduction of the 

progressive regressive model and two-level personal income tax – national and local; it is 

provided by the state tax to tax super-high incomes in order to increase the participation of 

members of society receiving such revenues in the formation of the resource base of state 

and local budgets; 

- the mechanism of distribution of personal income tax funds (in the part that is 

credited to local budgets) between local budgets on the basis of budget typology, which 

should be based on the structure of budget powers to provide members of the territorial 

commune with relevant services and financing of infrastructure maintained by local 

budgets that will optimize the distribution of revenues accumulated through the budget 

from the position of socio-economic development of the territories, as well as each 

member of the community. 

The practical significance of the results obtained is that the scientific approaches, 

conclusions and practical recommendations developed and proposed in the thesis deepen 

the understanding of the taxation of personal income and have a scientific and practical 

significance with its improvement. The proposed scientific regulations, recommendations 

and conclusions can be used both in the development of legislative acts on the 

improvement of the taxation system of personal income, and in the educational process 

when teaching economic disciplines. 

Scientific conclusions and results, in particular, in the part of studying the directions 

of improvement of the system of personal income taxation in Ukraine, namely, the 

improvement of the system of privileges for personal income tax, the order of its 

administration, aimed at increasing the solvent activity of individuals in the consumer and 

investment markets, increase the capacity of local budgets to provide members of the 

territorial communities with the necessary services, were used by the State Fiscal Service 

of Ukraine when planning its activity (reference number 18936/6 / 99-99-13001-01-15 

dated 31.05.2018). 
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The representatives of the business community (reference number 18-269 dated 

May 16, 2018) use the conclusions of the thesis on improving taxation and personal 

income tax administration in the American Chamber of Commerce in Ukraine when 

discussing proposals for taxation of personal income. 

Theoretical provisions and practical recommendations on improving the system of 

privileges for personal income tax, the procedure of its administration, and increasing the 

role of tax in improving the financial capacity of individuals used by the Ministry of 

Finance of Ukraine when preparing the information and analytical materials and 

implementing the relevant tasks within the framework of the Medium-term plan of the 

Government priority actions till 2020, the Action plan for the Strategy on reforming the 

state management system implementation within 2017-2020 financial years (reference 

number 23-2017 dated 14.12.2017). 

The main theoretical provisions of the thesis were introduced into the educational 

process and used in the development and conducting of lectures and practical classes for 

students of the Faculty of Economics of Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

specialty "Finance and Credit" in the teaching of the course "Tax system", namely: the 

taxation procedure on incomes of individuals; peculiarities of taxation of individual types 

of personal income; world experience of personal income taxation (reference number 

013/252 dated 07/06/2018). 

Key words: personal income tax, personal income, personal income tax system, 

state social standards, household (family), tax privileges, private finances, welfare.   
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ВСТУП 

 

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

особливості оподаткування окремих видів доходів фізичних осіб; 

- 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 

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 
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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; 
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- 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, 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 – 
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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. 

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 
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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 
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розвитку фінансової системи України» (м. 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. 
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РОЗДІЛ  1 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ 

ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

 

1.1. Доходи фізичних осіб як основа формування приватних фінансів та 

об’єкт оподаткування  

 

Формування нової парадигми оподаткування доходів фізичних осіб 

передбачає уточнення сутності об’єкта оподаткування. Складність категорії «дохід 

фізичної особи» полягає в: різноманітності видів та форм надходжень фізичної 

особи, частина з яких апріорі за своєю природою не підпадає під визначення 

поняття «дохід», а тим більше під «оподатковуваний дохід»; недопустимості 

перетворення оподаткування доходів фізичних осіб в інструмент їх збіднення, що 

передбачає максимальне забезпечення паритетності їх фіскальної, соціальної та 

регулюючої функцій; необхідності формування у власника доходу відповідної 

мотиваційної поведінки щодо характеру розпорядження ним, виходячи із стратегії 

бачення ролі такого доходу в системі відтворювальних процесів в національній 

економіці, що, відповідним чином, визначає підходи до характеру його 

оподаткування, тощо.  

В науковій літературі ведеться дискусія щодо змісту понять «дохід», яке «в 

економічній науці … є одним із найскладніших» [97, C. 89], та похідного від нього – 

«оподатковуваний дохід». Ця дискусія активізується при формуванні концепцій та 

законодавчих засад модернізації системи оподаткування доходів фізичних осіб. 

Долучаючись до неї, маємо можливість сформулювати власне бачення її предмету, 

окреслити аспекти, які є основоположними при формуванні концептуальних засад 

нової системи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні.  

Більшість з існуючих наукових підходів до категорії «дохід» (додаток А, рис. 

А.1) зводиться до кваліфікації його як суми надходжень (грошових та негрошових). 

Різниця між такими визначеннями полягає лише в тому, що в одних дається простий 
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перелік різних надходжень з їх певною деталізацією, в інших – уточнюється період 

отримання доходу (що є важливим для оподаткування доходів, проте не має 

жодного значення при розгляді категорії «дохід» як такої) та/або ж зазначається 

мета використання отриманого доходу – на споживання та нагромадження, що є 

лише додатковою, проте не сутнісною ознакою доходу (хоча б з тих позицій, що в 

сегменті бідного населення можливості щодо здійснення нагромадження доволі 

обмежені або ж взагалі відсутні). Можна також зустріти однобоке трактування 

поняття «дохід» лише як надходжень у грошовій формі тощо (табл. 1.1). 

Окремі, з наведених, визначення об’єктивно можуть бути предметом дискусії. 

Зі змісту, зокрема, визначення «доходу», як «1) гроші або матеріальні 

цінності, отримані від виробничої, комерційної, посередницької чи іншої діяльності; 

2) різницю між виторгом від реалізації продукції, робіт чи послуг і матеріальними 

витратами на їх виготовлення; 3) суму дивідендів і відсотків, отриманих відповідно 

від акцій та вкладів і депозитів» [56, C. 173] складається враження, що перша 

позиція повною мірою охоплює другу, яка, власне, є не чим іншим, як 

деталізованою формою уточнення змісту грошей та матеріальних цінностей, 

отриманих від будь-якої діяльності, та певною мірою третю. 

Адже розміщення коштів у відповідні інструменти можна кваліфікувати як 

діяльність фізичної особи з управління власними активами, яка включає, зокрема, 

оцінку наявних на фінансовому ринку депозитних інституцій та фінансових 

інструментів, здатних забезпечити певний рівень приросту доходу, оцінку майбутніх 

вигод та ризиків від вкладення коштів у відповідні інструменти, моніторинг 

фінансової стійкості фінансових установ, надійності фінансових інструментів тощо. 

Разом із тим, отримання доходу може бути не лише результатом певної діяльності – 

наприклад, у випадку отримання його у вигляді подарунку чи спадщини. 

Не позбавлена критичних оцінок прив’язка поняття «дохід» до терміну його 

отримання. Адже йдеться про надходження активу у будь-якій формі, яке, як вже 

зазначалося вище, не змінює суті відносин в залежності від часового проміжку його 

здійснення. Останнє може бути важливим лише при оподаткуванні доходу, коли 

встановлюється певний звітний податковий період.  
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Таблиця 1.1 

Фрагмент систематизованої вибірки класифікаційних ознак визначення поняття 

«дохід» 

 
Класифікаційна 

ознака 

Визначення Автори 

Перелік надходжень До сукупних доходів домогосподарств належать «усі 

надходження населення, які мають грошову або 

натурально-речову форму, а також отримані як 

пільги (звільнення від податків чи їх частини, 

реалізоване право на придбання матеріальних благ 

або послуг); крім того, до сукупного доходу 

домогосподарства належать доходи, отримані від 

ведення особистого підсобного сільського 

господарства або від інших видів домашньої 

зайнятості» 

Т.Малєєва [117, C. 

53]  

Доходи – «грошові чи інші надходження, які окремі 

суб’єкти отримують чи від виробничої діяльності у 

вигляді доданої ними вартості, чи від продажу 

майна, майнових прав, прав інтелектуальної 

власності тощо, чи у процесі перерозподілу вартості 

створеного у суспільстві ВВП» 

В.Опарін [136, C. 

132] 

Дохід – «1) гроші або матеріальні цінності, отримані 

від виробничої, комерційної, посередницької чи 

іншої діяльності; 2) різницю між виторгом від 

реалізації продукції, робіт чи послуг і 

матеріальними витратами на їх виготовлення; 3) 

суму дивідендів і відсотків, отриманих відповідно 

від акцій та вкладів і депозитів» 

Економічний 

енциклопедичний 

словник [56, C. 

173] 

Перелік надходжень 

з деталізацією 

періоду їх 

отримання та мети 

використання 

«доходи населення є сукупністю надходжень за 

певний період часу, використовуваних фізичними 

особами з метою споживання і нагромадження» 

Група авторів на 

чолі з 

П.В.Савченком і 

Ю.П.Кокіним [158, 

C. 89] 

Перелік надходжень 

з деталізацією 

періоду їх 

отримання 

Дохід – «сума грошей, яку ми заробляємо або 

отримуємо протягом певного періоду часу (зазвичай, 

один рік)» 

О.І.Добринін, 

Л.С.Тарасевич,  з 

групою авторів [54, 

C. 446]  

Перелік надходжень 

з деталізацією мети 

їх використання 

Доходи населення – «ресурси в грошовому і 

натуральному вираженні, які можуть бути 

використані на задоволення особистих потреб, 

податкові та інші обов’язкові і добровільні платежі, 

заощадження»  

Назаров М. з 

групою авторів 

[111, C. 588] 

Зведення 

надходжень лише до 

грошової форми 

Дохід – «потік зарплати, процентів, дивідендів та 

інших грошових надходжень, які отримує особа чи 

країна протягом певного часу (звичайно року)»  

С.Панчишин [145, 

C. 552] 

«дохід завжди представлений грошима» Мамедов О. з 

групою авторів 

[207, C. 244] 

Джерело: складено автором за даними [117; 136; 56; 158; 54; 111; 145; 207]. 

 



24 

 

Хоча й тут є винятки – у разі, зокрема, оподаткування разових доходів 

(наприклад, при отриманні подарунку чи продажу майна тощо). 

Повною мірою необґрунтованим виглядає і підхід до визначення поняття 

«дохід» виключно у грошовій формі. Адже дохід у негрошовій формі, як правило, 

призводить до утворення матеріально-речових активів. Певне виключення з цього 

процесу становить натуральна оплата праці. Проте при розгляді останньої як 

різновиду доходу при його оподаткуванні завжди присутня її переоцінка у грошову 

форму. Крім того, при натуральній формі оплати праці відбувається заміщення 

однієї форми блага на іншу, проте загальна його величина залишається незмінною. 

Загалом же визначальним у даному випадку є те, що натуральна оплата виступає 

нічим іншим, як формою винагороди за працю, а отже повною мірою має 

кваліфікуватися як «дохід» та підлягати оподаткуванню. Зрештою, дохід у вигляді 

натуральної оплати мало чим відрізняється від інших форм доходу, які особа 

отримує у негрошовій формі, наприклад, у вигляді майна, успадкованого чи 

подарованого, яке є об’єктом оподаткування.  

Не може бути сприйнята в якості визначальної ознаки поняття «дохід» і така 

його характеристика, як регулярність отримання [207, C. 244]. Адже існує ціла низка 

надходжень у будь-якій формі, які є разовими (подарунок, спадщина), або ж 

несистематичними (виплата за цивільно-правовим договором). Проте це не означає 

зміну суті відповідних надходжень, в тому числі як об’єкта оподаткування. 

На етапі якісного оновлення системи оподаткування доходів фізичних осіб 

особливої актуальності, на нашу думку, набирає питання коректності трактування 

саме як «дохід» надходжень, які виникають внаслідок окремих послідовних дій 

щодо трансформації активу з грошової форми в матеріальну (купівля майна), а 

згодом навпаки (продаж цього ж майна).  

У цьому напрямі можна відмітити позицію, зокрема, А.Соколова, який під 

доходом (з податкової точки зору) розглядає «всі надходження, що виникають на 

основі процесу ціноутворення, за винятком надходжень від продажу майна». [208, 

C. 132] Подібної точки зору дотримуються, зокрема, Т.О.Кізима [97, C. 92], Дж. Хікс 

[242]. Останній вірно, на наш погляд, зазначає, що «не будь-яка сума грошей, що 
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поступили, фіксується як дохід, а тільки та, яка збільшує активи домашнього 

господарства. Зміна форми активів, наприклад купівля нерухомості за рахунок 

зроблених раніше грошових заощаджень, не розглядається як дохід, так само як і 

збільшення суми фінансових активів … за рахунок продажу нерухомості не є 

заощадженням». [242] 

На нашу думку, в якості повноцінного об’єкта оподаткування може 

розглядатися дохід від продажу лише об’єкта нерухомості, який не був придбаний 

(збудований) коштом платника податку, а був отриманий ним у власність в інший 

спосіб (наприклад, як дарунок, спадщина, крім об’єктів, отриманих від родичів 

першого ступеня споріднення, адже часто такі об’єкти придбаються (будуються) 

частково або повністю коштом обдарованого чи спадкоємця), в процесі якого не 

відбувалося заміщення грошового активу матеріальним.  

Що ж до об’єкта, який був придбаний (збудований) коштом платника податку, 

то, на нашу думку, можливим може розглядатися варіант оподаткування лише суми 

коштів, яка є перевищенням первинної суми коштів, отриманих внаслідок 

відповідної операції з придбання чи відчуження відповідного об’єкта. Більш того, у 

випадку зменшення вартості активу (наприклад, через інфляцію) закономірно було б 

встановлювати факт збитків з наступним відповідним зменшенням бази 

оподаткування відповідного платника податку.   

Також не слід залишати поза увагою і те, що матеріальний актив, на відміну 

від його активу у грошовій формі, в процесі володіння (користування) ним потребує 

певних витрат на його утримання, у зв’язку з чим питання утворення додаткового 

доходу при продажу такого активу є доволі відносним.  

Дискусія з даного питання має бути обов’язково продовжена до логічного 

завершення – податкова практика має отримати чіткий посил, чи при розрахунку 

доходу мають враховуватися надходження грошових коштів від продажу майна, що 

було у розпорядженні платника податку, і в якому обсязі? 

В контексті предмету дисертаційної роботи виглядає доречним розглядати 

поняття «дохід» виключно з прив’язкою до суб’єкта його отримання – фізичної 

особи, домогосподарства (сім’ї), що, серед іншого, дозволить визначати особливості 
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механізмів їх оподаткування. При цьому, як на наш погляд, доцільно розглядати 

зазначену проблематику як в загальнотеоретичному, так і в статистично-обліковому 

плані, що має забезпечити органічний перехід від методологічних засад формування 

доходу фізичної особи, розкриття яких дозволяє визначити концептуальне бачення 

місця останнього в системі відтворювальних процесів в економічних системах, до 

методичних засад обліку та обрахунку дозоду, які можуть використовуватися в 

різноманітних цілях, в тому числі для цілей оподаткування.  

В контексті зазначеного цілком природнім видається визначення поняття 

«доходи населення», надане А.Суріновим, за яким їх слід тлумачити як «соціально-

економічну категорію, що характеризує відносини в суспільстві з приводу 

привласнення, використання і розподілу створеного продукту між його елементами 

(соціальними стратами, домогосподарствами, сім’ями, особами)» [218, C. 5].  

В той же час таке визначення чомусь піддалося необґрунтованій, як на нашу 

думку, критиці з боку Т.О.Кізими, з точки зору якої «не доцільно доходи населення 

називати економічною категорією (хоча «доходи» – це, безперечно, економічна 

категорія), наслідуючи досить популярне використання фінансистами радянської 

доби цього терміну з метою створення зовнішнього ефекту глибокої «ученості» (у 

чому, вважаємо, сьогодні немає ніякої потреби, адже «присвоєння конкретним 

фінансовим явищам звання «категорія» не має ніякого значення ні для їх 

правильного розуміння, ні для їх правильного використання)» [97, C. 91]. Більш 

того, пропоноване Т.О.Кізимою визначення «дохід домогосподарства» «з позиції 

макроекономічного підходу» – «відображають сукупність економічних відносин, за 

допомогою яких заново створена у суспільстві вартість розподіляється між 

власниками факторів виробництва, а також здійснюється перерозподіл первинних 

доходів з метою оптимізації кінцевого споживання благ і послуг у межах 

суспільства» [97, C. 89]
 
– мало чим відрізняється від пропонованого А.Суріновим. 

У свою чергу, акцент Т.О.Кізими на тому, що «державна служба статистики 

України, визначаючи доходи населення, констатує, що вони включають обсяг 

нарахованих у грошовій та натуральній формі: заробітної плати (включаючи 

одержану населенням з-за кордону), прибутку та змішаного доходу, одержаних 
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доходів від власності, соціальних допомог та інших поточних трансфертів» [97, C. 

89], є досить слабким аргументом на користь недоцільності кваліфікації «доходу» як 

економічної категорії. Наведене, на наш погляд, є прикладом виключно 

статистичного (бухгалтерського) підходу до визначення категоріального апарату, 

спрямованого на створення методичного інструментарію для вирішення конкретних 

прикладних завдань у відповідних сферах, включаючи сферу оподаткування.  

Проте такий підхід, на нашу думку, не забезпечує повною мірою належне 

розуміння сутнісної природи відповідного поняття. Це, у свою чергу, не дозволяє 

правильно вибудувати модель оподаткування доходу фізичних осіб, 

домогосподарства (сім’ї), виходячи з його призначення саме у відтворювальних 

процесах як на рівні зазначених суб’єктів, так і економіки в цілому (шляхом, 

зокрема, створення чітко структурованої системи державних соціальних стандартів 

та гарантій, оптимальної системи оподаткування доходів фізичних осіб з 

урахуванням балансу приватного та суспільного інтересів тощо), зважаючи, 

зокрема, на те, що через використання доходів фізичних осіб визначаються значною 

мірою, власне, параметри поточного споживання, заощаджень та інвестицій.  

Відтак вбачається логічним, що саме із загальнотеоретичних засад мають 

випливати методичні засади, а не навпаки. Це дозволить формувати інструментарій 

використання відповідних категорій саме з урахуванням їх сутності, а не виходячи з 

якихось завдань короткострокового та локального характеру. 

З огляду на багатогранність категорії «дохід», яка об’єктивно зумовлює 

складність його кваліфікації, виглядає можливим обмежитися узагальнюючим 

визначенням цієї категорії.  

Розвиваючи, зокрема, підхід Т.О.Кізими до визначення поняття «доходи 

домогосподарств» – «сукупність надходжень упродовж певного періоду часу з усіх 

можливих джерел як у грошовій, так і негрошовій формах, які збільшують активи 

домогосподарства і можуть бути спожиті ним без зменшення реальної вартості його 

майна» [97, C. 89], вбачаємо доречним віднесення до доходу фізичної особи будь-

якого заробленого чи отриманого нового або прирощеної частини існуючого активу, 

який збільшує спроможність його отримувача щодо споживання, заощаджень та 
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інвестицій. Поелементна ж структура доходу (а точніше його складових – активів) 

може і повинна деталізуватися в процесі визначення безпосередньо об’єкта 

оподаткування. Такий підхід, на нашу думку, дозволить уникнути необгрунтованих 

дискусій щодо повноти охоплення тим чи іншим визначенням дефініції «дохід» його 

складових та, зрештою, чітко окреслити коло останніх, тим самим забезпечивши 

«змістовну чистоту» майбутнього об’єкта оподаткування. 

При дослідженні проблематики оподаткування доходів слід виходити з того, 

що доходи фізичних осіб є джерелом формування приватних фінансів і саме через 

оподаткування таких доходів здійснюється вплив на ці фінанси.  

Формування останніх, які, у свою чергу, є самостійною складовою частиною 

фінансової системи країни, нині відбувається в умовах: збільшення частки осіб-

власників капіталу, зростання доходів від власності; існування доволі значної частки 

бідного населення, в тому числі таких, чиї доходи є нижчими за прожитковий 

мінімум (додаток Б, табл. Б. 1), розшарування населення країни за рівнем добробуту, 

високого рівня концентрації доходів; високої частки тіньових, а в їх складі 

незаконних, доходів; збереження високого рівня диференціації розмірів заробітної 

плати в галузевому та територіальному розрізах, між міськими та сільськими 

жителями; суттєвої диференціації витрат домогосподарств за різними їх типами; 

орієнтації значної частини населення на заробітки за кордоном внаслідок 

неможливості їх отримання в Україні; впливу на фінансову спроможність 

домогосподарств кредитної політики банків; низької ролі держави у корегуванні 

фінансової поведінки домогосподарств, виходячи з необхідності, з одного боку, 

підвищення рівня їх добробуту, а, з другого боку, стимулювання їх активності у 

сфері заощаджень та інвестицій, як однієї з передумов розвитку фінансового ринку в 

країні. Завдання оподаткування доходів фізичних осіб за таких умов вбачається в 

нівелюванні негативного впливу деструктивних чинників формування 

платоспроможності приватних фінансів з метою мінімізації ризиків зменшення 

рівня їх присутності на споживчому та фінансовому ринках. 

Власне, мова йде про забезпечення максимальної повноти реалізації 

притаманних домогосподарству (яке, в тому числі, може бути представлене однією 
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особою) функцій, яких, зокрема, і з чим ми повною мірою погоджуємося, виділяють 

чотири основних – постачальницьку (постачання на відповідні ринки праці, капіталу 

та інших виробничих ресурсів), виробничу (виробництво готової продукції та 

надання послуг), споживчу (споживання товарів і послуг), заощаджувальну 

(інвестиційну) (розміщення коштів у різні фінансові інструменти) [92]. 

Принагідно зазначимо, що саме через подібну систему функцій можливо 

належним чином підійти до з’ясування суті приватних фінансів, уникаючи їх 

однобокого розуміння, яке можна зустріти в науковій літературі.  

Зокрема, С.Л.Лондар, О.В.Тимошенко фінанси домогосподарств визначають 

як «регульовані у визначеному правовому полі за допомогою спеціальних методів, 

прийомів та інструментарію потоки коштів через мікрорівневу систему грошових 

фондів, які забезпечують функціонування і розвиток людей як фізичних осіб, їх 

економічну діяльність з метою придбання житла, підтримання здоров’я, здобуття 

освіти, отримання пенсії, забезпечення інших аспектів людської діяльності» [113]. 

Таке визначення видається дещо спрощеним, оскільки зачіпає, власне, лише одну 

функцію – споживчу. Хоча надалі цими ж авторами фінанси домогосподарств 

розглядаються не лише в контексті споживання товарів, робіт, послуг, але й як 

постачальників фінансових ресурсів на фінансовий ринок шляхом «розміщення 

накопичених особистих коштів в ті чи інші фінансові інструменти (депозити, цінні 

папери тощо)» [113].  

Для подальшої належної кваліфікації об’єкта оподаткування важливе значення 

має питання внутрішнього структурування категорії «приватні фінанси».  

У даному випадку, на наш погляд, слід виходити з того, що чинне 

законодавство чітко визначає критерії, за якими певне об’єднання громадян може 

каліфікуватися як домогосподарство. Останнє, зокрема, кваліфікується як 

«сукупність осіб, які спільно проживають в одному житловому приміщенні або його 

частині, забезпечують себе всім необхідним для життєдіяльності, ведуть спільне 

господарство, повністю або частково об’єднують та витрачають кошти. Ці особи 

можуть перебувати в родинних стосунках або стосунках свояцтва, не перебувати у 
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будь-яких із цих стосунків, або перебувати і в тих, і в інших  стосунках.  

Домогосподарство  може  складатися  з  однієї особи» [73].  

Таким чином, домогосподарство, яке, зокрема, може складатися навіть з однієї 

соби, а за наявності такого критерію, як «повністю або частково об’єднують та 

витрачають кошти», – навіть з кількох сімей, в тому числі з не пов’язаних 

родинними стосунками осіб, цілком може кваліфікуватися як самостійний окремий 

об’єкт оподаткування. Такий підхід виглядає обґрунтованим, насамперед, з позиції 

загальної проблематики управління приватними фінансами, як складовим 

структурним елементом загальної системи фінансів країни, суб’єктну основу яких 

складає саме домогосподарство – як об’єкт управління. В подальшому, враховуючи 

суб’єктний склад самого домогосподарства, має вибудовуватися відповідна модель 

оподаткування їх доходів – персональних (в тому числі в межах однієї сім’ї, родини 

чи сумісно проживаючих осіб без родинного зв’язку, виходячи з принципу 

добровільності вибору форми оподаткування) чи сукупних (рис. 1.1). 
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Рис. 1.1. Логічна схема оподаткування доходів фізичних осіб  

Джерело: власна розробка. 

Принагідно звертаємо увагу на пропоновану Т.О.Кізимою класифікацію 

фінансів домогосподарства, як складової загальної фінансової системи України [94, 

C. 81-83], в якій окремо виділяються особисті фінанси («якщо домогосподарство 

складається з однієї людини, яка має власне джерело доходу і самостійно формує 
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свої витрати»), сімейні фінанси («якщо домогосподарство представлене однією 

простою сім’єю, яка формує єдиний спільний бюджет») та родинні фінанси («якщо 

це розширене домогосподарство, до складу котрого входять кілька сімей, кожна з 

яких має відокремлений бюджет або один спільний і кілька відокремлених 

бюджетів»), як самостійні ланки фінансів домогосподарства. 

Вразливість наведеної класифікації вбачається у тому, що в ній не врахована 

категорія домогосподарств, які можуть формуватися без будь-яких ознак 

«родинності» чи «сімейності», а складатися з осіб, об’єднаних критерієм спільного 

проживання в одному житловому приміщенні (або його частині), ведення спільного 

господарства, наявності спільних витрат на утримання житла, харчування тощо, що, 

власне, складає зміст законодавчо визначеної дефініції «домогосподарство».  

Систематизація функцій фінансів домогосподарств дає підстави для 

сегментації інструментів системи оподаткування доходів фізичних осіб за типами 

фінансової поведінки домогосподарств. Такий підхід, зокрема, створює можливість 

точкового впливу на певні елементи поведінки фізичних осіб щодо розпорядження 

власними фінансами через формування відповідних стратегій управління (один з 

варіантів класифікації таких стратегій представлений в [96, C. 87]). Адже цілком 

логічною у цілеспрямуванні відповідної поведінки фізичної особи є домінанта 

певних вподобань (за достатньості грошового ресурсу) або ж вимушеної потреби (у 

разі недостатньості грошового ресурсу, тобто в умовах бюджетних обмежень [88, C. 

24]), у зв’язку з чим в такій поведінці можуть переважати споживчі чи 

заощаджувальні чи інвестиційні або ж будь-які інші мотиви у будь-якій комбінації 

(про що свідчать, зокрема, пропоновані різними авторами групування 

домогосподарств за типами фінансової поведінки [96, C. 87; 97, C. 246; 93, C. 175-

176]. При цьому такі мотиви можуть трансформуватися в часі, виходячи, наприклад, 

з обраної моделі управління фінансами (яка, у свою чергу, може базуватися на 

різних концепціях, наприклад, на концепції життєвого циклу або ж концепції 

трансфертів між поколіннями однієї родини [97, C. 295], або ж на оцінках ймовірних 

ризиків зменшення платоспроможності – зокрема, в частині збільшення бюджетних 
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обмежень чи втрати заощаджень, що, відповідно, спонукатиме до вибору між 

організованою та неорганізованою формами останніх [97, C. 243], тощо). 

Принагідно зазначимо, що неорганізовані заощадження в Україні є досить 

значними [97, C. 273]. Очевидно, що такий стан суттєво звужує обсяги фінансових 

ресурсів в обігу, трансформацію їх в інвестиційні витрати, спрямовані на приріст 

фінансових активів домогосподарств. 

В частині організованої форми заощаджень ризик їх втрати проявляється у 

виникненні проблеми «довгих» грошей у банківській системі. А саме депозити 

фізичних осіб складають основу довгострокового кредитування банківської системи 

(58,4% станом на липень 2017 р.; до речі, депозити від 1 до 2 років по домашніх 

господарствах у 17 разів перевищують обсяг депозитів нефінансових корпорацій, а 

по депозитах більше 2 років – у 2,7 раза [35]). Принагідно слід відзначити, що в 

останні роки намітилася стійка тенденція зменшення як загальної частки депозитів 

фізичних осіб в загальному обсязі зобов’язань банків за залученими коштами, так і 

частки довгострокових депозитів фізичних осіб в банках, що зумовлено, по-перше, 

загальною бідністю, а, по-друге, наявністю системи ризиків у банківській системі 

[134]. Відтак постає завдання стимулювання поведінки населення щодо збільшення 

заощаджень саме в межах організованої форми, а в її складі – орієнтації здебільше 

на довгострокові вкладення, одним з інструментів якого може і загалом має 

виступати система оподаткування доходів фізичних осіб.  

Стимулювання підвищення схильності громадян до заощаджень поза 

неорганізованими формами є необхідним хоча б з тих позицій, що їх можливості 

щодо ефективного управління власними фінансами в силу об’єктивних причин є 

доволі обмеженими. Сюди ж слід долучити дію такого вагомого чинника, як 

забезпечення певного хеджу (у вигляді банківських процентів, дивідендів на акції) 

від знецінення грошових ресурсів, особливо у випадку, якщо очікуваний термін 

таких заощаджень є довготривалим. У такому разі має місце не лише вилучення 

частини доходу фізичної особи зі сфери поточного споживання, але й вагоме 

зменшення його купівельної спроможності в перспективі. Споживчий ринок, таким 

чином, втрачає двічі – в момент отримання доходу, зокрема, в частині доходів 



33 

 

незаможніх громадян, якщо такими з якихось причин приймається рішення про 

спрямування певної суми на заощадження за рахунок зменшення поточного 

споживання, та в момент прийняття рішення щодо спрямування заощадженого, але 

знеціненого за купівельною спроможністю, доходу на споживання. 

В контексті предмету дисертаційної роботи на загальнотеоретичному рівні 

слід чітко визначитись, насамперед, з такою категорією, як «достатність доходу», з 

чого, надалі, вибудовуватиметься, власне, модель оподаткування доходу, яка 

об’єктивно включатиме, серед іншого, такі блоки, як складові доходу, види доходу, 

які підпадають під об’єкт оподаткування, тощо.  

Саме такий підхід до дослідження проблематики оподаткування доходів 

фізичних осіб дозволяє розглядати їх з позиції, що дохід, в широкому розумінні, – 

це, перш за все, можливості фізичної особи (домогосподарства) щодо здійснення 

споживання, заощаджень та інвестицій, які реалізуються шляхом визначення обсягу, 

асортименту та якості споживання, структурування напрямів використання власних 

коштів в розрізі поточного та довгострокового споживання, вибору способів та 

форм здійснення заощаджень, інвестицій тощо. Визначаються ж вони рівнем 

чистого доходу, а точніше, достатністю доходу, саме яка безпосередньо формує 

мотиваційну поведінку платника податку щодо характеру управління власним 

грошовим ресурсом, оскільки саме вона встановлює параметри згаданих вище 

бюджетних обмежень, з урахуванням яких такий платник податку здійснює 

управління своїми фінансами.  

Принагідно доречно звернути увагу на досить дивну, як на наш погляд, 

позицію (зокрема, А.Соколова за посиланням Л.Задорожньої), за якою 

«прибутковому оподаткуванню … повинен підлягати лише чистий дохід» [65, С. 

25]. У даному випадку, на нашу думку, необґрунтовано сплутано поняття 

«оподатковуваний дохід» і «чистий дохід», який, власне, і представляє ту суму 

коштів у платника податку, яка залишається йому після оподаткування і якою він 

може розпоряджатися на власний розсуд. Розмежування цих понять є важливим 

завданням методологічного характеру, оскільки, в підсумку, визначає зміст системи 

оподаткування доходів фізичних осіб загалом. 
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Рівень доходу – це можливості фізичної особи щодо споживання, заощаджень 

та інвестицій у певному обсязі (тобто, дохід у вузькому розумінні – це певний 

ресурс для задоволення індивідуальних поточних та перспективних потреб фізичної 

особи та його сім’ї). У даному випадку прослідковується загальна логічна 

послідовність: «достатність доходу – можливості фізичної особи – фінансова 

спроможність – рівень активності у сферах споживання та заощаджень – ділова 

активність у відповідних сегментах ринку – ємність та структура відповідних ринків 

– ефективне бюджетоутворення – фінансові можливості держави – дієва державна 

соціальна політика». Тому будь-які надмірні вилучення чи обтяження доходу 

фізичної особи, в тому числі через оподаткування, 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 в цілому. Як 

зазначає А.А.Славкова, «розподіл доходу на споживання та заощадження багато в 

чому залежить від системи оподаткування та обов’язкових відрахувань. Збільшуючи 

чи зменшуючи даний рівень обов’язкових платежів громадян, держава прямо 

пропорційно впливає на сукупний дохід домогосподарств, а отже й на рівень 

заощаджень, які виступають головним джерелом інвестицій» [203, С. 33]. 

Відтак постає завдання оптимізації розміру вилучень, який дозволяв би 

забезпечити певний розумний баланс між приватними та суспільними інтересами 

(потребами). У даному випадку важливо побудувати таку систему оподаткування, 

яка не створювала б ризиків виходу певних категорій фізичних осіб з числа 

активних учасників формування споживчого попиту в тому чи іншому сегменті 

товарного ринку через штучне створення умов, за яких певна група товарів стає 

недоступною. 

Загальна схема формування фінансових можливостей фізичної особи як 

активного учасника формування споживчого попиту на товарному ринку, в 

контексті дотримання критерію – «достатність доходу», передбачає, що його 

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

Принагідно слід зазначити, що: «в усьому світі в системі податкових відносин 
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важливе місце посідає показник «граничний дохід» – мінімальний розмір 

отриманого доходу, з якого починається сплачуватися податок. У розвинутих 

країнах світу «системи оподаткування спрямовані на формування кінцевого доходу 

домогосподарств таким чином, щоб кожна фізична особа мала в користуванні після 

оподаткування дохід, достатній для фінансування всіх необхідних витрат на 

задоволення своїх потреб» [120]; «в контексті персонального прибуткового 

оподаткування логічно було б розглядати дохід до оподаткування лише з 

урахуванням певних витрат на проживання (наприклад, прожиткового мінімуму)» 

[63, C. 26; 208, C. 132]. Верхньою ж межею є обсяг фінансових вилучень (гранична 

межа вилучень). Частина чистого доходу між зазначеними межами, власне, і є тією 

величиною, яка визначає потенціал фінансових можливостей фізичної особи (рис. 

1.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Логічна схема формування чистого доходу (параметрів фінансових 

можливостей) фізичної особи шляхом корегування параметрів фінансових вилучень 

(податків)  

Джерело: власна розробка.     

У випадку зміщення граничної межі споживання, граничної межі вилучень, 

загального доходу у той чи інший бік відбуватиметься відповідна зміна параметрів 
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фінансових можливостей фізичної особи. Податок у даному випадку має виступати 

інструментом, спроможним належним чином корегувати такі параметри, 

максимально нівелюючи негативну дію таких процесів, як підвищення в грошових 

ресурсах фізичної особи частки витрат на життєво необхідні товари та послуги, 

можливе зменшення загального доходу тощо.  

Це стосується, у першу чергу, середнього класу. Адже певною мірою 

нівелюючий вплив на зменшення купівельної спроможності малозабезпечених 

верств населення здійснює система житлових субсидій, що в умовах різкого та 

значного за розміром підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги дозволяє 

зберігати відносний, хоча, загалом, і незначний, рівень платоспроможності в 

сегменті споживчих витрат. Разом з тим, така нівелююча дія відсутня в сегменті так 

званого середнього класу, в якого здебільше відсутні підстави для отримання 

житлових субсидій і який, відповідно, змушений значну частину доходу витрачати 

на оплату житлово-комунальних послуг у повному обсязі за високими тарифами, 

відповідним чином зменшуючи витрати в сегменті поточного споживання та 

особливо заощаджень, наближаючись за цим критерієм до бідніших груп населення.  

Загальна картина складається таким чином, що в Україні в сукупних грошових 

витратах фізичних осіб зростає частка витрат на оплату житлово-комунальних 

послуг (принагідно звертаємо увагу на те, що в країнах Європейського Союзу частка 

таких не перевищує 10% середньої заробітної плати в країні) та, відповідно, 

зменшується частка витрат на поточне споживання. Можна, зокрема, спостерігати 

значні відхилення в обсягах споживання основних продуктів харчування відносно 

раціонально обґрунтованих медичних норм (табл. 1.2), а також загальне зменшення 

споживання окремих груп продовольчих товарів (додаток В, табл. В.1). 

Завдання податкової системи в таких умовах зводиться до максимального 

стимулювання споживчого попиту.  

Загалом підвищена увага до категорії «достатність доходу» зумовлена її 

тісним органічним зв’язком з такими поняттями, як «добробут» (його аналогами, які 

вживаються західними вченими, на кшталт – «ступінь задоволення потреб, рівень 
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багатства, рівень корисності» [212]), «рівень життя», «якість життя», «бідність», 

«злиденність» (які мають чіткі кількісні орієнтири [212; 195, C. 403; 86; 20, C. 7]). 

Таблиця 1.2 

Розрахунок індикаторів достатності споживання продуктів харчування населенням 

України на одну особу у 2007-2016 рр. 

Продукти харчування 

 

Раціональна 

норма споживання, кг 

(за розрахунками 

Міністерства охорони 

здоров’я України) 

Фактичне 

споживання, кг  

 

Відношення обсягів фактичного 

споживання продуктів харчування до 

раціональної норми, коефіцієнт 

(індикатор достатності) 

2007 2012 2016 2007 2012 2016 

Хліб і хлібопродукти (у пе- 

рерахунку на борошно) 

101,0 115,9 109,4 100,8 1,15 1,08 0,99 

М’ясо і м’ясопродукти 80,0 45,7 54,4 51,6 0,57 0,68 0,65 

Молоко і молокопродукти 380,0 224,6 214,9 152,4 0,59 0,57 0,40 

Риба і рибопродукти 20,0 15,3 13,6 16,8 0,77 0,68 1,10 

Яйця (шт.) 290 252 307 216 0,87 1,06 0,74 

Овочі та баштанні 161,0 118,4 163,4 91,2 0,74 1,01 1,01 

Плоди, ягоди та виноград 90,0 42,1 53,3 45,6 0,47 0,59 0,51 

Картопля 124,0 130,4 140,2 81,6 1,05 1,13 0,66 

Цукор 38,0 40,0 37,6 30,0 1,05 0,99 0,79 

Олія рослинна всіх видів 13,0 14,3 13,0 18,0 1,10 1,00 1,38 

Джерело: розраховано за даними [196; 23] 

Розглядаючи питання взаємозв’язку між зазначеними категоріями, слід 

зазначити, що рівень податкового навантаження на доходи фізичних осіб, значною 

мірою впливаючи на величину доходу, який можна розглядати саме з позицій його 

достатності, де-факто структурує фізичних осіб за наведеними вище категоріями.  

Хоча у даному випадку така закономірність не є абсолютною, оскільки не 

завжди високий рівень оподаткування доходів фізичних осіб призводить до 

погіршення таких показників, які характеризують рівень чи якість життя, добробуту 

тощо. Адже тут слід враховувати і загальний рівень доходу, його співвідношення із 

державними соціальними стандартами та гарантіями. Крім того, як показує світовий 

досвід, компенсуючу роль при високому фіскальному навантаженні відіграє система 

зворотних фінансових потоків (трансфертів) у вигляді різноманітних допомог, 

безкоштовної освіти чи медицини тощо, що, як засвідчує практика, є можливим саме 

завдяки високим податкам (приклад Швеції, Фінляндії, Японії тощо).  

В Україні, на жаль, жоден із зазначених елементів належним чином не 

працює. Це проявляється як в частині загального рівня грошового доходу більшості 

працюючих, особливо найманих працівників, відірваності порядку формування 
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доходу від державних соціальних стандартів (принагідно зазначимо, що «станом на 

початок 2016 року розрив між рівнем інфляції та зростанням соціальних стандартів 

становить 55,3%» [142]), а останніх – від основоположних принципів їх формування, 

так і в частині так званих суспільних фондів споживання у будь-якій формі, які в той 

чи інший спосіб забезпечують безкоштовний доступ населення до різноманітних, в 

тому числі життєво необхідних, соціальних послуг.  

В такій ситуації необхідним видається удосконалення та забезпечення 

дотримання у повному обсязі вимог законодавства щодо об’єктивної величини 

державних соціальних стандартів. З нього слід вилучити положення про 

різноманітні «квазі» показники на кшталт «рівень забезпечення прожиткового 

мінімуму», «фактичний прожитковий мінімум», що дійсно відповідало б природі і 

не спотворювало реальний зміст поняття базового державного соціального 

стандарту – «прожитковий мінімум». До речі, в українському законодавстві можна 

зустріти випадки встановлення певних соціальних виплат в розмірі, який 

прив’язаний навіть не до прожиткового мінімуму, а до рівня забезпечення 

прожиткового мінімуму, що взагалі є нонсенсом  [167]. Загалом же «квазі» 

державним соціальним стандартом по суті можна вважати і чинний рівень 

офіційного прожиткового мінімуму, який, будучи значно нижчим за розрахунковий, 

цілком може кваліфікуватися саме як рівень забезпечення прожиткового мінімуму.  

На сьогодні має місце велика розбіжність між офіційним, встановленим 

законом про Державний бюджет України, та фактичним, який використовується для 

оцінки рівня життя, розмірами прожиткового мінімуму (що підтверджується також 

даними Федерації професійних спілок України [176; 142]), яка, до того ж, в останні 

роки суттєво збільшилась (табл. 1.3). 

Принагідно зазначимо, що, «за підрахунками «Публічного аудиту» … 

фактичний розмір прожиткового мінімуму на 1 працездатну особу має становити 

щонайменше … 6,5-7 тис. грн на місяць. Це той мінімальний розмір доходу, який 

може дозволити людині працювати, скромно харчуватися, зрідка дозволяти собі 

оновлювати одяг та сплачувати житлово-комунальні послуги. При цьому вказана 

сума не передбачає витрат на культурний та фізичний розвиток, дозвілля, літній 
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відпочинок, купівлю побутової техніки, не кажучи вже про заощадження коштів на 

житло, автомобіль, ремонт, навчання дітей та інші необхідні для нормального життя 

речі» [141].   

Таблиця 1.3 

Співвідношення прожиткового мінімуму, затвердженого законом України про 

Державний бюджет України, та фактичного прожиткового мінімуму, розрахованого 

на основі мінімального набору непродовольчих товарів та послуг, поданого 

Міністерством соціальної політики України до закону України про Державний 

бюджет України на відповідний рік (далі в таблиці – Закон) 

Прожитковий мінімум, грн. Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Затверджений Законом (на 1 січня), грн. на 

одну особу в розрахунку на місяць) 

825 894 1017 1108 1176 1176 1330 1544 

Фактичний, розрахований на основі 

мінімального набору непродовольчих 

товарів та послуг, поданий Міністерством 

соціальної політики України до Закону 

881 1039 1100 1126 1217 1618 2676 3127 

Перевищення фактичного прожиткового 

мінімуму, розрахованого на основі 

мінімального набору непродовольчих 

товарів та послуг, поданого Міністерством 

соціальної політики України до Закону, над 

прожитковим мінімумом, затвердженим 

Законом, разів 

1,07 1,16 1,08 1,02 1,03 1,38 2,01 2,03 

Джерело: розраховано за даними [137; 141] 

Особливо складною є ситуація в сім’ях, які мають у своєму складі дітей, осіб 

похилого віку, тобто осіб, які не мають доходу, або ж дохід яких суттєво обмежений 

в розмірі, що суттєво звужує їх платоспроможність, у першу чергу, у сфері 

споживання продовольства (додаток Г, табл. Г.1). 

Закон, на нашу думку, повинен містити одне поняття «прожитковий мінімум», 

яке і має відображати його реальну величину та застосовуватись при встановленні 

інших похідних державних соціальних стандартів та гарантій. Інакше втрачається 

сенс будь-якого наукового обґрунтування та наукових дискусій щодо оптимального 

фіскального навантаження на фізичних осіб, оскільки у такому разі спотворюються 

не лише державна соціальна, але й податкова політика, особливо на етапі її 

трансформації, коли в основу нової системи закладається принцип прогресивного 
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оподаткування. Визначення правильних діапазонів шкал прогресії на необ’єктивних 

величинах державних соціальних стандартів є неможливим.  

Достатність доходу може визначатися за наступною формулою: 

ДД = СДі – П – (ПМ × Км ×ЧС)                   (1.1), де: 

 

ДД – достатність доходу; 

СДі – сукупний дохід платника податку за і-тий період; 

П – податки, збори з доходу фізичної особи; 

ПМ – місячний реальний прожитковий мінімум (неоподатковуваний мінімум); 

Км – кількість місяців в і-тому періоді; 

ЧС – члени домогосподарства (сім’ї), включаючи платника податку та інших осіб, які з 

об’єктивних причин не можуть отримувати дохід. 

 

Якщо встановити, що розмір чистого доходу не може бути меншим за розмір 

реального прожиткового мінімуму з розрахунку на платника податку (якщо він 

один) або з розрахунку на платника податку та тих членів сім’ї, які з об’єктивних 

причин не можуть отримувати дохід, з розрахунку на кожну таку особу, то має бути 

запроваджена так звана лінія відсічення сукупного податку на доходи фізичних осіб.  

При формуванні політики доходів фізичних осіб слід, насамперед, виходити із 

спроможності чистого доходу забезпечити належний рівень відтворення робочої 

сили отримувача такого доходу та членів його сім’ї. Базовим постулатом при цьому 

має бути те, що чистий дохід (тобто дохід після оподаткування та сплати всіх 

обов’язкових платежів) не може бути меншим за розмір реального прожиткового 

мінімуму з розрахунку на кожного суб’єкта, дохід якого підлягає оподаткуванню 

(при наявності двох і більше членів сім’ї – реального прожиткового мінімуму на 

кожного з таких членів сім’ї, які з об’єктивних підстав не можуть отримувати дохід).  

Важливо, щоб такий підхід при виробленні політики оподаткування доходів 

фізичних осіб був аксіоматичним. Лише за таких умов створюється реальна підстава 

для вибудови чіткої державної політики у сфері формування доходів фізичних осіб, 

яка базувалася б на реальних, а не «квазі» державних соціальних стандартах і 

гарантіях, що, власне, де-юре і передбачено чинним законодавством.  
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1.2 Теоретичні основи побудови ефективної системи оподаткування 

доходів фізичних осіб 

 

Дослідженням проблематики оподаткування, в тому числі доходів фізичних 

осіб, свого часу приділялося багато уваги з боку представників різних наукових 

течій. Послідовний шлейф економічних криз (кінець 19 - початок 20 століття) 

призвів до «необхідності коригування класичного вчення про податки … . З’явилися 

… два основні напрями – кейнсіанський і неокласичний» [241]. 

Кейнс Дж.М., зокрема, серед іншого, «висунув на перший план проблему 

формування ефективного попиту і його компонентів – споживчого та інвестиційного 

попиту, факторів, що визначають їх динаміку, серед яких важливе значення має 

оподаткування (маніпулювання рівнем оподаткування)», розглядаючи при цьому 

податки як «вбудовані механізми гнучкості», оскільки такі впливають на 

збалансованість в економіці, та наголошуючи на доцільності використання 

прогресивного оподаткування, яке «діє як «вбудований стабілізатор»». В 

подальшому прихильники кейнсіанства А.Лернер, Е.Хансен та інші відстоювали 

точку зору про жорстку податкову політику, спрямовану на підвищене 

оподаткування великих доходів і спадщини та пільгове оподаткування низьких 

доходів, стимулювання схильності до заощаджень. На думку Дж.М.Кейнса та його 

послідовників, саме така податкова політика спроможна забезпечити економічну 

доцільність і соціальну справедливість при оподаткуванні. [241]
 

В неокласичній теорії, яка базувалася на обмеженні прямого втручання 

держави в економічні процеси, виділялося два напрями – теорія економіки 

пропозиції і теорія монетаризму. Теорія економіки пропозиції передбачала 

зниження податків і надання податкових пільг платникам податків, виходячи з того, 

що «високі податки стримують підприємницьку ініціативу, економічно згубні для 

будь-якого платника незалежно від рівня його прибутковості», не відповідають 

принципам вільного ринку. Надалі теорія економіки пропозиції отримала розвиток в 

дослідженнях під керівництвом А.Лаффера, який дійшов до висновку, що зниження 

податків сприятливо впливає на інвестиційну діяльність платника податку, 
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покращує його платоспроможність і, навпаки, підвищення граничних податкових 

ставок веде до посилення спонукальних мотивів ухилення від їх сплати. [126]  

В процесі поєднання елементів кейнсіанської концепції державного 

регулювання з концепцією неокласичного напряму сформувалася неокейнсіанська 

теорія оподаткування, яка базується на державному невтручанні в економіку, 

зокрема, в частині регулювання бюджетного перерозподілу доходів, придушення 

інфляції. Представникам неокейнсіанства (І.Фішер і Н.Калдор) належить ідея 

запровадження податку на споживання, ними обґрунтовується, з точки зору 

забезпечення справедливості стосовно бідних, перевага прогресивної шкали 

оподаткування доходів фізичних осіб порівняно з фіксованим податком, а також 

перевага податку на споживання над прибутковим податком, оскільки не 

оподатковуються заощадження, як джерело майбутніх інвестицій. [241] 

В сучасних умовах має місце комбіноване поєднання вчень попередників, що 

дозволяє на різних етапах економічного розвитку використовувати податковий 

інструментарій в регулюванні різних сфер суспільних відносин. На сьогодні, слід 

погодитися з Л.Ткаченко, «особливої актуальності набуває створення збалансованої 

фіскальної системи, здатної забезпечити реалізацію структурних реформ у 

реальному секторі економіки, прискорення розвитку соціальної сфери, досягнення 

рівноваги між видатками на підтримку добробуту населення та формуванням 

потенціалу для зростання виробництва» [222]. 

Державне бачення найближчих зрушень в оподаткуванні доходів фізичних 

осіб сформульоване в урядовому документі – Стратегія реформування системи 

управління державними фінансами на 2017-2020 роки [183]. Проте його аналіз 

дозволяє дійти висновку, що такий важливий, на перший погляд, програмний 

документ не дає відповіді на питання щодо змісту реформованої податкової системи 

країни, як загалом, так і в частині оподаткування доходів фізичних осіб, зокрема. Зі 

змісту аналізованого документу не вбачається жодних підстав для висновку, що 

чинна система оподаткування доходів фізичних осіб зазнає модернізації. Це прикро, 

оскільки чинна система є нестабільною в частині як її концептуальної моделі, що за 

час її функціонування проявлялося в переході з прогресивного (хоча й в деякій мірі 
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помірного, з огляду на кількість інтервалів прогресії) оподаткування до 

оподаткування на основі єдиної ставки і навпаки, так і в частині зміни елементів 

податку – розміру податкових ставок, в тому числі з їх диференціацією в залежності 

від місця отримання доходу, інтервалів оподаткування, неоподатковуваного 

мінімуму, податкових пільг та їх розмірів, принципів встановлення тощо.  

Для подальшого належного розуміння предмету дослідження видається 

доцільним означення поняття «система оподаткування доходів фізичних осіб». В 

Україні вона схематично може бути представлена наступним чином (рис. 1.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Система оподаткування доходів фізичних осіб в Україні 

Джерело: власна розробка. 
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податок на доходи фізичних осіб (при загальній системі оподаткування), єдиний 

податок (при спрощеній системі оподаткування), а також тимчасові платежі, збори 

податкового та неподаткового характеру, які мають спільний об’єкт оподаткування, 

– в умовах України, це військовий збір, єдиний соціальний внесок.  
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Хоча, «згідно з практикою ОЕСР, внески на соціальне страхування 

розглядаються як податки (наприклад, у Швеції внески на соціальне страхування 

вважаються непрямими податками на працю … і становлять половину податків на 

працю)» [65, C. 107; 268], «в міжнародній практиці існують випадки, коли ЄСВ не є 

самостійним платежем, а враховується в базі оподаткування PIT. … Данія, Польща, 

Угорщина, Франція та Швеція» [58]. 

Незважаючи на те, що єдиний соціальний внесок відповідно до чинного 

законодавства не є податком, в цілях об’єктивного визначення фіскального 

навантаження на дохід фізичної особи доцільно розглядати його як частину системи 

оподаткування доходів фізичних осіб. Водночас, враховуючи критерії – «масовість», 

«строковість застосування» та «фіскальна ефективність», в роботі головний акцент 

зроблено саме на податку на доходи фізичних осіб, як ключовому, домінуючому і 

постійному в загальній системі оподаткування доходів фізичних осіб.  

Аналіз інших елементів, один з яких (а саме єдиний соціальний внесок) 

відмінений у 2016 р., а інший – військовий збір – обмежений в часі, виглядає 

доречним лише ситуативно, у разі необхідності посилення тих чи інших висновків 

щодо оцінки системи оподаткування доходів фізичних осіб загалом, чи ж її 

основного елемента – податку на доходи фізичних осіб, зокрема.  

Також, в окремих випадках, при оцінці різних аспектів оподаткування доходів 

фізичних осіб запропоновано використовувати майнові податки, у першу чергу, 

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, некомерційного 

призначення, який, не дивлячись на іншу базу оподаткування, виступає 

опосередкованою формою оподаткування доходів фізичних осіб. Такі, хоча й, на 

відміну від податку на доходи фізичних осіб, мають інші об’єкт та базу 

оподаткування, проте, як і податок на доходи фізичних осіб, де-юре джерелом 

сплати мають той же дохід, причому, як правило, поточний. І лише за недостатності 

останнього джерелом сплати майнових податків виступають заощадження або ж 

позикові кошти. Хоча й тут слід враховувати той факт, що перші у попередні 

періоди буди сформовані за рахунок поточних доходів і за рахунок них же 

погашатимуться позики в майбутньому. До цього також слід додати, що саме за 
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рахунок майнових податків, на відміну від податку з доходів фізичних осіб, 

здійснюється реальне оподаткування тіньових доходів. Для посилення аргументації 

пропонованого підходу звертаємо увагу на те, що «… за даними Європейської бази 

даних податків (Europe Tax Database) … , визначено такі види оподатковуваних 

доходів РІТ: … зайнята власником нерухомість …» [63, C. 28]. Дубровський В., 

Черкашин В., зокрема, як на обов’язковий елемент при оподаткувані доходів 

фізичних осіб, вказують на «залік податку на майно при сплаті ПДФО», зазначаючи, 

що «на сьогодні він є додатковим до ПДФО …» [52, C. 29-30]. 

Принагідно слід відзначити, що в окремих випадках застосування майнових 

податків при оцінці фіскального навантаження на поточні доходи фізичних осіб 

виглядає більш доречним, ніж інших платежів податкового чи неподаткового 

характеру, не дивлячись навіть на те, що вони мають з податком на доходи фізичних 

осіб єдиний об’єкт оподаткування. Адже розмір майнового податку не прив’язаний  

(у відсотках) до величини доходу, проте сплачується саме за рахунок нього. Відтак, 

для категорій фізичних осіб з низькими доходами розмір податкового зобов’язання 

за майновим податком може перевищувати розмір доходу (рис. 1.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4. Фіскальний ефект єдиного соціального внеску та майнового податку 

Джерело: власна розобка. 
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Цим майнові податки, за рівнем фіскального ефекту, принципово 

відрізняються від інших платежів, які «зав’язані» на величину доходу і змінюються 

пропорційно зміні останнього (як у випадку з військовим збором чи єдиним 

соціальним внеском), що в черговий раз підтверджує доцільність врахування при 

оцінці сукупного податкового навантаження на поточні доходи фізичних осіб 

майнових податків, принаймні, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, некомерційного призначення.  

Слід зазначити, що впродовж незалежності України її система оподаткування 

доходів фізичних осіб в процесі свого розвитку пройшла кілька етапів. 

Характерними рисами цієї системи, особливо в період до 2004 р. (мінімальна 

податкова ставка становила 10%, максимальна – 40%; розмір ставки залежав від 

обсягу оподатковуваного доходу, який вимірювався в кількості мінімальних 

зарплат; із збільшенням доходу ставка податку зростала), були високий ступінь її 

жорсткості. По-перше, внаслідок великої кількості інтервалів оподаткування в 

межах доволі незначної суми доходу податковий тягар фактично був перекладений 

на незаможних громадян. По-друге, були встановлені суттєво занижений 

неоподатковуваний мінімум (17 грн.) та максимальна податкова ставка щодо доходу 

понад 1700 гривень. По-третє, мав місце значний розрив (в рази) між розмірами 

неоподатковуваного мінімуму, з одного боку, та прожиткового мінімуму і 

мінімальної заробітної плати, з другого боку.  

З переходом у 2004 р. до єдиної ставки податку з доходів фізичних осіб (13% – 

до 31 грудня 2006 р. і 15% – з 1 січня 2007 р.) передбачалося забезпечити спрощення 

адміністрування податку [82, C. 64], створення умов для зменшення масштабів 

ухиляння від його сплати та запровадження дієвої системи соціального захисту 

найбіднішої частини населення [14, C. 51], забезпечення горизонтальної 

справедливості оподаткування [157, C. 241]. Водночас негативний бік такого заходу 

проявився у збільшенні податкового навантаження на незаможних громадян через 

оподаткування прожиткового мінімуму, оподаткуванні за єдиною ставкою високих і 

надвисоких доходів, відсутності елемента прогресії [82, C. 64].  
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Як зазначає Ю.Бицюра, «після введення 13% податку на доходи громадян 

крива Лоренцо, що ілюструє рівномірність розподілу доходів, зміститься праворуч. 

Тобто прірва між рівнями доходів бідних та багатих ще збільшиться» [9, C. 45].  

Принагідно слід зазначити, що свого часу в Законі України «Про систему 

оподаткування» було сформульовано принцип соціальної справедливості – 

«забезпечення соціальної підтримки малозабезпечених верств населення шляхом 

запровадження економічно обґрунтованого неоподаткованого мінімуму доходів 

фізичних осіб та застосування диференційованого й прогресивного оподаткування 

громадян, які отримують високі та надвисокі доходи» [72]. Недаремно Н.Катрук 

оцінює встановлення плоскої шкали податку на доходи фізичних осіб як негативний 

та тимчасовий, на шляху до запровадження прогресивної шкали, захід [85]. До речі, 

саме запровадження плоскої шкали призвело до різкого падіння надходжень від 

податку на доходи фізичних осіб у 2004 р. та змінилося на протилежний тренд лише 

з підвищенням ставок цього податку та введенням регресії [65, C. 105]. 

Зрештою в подальшому так і сталося – у 2011 р. було запроваджено 

слабопрогресивну шкалу – встановлена базова ставка в розмірі 15% для доходів, які 

за місяць не перевищують 10 мінімальних зарплат, та 17% – для доходів понад 10 

мінімальних зарплат. Хоча така шкала згодом отримала негативну оцінку окремих 

дослідників через значне податкове навантаження на категорію малозабезпечених 

громадян (наприклад, О.Сукненко, Л.Духновська [215]). 

З 1 січня 2016 р. відбулося чергове повернення до пропорційної системи – 

податок на доходи фізичних осіб нині справляється за базовою ставкою 18%. 

Оцінюючи еволюційний процес розвитку оподаткування доходів фізичних 

осіб в незалежній Україні, характерною рисою якої можна без перебільшення 

вважати фіскальну спрямованість, при формуванні нової системи актуалізуються 

завдання посилення її соціальної функції, забезпечення паритетності останньої з 

регулюючою та, особливо, фіскальною, функціями, досягнення справедливого 

оподаткування усіх категорій громадян, підпорядкування меті підвищення 

індивідуального та суспільного добробуту [85], підтвердженням чому є податкові 

моделі оподаткування доходів фізичних осіб розвинутих країн світу [243]. 
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Принагідно слід акцентувати увагу на тому, що серед цілей сталого розвитку 

до 2030 року на першому місці стоїть саме «подолання бідності у всіх її формах та 

усюди», що слід розглядати як інструмент реалізації одного з глобальних 

мегатрендів – розширення можливостей для особистості [59, C. 41]. Відтак, 

невід’ємним елементом в реалізації зазначеного мегатренду, а також в побудові 

«людиноцентричної моделі розвитку» [59, C. 41], на наш погляд, має виступати 

модернізована система оподаткування доходів фізичних осіб в органічному зв’язку з 

модернізованою державною соціальною політикою. Разом із тим, слід з прикрістю 

констатувати, що в зазначеній Доктрині збалансованого розвитку серед податкових 

інструментів стимулювання економічної активності та розвитку внутрішнього 

ринку, яке розглядається в контексті одного з механізмів реалізації політики 

збалансованого розвитку, як, власне, і серед напрямів реформування податкової 

системи жодної згадки про оподаткування доходів фізичних осіб немає.  

Фіскальна функція податку є незаперечною та об’єктивною, адже виключно 

через неї забезпечується реалізація головного суспільного призначення податків – 

формування фінансових ресурсів держави, необхідних для здійснення покладених 

на неї суспільством функцій. Проте це жодним чином не означає необхідність 

зменшення ролі їх регулюючої, а тим більше соціальної функцій, кожна з яких 

виступає дієвим інструментом в процесі регулювання суспільних відносин. 

Демократичні держави наочно ілюструють належну результативність 

збалансованого розвитку усіх функцій податків, підтвердженням чому є високий 

рівень добробуту домогосподарств. Як зазначають І.Б.Мельник [120], І.Михасюк, 

М.Петик, Н.Полинюк [122], в іноземних державах фіскальна політика «передовсім 

спрямована на вирішення соціальних питань та економічну мотивацію 

домогосподарств, а вже потім на забезпечення уряду фінансовими ресурсами». 

Такий підхід актуалізує, насамперед, завдання оптимізації податкового 

навантаження, як чинник зростання внутрішніх інвестицій [28], зменшення обсягів 

тіньового сектору [97, C. 161]. При цьому мова не повинна йти виключно про 

підвищення розмірів податкових ставок. У даному випадку теза, за якою у світі 

ставка прибуткового податку є значно вищою порівняно з Україною, не є достатньо 
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переконливою. Річ у тому, що в цивілізованих країнах зазначений податок 

сплачується з доходів, які базуються на реальних соціальних стандартах, основу 

яких складає реальний прожитковий мінімум і саме який часто вважається 

неоподатковуваним мінімумом. Це є гарантією того, що в таких країнах визначально 

є високим дохід, як податкова база, з під оподаткування виведені низькі доходи, 

запроваджені численні соціальні пільги, що в підсумку знижує ефективну ставку. 

В Україні ж нижчі, порівняно зі світовими, податкові ставки з податку на 

доходи фізичних осіб (на що вказує, зокрема, Л.П.Сідельникова [199, C. 333]) 

жодним чином не означають менший рівень податкового тягаря, зважаючи на 

розмір доходу, його купівельну спроможність, податкову базу. Де-факто їх слід 

розглядати як певну компенсацію державою за негативну соціальну політику, яка 

повністю ігнорує законодавчо, передусім Конституцією України, встановлені 

принципи державної соціальної політики. Підвищення фіскального навантаження на 

доходи фізичних осіб вбачається можливим лише за умови чіткого дотримання 

державою таких принципів. В цілому ж слід ставити завдання оптимізації 

податкового навантаження на дохід, яка, серед іншого, вочевидь має 

супроводжуватись зниженням його на громадян з низькими доходами, збільшуючи 

обсяг чистого доходу, який використовується ними, у першу чергу, на споживання.  

Слід зазначити, що при вирішенні завдання оптимізації податкового 

навантаження на громадян часто використовується підхід, який базується на 

включенні до системи оцінки такого навантаження практично усіх податків і зборів, 

які включає податкова система країни (як це має місце, наприклад, у [151]). На нашу 

думку, такий підхід є недостатньо обґрунтованим. Адже у такому разі в розрахунку 

враховуються податки, збори та платежі, які опосередковано сплачуються при 

придбанні товарів та послуг і які фактично включаються в їх ціну (йдеться, у першу 

чергу, про непрямі податки), у зв’язку з чим, власне, можна вважати ціну податком, 

що, загалом, виглядає щонайменше алогічним по суті.  

Також, з нашої точки зору, при формулюванні зазначеної позиції допущена 

методологічна помилка, яка полягає у тому, що за такого підходу при оцінці 

податкового навантаження на доходи громадян використовуються платежі, які 
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сплачуються виключно у разі отримання ними певної послуги – отримання права на 

торгівлю, розміщення реклами, припаркування автотранспорту тощо.  

Загалом слід виходити з того, що якщо прямі податки за своєю природою є 

чистим фіскалом, то непрямі податки – це вилучення частини доходу в обмін на 

певне споживче благо (товар, послугу). Якщо у першому випадку податкове 

зобов’язання є безумовним, то в другому – таким, що його можна уникнути, або ж, 

принаймні, зменшити шляхом зміни параметрів споживання (обсягів, структури).  

Хибність підходу до оцінки податкового навантаження на фізичних осіб на 

базі сукупного оподаткування полягає, на наш погляд, і в тому, що при значному 

розмірі тіньової економіки взагалі немає жодного сенсу визначати рівень такого 

навантаження, оскільки в розрахунках використовуються задіяні податки, отримані 

від оподаткування споживання за рахунок тіньових доходів, які надалі 

співвідносяться з легальними доходами. У такому випадку кінцевий оціночний 

показник може суттєво коливатися, оскільки обсяг податків на споживання 

цілковито залежатиме від активності присутності тіньових доходів на споживчому 

ринку. В умовах активного споживчого попиту обсяг ресурсів з тіньового сектору 

може суттєво зростати, відповідним чином збільшуючи значення показника «рівень 

сукупного податкового навантаження на населення», яке не відповідатиме дійсності.  

Загалом же, можна зробити висновок, що в умовах занижених державних 

соціальних стандартів, слабкої динаміки зростання реальних доходів фізичних осіб, 

а саме їх легальної частини, збереження або ж підвищення частки бюджетних 

надходжень від податків на споживання та майнових податків є не стільки 

показником збільшення рівня податкового навантаження на фізичних осіб, скільки 

індикатором рівня та динаміки тіньової економіки. 

Зазначимо і те, що усереднене значення податкового навантаження на 

фізичних осіб жодним чином не охоплює контингент осіб, які значну частину своїх 

потреб задовольняють поза сферою, яка підлягає оподаткуванню, – вирощування 

сільськогосподарської продукції в особистому підсобному господарстві, придбання 

імпортних товарів безпосередньо за кордоном, допомога від родичів, придбання 

товарів у тіньовому секторі тощо, де податки на споживання не сплачуються, а отже 
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не враховуються в обсязі сукупних сплачених непрямих податків та, відповідно, в 

розрахунку показника сукупного податкового навантаження.  

Вразливість (методологічного характеру) підходу до оцінки податкового 

навантаження на фізичних осіб на основі сукупності податків вбачається також у 

використанні у розрахунках показників, розміри яких визначаються на основі 

експертних оцінок і є гіпотетичними (наприклад, коефіцієнт частки податків на 

споживання, які сплачує населення), або ж неспівставних між собою податкових баз 

(з одного боку, доходи, що формуються в легальному секторі економіки, лише з 

яких сплачуються податки, а, з другого боку, доходи, які формуються у тіньовому 

секторі, з яких прямі податки не сплачуються, а оподаткування здійснюється лише 

через оподаткування споживання) [86; 97, C. 154]. При цьому, якщо взяти до уваги, 

що значна частина громадян, доходи яких формуються у тіньовому секторі, суттєву 

частину таких доходів витрачають на задоволення власних потреб за кордоном, то 

ситуація як із зазначеним вище коефіцієнтом, так і фактичним обсягом видатків на 

споживання на внутрішньому ринку виглядатиме дещо іншою, що певною мірою 

вплине на параметри аналізованого показника. З іншого боку, частина податків на 

споживання сплачується іноземними туристами, проте їх дохід не враховується. 

В цілому, подібні способи оцінки сукупного податкового навантаження на 

фізичних осіб є доволі умовними, оскільки не відображають реальний стан 

оподаткування в розрізі окремих їх груп. Адже коли левова частка податків на 

споживання формується за рахунок групи багатих громадян, відповідно здійснена 

оцінка стосуватиметься виключно цієї групи. Тобто, рівень оподаткування 

відповідної групи повною мірою залежить від її активності на споживчому ринку. 

При цьому, враховуючи, що значна частина потреб сільських домогосподарств 

задовольняється за рахунок праці їх членів, то будь-який усереднений показник 

податкового тягаря на домогосподарства країни буде некоректним по відношенню 

до сільських домогосподарств. Це ж стосується і категорії домогосподарств, які 

значну частину власних потреб задовольняють за рахунок споживання відповідних 

товарів та послуг за кордоном. 
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Також зауважимо, що параметри непрямого оподаткування, на відміну від 

прямого, є доволі динамічними, оскільки залежать від загальних параметрів цінової 

пропозиції в цілому та у відповідних сегментах товарного ринку, яка визначається 

показниками інфляції, курсової стабільності, рівнем пропозиції відповідних товарів 

на ринку тощо, що зумовлюватиме відповідний споживчий попит, а отже 

позиціонування доходу в якості об’єкта оподаткування. 

Аналіз рівня податкового навантаження на доходи фізичних осіб в частині 

податків на споживання в процесі споживання товарів ілюструє залежність від 

такого рівня оподаткування позиції фізичної особи в структурі суб’єктів, які 

формують активний споживчий попит на ринку, іншими словами – ступінь 

доступності до того чи іншого його сегменту, виходячи з рівня індивідуальної 

платоспроможності. Схематично зазначені залежності можуть бути проілюстровані 

на рисунках 1.5, 1.6. 

На рис. 1.5 можна побачити яким чином в різних за рівнем доходу соціальних 

групах населення забезпечується доступність до різних за ціною товарних груп при 

незмінному рівні оподаткування непрямими податками. Зокрема, наочно видно, що 

з підвищенням ціни товару автоматично зростає абсолютна величина податків на 

споживання (ПНС2) та зменшується купівельна спроможність кожної попередньої 

соціальної групи (СГ) щодо наступної групи товарів (ЧВ2). По третій же групі 

товарів (Т3) взагалі має місце від’ємне значення ЧВ2, що означає повну 

недоступність до цієї групи товарів попередніх двох соціальних груп населення 

(СГ1, СГ2). Одночасно можна спостерігати і тенденцію зменшення купівельної 

спроможності в сегменті відносно заможних соціальних груп. 

На рис. 1.6 проілюстровано, яким чином в різних за рівнем доходу соціальних 

групах населення забезпечується доступність до різних за ціною товарних груп при 

збільшенні рівня оподаткування непрямими податками. Так, при незмінній величині 

сукупності податків на споживання у відносному вимірі (ПНС1) абсолютна 

величина цих податків (ПНС2) із зростанням ціни товару збільшується, у зв’язку з 

чим відповідно зменшуються чисті витрати (ЧВ2) домогосподарств, які 

забезпечують відповідний обсяг споживчого попиту на ринку. 
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В соціальних групах, різних за рівнем споживання (грошових витрат) (СГ1, 

СГ2, СГ3), які формують споживчий попит у відповідних сегментах (товарних 

групах, диференційованих за ціною, – Т1, Т2, Т3) ринку, спостерігається різний 

ступінь доступності до предметів споживання, постійне зменшення обсягу витрат, 

які можуть бути використані на придбання дорогих товарів. Утворюється так звана 

дельта, яка, власне, характеризує процес звуження споживчого попиту в сегменті 

дорогих товарів для соціальних груп населення з низькими доходами.  

Очевидно, що із збільшенням фіскального навантаження в частині непрямих 

податків відбуватиметься погіршення ситуації в соціальних групах з низькими 

доходами, яка проявлятиметься не лише в подальшому обмеженні  їх доступу до 

дорогих, але й до традиційних товарів. Для найбідніших же окремі групи навіть 

дешевих, а отже традиційно доступних, товарів виявляться взагалі недоступними. 

При опрацюванні нової моделі оподаткування доходів фізичних осіб 

вбачається доцільним зупинитись на таких її ключових елементах. 

Першим елементом нової системи оподаткування доходів фізичних осіб має 

стати неоподатковуваний мінімум на рівні реального прожиткового мінімуму. Така 

точка зору сприймається багатьма дослідниками, серед яких, наприклад, П.Боровик, 

К.Мазур [15], Н.Катрук [85], С.Юрій, Т.Кізима [252, C. 167], К.Швабій [245], 

В.Тропіна, О.Гонта [225, C. 6]. При цьому, зокрема, К.Швабій, наголошує на 

необхідності запровадити в механізмі сплати податку на доходи фізичних осіб поряд 

з неоподатковуваним мінімумом на рівні прожиткового мінімуму для всіх категорій 

платників цього податку «також на вибір платника податку – норму оподаткування 

сімейного доходу» [245]. А Н.Катрук [85], П.Боровик, К.Мазур [15] взагалі 

наголошують, і з чим ми повністю погоджуємося, на необхідності заміни податкової 

соціальної пільги на неоподатковуваний мінімум доходів фізичних осіб (при цьому, 

з огляду на те, що в нинішньому варіанті неоподатковуваний мінімімум 

використовується як критерій-прив’язка при встановленні адміністративних 

штрафів, розмірів окремих платежів та зборів – як, наприклад, державного мита, 

судового збору, видається доцільним для цих цілей зберегти зазначений показник на 

існуючому рівні – 17 грн., проте з іншою назвою). 
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Умовні позначення: 

ПНС – податки на споживання; 

ПНС1 – відносна величина податків на споживання; 

ПНС2 – абсолютна величина податків на споживання; 

Т (Т1, Т2, Т3) – товар (сегменти товарів) за ціною; 

СГ1, СГ2, СГ3 – соціальні групи населення за рівнем споживання; 

ЧВ1, ЧВ2 – чисті витрати на споживання відповідно по групах товарів, різних за ціною; 

А, А1 – граничні межі ПНС у відносному та абсолютному вимірах; 

Б – гранична межа споживання першої соціальної групи (СГ1). 

 

Рис. 1.5. Залежність рівня доступності до різних за ціною товарних груп при 

незмінному рівні оподаткування непрямими податками в розрізі соціальних груп 

населення  

Джерело: власна розробка. 
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Умовні позначення: 

ПНС – податки на споживання; 

ПНС1 – відносна величина податків на споживання; 

ПНС2 – абсолютна величина податків на споживання; 

Т (Т1, Т2, Т3) – товар (сегменти товарів) за ціною; 

СГ1, СГ2, СГ3 – соціальні групи населення за рівнем споживання; 

ЧВ1, Ч В2 – чисті витрати на споживання відповідно по групах товарів, різних за ціною; 

А, А1, А2, А3 – граничні межі ПНС у відносному та абсолютному вимірах; 

Б – гранична межа споживання першої соціальної групи (СГ1); 

 ПСП, ПСП1 – дефіцит коштів на формування споживчого попиту для першої 

соціальної групи СГ1. 

 

Рис. 1.6. Залежність рівня доступності до різних за ціною товарних груп при 

збільшенні рівня оподаткування непрямими податками в розрізі соціальних груп 

населення  

Джерело: власна розробка. 
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Невід’ємним питанням при виборі моделі оподаткування доходів фізичних 

осіб є шкала оподаткування.  

Загалом слід зазначити, що у світі відсутній єдиний рецепт моделі 

оподаткування доходів фізичних осіб. Зокрема, «у регіонах з ефективними 

податковими системами – Західній Європі і США – персональний податок має 

тенденцію до прогресивності, тоді як у нових членах ЄС переважно застосовують 

плоску шкалу» [51; 131]
 
(додаток Д, табл. Д.1).

 

Слід також зазначити, що, наприклад, представники згадуваної вище теорії 

пропозиції (А.Лаффер, М.Еванс, Дж.Гільдер), вважаючи основною проблемою 

розвитку економіки систему оподаткування, зазначали, що «прогресивний податок 

на доходи фізичних … осіб розглядається як стримуючий чинник зростання 

заощаджень, а також інвестиційної активності домогосподарств» [243]. 

Разом із тим, частіше можна зустріти думку, що саме через механізм 

прогресивного оподаткування забезпечується реалізація однієї з основних функцій 

держави – перерозподіл доходів серед учасників суспільного виробництва внаслідок 

притаманної будь-якому суспільству, незалежно від його укладу, нерівності у 

розподілі доходів між домогосподарствами, яка зумовлена численними факторами 

(рівень освіти, вид зайнятості тощо), що, власне, формують передумови для 

отримання різними категоріями громадян різних за розмірами доходів. На перевагах 

та запровадженні прогресивної шкали оподаткування доходів фізичних осіб, в тому 

числі з розгалуженою системою пільг, наголошують численні автори, зокрема, 

Ю.Б.Іванов, К.І.Швабій [77, C. 45], В.Борейко [14, C. 50], О.П.Кириленко з групою 

авторів [86; 252, C. 168], Т.О.Кізима [90, C. 46], В.М.Небильцова, Н.В.Остапенко 

[127], О.В.Покатаєва [157, C. 237], О.Г.Рябчук [187, C. 49], Л.П.Сідельникова [199, 

C. 333], В.Тропіна, О.Гонта [225, C. 6]. Прогресивна модель оподаткування виступає 

одним з поширених у світі базових інструментів, «за допомогою яких уряд впливає 

на нерівність у розподілі доходів і сукупного продукту між приватними 

домогосподарствами» [243].  

При запровадженні прогресивної шкали оподаткування предметом дискусії 

виступає питання розміру податкових ставок за шкалами прогресії, особливо їх 
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верхньої межі. Часто можна зустріти думку, що верхня межа ставок за прогресивної 

моделі оподаткування має бути досить високою. При цьому одночасно, і, як на нашу 

думку, цілком вірно, наголошується на обов’язковості запровадження «великої 

кількості встановлених соціальних, майнових вирахувань, податкових кредитів, або 

економічно обґрунтованого неоподатковуваного мінімуму». [15; 245] 

Разом із тим за іншого підходу, з яким ми повною мірою погоджуємося, 

прогресивна модель оподаткування не повинна створювати ризики виведення з 

країни капіталу заможними громадянами через необґрунтованість верхніх шкал 

оподаткування. Адже втрати від цього можуть виявитися значно більшими для 

країни, порівняно з вигодами, яких очікується отримати у разі запровадження 

надмірного оподаткування високих доходів.  

Відтак акцентується увага на недоцільності встановлення надмірного 

податкового навантаження, яке, як зазначає Г.Тарасюк, «позбавляє платників 

стимулів до розвитку й розширення масштабів діяльності, що веде до таких 

негативних наслідків, як ухиляння від оподаткування й тінізації економіки» [221, C. 

316], запровадження, у зв’язку з цим, верхньої ставки податку понад 25% для 

верхньої шкали [86; 252, C. 168; 90, C. 46], або ж більше – на введенні елементу 

«регресії для верхньої ставки, що … сприятиме легалізації надвисоких доходів». [86; 

247, C. 167]
 
Як зазначає Т.М.Демченко, «досвід країн-учасниць ЄС засвідчив, що 

зниження верхньої межі оподаткування, по-перше, сприяло зростанню особистих 

заощаджень населення, що дало змогу використовувати вільні від оподаткування 

кошти на інвестиційні цілі, по-друге, сприяло збільшенню самого споживання, що, 

звичайно, дало імпульс для розвитку цілих галузей економіки …» [43, C. 276].  

Загалом проблема встановлення оптимальних інтервалів оподаткування в 

прогресивній системі та «визначення оптимальної величини сплачуваного 

прибуткового податку» в кожній із шкал прогресії є однією з найскладніших (на це 

вказують І.Михасюк, М.Петик, Н.Полинюк [122]). Її розв’язання спрямоване на 

вирішення низки важливих завдань: зменшення бідності за рахунок зниження 

податкового навантаження на малозабезпечених громадян; формування прошарку 

середнього класу; зміщення фіскального тиску на заможні верстви населення. 
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У такий спосіб, на нашу думку, забезпечується притаманний для розвинутих 

країн світу, зокрема, для європейських країн, «людиноцентричний підхід до 

конструювання моделей соціальної політики, коли беруться до уваги індивідуальний 

стан особи, її економічні й соціальні інтереси … Така модель має враховувати місце 

людини в загальному процесі відтворення суспільного виробництва та 

забезпечувати соціальну збалансованість між особистими устремліннями особи і 

реальними соціальними та економічними можливостями регіону та держави» [123, 

C. 45; 186]. В такій моделі прибуткове оподаткування розглядається як «дієвий 

інструмент перерозподілу в умовах зрілої демократії із чітко визначеними умовами 

суспільного договору, із високим рівнем життя й доходів населення», орієнтоване на 

«забезпечення принципу соціальної справедливості» [85], як одного з 

основоположних важелів забезпечення суспільного добробуту.  

Реалізація цього принципу, зокрема, в рамках «утилітаристського трактування 

суспільного добробуту», передбачає, що «податки мають бути такими, щоб 

гранична втрата доходу, зумовлена оподаткуванням, була однакова для всіх 

громадян», оскільки «вилучення у формі податків певного обсягу доходів у бідного 

спричиняє більшу втрату його добробуту, порівняно з тим, що втрачає багата особа 

в результаті стягнення з його доходів такого самого обсягу податків» [86]. Такий 

висновок також відповідає роулсіанській позиції щодо оптимального 

оподаткування, яка «передбачає, зокрема, побудову такої податкової системи, при 

якій найменш забезпечена особа одержувала би найбільший виграш» [86].  

В кінцевому підсумку ключова позиція, притаманна обом течіям, полягає в 

доцільності запровадження прогресивного оподаткування доходів фізичних осіб, що 

найбільше відповідає меті справедливого оподаткування через зменшення 

майнового розриву між багатими і бідними [160, C. 354]. Принагідно зауважимо, 

що, наприклад, у Великобританії та США більшість надходжень від персонального 

прибуткового податку «забезпечує 1% найбагатшого населення (у США – від 45% 

до 55%, у Великобританії – від 21% до 29% у 2003–2013 роки)» [63, C. 28]. 

Одночасно вбачається доцільним звернути увагу на необхідність коректної 

кваліфікації явища «справедливість в оподаткуванні». Помулєва В.М., наприклад, 
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зазначає, що така «оцінюється за тим, скільки коштів залишається у платника після 

сплати податків …  Вилучаючи у найбільш забезпечених верств надлишки доходів 

через прогресивне оподаткування, держава все одно залишає їм достатньо коштів 

для споживання» [160, C. 354]. Такий висновок, загалом, є вірним у першій частині. 

Проте у ньому, на наш погляд, не зовсім коректним виглядає судження про 

«надлишки доходів». Адже йдеться про цілком легальні доходи. До того ж 

незрозуміло, хто, в який спосіб, на підставі яких критеріїв та і взагалі має право 

визначати обсяг так званих «надлишків доходів» та, зрештою, кваліфікувати доходи 

фізичних осіб саме як надлишок. Такий самий висновок стосується і тези про те, що 

«держава все одно залишає їм достатньо коштів для споживання», адже складається 

враження, що відповідні особи знаходяться на утриманні держави та є залежними 

від неї в частині встановлення розміру такого доходу. 

Належна результативність прогресивного оподаткування доходів фізичних 

осіб, зокрема, в частині окреслених вище завдань – формування прошарку 

середнього класу та зміщення фіскального тиску на заможні верстви населення, 

цілковито залежить від розуміння того, без чого загалом безглуздо підходити до 

реформування системи оподаткування доходів фізичних осіб взагалі, що, власне, 

представляє собою високий дохід? Отримання відповіді на це питання дасть змогу 

встановити реальні інтервали в прогресивній шкалі оподаткування, що забезпечить 

належну відповідність оціночних вартісних критеріїв категорій «середній клас» та 

«заможні громадяни» їх реальному змісту.  

Виокремлення в процесі модернізації системи оподаткування доходів 

фізичних осіб в якості самостійного завдання – становлення прошарку середнього 

класу – зумовлена тим, що «саме середній клас завжди був і продовжує залишатися 

найнадійнішою опорою ринково-демократичних перетворень. Світова практика 

довела, що справжня демократія може будуватися лише на підтримці тих громадян, 

які в матеріальному плані від влади незалежні. Добробут країни, її майбутній 

розвиток залежить насамперед … від середнього класу, до рівня якого необхідно 

підтягувати бідніші верстви населення» [90, C. 36].  
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В Україні, як ніколи, гострою є проблема кваліфікації певної категорії 

громадян як представників середнього класу. Адже з цим безпосередньо пов’язане 

встановлення відповідних інтервалів оподаткування при запровадженні 

прогресивної шкали оподаткування доходів фізичних осіб (пропозиції щодо розмірів 

таких інтервалів можна зустріти, зокрема, в [90, C. 40; 21, C. 32], а також при аналізі 

світового досвіду – наприклад [45]). Невірний підхід до визначення параметрів, на 

яких особа кваліфікуватиметься як представник середнього класу, створюватиме 

загрозу переходу особи з групи «середній клас» до «бідних», що неприпустимо.  

До речі, саме середній клас, на відміну від бідних, має значні потенції щодо 

легалізації власних доходів, тим самим розширюючи податкову базу. Тому від 

правильного встановлення інтервалів оподаткування залежатиме кінцевий результат 

добровільного виведення зазначеною категорією осіб доходів з тіні, оскільки 

відповідні рішення ними прийматимуться виключно в контексті оцінки майбутніх 

вигод та втрат від так званих бюджетних обмежень внаслідок оподаткування. 

Також слід керуватися не результатами самооцінки громадянами свого статусу 

(в результаті яких можуть мати місце як заниження, так і завищення оціночних 

показників, що зумовлено способом життя фізичної особи, рівнем сприйняття ним 

навколишнього світу, обсягом та структурою потреб тощо), а чіткими 

розрахунками, виходячи з об’єктивних значень державних соціальних стандартів та 

гарантій. До речі, при співставленні даних щодо критерію (за рівнем доходу) 

віднесення особи до середнього класу на основі самооцінки та соціологічного 

обстеження (зокрема, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова) було 

встановлену значну розбіжність в значеннях отриманих показників – 2,9-4,1 раза 

(11% за даними соціологічної служби проти 32-45% на основі самооцінки). [90, C. 

41] За експертними ж оцінками, «в Україні середній клас складає від сили 10-15% 

…» [52, C. 4]. Як зазначає П.Дубинецька, «номінальний прожитковий мінімум в 

Україні дуже далекий від реального, навіть ті громадяни, які мають дещо вищий 

дохід, часто є бідними, хоча держава розглядає їх як платоспроможних» [51]. 

Важливим аспектом при встановленні режиму оподаткування доходів 

представників середнього класу є виділення в їх складі цільових груп, що дозволить 
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структурувати систему пільг з відповідних податків, тим самим підвищуючи їх 

регулюючу функцію (наприклад, О.В.Доброгорська, П.І.Науменко, О.В.Голик [45] 

пропонують наступні цільові групи представників середнього класу – додаток Е, 

табл. Е.1). 

Підсумовуючи, можна зробити висновок, що «формування середнього класу – 

проблема цивілізаційна. Оскільки середній клас вважається фундаментом, 

соціальною базою і запорукою стабільності громадянського суспільства, необхідно 

всіляко сприяти вирішенню проблем його формування. Для цього доцільно було б 

дати офіційне визначення і критерії приналежності до середнього класу… » [90, C. 

53]. Якщо ж держава і надалі сповідуватиме ідеологію формування «статистичного», 

а не реального, середнього класу, оцінки наявності якого базуватимуться на «квазі» 

державних соціальних стандартах (фактично ж, «необхідно визнати, що сьогодні 

середнього класу в Україні немає» [90, C. 54]), а не на об’єктивних критеріях, 

неминучою буде подальша деградація суспільства, головним чином, через відтік 

освічених фізичних осіб за кордон. 

Ігнорування цих обставин містить ризик того, що в черговий раз матимемо 

реформу-фікцію зі спотвореною системою оподаткування доходів фізичних осіб з 

«квазі» соціальнми стандартами, коли і надалі основну частину бюджетних 

надходжень в частині податку на доходи фізичних осіб формуватимуть бідні. Ризик 

же запровадження саме такої моделі оцінюється як доволі високий. 

Одночасно варто зазначити, що бідність як явище не завжди є наслідком 

неможливості чи неспроможності фізичної особи отримати певний рівень доходу. 

Достатньо поширеною є ситуація (яка чомусь, як правило, ігнорується дослідниками 

проблеми бідності), за якої причиною бідності виступає небажання наполегливо 

працювати, в тому числі над підвищенням рівня своєї компетентності, що 

підвищило б потенційну вартість робочої сили, на яку існує попит у високодоходних 

сферах зайнятості. Принагідно зауважимо, що представники середнього класу 

володіють особливим «людським» капіталом, на отримання якого затрачено роки 

напруженої праці та значні кошти на навчання, їхня праця престижна й 

високооплачувана. У західному суспільстві чітко відстежується пряма залежність 
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матеріальних статків і соціального статусу від рівня та якості отриманої освіти, 

тобто консистентність винагороди (дохід, влада, повага) та інвестицій (освіта, 

професійна майстерність, компетентність). Незважаючи на те, що представники 

цього класу мають високий рівень освіти, їхня постійна життєва практика – 

самоосвіта, безперервне нарощування інтелектуального потенціалу як форми виразу 

людського капіталу» [90, C. 38].  

Як вірно зазначає Т.Ковальчук, «середній клас – це економічно активна 

частина громадян, що мають пристойний … рівень матеріального забезпечення, 

досягають його власною працею, усвідомлюють свої соціально-економічні інтереси 

і активно діють заради їх реалізації» [98, C. 8], а С.Фірсова та Д.Нікітенко 

уточнюють, що у середнього класу «психологія нагромадження переважає над 

психологією виживання» [239, C. 127; 130, C. 125]. В Україні ж достатньо великий 

прошарок суспільства задовольняється наявним доходом та способом життя, 

поповнюючи контингент бідних, на користь яких ставиться завдання перерозподілу 

доходів не лише від багатих, а й від не набагато багатших, що має місце при 

прогресивній шкалі оподаткування. У такому разі теза про необхідність 

справедливого перерозподілу доходів від багатих до бідних виглядає аморальною.  

Не можуть бути підтримані наукові погляди на проблему подолання бідності, 

зменшення рівня розшарування суспільства за рівнем статків, які зводяться до 

пропозицій, по суті, щодо експропріації в різний спосіб таких статків у заможних 

верств населення. Культивування лозунгу «рівність в бідності» вважається основою 

так званої комуністичної моделі суспільного добробуту, з приводу чого, зокрема, 

У.Черчіль зазначав, що «головний недолік капіталізму – нерівний розподіл 

багатства; головна перевага соціалізму – рівний розподіл злиднів» [86].  

Зауважимо також, що, на відміну від України, «західна етика, на якій 

тримається ідеал держави загального добробуту, не засуджує багатство, а закликає 

працювати, щоб не бути бідними. Саме тому податки на багатство не розглядаються 

як першооснова наповнення бюджету і відіграють радше морально-виховну, ніж 

економічну функцію. … податки на багатство неспроможні істотно зменшити 

нерівність, хіба що вони набудуть характеру експропріації» [222]. Водночас 
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культивування зазначеного лозунгу має місце в Україні і несе в собі ризик того, що 

країна і надалі залишатиметься на узбіччі цивілізаційного розвитку, особливо якщо 

реалізовуватимуться ідеї на кшталт «від … підвищення мінімальної заробітної плати 

програють всі» [86].  

Черговим питанням, яке має бути вирішене в процесі модернізації системи 

оподаткування доходів фізичних осіб, є податкові пільги. У даному випадку, 

насамперед, виникає логічне питання щодо їх граничного обсягу, причому як в 

частині індивідуальних пільг, так і їх сукупності.  

Обмеження права на застосування індивідуальних пільг та їх розміру 

здійснюється шляхом встановлення, зокрема: граничної величини отримуваного 

доходу, який дає право на користування тією чи іншою пільгою; граничного розміру 

самої пільги, наприклад, шляхом прив’язки до певного розміру прожиткового 

мінімуму, або ж визначення в абсолютному вимірі. 

Обмеження сукупності податкових пільг здійснюється шляхом встановлення 

співвідношення (у різних пропорціях) між сумарним обсягом таких пільг і розміром 

доходу. При цьому частина індивідуальних податкових знижок має свої граничні. 

Решта видів податкових знижок, передбачених Податковим кодексом України, не 

має індивідуальних обмежень щодо граничного розміру, а попадає під загальне 

обмеження обсягу сукупних витрат, на які може зменшуватися оподатковуваний 

дохід.  

На практиці може виникнути ситуація, коли сукупний обсяг податкових 

знижок може перевищити їх граничний розмір, що матиме своїм наслідком втрату 

платником податку права на користування тією чи іншою знижкою (знижками).  

На нашу думку, відмова держави від задекларованої нею гарантії на кожну 

відповідну податкову пільгу або її обмеження в межах гарантованого права означає 

непослідовність державної політики у сфері оподаткування. Більш того, у такому 

разі втрачається сенс легалізації доходів, адже пільга, якою можна скористатися, 

виявиться мізерною, або ж так звана вигода від неї може проявитися у значно 

більших втратах (наприклад, позбавлення права на житлову субсидію, певний вид 

соціальної допомоги тощо), а отже нею можна знехтувати.  



64 

 

Відтак при перевищенні сукупного обсягу податкових пільг їх граничної 

норми вбачається доцільною пролонгація обсягу перевищення на наступні податкові 

періоди (особливо це актуально для витратних інвестиційних проектів). Слід 

виходити з тих міркувань, що недоотримання податку на доходи фізичних осіб в 

бюджет компенсується активізацією діяльності в інших сферах за рахунок вкладень 

коштів громадян, які, власне, і мають розглядатися в якості розширення податкової 

бази для збільшення бюджетних доходів від інших податків. Адже сумарні 

надходження від такої податкової бази можуть в рази перевищувати прямі 

надходження в бюджет від податку на доходи фізичних осіб. 

Розширення пільг має відбуватися за рахунок, насамперед, наповнення їх так 

званими активними пільгами, які передбачали б розгалужену систему вилучень з 

бази оподаткування різноманітних витрат, пов’язаних з інвестиціями в людський 

капітал (освіта, охорона здоров’я), операціями інвестиційного характеру тощо. В 

концептуальному плані система пільг має трансформуватися зі статичної, яка 

прив’язана до певних пільгових категорій платників податків, в активну, 

орієнтовану на спонукання громадян до інвестування коштів в розвиток людського 

потенціалу та створення належного середовища для комфортного проживання 

(будівництво та облаштування помешкання, підвищення рівня його 

енергоефективності тощо). Об’єктивним підґрунтям такої трансформації слід 

вважати поступовий перехід на систему отримання відповідних послуг на платній 

(як безпосередньо за місцем отримання послуги, так і через різноманітні механізми 

страхування) основі, що означає зростання фінансового навантаження на платників 

податків.  

Модернізована система оподаткування доходів фізичних осіб має виступати 

одним з дієвих інструментів, який значною мірою нівелював би зростання такого 

навантаження як шляхом зміни величини податкових ставок, бази оподаткування, 

так і через інститут дієвих податкових пільг. При розробці моделей оптимізації 

податкового навантаження на доходи фізичних осіб, включаючи удосконалення 

системи пільг системи оподаткування доходів фізичних осіб, варто враховувати той 

факт, що податки вважаються втраченими доходами, що зменшують дохід людини, 
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сім’ї, які, у свою чергу, належать до вхідних грошових потоків інвестування в 

людський капітал. [55, C. 241]  

Відтак головним завданням, яке необхідно вирішити в процесі модернізації 

системи оподаткування доходів фізичних осіб, вбачається в недопущенні, а, в 

кращому випадку, у збільшенні таких вхідних грошових потоків, в тому числі за 

рахунок зменшення обсягів тінізації доходів.  

Ставлячи в основу модернізації системи оподаткування доходів фізичних осіб 

базовий критерій «формування достатнього грошового ресурсу для інвестування в 

людський капітал», або ж «достатність доходу», доцільність запровадження якого 

обгрунтовувалась нами в параграфі 1.1 даної дисертаційної роботи, а також 

виходячи зі змісту цього поняття, логічна модель оподаткування доходів фізичних 

осіб схематично може бути представлена наступним чином (рис. 1.7). 

Аналізуючи наведену модель, слід, на наш погляд, виходити з того, що 

податок на доходи фізичних осіб не може бути більшим за різницю між 

мінімальною заробітною платою та реальним прожитковим мінімумом або бути 

рівним цій різниці. Адже у такому разі втрачається, власне, сутність заробітної 

плати як такої. Апріорі працююча особа, отримуючи дохід у вигляді мінімальної 

заробітної плати, після оподаткування не може мати чистий дохід, рівний 

прожитковому мінімуму, та за жодних обставин – меншим за такий мінімум. 

Зазначений чинник, з метою збереження сутнісної природи, обов’язково має 

враховуватись при встановленні двох важливих параметрів – ставки податку на 

доходи фізичних осіб та різниці між прожитковим мінімумом та мінімальною 

заробітною платою. В протилежному випадку матиме місце обмеження 

спроможності платника податку щодо задоволення елементарних (життєво 

необхідних) потреб, які, власне, і покликаний забезпечувати прожитковий мінімум, 

як базовий соціальний стандарт. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити кілька висновків. 
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Умовні позначення: 

ПМз – прожитковий мінімум, затверджений законом; 

ПМр – прожитковий мінімум реальний; 

МЗП – мінімальна заробітна плата; 

П1, П2, П3 – податок на доходи фізичних осіб; 

ПДФО1, ПДФО2 – ставка податку на доходи фізичних осіб; 

ДД1, ДД2, ДД3 – достатність доходу. 

 

Рис. 1.7. Логічна модель оподаткування доходів фізичних осіб  

Джерело: власна розробка. 

Показник «достатність доходу» можна розглядати в контексті його 

спроможності щодо забезпечення: елементарних (життєво необхідних) потреб 

людини (ДД1); збільшення обсягу споживчих витрат понад рівень задоволення 

елементарних (життєво необхідних) потреб (ДД2); мотивації щодо здійснення 

заощаджень (ДД3). Саме з цих позицій, як на нашу думку, слід виходити при 

обґрунтуванні та запровадженні ставок податку на доходи фізичних осіб, а також 

сукупного обсягу оподаткування доходів фізичних осіб, виходячи, зокрема, з 

ієрархії пріоритетів, які визначаються Урядом та парламентом.  
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У даному випадку виглядає привабливим варіант запровадження в податкове 

законодавство поняття «рівень податкового навантаження на доходи фізичних осіб» 

(на кшталт показника «рівень податкового навантаження на активи», який 

застосовується в господарському секторі), на підставі якого стає можливим 

визначити граничну межу податкового навантаження на доходи фізичних осіб 

громадян, тобто зону так званої фінансової безпеки, з перевищенням якої 

відбуваються негативні процеси зменшення платоспроможності фізичних осіб у 

сферах поточного споживання та заощаджень, мінімізації легального доходу з 

метою зменшення податкового тиску на нього. В подальшому забезпечується 

можливість за допомогою різноманітного інструментарію (розмір податкової ставки, 

податкові пільги) забезпечувати дотримання зазначеного показника на рівні, який 

спроможний забезпечити належний рівень фінансової безпеки. 

Реалізуючи запропоновану модель, держава через податковий інструмент, 

яким є податок на доходи фізичних осіб, отримує можливість, а зрештою –– 

зобов’язана, нівелювати негативний ефект від запровадження державних соціальних 

стандартів, які є меншими за їх реальне значення та які не відповідають їх 

природній сутності і які є, власне, «квазі» державними соціальними стандартами. 

Через систему оподаткування доходів фізичних осіб також створюється 

можливість «впливати на стан економічного циклу, зменшувати негативний вплив, 

викликаний змінами сукупного попиту на виробництво товарів, робіт, послуг, 

забезпечуючи сталий економічний розвиток країни» [243], а також на інші 

соціально-економічні процеси, що мають важливе суспільне значення.  Серед таких, 

зокрема, є: демографічна поведінка громадян, через оподаткування доходів 

фізичних осіб яких існує можливість посилення сімейно-відтворювальної функції 

домогосподарств [97, C. 150], що досить успішно реалізується у високорозвинених 

країнах світу [97, C. 144-145]; зменшення тіньових доходів; підвищення 

спроможності громадян інвестувати у людський капітал.  

Останнє є надзвичайно важливим для сьогодення. Річ у тому, що «на сьогодні 

країни ЄС, як і Україна, стикаються з проблемою недофінансування у сфері 

людського капіталу та недоліку кваліфікованих кадрів для «розумної» економіки. 
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Закладена в основу Стратегії «Європа-2020» мета – забезпечити певний рівень 

накопичення людського капіталу для досягнення стійкого зростання паралельно з 

підвищенням добробуту кожної людини …» [33, C. 17; 102]. Такий зв’язок 

проявляється у спосіб, за яким, «з однієї сторони, особисті фінанси формуються під 

впливом людського капіталу, який є його об’єктивною основою; а з іншої сторони, 

особисті фінанси здійснюють активний вплив на запас людського капіталу і 

відповідним чином обумовлюють зростання доходу фізичної особи» [95]. Зокрема, 

«за оцінкою Д.Грінеуея і М.Хаунеса, загальний внесок освіти у збільшення 

майбутніх доходів людини становить біля 75-80%» [95; 261; 34, C. 64]. Слід 

зазначити, що «у розвинутих країнах між такими параметрами як дохід та освіта 

існує тісна кореляція …» [90, C. 47-48; 223, C. 27]. 

Крім того, варто враховувати, що від якості людського капіталу значною 

мірою залежить успіх реформ, в тому числі у сфері децентралізації державного 

управління. Річ у тому, що «…на рівні місцевого уряду є вірогідність недостатності 

соціального ресурсу з високою якістю людського, інтелектуального капіталів, 

необхідних для вирішення складних завдань, які попередньо вирішувалися на 

державному рівні» [33, C. 11; 269; 135]. Слід виходити з того, що «активізація 

соціальних ресурсів регіону, зокрема нагромадження людського капіталу, 

призводить до максимізації особистого та суспільного добробуту, що впливає на 

результативність самостійного розвитку регіону та розвитку національної економіки 

[33 C. 15]. До речі, «саме інвестиції в людський капітал забезпечують близько 75% 

приросту національного багатства у Західній Європі» [213]. 

Загалом же, слід підтримати висновок Т.О.Кізими, що «найважливішою … є 

сьогодні проблема самоусунення держави від регулювання процесів, пов’язаних із 

розвитком людського капіталу. … головним і першочерговим завданням концепції 

управління розвитком людського капіталу в Україні має стати визнання людського 

капіталу рушійним ресурсом економічного зростання та величезною соціальною 

цінністю сучасного суспільства. Лише зазначений підхід дасть змогу домашнім 

господарствам формувати належний рівень добробуту своїх членів …» [95]. 
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1.3. Світовий досвід оподаткування доходів фізичних осіб  

 

Вивчення світової практики регулювання певної сфери суспільних відносин є 

одним з основних елементів загального процесу розробки та впровадження 

відповідних систем чи їх елементів в національних юрисдикціях. Такий підхід 

дозволяє окреслити перспективні параметри цих систем, які цілком або ж після 

певної трансформації, з урахуванням національних особливостей та сформованих 

цілей, можуть бути адаптовані у вітчизняну практику. Найбільший інтерес 

представляють ті елементи систем, або ж цілі системи, які в довгостроковому 

періоді забезпечують очікуваний результат, тим самим довівши свою спроможність 

забезпечити реалізацію покладеної на них місії.  

Податкова система не є виключенням з цього процесу. При цьому доцільним 

вбачається вивчення досвіду не лише економічно розвинутих країн, в яких 

сформувалися усталені податкові моделі, але й країн, що активно розвиваються, 

створюючи власну історію розбудови відповідних моделей, орієнтуючись як на 

зарубіжний досвід, так і формуючи власне концептуальне бачення перспектив їх 

розвитку, виходячи із сформованих місії, цілей та завдань суспільного розвитку.  

Узагальнюючи світову, у першу чергу, європейську, практику оподаткування 

доходів фізичних осіб, можна виокремити наступні основні його характеристики. 

Податкові системи, зокрема, країн Європейського Союзу базуються на 

оподаткуванні в середньому 16-ти видів доходів. При цьому лише у 4-х країнах 

оподатковується в середньому 9 видів доходів. У решті ж, а саме у 10-ти країнах, 

оподатковується в середньому 15 та в 14-ти – 18 видів доходів (табл. 1.4). 

В процесі реформування податкових систем окремі країни вдаються до досить 

кардинальних змін, виводячи з під оподаткування ті чи інші види доходів. 

Показовим, у даному випадку, є досвід Швеції, де було відмінено оподаткування 

спадщини, житлової нерухомості, подарунків [65, C. 57].  

Щодо ставок оподаткування, то, як вже було зазначено у попередніх розділах 

дисертаційної роботи, у розвинених країнах світу здебільше застосовується 
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прогресивна шкала, в той час, як у менш розвинених – плоска [51; 131; 219, C. 119]
 

(додаток Ж, табл. Ж.1).  

Таблиця 1.4 

Групування держав-членів Європейського Союзу за кількістю 

оподатковуваних видів доходів персональним прибутковим податком 

Групи держав Інтервал 

групи, 

кількість 

видів 

доходів 

Кількість 

держав в 

групі, 

одиниць 

Середнє 

значення по 

групі, 

кількість 

видів доходів 

Держави-члени 

1 5-11 4 9 Данія, Кіпр, Хорватія, Швеція 

2 12-17 10 5 Бельгія, Болгарія, Сполучене Королівство, 

Естонія, Італія, Люксембург, Мальта, 

Польща, Португалія, Фінляндія 

3 18-23 14 18 Австрія, Греція, Ірландія, Іспанія, Латвія, 

Литва, Нідерданди, Німеччина, Румунія, 

Словаччина, Словенія, Угорщина, Франція, 

Чехія 

Всього / в 

середньому 

по сукупності 

х 28 14 Х 

Джерело: складено за даними [65, c, 233]. 

 Одночасно в країнах, в яких податок справляється на місцевому та 

федеральному рівнях, прогресивна шкала, як правило, домінує на федеральному 

рівні, в той час як на місцевому – застосовується  (за незначними виключеннями) 

плоска шкала [65, C. 58]. 

При застосуванні прогресивного оподаткування домінуюча частина країн (у 

даному випадку йдеться про держави-члени Організації економічного 

співробітництва і розвитку)  віддає перевагу моделям з 3-6 шкалами прогресії (табл. 

1.5). 

В умовах посилення податкової конкуренції в глобалізованому світі, з одного 

боку, та відсутності обов’язковості уніфікації податкових моделей, в тому числі в 

такому політичному утворенні, як Європейський Союз, з другого боку, 

спостерігається тенденція лібералізації податкових систем, яка проявляється, 

зокрема, у зниженні податкових ставок, навіть при застосуванні прогресивної моделі 

оподаткування, з одночасним розширенням податкової бази [65, C. 60; 107, C. 76-

77]. 
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Таблиця 1.5. 

Групування держав-членів Організації економічного співробітництва і 

розвитку за кількістю шкал прогресії персонального прибуткового податку у 2000-

2015 рр. 

Групи 

держав 

Кількість шкал 

прогресії по 

групі 

Частка держав членів Організації економічного співробітництва і 

розвитку за кількістю шкал прогресії персонального 

прибуткового податку, % 

2000 р. 2005 р. 2010 р. 2015 р. 

1 до 2 8,8 14,3 20,6 17,6 

2 3-6 67,6 73,5 61,8 61,8 

3 7 і більше 23,6 12,2 17,6 20,6 

Всього  19 100,0 100,0 100,0 100,0 

Джерело: складено за даними [65, C. 239] 

При цьому у країнах, де відбулося підвищення податкових ставок, одночасно 

запроваджувалися активні заходи з підтримки малозабезпечених категорій громадян 

через розгалужену систему податкових пільг.  

Невід’ємним елементом податкових систем країн світу можна вважати 

наявність неоподатковуваного мінімуму на рівні, як правило, реального 

прожиткового мінімуму. Це пов’язано, зокрема, з концепцією «граничного доходу», 

яка, як вже було зазначено у попередніх розділах даної роботи, полягає в 

необхідності залишення платнику податку після оподаткування доходу, достатнього 

для задоволення необхідних потреб [120; 106, C. 76-78]. 

Основна мета трансформацій систем оподаткування персональним 

прибутковим податком у світі полягає у підвищенні, власне, його регулятивної 

функції з метою збільшення платоспроможності споживача, підвищення податкової 

конкурентоспроможності національних юрисдикцій, що особливо важливо в умовах 

зростання міграційної рухливості робочої сили, у першу чергу, в сегменті 

інтелектуальної праці. 

Поряд з узагальненням основних тенденцій у сфері оподаткування доходів 

фізичних осіб у світі корисним, на нашу думку, з метою виявлення певних 

особливостей та формування загального уявлення про використовувані механізми 

оподаткування, акцентувати увагу на досвіді окремих країн у цій сфері. 
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У Німеччині, зокрема, податок на дохід справляється із заробітної плати 

найманих осіб, доходів на капітал, відсотків за банківськими вкладами, оренди 

житлових приміщень тощо. Податкові ставки коливаються в межах 14-42% (раніше 

– 22-53%). При податковій базі «до 7.834,00 євро в рік – дохід не оподатковується. 

При доході від 7.835,00 євро до 52.551,00 євро в рік – ставка податку зростає за 

прогресивною шкалою з 14% до 42%. … понад 250.401,00 євро в рік – 

застосовується максимальна податкова ставка … 45%» [216; 219, C. 120].  

При оподаткуванні заробітної плати використовуються такі інструменти, як 

«податкові класи», «податкові карти» і «податкові таблиці». Розподіл робітників і 

службовців за 6-ма класами здійснюється з урахуванням їх сімейного стану, 

кількості працюючих, сумісного чи окремого ведення обліку отримуваних доходів, 

наявності дітей, місця отримання доходу [84].  

У податкових таблицях, окрім податкових класів, враховуються також такі 

показники, як кількість дітей у сім’ї, на чиєму утриманні вони знаходяться, вид 

обліку доходів (сумісний чи відокремлений), види доходів, що звільнені від 

оподаткування, податкові вилучення (різдвяні виплати, спеціальні видатки (зокрема, 

видатки на різні види страхування життя, підвищення ділової кваліфікації тощо)). 

Податок вираховується із заробітної плати на основі податкової карти, в якій 

зазначаються податковий клас, кількість дітей, віросповідання працюючого. При 

відрахуванні працівниками частини заробітку (до 2160 євро) через роботодавця у 

пенсійні фонди чи каси або ж безпосередньому укладанні договорів страхування 

така сума звільняється від оподаткування. Передбачається можливість зниження для 

громадян, які потрапили у складне фінансове становище, бази оподаткування і 

«зведення рівня сплачуваних податків до 30% і нижче. Податкові пільги надаються 

студентам, інвалідам, школярам. … чітко відображені умови оподаткування лікарів, 

журналістів, перекладачів, приватних підприємців. … Один з найпоширеніших 

методів – це списання витрат, наприклад, як на паливо-мастильні матеріали, коли 

працівник добирається до місця роботи на автомобілі. До того ж, даний метод 

передбачає відрахування на особливі витрати: наприклад, література, придбання 
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оргтехніки, необхідних у професійній діяльності, витрати по догляду за хворим 

членом сім’ї та ін.» [4; 118, C. 164]. 

Податок на доходи з капіталу стягується з фізичних осіб безпосередньо при 

виплаті дивідендів і відсотків. Після 2009 р. доходи з капіталу (дивіденди, проценти, 

дохід від продажу часток корпорації) оподатковуються за ставкою 25%. Витрати, 

пов’язані з доходами від капіталу, більше не враховуються при визначенні 

сукупного оподатковуваного доходу платника податку, хоча при «розрахунку 

прибутку вираховується паушальна сума, яка не підлягає оподаткуванню» [216]. 

У Франції [84; 220] податок на доходи фізичних осіб сплачується із: заробітної 

плати, пожиттєвого ануїтету; сільськогосподарських доходів; виробничих і 

комерційних доходів; некомерційних доходів; земельних доходів; доходу від 

рухомого капіталу; доходів у вигляді винагород від керівництва компанії. Податкова 

ставка коливається в діапазоні 10,5-54,0% в залежності від суми доходу. При цьому 

встановлена певна сума доходу, з якої податок не стягується. Доходи від цінних 

паперів оподатковуються за ставкою 26%, від дорогоцінних предметів, зокрема, 

дорогоцінних металів, – 8% від ціни продажу, від нерухомості – за загальною 

шкалою. Також сплачується «податок зі спадщини та дарувань, який сплачується за 

ставками, що залежать від родинних зв’язків та величини спадщини» [84]. При 

продажу нерухомості крім сплати публічного земельного податку (ставка 3,6) 

додатково сплачуються місцеві податки (ставка 1,2%). Одиницею оподаткування 

доходів фізичних осіб є сукупний дохід сім’ї. Передбачена система «сімейних 

коефіцієнтів», «які враховують економічні та соціальні умови, сімейний стан і вік 

кожного платника» [86].  

В Італії [84; 220] «усі доходи приватних осіб залежно від джерела їх 

виникнення поділяються на п’ять категорій … а) земельна власність, нерухомість і 

будівлі; б) капітал; в) робота за наймом і вільні професії; г) підприємництво; д) інші 

джерела». Податкові ставки коливаються в межах 10-51%. Застосовується 

розгалужена система індивідуальних податкових пільг, величина яких зростає із 

збільшенням кількісного складу сім’ї. 
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У Бельгії сплачується персональний прибутковий податок з доходів, 

«оподаткування за шкалою застосовується в послідовній пропорції до чистого 

оподатковуваного доходу за ставками від 25 до 55% (плюс муніципальний податок і 

3% додаткового кризового внеску). Муніципальний податок установлюється в 

розмірі 6-10% від базової ставки. Зменшення сімейного податкового обов’язку мас 

важливе значення для платників податків, які мають більше трьох утриманців» [84]. 

Зменшена ставка встановлена для спортсменів, артистів, письменників, журналістів 

– 15%. Спадщина і дарування оподатковуються за ставками 3-30% для прямих 

спадкоємців та 20-80% – для інших категорій спадкоємців.  

У Нідерландах [84] усі прибуткові податки поділяються на три основні 

кошики: 

кошик 1 – включає заробітну плату, пенсію, соціальні допомоги тощо; витрати 

й доходи від власного житла, в якому власник постійно проживає; прибутки від 

підприємницької та інших видів діяльності; періодичні виплати й допомоги 

(наприклад, аліменти); витрати на підтримку рівня доходів. Із суми цих статей 

доходів і витрат віднімаються витрати на дитячий садок/ясла, витрати, пов’язані з 

роботою і житлом; інші види витрат, пов’язані з особистою ситуацією платника 

податків. Податкова ставка коливається в діапазоні 32,35-52,00% в залежності від 

розміру доходу, зокрема: при сумі річного доходу до 14870 євро – 32,35%, 14870-

27009 євро – 37,60%, 27009-46309 євро – 42,00%, понад 46309 євро – 52,00%; 

кошик 2 – включає доходи та витрати, «пов’язані з володінням значною 

часткою капіталу в підприємстві. Оподатковуються дивіденди й виграші від 

підвищення курсу акцій, віднімаються з податків програші від зниження їх курсу. 

Щоб потрапити до цієї категорії (кошика), потрібно володіти значною кількістю (не 

менше 5%) акцій підприємства. Такі доходи оподатковуються в розмірі 25%» [84]; 

кошик 3 – включає «доходи від накопичень та інвестицій, до яких належать: 

акції, облігації, гроші на ощадних рахунках; вкладення в нерухомість (крім житла, в 

якому проживає платник податків); страхові поліси й накопичення, що не 

потрапляють до інших кошиків. Ці доходи оподатковуються у розмірі 1,2% від суми 
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заощаджень, що перевищують 17600 євро. Якщо є борги, які перевищують 2500 

євро, вони віднімаються з оподатковуваної суми» [84]. 

В Нідерландах «діє п’ять видів податкових вирахувань, що залежать від віку, 

кількості дітей, доходу батьків і відрізняються сумою, на яку дозволено зменшувати 

оподатковуваний дохід»; «…оподаткування доходів найбідніших верст населення, 

що перевищують прожитковий мінімум, але не є великими, часто здійснюється за 

зниженими ставками. … У разі продажу нерухомості сплачується податок на 

передачу нерухомості за ставкою 6% від її вартості. Володіння цінними паперами 

нідерландських компаній передбачає оподаткування дивідендів за базовою ставкою 

25%, яка може бути знижена до 15,5 і навіть до 0%, якщо отримувач є резидентом 

ЄС або країни, що має з Нідерландами відповідну угоду» [84]. Об’єктом 

оподаткування є «успадкована власність або отримані подарунки … Податком 

обкладається спадкоємець або отримувач подарунка незалежно від місця його 

проживання. Податкові ставки прогресивні. Залежно від родинних зв’язків 

отримувача й того, хто передає, а також розміру дарованого, ставки коливаються від 

5 до 68 % розміру того, що передається або дарується» [84].  

У Великій Британії прибутковий податок стягується не з сукупного доходу, а 

частинами – шедулами: шедула А – об’єктом оподаткування є доходи від власності 

на землю, будови тощо; шедула В – оподатковуються доходи від лісових масивів, 

які використовуються у комерційних цілях, що не оподатковуються за шедулою А; 

шедула С – оподатковуються доходи від певних державних цінних паперів, що 

випускаються в країні; шедула D – оподатковуються прибутки від виробничої 

комерційної діяльності (у торгівлі, промисловості, сільському господарстві, 

транспорті); доходи від цінних паперів, що не оподатковуються за шедулою С; 

доходи, отримані у вигляді відсотків за позиками; доходи, отримані за кордоном і 

переведені до Великої Британії; шедула Е – оподатковуються трудові доходи, 

зарплата, виплати працівникам, пенсія; шедула F – оподатковуються дивіденди та 

інші розподілені доходи компанії. 

Податкові ставки диференційовані в залежності від розміру доходу: 0% – для 

річного доходу до 2440 фунтів стерлінгів, 20% – при доході 2440-37400 фунтів 
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стерлінгів, 40% – понад 37400 фунтів стерлінгів. З квітня 2010 р. запроваджено 

ставку податку у розмірі 50% для доходів, які перевищують за рік 150 тис. фунтів 

стерлінгів [127]. Податок сплачується протягом року чотирма рівними частками з 

кінцевим перерахунком за результатами звітного року. 

У Данії [84] оподатковується особистий дохід, який включає заробітну плату, 

суму повернутого податку, вартість безкоштовного житла, витрати на службовий 

автомобіль, який використовується в особистих цілях, пенсії, чистий дохід від 

підприємницької діяльності (виключаючи затрати і відсотковий дохід). До 

прибуткового податку належать державний, муніципальний і церковний податки. 

Середня ставка муніципального і церковного податків у сумі становить 29,5%, 

ставка державного податку варіює в залежності від розміру доходу і коливається в 

межах 5 і 15%.  Податок сплачується авансовими платежами протягом податкового 

року. Якщо сплачені суми податку за підсумками року перевищують розмір такого 

податку, вони підлягають відшкодуванню з одночасним нарахуванням відсотків 

(4%). Оподаткуванню підлягає дохід від капіталу, до якого належать чисті відсотки, 

оподатковуваний прибуток при продажу акцій, які є власністю більше трьох років, 

дивідендіи від зарубіжних компаній (у випадку, якщо податок, сплачений в 

іноземній державі, менший за датський), орендна плата за житло.  

У Швеції [84; 220] сплачується муніципальний (за ставкою 32%) і 

національний (понад суму муніципального доходу за ставкою 25%) прибутковий 

податок. Оподатковуваний сукупний дохід складається з усіх видів виплат, пенсій і 

натуральної оплати праці. За окремим порядком оподатковуються доходи подружніх 

пар. Прибутковий податок «розподіляється на три категорії: податок на трудові 

доходи фізичних осіб, майновий та корпоративний. Якщо скупний прибуток 

фізичної особи не перевищує 170 тис. крон (приблизно 15,6 тис $), податок складає 

31%, при перевищенні вказаної суми, ставка податку може зростати до 50%» … 

фізичні особи … сплачують державний прибутковий податок по прогресивній 

шкалі, що має шість ставок – 5, 10, 20, 30, 40 і 50%». [127]  

Дохід від капіталу обкладається окремо за ставкою 30%. 
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З 2007 р. (передкризового), як вже було зазначено, було знижено 

персональний прибутковий податок «(на місцевому рівні, оскільки на 

загальнонаціональному він залишився без змін і становить 25%).  … та скасовано 

податки на майно, житлову нерухомість та спадщину» [63, C. 30]. 

У Фінляндії [84] державний прибутковий податок сплачується за 

прогресивними ставками від 7 до 39% залежно від величини доходу, муніципальний 

– за ставками 15 і 20%, залежно від місцевих законодавчих актів. Додатково 

громадяни сплачують внески в соціальні фонди – 1,9%, у пенсійний фонд – 4,3%, у 

фонд зайнятості – 1,6%, а також додаткових 3,35% з доходу, що перевищують певну 

суму. Проценти і дивіденди оподатковуються за ставкою 28%. 

В Іспанії [84] база оподаткування доходів фізичних осіб, крім заробітної 

плати, доходів від підприємницької і професійної діяльності, дивідендів від 

капіталу, включає пенсії, допомогу у зв’язку з безробіттям тощо. Передбачена 

можливість оподаткування доходів фізичних осіб, або ж доходу сім’ї. Податкова 

ставка коливається в діапазоні 20-56% (усього налічується 16 податкових ставок). 

Розмір податку на успадковане майно та майно, отримане як дарунок, 

диференціюється в залежності від ступеню родинних зв’язків спадкоємців – «ставки 

— від 7,65 до 34 % вартості отриманого майна» [84].  

У Польщі [84] з початку 2009 р. «вводиться два види податку від фізичних 

осіб. Якщо платник податку протягом року отримував дохід у розмірі до 85 528 

польських злотих (30545 дол. США), то повинен сплатити податок у розмірі 18% від 

доходу. Всі доходи платника податку, які перевищуватимуть вищезгадану суму 

доходу, сплачуватимуть податок у розмірі 32%. Середньою ставкою податку з 

доходів у розмірі 19% обкладаються дивіденди та надходження від долі у прибутках 

юридичних осіб. … Для визначення загальної суми оподаткування дохід 

зменшується на суму страхових внесків на пенсійне страхування за віком та станом 

здоров’я, на лікарняне страхування та страхування від нещасних випадків …» [193]. 

Понад 100 видів діяльності звільнені від зазначеного податку або передбачають 

певні пільги з цього податку.  
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Система оподаткування доходів фізичних осіб Угорщини передбачає 

встановлення неоподатковуваного мінімуму, за якого, а також застосування інших 

пільг «20% населення, що працює за наймом, і близько 70% працюючих пенсіонерів 

прибутковий податок не сплачують» [84]. Зазначений податок є ступінчато-

прогресивним. Ставка податку коливається від 20 до 60%. З прочатку «2011 року в 

Угорщині більш ніж удвічі зменшено податки працюючим громадянам. Замість так 

званого прогресивного оподаткування вступає в дію більш спрощений механізм, 

покликаний підтримати багатодітні сім’ї і дрібний бізнес. Так, єдиний спрощений 

податок для працюючих в Угорщині становить 16 відсотків замість 32-х (це була 

нижня межа оподаткування фізичних осіб) і 44-х відсотків найвищого рівня старого 

податку. … У випадку народження третьої і четвертої дитини і за умови, що обидва 

батьки працюють, держава доплачуватиме такій сім’ї ще по 100 доларів на дитину. 

Громадяни з низькими доходами (… такий заробіток без стягнень не перевищує 900 

доларів за місяць) і надалі матимуть податкові знижки. Проте з нового року 

доведеться у повній мірі (а це 16 відсотків від доходу) сплачувати податки тим, хто 

має мінімальну зарплату, а це трохи більше, ніж 300 доларів за місяць» [127].  Пенсії 

«незалежно від їх величини – прибутковим податком не обкладаються. Проте всі 

інші доходи, якщо їх сума разом з пенсією перевищує» певну суму, підлягають 

оподаткуванню (оподатковується сума перевищення розміру пенсії) [84].  

У Чехії [84] податок з доходів фізичних осіб є ступінчато-прогресивним (4 

ступеня – від 15 до 32%; розглядається питання про перехід на єдину ставку – 15% з 

метою зменшення обсягів тіньових заробітних плат). В Чехії відсутній 

неоподатковуваний мінімум, проте передбачається зменшення (щомісяця у розмірі 

однієї дванадцятої від суми зменшення) оподатковуваної суми на: кожного платника 

на рік (щомісяця у розмірі однієї дванадцятої від цієї суми), одну дитину (до 26 

років), непрацюючу особу. У 2004 р. прийнято закон, «який дозволив спільне 

оподаткування подружжя, встановив податкові пільги на дитину (230 дол. США на 

момент прийняття) і систему податкових бонусів. У разі, якщо чоловік – батько двох 

дітей – отримує середню зарплату (600 дол. США), а жінка не працює, то сумісне 
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оподаткування дозволяє їм економити 380 доларів на рік, а якщо в сім’ї з’являється 

ще одна дитина – 460 дол. на рік» [86]. 

Для цілей оподаткування спадщини, подарунків і переведення нерухомості 

платники податків поділяються на три групи, які різняться за ступенем споріднення 

та вартості відповідного об’єкта. При цьому «ставка податку на спадщину становить 

50% від відповідної ставки податку на подарунки. … прямих родичів та подружжя 

від сплати цього податку звільнено» [86]. Не підлягають оподаткуванню спадщина і 

подарунки, якщо їх вартість не перевищує певну суму на кожного платника податку 

відповідної групи. За зазначеними ж групами оподатковується і рухоме майно та 

фінансові внески у вигляді банківських депозитів і цінних паперів. Переведення 

нерухомості оподатковується за ставкою 5% від її вартості. 

У Словаччині прогресивний податок (від 10 до 38%) на прибуток громадян 

замінений на податок за єдиною ставкою 19% з одночасним скасуванням податків 

на дивіденди, придбання нерухомості, спадщину і дарування. Неоподатковуваний 

мінімум становить 3200 дол. США [194]. 

У Латвії [84] ставка прибуткового податку становить 25%.  

В Естонії прибутковий податок з фізичних осіб має пропорційний характер. 

Ним «обкладаються доходи, одержані фізичною особою в податковий період з усіх 

джерел в ЕР та за її межами …» [84]. Щороку урядом встановлюється величина 

неоподатковуваного доходу. Зокрема, «до типових доходів, що не підлягають 

оподаткуванню, належать такі: державні пенсії та інші соціальні виплати; витрати з 

позик і лотерей; дохід від продажу майна, що перебуває у власному користуванні 

понад два роки; доходи, витрачені на здобуття освіти …; суми відшкодування 

витрат на проїзд; витрати, що пов’язані з найманням житлових приміщень, та інші 

витрати, що сплачуються у зв’язку з відрядженням публічного службовця (у тому 

числі добові), військовослужбовців, працівників та членів правлінь на умовах і в 

межах норм, установлених урядом ЕР; суми компенсацій, що виплачуються 

публічним службовцям, військовослужбовцям, робітникам і членам правлінь у 

зв’язку з використанням ними для виконання робочих чи службових обов'язків 

легкових автомобілів, що перебувають в особистій власності платника податку чи 
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взятих у них у довгострокову оренду; … суми відшкодувань робітникам та 

службовцям у зв’язку з нещасними випадками на виробництві чи професійними 

хворобами в розмірі, що не перевищує в календарному місяці розмір народної 

(мінімальної) пенсії» [84]. 

Із заробітної плати, відсотків, дивідендів, страхових відшкодувань, пенсій, 

стипендій, аліментів та інших компенсацій, оренди стягується податок в розмірі 

26%, з ліцензійних платежів, винагород, що виплачуються спортсменам або 

художникам, нерезиденту за діяльність в Естонії, а також з винагород нерезиденту 

за надані в ЕР послуги – 15%, зі страхових відшкодувань та виплат із пенсійного 

фонду, що обкладаються податком за пільговою ставкою, – 10%. 

У США «для 90% платників податків податкова ставка становить приблизно 

25% …, а для найбагатших платників становить приблизно 50%» [194]. При цьому 

«найважливішою сучасною тенденцією в сфері справляння прибуткового податку з 

населення США є законодавче пониження максимальних ставок оподаткування – з 

70% до 28%» [161]. Оподаткування «може здійснюватися як кожного громадянина 

окремо, так і сім’ї загалом [219, C. 120]. При цьому платники податку поділяються 

на чотири категорії, які оподатковуються за різними ставками залежно від доходу» 

[85]. Оподатковуваний дохід обкладається за прогресивною шкалою. В останні роки 

з’явилася тенденція до зростання мінімуму доходів, що не обкладаються податком, 

та до зменшення його максимальної ставки [220]. Громадяни сплачують три види 

прибуткового податку: федеральний, штатний, місцевий; два види майнового 

податку («суми місцевого прибуткового податку, сплачені платником в бюджет 

штатів і місцевих органів, виключаються при сплаті ним федерального 

прибуткового податку …)» [151]. 

У 1997 р. було прийнято закон про податкові пільги для сімей, що мають дітей 

віком до 17 років, завдяки якому «сім’ї з дітьми мали можливість отримати 

пільговий кредит (скоротили свої пільгові зобов’язання) на 500 дол. США щорічно 

(на кожну дитину). … У 2001 р. Конгрес США ухвалив Закон про економічне 

зростання і координацію у зниженні податків, який передбачав поступове (до 2010 

р.) зростання пільгового кредиту на дитину до 1000 дол. США. Більшість 
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американців користуються також і непрямими … фінансовими перевагами від 

нявності дітей: передаючи цінні папери в подарунок дітям, батьки уникають 

обкладання їх податками (якщо дохід не перевищує 30000 дол. США на рік), діти 

також платять найнижчий податок на прибуток з дивідендів. Зберігаючи гроші на 

спеціальному рахунку на навчання дітей, батьки також частково уникають 

оподаткування» [86]. 

Черговий важливий етап трансформації системи оподаткування доходів 

фізичних осіб у США пов’язується з податковою реформою Д.Трампа. Головна 

новела в реформі оподаткування доходів фізичних осіб полягає у скороченні 

кількості шкал прогресії та зменшенні податкових ставок в розрізі цих шкал. Також 

йдеться про нижчий податок на спадок, нижчі податки на прибутки, отримані за 

кордоном. Лейбмотивом таких змін є орієнтація, передусім, на підвищення 

платоспроможності середнього класу, зменшення податкового навантаження на 

низькооплачувані категорії громадян (зокрема, передбачається зниження 

податкового навантаження для груп платників податків з річним доходом у 50 тис. 

дол. США на 17%).  

Запроваджені зміни, проте, піддалися критиці з боку фахівців, експертів та 

політиків, зміст яких, зокрема, зводиться до того, що від нововведень виграють 

лише багаті, зросте бюджетний дефіцит, що негативно позначиться на соціальному 

захисті громадян. На нашу думку, оцінка таких нововведень може бути надана лише 

згодом, за результатами дії запроваджених новел хоча б протягом календарного 

року. Принагідно слід відзначити, що передбачені податковою реформою 

нововведення є тимчасовими, лише до 2025 року. 

В Канаді «податок на прибуток громадян … сплачують за прогресивною 

ставкою 17%, 26% та 29%» [194]. Пільговими категоріями є фермери, рибалки, 

лісничі, інваліди. «Практично кожна сім’я чи громадянин в Канаді може отримати 

податковий кредит, який спрямовується на утримання дружини або чоловіка, дітей 

до 18 років, інвалідів, сплату страхування виробництва, майна, нерухомості, 

автомобілів, від дорожніх пригод тощо. Ці кошти можуть бути використані на 

покриття виплат до пенсійного фонду та на медичне страхування, витрат на 
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навчання, на благодійність, на підтримку політичних партій (не більше 200 доларів), 

витрат, пов’язаних із переїздом громадянина на нове місце проживання» [155]. При 

оподаткуванні доходу сім’ї дохід, який підлягає оподаткуванню, визначається 

шляхом вилучення із загального доходу сім’ї видатків «на утримання непрацюючих 

членів сім’ї, страхові виплати, на навчання та стажування, оплату консультацій 

податкового інспектора тощо», а «громадяни з невисокими зарплатами розміром до 

10 тис. 382 дол. (865 дол. на місяць, близько 7 тис. грн.) звільняються  від 

прибуткового податку, а ті, хто отримав понад 128 тис., зобов’язані сплатити 29% 

свого заробітку до державної казни» [160, C. 356].  

В Японії застосовується прогресивна шкала оподаткування найманих 

працівників та самозайнятих осіб. Податок «сплачується із заробітної плати, 

прибутку від нерухомості, дивідендів, відсотків, пенсій, випадкових заробітків 

тощо. Тут передбачені три види ставок: національні, префектурні та муніципальні. 

Всі ставки дифиренційовані за сумами доходу і коливаються в таких межах: 

національні – від 10% до 50%, префектурні – від 2% до 4% і муніципальні – від 3% 

до 12%. Фактично ставка цього податку залежить від доходу кожного окремого 

громадянина і становить максимум 50%. Мінімальні 10% сплачують японці, 

місячний дохід яких не перевищує 275 тис. йєн ($ 2350)» [194]. Крім цього, «кожен 

громадянин Японії незалежно від величини доходу сплачує податок на проживання 

у сумі 3 200 єн на рік (приблизно 4 200 грн.). Попри велику кількість доходів, що 

підлягають оподаткуванню законодавством також встановлено багато пільг та 

підстав для податкових кредитів. Ряд пільг мають багатодітні родини, так у 

середньостатистичного японця може вивільнитися від прибуткового податку більш 

як 30% його доходів». [127] 

За прогресивною шкалою податок на прибуток громадян стягується і в Китаї. 

Ставки тут становлять від 5 до 40%. При цьому місячний дохід, менший за 4000 

юанів ($ 500), не оподатковується. [194] 

В «Австралії функціонує п’ять ставок податку. Люди, чиї доходи за рік менші 

6000 доларів, звільняються від оподаткування. … доходи яких перевищують 180 

тисяч доларів, 45% свого доходу віддають у державний бюджет» [127].  
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Ще один елемент податкових систем світу, який заслуговує на увагу і 

обов’язково, як на нашу думку, має бути застосований в Україні, полягає у 

поширенні застосування електронних сервісів. Це сприяє, з одного боку, спрощенню 

та здешевленню (при масовому використанні) адміністрування прибуткового 

податку, а, з другого боку, спрощенню ведення податкового обліку, що особливо 

важливо в умовах недостатньо високої загальної податкової грамотності населення. 

Використання електронних сервісів забезпечує спрощення діалогу платників 

податків та податкових органів, зменшує витрати часу та зусиль платників податків 

на оформлення податкових декларацій, підвищує загальний рівень довіри до 

держави як інституту примусу. Принагідно зазначити, що, як правило, подібна 

система адміністрування податку властива країнам, де система особистого 

прибуткового оподаткування «побудована на принципі самооподаткування, 

невід’ємними елементами якої є «самостійне визначення суми податку та її сплата 

згідно з заповненою податкоплатником декларацією» та масово-роз’яснювальна і 

консультативна робота. [202, С. 221-222] 

Ефект досягається у випадку запровадження електронних сервісів, які 

дозволяють платнику податку не лише подати податкову декларацію в 

електронному вигляді, але й сформувати її за допомогою спеціального алгоритму, 

який передбачає покрокове формування такої декларації з урахуванням 

встановлених законодавством податкових пільг. Це позбавляє платника податку 

ризику допущення помилок при формуванні податкової декларації. Також до 

переваг подібних систем слід безумовно віднести можливість повернення 

надлишково сплачених платником податку сум в автоматичному режимі. 

Світовий досвід засвідчує, що на сьогодні 68% держав-членів Організації 

економічного співробітництва і розвитку досягли рівня використання електронних 

сервісів з персонального прибуткового податку на рівні 50-75%. Майже 88% з цих 

країн досягли показника 75% [65, C. 239]. Подібні сервіси успішно реалізуються, 

зокрема, в Сполучених Штатах Америки, Австрії, Австралії, Новій Зеландії. 

Узагальнюючи світову практику оподаткування доходів фізичних осіб, можна 

дійти висновку про притаманний демократичним суспільствам  
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людиноцентристський підхід до побудови відповідних моделей, основу яких, навіть 

при застосуванні високих податкових ставок, становить розгалужена система пільг, 

яка дозволяє суттєво підвищити фінансову спроможність громадян щодо 

інвестування в розвиток людського капіталу та покращення якості життя. 

Використання ж сучасних електронних технологій дозволяє максимально спростити 

порядок адміністрування податку, покращити якість взаємовідносин платника 

податки і держави, як основи взаємної довіри. 

 

Висновки до розділу І. 

1. В процесі дослідження проблематики оподаткування доходів фізичних осіб 

актуалізується питання уточнення ознак надходжень, що дозволяють кваліфікувати 

їх саме як дохід, а також кваліфікації окремих видів останнього, як об’єкта 

оподаткування. Видається обґрунтованим віднесення до доходу будь-якого 

заробленого чи отриманого нового або прирощеної частини існуючого активу, який 

збільшує платоспроможність його отримувача, зокрема, щодо споживання, 

заощаджень та інвестицій. При цьому до об’єкта оподаткування недоцільно 

відносити 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. Оподаткування доходів фізичних осіб є вагомим чинником формування 

платоспроможності фінансів домогосподарства, як ключового суб’єкта, що, з одного 

боку, через реалізацію притаманних йому функцій, формує платоспроможний 

споживчий попит та здійснює заощадження в організованих формах, тим самим 

виступаючи каталізатором ділової активності на споживчому та фінансовому 

ринках, а, з другого боку, підвищує власну конкурентоспроможність та 

конкурентоспроможність його членів через розширення фінансових можливостей 

інвестування в розвиток людського потенціалу. Оподаткування доходів (в тому 

числі сукупних), таким чином, виступає дієвим інструментом активного впливу на 

функції домогосподарства, регулюючи тим самим його присутність в тому чи 
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іншому ринковому сегменті, виходячи з типу фінансової поведінки та фінансової 

стратегії домогосподарства  та завдань суспільного розвитку, а також створюючи 

умови для зміни таких поведінки та стратегії у відповідному періоді. 

3. В основу нової моделі оподаткування доходів фізичних осіб має бути 

покладено ключовий критерій – достатність доходу, що слід розглядати як 

оціночний параметр можливостей фізичної особи та домогосподарства щодо 

споживання та заощаджень, реалізації інших, притаманних їм, потенцій, а також як 

запобіжник створення ризиків виходу зазначених суб’єктів з числа активних 

учасників відповідних ринкових сегментів. Нижньою  межею зазначеного критерію 

(гранична межа споживання) має виступати об’єктивна величина прожиткового 

мінімуму (реальний прожитковий мінімум). Зміщення у функціональній структурі 

системи оподаткування доходів фізичних осіб у напрямі соціально-регулюючого 

вектору з одночасним переходом на оподаткування сукупних доходів 

домогосподарства (сім’ї) підпорядковане також завданням корекції демографічної 

поведінки останнього, зміцнення інституту сім’ї як основи розвитку суспільства, 

збільшення масштабів його легальної діяльності, збільшенню обсягів інвестування в 

розвиток людського потенціалу, з яким пов’язано вирішення однієї з найважливіших 

проблем в суспільстві – створення реального (такого, що базується на об’єктивних 

величинах основних соціальних стандартів та гарантій) середнього класу, як рушія 

суспільного розвитку та забезпечення стабільності в суспільстві.   

4. Нова система оподаткування доходів фізичних осіб має базуватися на таких 

основних елементах, як: запровадження прогресивно-регресивної шкали; введення 

неоподатковуваного мінімуму, величина якого має бути встановлена на рівні 

реального прожиткового мінімуму, з одночасною відміною податкової соціальної 

пільги; використання при оцінці сукупного рівня оподаткування доходів фізичних 

осіб, як його опосередкованої форми, майнових податків, як таких, що мають 

однакове джерело сплати з податком на доходи фізичних осіб, є невідворотними; 

суттєве удосконалення системи пільг системи оподаткування доходів фізичних осіб, 

зокрема, шляхом: зняття обмежень щодо застосування податкових пільг та їх 

розміру, а також сукупності податкових пільг; розширення системи пільг за рахунок 
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наповнення її активними пільгами, які передбачали б розгалужену систему вилучень 

з бази оподаткування різноманітних витрат, пов’язаних з інвестиціями в людський 

капітал (освіта, охорона здоров’я), операціями інвестиційного характеру тощо. 

5. В системах оподаткування доходів фізичних осіб у різних країнах можна 

виділити окремі елементи, які притаманні більшості з них і які цілком можуть і 

повинні бути застосованими в Україні. Такими елементами, зокрема, є наступні: 

наявність прогресивного оподаткування податкових ставок, що обумовлено 

доцільністю запровадження підвищеного фіскального навантаження на доходи 

заможних громадян, з одночасним зростанням ролі державної підтримки фінансової 

спроможності різних категорій громадян; розгалужена система пільг, яка полягає, 

передусім, у широкому асортименті різноманітних вирахувань з доходу незаможних 

верств населення, її орієнтація на стимулювання певної поведінки громадян у сфері 

споживання та заощаджень; наявність неоподатковуваного мінімуму; оподаткування 

доходу домогосподарства (сім’ї); дотримання принципу платоспроможності при 

оподаткуванні нерухомого майна, зокрема, через систему вилучень, звільнення від 

сплати податку певних категорій, головним чином таких, що мають обмеження 

щодо заробляння доходу, або ж в залежності від характеру використання такого 

майна, «соціальна спрямованість» оподаткування пенсій тощо. Застосування таких 

елементів дозволяє найбіднішому населенню взагалі не сплачувати персональний 

податок, або ж сплачувати невелику його частку. В кінцевому плані сукупність 

таких елементів забезпечує підтримання належного рівня фінансової спроможності 

платників податків та їх сімей. 

 

Основні результати розділу опубліковані у таких наукових працях  автора [78, 

81, 114, 115, 219, 228, 234, 235], а також у розділі використовувались такі джерела 

[4, 9, 14, 15, 20, 21, 23, 28, 33, 34, 35, 43, 45, 51, 52, 54, 55, 56, 59, 63, 65, 72, 73, 77, 

82, 84, 85, 86, 88, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 102, 106, 107, 111, 113, 117, 118, 120, 

122, 123, 126, 127, 131, 134, 135, 136, 137, 141, 142, 145, 151, 155, 157, 158, 160, 161, 

167, 168, 176, 183, 186, 187, 193, 194, 195, 196, 199, 202, 207, 208, 212, 213, 215, 216, 

218, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 241, 242, 243, 247, 245, 252, 261, 268, 269] 
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РОЗДІЛ 2 

 

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ 

ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ 

 

2.1. Аналіз доходів та витрат як економічна основа оподаткування 

фізичних осіб 

 

Аналіз доходів і витрат населення дозволяє оцінити рівень його поточної та 

перспективної активності у сферах споживання, заощаджень та інвестицій, 

потенціал розширення та параметри зміни податкової бази, враховуючи тіньову 

складову у формуванні доходів фізичних осіб та неорганізовану форму у здійсненні 

заощаджень, визначити основні напрями та інструментарій, включаючи податки, 

регулювання поведінки громадян на споживчому та інвестиційному ринках. 

Такий аналіз передбачається здійснити на базі даних про витрати і ресурси 

домогосподарств, що зумовлено існуючою системою статистичного обліку. До речі, 

фінансова поведінка фізичних осіб значною мірою визначається саме системою 

формування приватних фінансів та прийняття рішень щодо них, яка, здебільше, має 

колективну природу (зокрема, «спільний бюджет найпоширеніший в Україні, його 

зазвичай використовують подружжя з приблизно рівними доходами. Всі зароблені 

кошти складаються разом, після чого спільно вирішується формування та їх 

розподіл. … близько 70% українських сімей обирають спільний тип бюджету» [29, 

C. 406]), що, відповідно, підтверджує коректність аналізу доходів фізичних осіб і 

витрат через аналіз доходів і витрат саме домогосподарства. 

Вихідним орієнтиром при аналізі витрат може слугувати оптимальна 

структура раціонального бюджету домогосподарства. Така, зокрема, як зазначають 

І.В.Багрова, Н.І.Редіна, О.О.Гетьман, Т.С.Яровенко, «складається з: витрат на 

продукти харчування, які не повинні перевищувати 30%; витрат на непродовольчі 

товари – 47%, у тому числі на одяг і взуття – 20%, предмети культури і побуту – 18; 

витрат на інші товари – 9%;, витрат на інші послуги – 23%» [55, C. 253]. В країнах 
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Європи, для прикладу, частка витрат на продовольство в сукупних витратах 

домогосподарств «знаходиться в межах від 20 до 25%» [196].  

В Україні впродовж 2010-2016 рр. структура грошових витрат 

домогосподарств змінювалась наступним чином (рис. 2.1, рис. 2.2). 

Рис. 2.1. Структура грошових витрат домогосподарств 

України у 2010 р.
Джерело: [22]. 

53,5

22,2

13,5

2,1
8,7

на продовольчі товари та харчування поза домом

на непродовольчі тоари

на оплату послуг (без витрат на харчування поза домом)

на особисте підсобне господарство

інші витрати

 

  

Рис. 2.2. Структура грошових витрат домогосподарств України у 2016 р., % 

Джерело: [23]. 
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Як можна побачити з рис. 2.1, рис. 2.2, витрати на продовольчі товари та 

харчування поза домом традиційно складають більше половини грошових витрат 

домогосподарств (51,3% на кінець 2016 р.; 51,8% на кінець 2017 р.), на 

непродовольчі товари – майже третину (29,4% на кінець 2016 р.; 25,9% на кінець 

2017 р., тобто чверть), на оплату послуг – 12,4% (на кінець 2016 р.; 13,6% на кінець 

2017 р.). 

Таким чином, вже за першим складовим елементом грошових витрат – 

продовольство (йдеться про індикатор національної безпеки – «економічна 

доступність продуктів харчування», який визначається як частка сукупних витрат на 

харчування домогосподарств України у загальному підсумку сукупних витрат таких 

домогосподарств і гранично допустимий рівень якого становить 60% [196]) – наявна 

структура грошових витрат домогосподарств України не відповідає її оптимальним 

параметрам (хоча за період 2010-2016 рр. і відбулися певні позитивні зрушення в 

структурі споживання на користь непродовольчих товарів).  

Лише домогосподарства останньої групи (десята (вища) група за децильними 

(10%-ми) групами за рівнем середньодушових еквівалентних грошових доходів у 

місяць) певною мірою наближається до європейських стандартів, хоча й тут різниця 

з ними становить півтора раза – відповідно 38,1% проти 25% (додаток К, табл. К.1).  

При цьому поряд із зростанням абсолютної величини грошових витрат на 

продукти харчування від першої до десятої групи можна спостерігати суттєве 

покращання якості харчування в кожній наступній групі, свідченням чого є 

зростання частки витрат домогосподарств на м’ясо і м’ясопродукти, рибу, фрукти, 

овочі тощо при одночасному зменшенні витрат на хліб та хлібобулочні вироби, 

яйця, сало тощо (додаток К, табл. К.2). 

Аналогічна тенденція має місце і при аналізі структури харчування міського 

та сільського населення, за якою більша якість харчування притаманна саме 

міському населенню, яке має значно більші доходи порівняно з сільськими 

жителями (додаток К, табл. К.3), а також залежності споживання основних видів 
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харчування від розміру доходу, яка засвідчує збільшення обсягів такого споживання 

по мірі збільшення доходу (додаток К, табл. К.4, табл. К.5). 

Дещо менша частка витрат на продовольство у сільських домогосподарствах 

(додаток К, рис. К.1) має цілком логічне пояснення – певна частина власних потреб 

у продовольстві забезпечується саме завдяки особистому підсобному господарству, 

витрати на яке суттєво перевищують аналогічний показник у містах. При цьому 

можна стверджувати, що достатньо велика частка витрат сільських домогосподарств 

на особисте підсобне господарство є нічим іншим, як трансформованою 

(опосередкованою) формою витрат на продовольство, адже саме завдяки таким 

витратам зменшуються прямі витрати безпосередньо на продукти харчування. 

Обмеженість фінансів домогосподарств є причиною зменшення рівня 

споживання продуктів харчування із збільшенням кількості його членів, зокрема, 

дітей (додаток К, табл. К.6). 

Слід також зазначити, що в сукупності висока частка витрат на продовольство, 

оплату житла, комунальних продуктів та послуг, охорону здоров’я, які формують 

левову частку споживчих витрат у грошових витратах домогосподарств – 93,1% 

(станом на кінець 2016 р.), зумовлюють надзвичайно малу частку витрат на 

заощадження. Такі, зокрема, в частині купівлі акцій, сертифікатів, валюти, вкладів 

до банків, становлять усього 2,1% від загального обсягу грошових витрат (табл. 2.1). 

Загалом проглядається загальна тенденція до зростання усіх видів грошових 

витрат (споживчих, неспоживчих та сукупних) від першої до десятої (вищої) групи 

за децильними (10%-ми) групами за рівнем середньодушових еквівалентних 

грошових доходів у місяць (додаток К, табл. К.7, табл. К.10). Зокрема, різниця між 

крайніми групами в частині споживчих витрат становить 2,7 раза на користь 

останньої (десято) групи (7584,08 грн. по 10-й групі проти 2824,24 грн. по 1-й групі). 

По неспоживчих грошових витратах зазначені показники становлять відповідно 10,6 

раза, 1175,91 грн. та 111,06 грн., а по сукупних грошових витратах – відповідно 3,0 

рази, 8759,99 грн. та 2935,30 гривень.  

При цьому частка таких витрат суттєво зростає із збільшенням доходів 

населення. 
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Таблиця 2.1 

Структура грошових витрат домогосподарств України у 2010, 2016 рр. (у 

середньому за місяць) 
  

Витрати 

  

  

Всі домогосподарства 

2010 р. 2016 р. 

 

у середньому на 

домогоспо-

дарство, грн. 

у % до 

споживчих 

витрат 

у % до 

грошових 

витрат 

у середньому 

на домогоспо-

дарство, грн. 

у % до 

споживчих 

витрат 

у % до 

грошових 

витрат 

Продукти харчування та 

безалкогольні напої 1328,95 53,8 47,9 2326,41 49,3 46,0 

Алкогольні напої 44,74 1,8 1,6 62,06 1,3 1,2 

Тютюнові вироби 58,05 2,3 2,1 107,71 2,3 2,1 

Одяг і взуття  186,12 7,6 6,8 371,05 7,9 7,3 

Житло, вода, електроенергія, газ 

та інші види палива  265,77 10,7 9,6 798,59 16,9 15,8 

Довідково: оплата житла, 

комунальних продуктів та послуг 214,21 8,7 7,7 709,46 15,0 14,0 

Предмети домашнього вжитку, 

побутова техніка та поточне 

утримання житла 72,49 2,9 2,6 103,92 2,2 2,0 

Охорона здоров’я 89,93 3,6 3,2 224,89 4,8 4,4 

Транспорт  109,48 4,4 3,9 192,47 4,1 3,8 

Зв’язок 81,68 3,3 2,9 139,99 3,0 2,8 

Відпочинок і культура  54,49 2,2 2,0 91,92 1,9 1,8 

Освіта  39,83 1,6 1,4 48,68 1,0 1,0 

Ресторани та готелі 71,65 2,9 2,6 111,24 2,4 2,2 

 з них харчування поза домом 53,83 2,2 1,9 99,03 2,1 2,0 

витрати на оплату путівок на 

бази відпочинку тощо 4,73 0,2 0,2 0,65 0,0 0,0 

Різні товари та послуги 71,33 2,9 2,6 138,98 2,9 2,7 

Споживчі грошові витрати 2474,51 100,0 89,2 4717,91 100,0 93,1 

Розподіл споживчих грошових 

витрат: 

   

   

- продовольчі товари 1431,74 57,9 51,6 2496,18 52,9 49,3 

- непродовольчі товари 616,33 24,9 22,2 1495,03 31,7 29,4 

- послуги 426,44 17,2 15,4 726,70 15,4 14,4 

Довідково: витрати на 

продовольчі товари та 

харчування поза домом 1485,57 60,1 53,5 2595,21 55,0 51,3 

Витрати на особисте підсобне 

господарство 55,54 

 

2,1 76,38  1,5 

Допомога родичам, іншим 

особам 99,21 

 

3,6 148,58  2,9 

Купівля нерухомості 16,85 

 

0,6 0,00  0,0 

Капітальний ремонт, будівництво  

житла та інших будівель 21,67 

 

0,8 7,04  0,1 

Купівля акцій, сертифікатів, 

валюти, вклади до банків 94,57 

 

3,4 108,62  2,1 

Аліменти  3,92 

 

0,1 4,23  0,1 

Податки, збори, внески 1,29 

 

0,0 0,87  0,0 

Інші витрати 5,52 

 

0,2 8,30  0,2 

Неспоживчі грошові витрати 298,57 

 

10,8 354,02   6,9 

Всього грошових витрат 2773,08 

 

100,0 5071,93   100,0 

Джерело: розраховано за даними [22; 23]. 
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Зокрема, у 2016 р. зазначений показник по десятій (вищій) групі за 

децильними (10%-ми) групами за рівнем середньодушових еквівалентних грошових 

доходів у місяць у 3,3-34,5 раза перевищував його значення по всіх попередніх 

групах – відповідно 6,9% проти 0,2% по першій групі, 0,3% – по 2-й, 0,5% – по 3-й, 

0,8% – по 4-й, 1,0% – по 5-й, 0,9% – по 6-й, 1,5% – по 7-й, 1,7% – по 8-й та 2,1% – по 

9-й групі (додаток К, табл. К.7).  

Основними причинами низького рівня заощаджень домогосподарств, зокрема, 

Л.Ліпич визначає: «1) відсутність доходів для заощаджень …; 2) високе податкове 

навантаження …; 3) недовіра до фінансових інститутів та до держави …» [112]. 

В цілому ж варто говорити про загальну звуженість ємності споживчого 

ринку, що зумовлено загальним низьким рівнем доходів, а отже і грошових витрат 

населення (додаток К, табл. К.8, табл. К.9). Адже середньодушовий місячний обсяг 

споживчих витрат в домогосподарствах, зокрема, за підсумками 2016 р., становив 

усього 2403 грн., що не набагато більше за офіційний розмір прожиткового 

мінімуму, та набагато нижчий за його реальну величину.  

При цьому варто відмітити, що висока частка споживчих витрат в загальних 

грошових доходах домогосподарств властива не лише незаможним громадянам, але 

й тим, які офіційно класифікуються як середній клас. Зокрема, навіть в останній, 

найбільш заможній, групі зазначений показник знаходиться майже на рівні 90% 

(89,1%) при його діапазоні в розрізі наявних груп від 92,9 до 97,5%. У даному 

випадку поза оцінкою залишається перша група домогосподарств, в яких 

аналізований показник становить усього 87,2%. Це свідчить про недостатність 

доходу для задоволення найнеобхідніших потреб, передусім, у продовольстві, 

внаслідок чого має місце недоїдання, відмова від медичних послуг тощо, що 

означає, що більшість населення країни отримує доходи, достатні для підтримання 

лише біологічного виживання. Загалом же слід констатувати той факт, що в країні 

фактичний рівень споживання основних видів продовольчих товарів є значно 

мешим за медичні норми раціонального харчування – див. табл. 1.2). Тобто, 

наведені дані наочно ілюструють загальний рівень бідності в країні.  
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На обсяг та структуру витрат домогосподарств значною мірою впливає 

наявність чи відсутність дітей (додаток К, табл. К.11). Грошові, а в їх складі 

споживчі, витрати домогосподарств з дітьми у півтора раза перевищують аналогічні 

витрати у домогосподарствах без дітей. Разом із тим, домогосподарства з дітьми 

обмежені в можливостях щодо здійснення заощаджень та інвестицій. Зокрема, 

частка витрат на купівлю акцій, сертифікатів, валюти, вклади до банків в них на 

третину нижча порівняно з домогосподарствами без дітей (відповідно 1,8 та 2,4%). В 

частині витрат на капітальний ремонт, будівництво житла та інших будівель різниця 

між зазначеними показниками становить 2 рази – відповідно 0,1 та 0,2%. 

Одночасно звертає на себе увагу показник «відхилення сум грошових витрат 

від грошових доходів в розрізі груп домогосподарств залежно від розміру грошових 

доходів, разів», який по групах домогосподарств з середньодушовим 

середньомісячним грошовим доходом до 1560 грн. перевищує одиницю – тобто 

грошові витрати суттєво перевищують грошові доходи. Це означає наявність у даної 

групи домогосподарств тіньових доходів.  

Можна припустити, що значну частину даної групи становлять фізичні особи-

підприємці, які мають досить широкі можливості щодо тіньових доходів, а також 

особи, які формують так звану необліковану зайнятість, в тому числі у тих же 

фізичних осіб-підприємців. Левова ж частина громадян (93,5% домогосподарств), 

які є найманими працівниками, переважно в бюджетній сфері, і які мають лише 

одного податкового агента, як правило, не мають тіньових доходів, сплачують 

податки і в них грошові витрати є меншими за грошові доходи.  

Чергове ж перевищення грошових витрат над грошовими доходами має місце 

в останній групі домогосподарств, члени яких, як правило, працюють у великих 

фірмах, отримують високі доходи, частина з яких виплачується в «конвертах», а 

отже формується певний необлікований фінансовий ресурс, який активно 

використовується на споживчому ринку, на якому, власне, і відбувається його 

опосередковане оподаткування через сплату інших, головним чином, непрямих, 

податків (табл. 2.2, додаток К, табл. К.12). 



Таблиця 2.2 

Відхилення суми грошових витрат від суми грошових доходів в розрізі груп домогосподарств залежно від розміру 

еквівалентних грошових доходів в Україні у 2016 р. (у середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство)
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д
о

 4
8

0
,0

 

4
8

0
,1

 -
 8

4
0

,0
 

8
4

0
,1

 -
 1

2
0

0
,0

 

1
2

0
0

,1
 -

 1
5

6
0

,0
 

1
5

6
0

,1
 -

 1
9

2
0

,0
 

1
9

2
0

,1
 -

 2
2

8
0

,0
 

2
2

8
0

,1
 -

 2
6

4
0

,0
 

2
6

4
0

,1
 -

 3
0

0
0

,0
 

3
0

0
0

,1
 -

 3
3

6
0

,0
 

3
3

6
0

,1
 -

 3
7

2
0

,0
 

п
о

н
ад

 3
7

2
0

,0
  

Всього грошових витрат домогосподарства 

в місяць, грн.  1667,39 2411,58 3207,80 2834,92 3500,54 4404,90 4834,45 5479,09 5825,39 6245,49 7911,26 

Середньодушові грошові доходи 

домогосподарства в місяць в межах 

діапазону, грн.: 
           - мінімальне значення - 480,10 840,10 1200,10 1560,10 1920,1 2280,10 2640,10 3000,10 3360,10 - 

- середнє значення  480,00 660,05 1020,05 1380,05 1740,05 2100,05 2460,05 2820,05 3180,05 3540,05 3720,00 

- максимальне значення  - 840,00 1200,00 1560,00 1920,00 2280,00 2640,00 3000,00 3360,00 3720,00 - 

Середній еквівалентний розмір 

домогосподарства (осіб) 1,32 2,37 2,50 1,94 2,10 2,24 2,15 2,15 2,12 2,05 1,97 

Грошові доходи домогосподарства в 

місяць в межах діапазону, грн.: 
           - мінімальне значення - 1137,84 2100,25 2328,19 3276,21 4301,02 4902,22 5676,22 6360,22 6888,21 - 

- середнє значення  633,6 1564,32 2550,13 2677,30 3654,11 4704,11 5289,11 6063,11 6741,71 7257,10 7328,40 

- максимальне значення  - 1990,80 3000,00 3026,40 4032,00 5107,20 5676,00 6450,00 7123,20 7626,00 - 

Відхилення сум грошових витрат від 

грошових доходів в розрізі груп 

домогосподарств залежно від розміру 

грошових доходів, разів 
           - мінімальне значення - 2,1 1,5 1,2 1,1 1,02 0,99 0,96 0,92 0,91 - 

- середнє значення  2,6 1,6 1,3 1,1 0,96 0,94 0,91 0,90 0,86 0,86 1,1 

- максимальне значення  - 1,2 1,1 0,9 0,87 0,86 0,85 0,85 0,82 0,82 - 

Витрати на податки, внески, збори 0,00 0,00 0,01 0,10 0,30 0,46 0,23 0,65 1,79 0,10 2,84 

Джерело: розраховано за даними [23]. 



Важливим показником при оцінці фінансової спроможності домогосподарств є 

«частка грошових витрат в сукупних витратах домогосподарств». Він, зокрема, 

показує, яким грошовим ресурсом, включаючи частково і його тіньову складову, 

володіє домогосподарство та який потенціал його збільшення з точки зору 

виведення на споживчий ринок та у сферу заощаджень (інвестицій) в частині 

організованої форми їх здійснення (табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 

Співвідношення грошових та сукупних витрат домогосподарств України у 2010, 

2016 р. (у середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство)
 
 

Витрати 

Всі 

домогоспо-

дарства 

у тому числі проживають 

у міських поселеннях 
у 

сільській 

місцевості 

у 

великих 

містах 

у малих 

містах 
Всього 

Грошові витрати, грн.   

     2010 р. 2773,08 3234,22 2615,30 3002,57 2259,01 

2016 р. 5071,93 5901,96 4772,08 5431,26 4334,22 

Всього сукупних витрат, грн.  

     2010 р. 3072,72 3400,39 2891,23 3209,83 2765,63 

2016 р. 6109,06 6435,03 5779,97 6162,15 6000,06 

Частка грошових витрат в сукупних 

витратах домогосподарств, % 

     2010 р. 90,2 95,1 90,5 93,5 81,7 

2016 р. 83,0 91,7 82,6 88,1 72,2 

Джерело: розраховано за даними [22; 23]. 

Аналізуючи ресурси домогосподарств, слід відзначити досить суттєві частки в 

їх структурі таких складових, як пенсії, стипендії, допомоги та субсидії, надані 

готівкою (21,6%), пільги та субсидії безготівкові на оплату житлово-комунальних 

послуг, електроенергії, палива, на оплату товарів та послуг з охорони здоров’я, 

туристичних послуг, путівок на бази відпочинку, на оплату послуг транспорту, 

зв’язку (7,8%), вартість спожитої продукції, отриманої з особистого підсобного 

господарства та від самозаготівель (5,2%), та грошова допомога від родичів, інших 

осіб та інші грошові доходи (8,3%) (рис. 2.3, рис. 2,4, додаток Л, табл. Л.1).  

 



Рис. 2.3. Сукупні ресурси домогосподарств 

України у 2010 р. Джерело: [22].
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В сукупності ці ресурси складають майже половину (42,9%) усіх сукупних 

ресурсів домогосподарств. Такі ресурси, з одного боку, забезпечують певне 

вивільнення з сукупних ресурсів саме грошового ресурсу, який спрямовується на 

витрати споживчого та неспоживчого характеру, тим самим підтримуючи певну 

ємність та активність відповідних ринкових сегментів.  

Водночас:  

такі ресурси мають вузькоцільове спрямування, що унеможливлює їх 

використання на інші споживчі чи інвестиційні цілі;  

значна частина з них не є монетизованими, що взагалі позбавляє можливості 

управління відповідним ресурсом у будь-який спосіб;  

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 – 2958,6 грн. на одне 

домогосподарство – не перевищує нинішній розмір мінімальної заробітної плати – 

3200 грн., а з розрахунку на одного члена домогосподарства – 1402 грн. – не 

перевищує навіть розміру офіційного прожиткового мінімуму; це при тому, що 

майже половину (1252,77 грн. або 42,3%) зазначеного обсягу ресурсів становлять 

пенсії – додаток Л, табл. Л.2), що зумовлює необхідність витрачання власного 

грошового ресурсу, отриманого, наприклад, у вигляді заробітної плати, на 

заміщення нестачі товарів, що отримуються в якості допомоги у будь-якій формі;  

за рахунок отримання певних ресурсів (наприклад, у вигляді продуктів 

харчування від особистого підсобного господарства), незалежно від форми 

(грошової чи негрошової), 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.    

Також, характеризуючи такий важливий показник, як «відношення соціальних 

допомог та інших одержаних трансфертів до заробітної плати», середньорічне 

значення якого в Україні становить в межах 1 зі щоквартальними коливаннями в 

діапазоні 75-106%, на відміну від зарубіжних країн, де значення цього показника не 

перевищує 70% (у Болгарії, наприклад, він становить до 60%, у США – 32%, у Чехії 
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– 45%) [64, C. 30], можна зробити висновок про нераціональну структуру доходів 

домогосподарств України, в якій надмірно високу частку становлять саме соціальні 

(різноманітні трансферти, допомоги тощо), а не трудові доходи (заробітна плата).  

Причини такого стану полягають, у першу чергу, у значному рівні тіньової 

економіки, заробітна плата в якій не враховується при розрахунку аналізованого 

показника, при тому, що соціальні доходи на зайнятих в тіньовому секторі повною 

мірою враховуються в таких розрахунках, а також в недооціненій вартості робочої 

сили в країні, що змінює співвідношення між трудовими і соціальними доходами на 

користь останніх. 

Загалом слід відзначити надзвичайно низький рівень сукупних доходів 

домогосподарств, який становить усього 6850,72 грн. на місяць, що лише трохи 

більше як удвічі перевищує розмір мінімальної заробітної плати. З розрахунку ж на 

одного члена домогосподарства взагалі припадає лише 3246,79 грн., тобто фактично 

на рівні мінімальної заробітної плати (додаток Л, табл. Л.2). Якщо ж говорити про 

грошові доходи, а саме такі є основою фінансів домогосподарств, то їх загальний 

обсяг на одне домогосподарство становить усього 5769,02 грн., а в розрахунку на 

одного члена домогосподарства – лише 2734,14 грн., що є навіть меншим за розмір 

мінімальної заробітної плати. 

Найбільший ризик для фінансів домогосподарств становить низька частка 

оплати праці в їх грошових доходах – лише 55,1%. Такий рівень можна було б 

вважати прийнятним, якби більша частина решти грошового доходу формувалася б 

за рахунок, зокрема, доходів від власності (дивіденди від акцій та інших цінних 

паперів, відсотки по вкладах, доходи від здачі в оренду нерухомості тощо). Проте 

частка останніх в грошових доходах домогосподарств є мізерною – усього 1,3%, що 

є наслідком, у першу чергу, загалом низьких за розміром доходів населення 

України, а також відсутністю відповідних, насамперед, надійних, фінансових 

інструментів, які забезпечували б належний рівень саме грошових доходів. 

Найнижчий рівень грошових доходів, а в їх складі оплати праці,  має місце у 

сільській місцевості, що зумовлено обмеженістю сфери прикладання праці, яка 

забезпечувала б належний рівень доходів. При розмірі грошових доходів в 
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розрахунку на одне домогосподарство у сільській місцевості 5207,39 грн. (проти 

6542,29 грн. у великих містах) оплата праці забезпечує тут лише 2186,51 грн. 

місячного доходу (проти 4070,39 грн. у великих містах, що в 1,9 раза більше), що 

складає усього 31,6% у сукупних ресурсах домогосподарств (проти 57,4% у великих 

містах, що в 1,8 раза більше) (додаток Л, табл. Л.3, табл. Л.4). Відтак значна частина 

суспільства приймає досить пасивну (через нестачу коштів) участь у формуванні 

платоспроможного попиту на споживчому та фінансовому ринках.  

З даних додатку Л, табл. Л.2, табл. Л.3, табл. Л.4 та рис. 2.5 чітко 

прослідковується диференціація міського та сільського наслення за рівнем грошових 

доходів. 

Рис. 2.5. Розподіл домогосподарств за рівнем середньодушових 

еквівалентних грошових доходів в Україні у 2016 р. (у 

середньому за місяць, %) 

Джерело: складено за даними [23].
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Зокрема, можна спостерігати процес концентрації найбідніших 

домогосподарств у малих містах та особливо у сільській місцевості, де має місце 

звужена сфера прикладання праці, низька платоспроможність наслення, що й 

зумовлює у кінцевому плані низький рівень доходів фізичних осіб.  
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Розширення фінансових можливостей щодо активної участі в процесі 

формування платоспроможного попиту на споживчому ринку, а також у сфері 

заощаджень має місце по мірі зростання доходів домогосподарств (додаток М, табл. 

М.1, табл. М.2).  

Саме в останніх групах домогосподарств, диференційованих за рівнем 

доходів, окрім більшої, порівняно з домогосподарствами перших груп, в рази 

доходів від заробітної плати, з’являється певний вивільнений ресурс, який 

спрямовується на заощадження. Зокрема, якщо в перших 5-ти групах 

домогосподарств (не рахуючи першу групу домогосподарств з місячним 

середньодушовим доходом до 480 грн.) доходи від власності (дивіденди від акцій та 

інших цінних паперів, відсотки по вкладах, доходи від здачі внайми нерухомості 

тощо) становлять 8,47-26,34 грн., то в останніх 4-х групах зазначений показник 

становить вже 40,04-53,05 грн., а в останній групі – аж 183,27 гривень.  

Таким чином, чим більший розмір інвестиції, наприклад, банківського вкладу, 

тим більший дохід від процентів на цей вклад, а також більша частка відповідних 

доходів в загальних доходах домогосподарств (така, зокрема, в останній групі 

домогосподарств становить 1,8% проти 0,2-1,1% по решті груп, або в 1,6-9,0 разів 

більше). В розрізі децильних (10%-х) груп домогосподарств залежно від розміру 

середньодушових еквівалентних загальних доходів доходи від власності (дивіденди 

від акцій та інших цінних паперів, відсотки по вкладах, доходи від здачі внайми 

нерухомості тощо) в останній групі становлять 334,87 грн. на місяць, в той час як у 

перших двох групах цей показник коливається в межах 14,13-17,03 грн., що у 20-24 

рази більше (додаток М, табл. М.3).  

На фоні офіційної статистики доходів і витрат домогосподарств значний 

інтерес представляє самооцінка домогосподарствами рівня своїх доходів, а також 

можливої (та/або бажаної, очікуваної) поведінки в частині споживання та здійснення 

заощаджень у разі зміни такого рівня. Співставлення результатів офіційної 

статистики з результатами самооцінки домогосподарствами свого матеріального 

становища дозволяє оцінити рівень самоусвідомлення громадянами свого 

соціального статусу, на підставі чого можна будувати стратегії корегування 
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мотиваційної поведінки відповідних соціальних груп населення щодо формування 

власних фінансів та управління ними з метою підвищення власного добробуту. 

Зауважимо, що така самооцінка нині проводиться шляхом вибіркового 

опитування членів домогосподарств, які беруть участь в обстеженні умов життя. За 

даними Державної служби статистики України, «самооцінка домогосподарствами 

рівня своєї матеріальної забезпеченості містить дані щодо суб’єктивного визначення 

рівня достатності їхніх доходів для задоволення основних потреб, інформацію щодо 

обмежених споживчих можливостей окремих груп домогосподарств через нестачу 

коштів (консенсусну позбавленість), а також щодо очікувань домогосподарств 

стосовно перспектив зміни у наступні 12 місяців свого економічного становища та 

економіки України в цілому» [191, C. 2, 6-7]. В процесі проведення такої самооцінки 

забезпечується можливість визначення напрямів трансформації державної політики 

у сфері доходів населення, до якої, на наш погляд, безперечно належить і політика у 

сфері оподаткування доходів фізичних осіб.  

Слід зазначити, що у 2015 р. порівняно з 2014 р. мало місце погіршення 

самооцінки домогосподарствами рівня своїх доходів. Зокрема, зменшилася частка 

домогосподарств, в яких було достатньо коштів і робилися заощадження – з 8,0 до 

6,2%, а також тих, в яких було достатньо коштів, але заощадження не робилися, – з 

46,9 до 45,7%. Одночасно зросла частка домогосподарств, які постійно відмовляли в 

найнеобхіднішому (крім харчування), – з 41,4 до 43,2%, а також тих, в яких не 

вдавалося забезпечити навіть достатнє харчування, – з 3,7 до 4,9%. 

Негативний бік такої ситуації посилюється відсутністю позитивних змін в 

економічних очікуваннях домогосподарств щодо змін їх матеріального стану на 

наступні 12 місяців. Не дивлячись на деякі позитивні зміни протягом аналізованого 

періоду в таких очікуваннях, як «матеріальний стан покращиться» (зростання з 3,5 

до 5,4% за часткою домогосподарств), «матеріальний стан погіршиться» (зменшення 

з 65,3 до 50,3%), частка домогосподарств, які очікують незмінність свого 

матеріального стану, зросла майже у півтора раза (з 28,9 до 41,6%). 

На сьогодні, не дивлячись на загалом низький рівень життя в країні, існує 

доволі значний контингент громадян, які оцінюють свій матеріальний стан як 
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належний (рис. 2.6). Таких, як не парадоксально, у 2016 р. налічувалося більше 

половини в загальній кількості домогосподарств, в тому числі таких, які визнали, що 

їм доходу було достатньо, і робили заощадження,  становило 6,2%, а яким доходу 

було достатньо, але які заощаджень не робили, – аж 45,7%.  

 

 

2015 2016 

 було достатньо і робили заощадження 6,2 6,2 

 було достатньо, але заощаджень не робили 45,7 45,7 

 постійно відмовляли в найнеобхіднішому, крім харчування 43,2 44,0 

 не вдавалося забезпечити навіть достатнє харчування 4,9 4,1 

  

Рис. 2.6. Розподіл домогосподарств за самооцінкою рівня їх доходів протягом 

року в Україні у 2015-2016 рр.  

Джерело: складено за даними [192]. 

 

Загалом не зовсім зрозуміло, яким чином домогосподарства із 

середньодушовим доходом в розмірі не вище прожиткового мінімуму, які оцінили 

власний дохід як достатній, спромоглися робити заощадження – таких в групі 

домогосподарств із середньодушовими еквівалентними місячними доходами в 

розмірі 840,1-1200,0 грн. налічувалося 0,5%, а в групі з доходами 1200,1-1560,0 грн. 

– 1,7% (додаток Н, табл. Н.1).  
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Такий же висновок можна зробити і щодо критерію «доходу було достатньо, 

але заощадження не робили». Домогосподарств, які відповідали цьому критерію, 

вже, починаючи з першої групи із середньодушовими місячними доходами в розмірі 

до 480,0 грн., налічувалося 5,1%. В групах же із доходами в розмірі 480,1-840,0 грн., 

840,1-1200,0 грн. та 1200,1-1560,0 грн. зазначений показник становив відповідно 

26,2; 34,6 та 30,6%.  

Зрештою, немає логічної відповіді і на питання про визнання достатності 

доходу для задоволення споживчих потреб та фінансову спроможність здійснювати 

заощадження по решті груп домогосподарств, принаймні в межах середньодушового 

місячного доходу на одного члена домогосподарства не вище мінімальної заробітної 

плати (3200 грн.) – тут частки домогосподарств, які оцінили власний дохід як 

достатній та робили заощадження, коливалися в межах 2,8-10,1%, а по 

домогосподарствах, які оцінили власний дохід достатнім, але не здійснювали 

заощаджень, – в межах 37,5-58,8%.  

Адже прямою відповіддю на це питання є, власне, контрольні показники 

«оцінка доходу як такого, що змушує постійно відмовлятися від найнеобхіднішого, 

крім харчування» (частка домогосподарств, які дали таку оцінку, в діапазоні 

середньодушового доходу не вище мінімальної заробітної плати, коливалася в 

межах 43,7-61,9%), «оцінка доходу як такого, що не дозволяє забезпечити навіть 

достатнє харчування» (частка відповідних домогосподарств  по перших двох групах 

із середньодушовими доходами до 840 грн. складала 14,9-45,8%) та «не могли 

давати дітям фрукти чи соки, їжу або гроші на харчування в школі», на що вказали 

не лище домогосподарства із середньодушовими місячними доходами до розміру 

мінімальної заробітної плати, але й представники останньої групи, де зазначений 

показник перевищує розмір мінімальної заробітної плати (3200 грн.).  

Відтак складається враження, що значний контингент громадян, перебуваючи 

в стані перманентної бідності, власне, не самоусвідомлює такого факту як такого, 

задовольняючись мінімальними споживчими потребами, умудряючись при цьому 

відкладати певну суму на майбутнє. Підтвердженням такого висновку є, хоча б, 

розподіл домогосподарств за розміром середньодушового грошового доходу, який 
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домогосподарство вважає достатнім, щоб не відчувати себе бідним, за яким як 

найбідніші, так і представники відносно заможного контингенту (якщо такими 

можна вважати домогосподарства із середньодушовими доходами в межах 

мінімальної заробітної плати та трохи більше від неї) вважають таким розміром 

дохід не вище мінімальної заробітної плати.  

Найприкріше те, що найбідніші домогосподарства, тобто представники першої 

групи з середньодушовими доходами до 480 грн., в основній своїй масі (63,1%) 

вважають достатнім для себе дохід в діапазоні 2000,1-3000,0 грн. на одну особу. 

Також є привід для роздумів при оцінці домогосподарствами із середньодушовиим 

доходами нижче мінімальної заробітної плати кваліфікації певною  групою останніх 

себе як представниками середнього класу та небідними, але ще не представниками 

середнього класу, – відповідно в межах 0,1-1,4% та 6,2-34,5% в розрізі відповідних 

груп). Лише доволі незначний контингент домогосподарств вважає достатнім для 

себе середньодушовий дохід в розмірі вище реального (не офійного і не фактичного) 

прожиткового мінімуму.  

Таким чином, при аналізі оцінок домогосподарствами власних пріоритетів 

щодо напрямів витрачання коштів у разі значного збільшення доходів проглядається 

досить незначний потенціал щодо зміни мотиваційної поведінки відповідного 

контингенту громадян в частині формування платоспроможного попиту на 

споживчому ринку та у сфері заощаджень (інвестицій). Хоча, по мірі просування по 

групах домогосподарств із середньодушовими доходами від нижчих до вищих 

можна спостерігати суттєву трансформацію поглядів на пріоритети витрачання 

коштів за їх належної наявності від найнеобхідніших товарів до товарів 

довгострокового використання, отримання медичних та освітніх послуг, придбання 

автомобілів та нерухомості, здійснення накопичень та до відкриття власної справи.  

В цілому слід констатувати загалом низьку купівельну спроможність 

населення України. При цьому має місце тенденція зменшення купівельної 

спроможності населення, яка особливо у 2014 та 2015 рр., порівняно з попередніми 

періодами, скоротилася відповідно на 39 та 38% (рис. 2.7).  
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Рис. 2.7. Індекси споживчих цін та приросту заробітної плати 

в Україні у 2010-2015 рр.

Джерело: складено за даними [110].
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Джерело: складено за даними [110].
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Рис. 2.9. Індекси купівельної спроможності, розраховані на 

основі даних про фактичний та законодавчо встановлений 

прожитковий мінімум, в Україні у 2010-2015 рр.

Джерело: складено за даними [110].
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Наведене наочно ілюструє зниження купівельної спроможності населення, 

причому як за розрахунками на основі законодавчо встановленого, так і фактичного 

прожиткового мінімуму. Особливо негативною виглядає ситуація зближення 

розмірів середньої заробітної плати та фактичного прожиткового мінімуму. По суті, 

має місце стійка тенденція до знецінення вартості робочої сили, принаймні у 

легальном секторі, що з точки зору бюджетоутворення означає відсутність 

перспектив розширення податкової бази з податку на доходи фізичних осіб. 

Посилюючи фіскальне навантаження на доходи фізичних осіб, держава, в 

кінцевому плані, зменшує податкоспроможність бізнесу, формуючи передумови 

зниження ділової активності внаслідок зменшення присутності фізичних осіб на 

споживчому ринку на суму вилученого доходу. Прямий фіскальний ефект при такій 

моделі оподаткування є короткостроковим в часі та обмеженим в розмірі. Така 

модель є низькоризиковою в плані бюджетоутворення, проте одночасно 

малорезультативною з точки зору маси акумульованого доходу, обмежуючись його 
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певною константою з огляду на параметри податкової бази, яка, в частині 

оподаткування доходів фізичних осіб, має певні межі. При цьому слід враховувати і 

факт збільшення в загальному обсязі фінансових зобов’язань домогосподарств 

частки витрат на оплату вартості спожитих житлово-комунальних послуг за 

постійно зростаючими в рази тарифами, появи нових податків – зокрема, податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку. Крім того, 

має місце падіння реальної купівельної спроможності доходу фізичної особи 

внаслідок активної інфляції (табл. 2.4, 2.5). 

Таблиця 2.4 

Співвідношення номінальної і реальної середньомісячної заробітної плати в Україні 

у 2010-2017 рр.
 
 

Середня заробітна плата, грн. 

на місяць 

Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

(липень) 

Номінальна  2239 2633 3026 3265 3480 4195 5183 7339 

Реальна 2052 2517 3032 3249 2786 2927 3190 3450 

Співвідношення номінальної 

і реальної середньої 

заробітної плати 

1,09:1 1,05:1 0,99:1 1,01:1 1,25:1 1,43:1 1,63:1 2,12:1 

Джерело: розраховано за даними [110]. 

Таблиця 2.5 

Темпи зростання/зниження номінальної та реальної заробітної плати в Україні у 

2010-2016 рр., %  

 Роки 

Номінальна заробітна плата Реальна заробітна плата 

до попереднього 

року 

грудень до грудня 

попереднього року 

до попереднього 

року 

грудень до грудня 

попереднього року 

2010 117,6 117,9 110,2 110,5 

2011 117,7 116,2 108,7 111,0 

2012 114,8 110,5 114,4 111,1 

2013 107,9 107,2 108,2 106,7 

2014 106,0 110,4 93,5 86,4 

2015 120,5 130,4 79,8 90,1 

2016 123,6 123,8 109,0 111,6 

Джерело: складено за даними [110]. 

Відповідно, це обмежує споживчі настрої фізичних осіб та негативно 

позначається на діловій активності у сфері підприємництва та, в кінцевому плані, на 
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податкоспроможності останнього (за експертними оцінками, «фактично зростання 

тарифів на надання послуг природних монополій – це, з одного боку, нова фінансова 

преференція крупному бізнесу, а з другої – «вимивання» платоспроможного попиту 

українських громадян на товари широкого вжитку, що рикошетить по малому і 

середньому бізнесу і згортає ділову активність в цілому. … більшість населення … 

змушене 60-70% сукупних доходів витрачати на оплату послуг природних 

монополій (електроенергію, воду, газ і тепло)» [32, C. 2]).  

Пряме оподаткування доходів фізичних осіб, таким чином, компенсує 

неспроможність держави акумулювати в бюджетах необхідний обсяг коштів за 

рахунок оподаткування споживання, тобто бізнесу, яка, фактично, функцію 

бюджетоутворення перекладає на фізичних осіб, мотивуючи при цьому такі дії 

ефективним методом боротьби з тіньовими заробітками. Разом із тим, як свідчить 

аналіз застосування такого методу, результативність його досить низька. Адже у 

даному випадку зазначений метод сприяє лише легалізації певної частини доходу, 

сформованого у тіньовому секторі, проте не усуває сам тіньовий сектор. 

Розглядаючи проблематику тіньової економіки в контексті модернізації 

системи оподаткування доходів фізичних осіб, слід виходити, насамперед, з оцінки, 

з одного боку, параметрів, а, з другого боку, можливостей розширення податкової 

бази в межах даної системи. У даному випадку перші (тобто – параметри) – 

оцінюються як значні, в той час як другі (тобто – можливості), виходячи з практики 

попередніх періодів, оцінюються як проблематичні (як з точки зору масштабу, так і 

кінцевої результативності).  

Зазначимо, що такий потенціал не може розглядатися стосовно діяльності, яка 

заборонена законом, або ж за фактом стає незаконною, оскільки її здійснюють 

особи, які не мають на це законних підстав, наприклад, кримінальної, проте цілком є 

прийнятним відносно законодавчо дозволених в країні видів діяльності, яка 

приховується з метою ухилення від сплати податків. У цьому контексті, зокрема, як 

приклад, варто навести оцінку параметрів так званої «тіньової» економіки, за 

критерієм зайнятості в даному сегменті населення, зроблену О.С.Власюком, який, 

посилаючись на В.Плескачевського [150], зазначає, що «за оцінками Організації 
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економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), за наявності у світовій економіці 

близько 1,2 млрд офіційних робочих місць, понад 1,8 млрд працюючих зайняті в 

нелегальному секторі …». [25, C. 308] У даному випадку тіньова економіка 

прирівнюється до нелегального сектора, що, на нашу думку, є не зовсім коректним.  

З цього приводу Т.О.Кізима, наприклад, посилаючись на монографію «Доходи 

та заощадження в перехідній економіці України» (автори: В.Бандера, В.Буняк, 

О.Ватаманюк, Н.Дорофєєва, Г.Коротка, С.Панчишин та М.Савлук [50, C. 103-105]), 

зазначає, що «доходи населення поділяють на легальні (отримані від діяльності в 

легальному секторі економіки), тіньові (неоподатковувані доходи, джерелом яких є 

законодавчо дозволені в країні види діяльності) і кримінальні доходи (джерелом 

яких є кримінальна діяльність, законодавчо заборонена в країні: наркобізнес, 

торгівля людьми, зброєю тощо)». [97, C. 97]  

При цьому одночасно Т.О.Кізима вважає необґрунтованою пропозицію 

виділяти кримінальні доходи окремо в структурі загальних доходів населення, 

оскільки вони «за своєю сутністю також є тіньовими (адже з них теж ніхто не 

сплачує податків)» [97, C. 97], що, на нашу думку, є неприйнятним, оскільки апріорі 

неможливо оподатковувати результати діяльності, яка законодавчо заборонена. За 

жодних обставин, в тому числі з метою оподаткування, принаймні в цивілізованій 

державі, а саме такою є Україна, такі види діяльності не можуть бути легалізовані.  

Зауважимо, що незаконну (до якої належить і нелегальна) та тіньову 

економіки в якості окремих видів включають до неопублікованої економічної 

діяльності. [97; 6; 12; 57; 83; 119] При цьому до «незаконної діяльності належить 

заборонена законом (нелегальна) економічна діяльність, повністю прихована від 

усіх форм контролю (наркобізнес, контрабанда, торгівля людьми тощо), а також 

законна за своєю суттю діяльність, але яка стає незаконною внаслідок того, що її 

здійснюють особи, котрі не мають на це права (скажімо, лікар без відповідного 

диплому і ліцензії)». [97, C. 98] З огляду на те, що тіньова економіка кваліфікується 

як «необліковувана офіційною статистикою діяльність, яку свідомо приховують від 

державних органів з метою ухилення від сплати податків, від дотримання правових 
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норм та адміністративних процедур» [97, C. 98], жоден з видів незаконної 

(нелегальної) діяльності не може виступати об’єктом оподаткування. 

Одночасно певний резерв в частині розширення бази оподаткування податку в 

системі оподаткування доходів фізичних осіб вбачається в сегменті неформальної 

економіки, до якої, як зазначає Т.О.Кізима, «зараховують діяльність членів 

домогосподарств, яка переважно не контролюється статистичними, податковими та 

іншими органами. … До незареєстрованих економічних одиниць сектору 

домогосподарств належать особи, офіційно не зареєстровані як підприємці (няні, 

гувернантки, репетитори тощо), а також особи, котрі створюють блага та надають 

послуги для власного кінцевого споживання (домашня робота)». [97, C. 98-99]  

Водночас реалізованим такий потенціал, на нашу думку, може бути лише за 

певних умов, а саме: посилення відповідальності за здійснення подібної діяльності 

без реєстрації як підприємницької (принагідно слід зазначити, що «штрафні санкції 

за порушення законодавства про працю в Україні є найнижчими в Європі» [25, C. 

316]); запровадження системи обліку видатків та доходів для всіх категорій 

населення; запровадження повноцінних систем соціального страхування, що 

стимулюватиме та/або змушуватиме громадян декларувати усі свої доходи, тим 

самим розширюючи податкову базу в межах системи оподаткування доходів 

фізичних осіб. Певною мірою такого підходу дотримується і Т.О.Кізима [97, C. 99-

100], К.Швабій [245], І.Безпалько [7]. 

По-друге, не дивлячись на те, що питання податкової амністії на сьогодні 

стало трендовим в дискусійних колах (на її необхідності, зокрема, наголошують: 

О.С.Власюк [25, C. 20]; колектив авторів книги «Україна 2030: Доктрина 

збалансованого розвитку» [59, C. 104]; автори численних законодавчих ініціатив), 

воно не сприймається сьогодні однозначно як в науковому, так і в експертному, 

фаховому середовищах, головним  чином, через чинники правового характеру, 

майбутні ризики погіршення податкової дисципліни у довгостроковому періоді, 

зрештою, внаслідок порушення принципу справедливості, що порушує паритетність 

статусу платників податків, за критерієм сумлінності відношення до податкового 

обов’язку, за яким податки повинні платити усі.  
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Річ у тому, що, не дивлячись на певний зарубіжний досвід у вирішенні 

зазначеного питання, в концептуальному відношенні податкова амністія є не чим 

іншим, як узаконений спосіб ухилення від оподаткування. В Україні зазначений 

інструмент, як на нашу думку, не може бути реалізований, оскільки його 

запровадження несе загрозу формування у платників податків відповідної 

мотиваційної поведінки, спрямованої на ухилення від оподаткування з наміром 

майбутньої сплати податків у значно меншому, порівняно з поточними податковими 

зобов’язаннями, обсязі. В країні, на жаль, ймовірність такого сценарію розвитку 

подій оцінюється як досить висока, в тому числі через існуючий напрацьований за 

кілька останніх років механізм тиску на владу. Принагідно зауважимо, що 

міжнародний досвід засвідчує, що легалізація/амністія доходів і капіталу «це досить 

складний процес, що дає, як правило, незначний ефект для бюджету (це вважається 

одним із базових показників успішності реалізації подібних програм)» [189].  

Підсумовуючи, можна дійти висновку про те, що існуючий на сьогодні стан з 

формуванням доходів і витрат населення України, який є довгостроковим трендом, 

сформованим у попередні періоди, і має ознаки стійкого, ілюструє гостру потребу і 

однозначно значний потенціал для вжиття дієвих заходів, спрямованих на 

підвищення платоспроможності індивідуальних фінансів. Податкові інструменти в 

системі цих заходів покликані відіграти роль компенсатора негативних проявів 

таких чинників, як загалом незначний рівень доходів, у першу чергу, грошових, 

населення, формування їх на квазі соціальних стандартах, що, з одного боку, суттєво 

занижує вартість робочої сили, а, з другого боку, деформує структуру витрат з 

домінантою в ній витрат на продукти харчування та житлово-комунальні послуги. 

Завдання ж стратегічного характеру вбачається у формуванні у населення 

можливостей здійснення заощаджень та інвестицій, що є ознакою як особистого 

добробуту, так і розвитку фінансової системи країни, спроможної акумулювати 

ресурси приватного сектору на основі довіри останнього до організованої форми 

здійснення заощаджень та інвестицій. 
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2.2. Організаційно-фінансові основи системи оподаткування доходів 

фізичних осіб 

 

Система оподаткування доходів фізичних осіб в Україні, яка, як вже було 

зазначено у дисертаційній роботі, пройшла кілька етапів своєї трансформації, 

змінюючись почергово з прогресивної до пропорційної, згодом до слабо 

прогресивної, в останньому її варіанті повернулась до пропорційної моделі, 

супроводжуючись посиленням фіскальної функції. Зокрема, в остаточному варіанті 

підвищено базову ставку податку на доходи фізичних осіб, запроваджено 

військовий збір, збільшено утричі ставку оподаткування пасивних доходів, 

скасовано оподаткування доходу шахтарів за ставкою 10%, запроваджено 

оподаткування пенсій (відмінено лише на початку 2018 р.). При цьому хоча й було 

скасовано відрахування єдиного соціального внеску із заробітної плати працівників, 

які складали 3,6% для переважної кількості виплат, це не мало відчутного ефекту в 

плані зниження фіскального навантаження на громадян. Більш того, фіскальне 

навантаження на найбідніших громадян навіть посилилося, внаслідок чого на 

сьогодні «в Україні податкове навантаження на невисокі доходи громадян в 

дійсності є більшим, ніж у багатьох країнах ЄС» [240] (табл. 2.6).  

Таблиця 2.6 

Рівень податкового навантаження на доходи фізичних осіб в Україні у 2013-2017 рр. 

Роки Рівень податкового навантаження на доходи громадян за рівнем заробітної плати 

(що визначається в розмірах мінімальної заробітної плати – МЗП), % 

1МЗП 2МЗП 3МЗП 5МЗП 10МЗП 15МЗП 

2013 10,6 18,1 18,1 18,1 18,1 18,7 

2014 12,1 19,6 19,6 19,6 19,6 20,2 

2015 12,1 19,6 19,6 19,6 19,6 21,0 

2016 10,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 

2017 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 

Джерело: розраховано за даними [240]. 

Такий стан пояснюється, насамперед, підвищенням базової ставки податку на 

доходи фізичних осіб з 15 до 18% без адекватного розширення його системи пільг. 

Зміни параметрів останньої з моменту прийняття Податкового кодексу України 

мали точковий характер. Законодавчим змінам, як засвідчує їх аналіз, властивий 
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загалом косметичний та вибірковий характер, оскільки вони стосувалися окремих 

елементів податку без сутнісної зміни самої моделі оподаткування.  

Принагідно слід відзначити активний вплив на посилення сукупного 

фіскального навантаження на доходи фізичних осіб з боку опосередкованої форми їх 

оподаткування – зокрема, через податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки. Тут мало місце розширення бази оподаткування (перехід від оподаткування 

житлової площі об’єкта нерухомості до оподаткування загальної площі об’єкта 

житлової та нежитлової нерухомості), збільшення ставки податку (з 1 до 3% розміру 

мінімальної заробітної плати, згодом, після підвищення такої удвічі, до 1,5% 

розміру мінімальної заробітної плати за 1 квадратний метр бази оподаткування), 

зменшення неоподатковуваної площі об’єкта нерухомості. Розширення пільг з цього 

податку мало місце лише в частині окремих соціально вразливих верств населення. 

На основних елементах нинішньої системи оподаткування доходів фізичних 

осіб зупинимось детальніше. 

Нині оподаткування доходів фізичних осіб відповідно до Податкового кодексу 

України [156] здійснюється шляхом застосування податку на доходи фізичних осіб 

(елементи якого представлені у додатку О, рис. О.1)  за базовою ставкою 18% – 

щодо основних та пасивних доходів, а також 5 та 0% – у випадках, прямо 

визначених Кодексом. 

Податковий кодекс України передбачає три види податкових пільг з податку 

на доходи фізичних осіб – звільнення від оподаткування окремих видів доходів (які 

не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу 

платника), податкову зижку та податкову соціальну пільгу.  

Аналіз зазначених пільг має бути постійним в процесі державного управління, 

оскільки їх обсяг та структура визначають спрямованість податку на доходи 

фізичних осіб, його роль в регулюванні відтворювальних процесів в соціально-

економічному розвитку суспільства.  

Першою з визначених Податковим кодексом України податкових пільг є 

перелік доходів, які не включаються до оподатковуваного доходу платника податку. 

Такий перелік налічує 59 позицій. Їх аналіз дозволяє зробити висновок, що лише 
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окремі з них спрямовані на стимулювання певних видів діяльності. Окрему групу 

так званих «активних» пільг становлять доходи, пов’язані з тією чи іншою формою 

оплати за навчання. Решта ж пільг першої групи належать до так званої «соціальної» 

групи – це доходи, пов’язані з різноманітними виплатами для окремих категорій 

громадян. 

Наступним різновидом податкових пільг з податку на доходи фізичних осіб 

виступає податкова знижка. Платник податку має право включити до податкової 

знижки у зменшення власного оподатковуваного доходу за наслідками звітного 

податкового року, визначеного з урахуванням того, що під час нарахування доходів 

у формі заробітної плати база оподаткування визначається як нарахована заробітна 

плата, зменшена на суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування, страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, 

передбачених законом, – обов’язкових страхових внесків до недержавного 

пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати 

працівника, а також на суму податкової соціальної пільги за її наявності. Загальна 

сума податкової знижки не може перевищувати суми його річного загального 

оподатковуваного доходу, нарахованого як заробітна плата, зменшена на суму, що 

дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної 

особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4. 

Третім елементом системи пільг податку на доходи фізичних осіб є податкова 

соціальна пільга, яка застосовується до доходу, нарахованого на користь платника 

податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні 

до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його 

розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, 

діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого 

на 1,4. При цьому граничний розмір доходу, який дає право на отримання 

податкової соціальної пільги одному з батьків, визначається як добуток зазначеної 

суми та відповідної кількості дітей.  

Податкова соціальна пільга застосовується до нарахованого платнику податку 

місячного доходу у вигляді заробітної плати тільки за одним місцем його 
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нарахування (виплати). При цьому вона не може бути застосована до: доходів, 

інших ніж заробітна плата; заробітної плати, яку платник податку протягом звітного 

податкового місяця отримує одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового 

чи майнового (речового) забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, 

ад’юнктів, військовослужбовців, що виплачуються з бюджету; доходу самозайнятої 

особи від провадження підприємницької діяльності, а також іншої незалежної 

професійної діяльності; доходи, отримані нерезидентами; іноземні доходи. 

Найбільший інтерес, у даному випадку, представляють податкові пільги, 

спрямовані на підвищення платоспроможності домогосподарств в частині їх 

видатків на підвищення людського капіталу (освіта), здійснення заощаджень (у 

першу чергу, у фінансових установах), приріст капітальних активів та покращання 

їх якості (будівництво житла, фінансування розвитку місцевої інфраструктури, 

реалізація проектів енергозбереження тощо).  

В межах окресленого переліку видів податкових пільг при оподаткуванні 

доходів фізичних осіб, встановлених чинним податковим законодавством України, 

їх можна класифікувати наступним чином (додаток П, табл. П1). 

Як показує аналіз існуючих податкових пільг,  їх структура є досить 

звуженою, вони не є достатньо дієвими з точки зору стимулюючого ефекту.  

З приводу, наприклад, податкової пільги щодо віднесення до доходів, які не 

включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного 

доходу, суми, сплаченої роботодавцем на користь вітчизняних вищих та 

професійно-технічних навчальних закладів за фізичну особу, але за умови, що вона 

уклала з ним письмовий договір (контракт) про взяті зобов’язання з відпрацювання 

у такого роботодавця після закінчення вищого та/або професійно-технічного 

навчального закладу і отримання спеціальності (кваліфікації) не менше ніж три 

роки, незалежно від того, чи перебуває ця особа у трудових відносинах з 

роботодавцем, вбачається доцільним зазначити таке. 

По-перше, однією з умов застосування зазначеної пільги є те, що якщо 

працівник припиняє трудові відносини з роботодавцем протягом періоду такого 

навчання або до закінчення третього календарного року від року, в якому 
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закінчується таке навчання, сума, сплачена як компенсація вартості навчання, 

прирівнюється до додаткового блага, наданого такому працівнику протягом року, на 

який припадає таке припинення трудових відносин, та підлягає оподаткуванню у 

загальному порядку. У даному випадку логічно поставити питання, чому йдеться 

лише про працівника. Адже не виключена ситуація, коли фізична особа, яка 

навчається, не перебуває у трудових відносинах з роботодавцем і цілком може 

припинити таке навчання до моменту оформлення таких трудових відносин.  

По-друге, дискусійним видається питання поширення відповідної податкової 

пільги лише на осіб, які беруть на себе зобов’язання відпрацювати певний період у 

такого роботодавця після закінчення навчання.  

По-третє, дискусійним також видається підхід щодо обмеження розміру суми 

коштів на оплату навчання, яка не включається до сукупного оподатковуваного 

доходу особи, яка навчається в умовах, коли в системі освіти, в тому числі й у 

державному та комунальному секторі, запроваджено вільне ціноутворення на 

послуги із здобуття освіти, наслідком якого є, з одного боку, загальна висока 

вартість навчання, а, з другого боку, її суттєва (в рази) диференціація в розрізі 

навчальних закладів, яка, до того ж, жодним чином не корелюється з базовим 

державним соціальним стандартом – прожитковим мінімумом. Відтак, держава, 

запровадивши вільне ціноутворення у сфері освіти, мала б вирішувати це питання за 

рахунок підвищення платоспроможності громадян, застосовуючи для цього 

різноманітні економічні інструменти, в тому числі й відповідні пільги при 

оподаткуванні їх доходів, як тих, що навчаються і витрати на оплату навчання яких 

здійснюють інші особи, так і тих, хто фінансує витрати на таке навчання. 

З аналізованою пільгою, на нашу думку, пов’язана інша пільга – віднесення до 

доходів, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) 

оподатковуваного доходу, суми витрат роботодавця у зв’язку з підвищенням 

кваліфікації (перепідготовкою) платника податку згідно із законом. У даному 

випадку, зокрема, логічно поставити питання – чому при оплаті роботодавцем 

витрат на здобуття освіти працівником до оподатковуваного доходу останнього не 

включається сума, що не перевищує збільшеного в 1,4 раза розміру прожиткового 
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мінімуму (з розрахунку на місяць), а при оплаті роботодавцем витрат з підвищення 

кваліфікації працівника – вся сума оплати за відповідне навчання. З нашої точки 

зору, зважаючи на однотипність витрат роботодавця, розмір податкової пільги має 

бути однаковий. 

Загалом до недоліків чинного механізму застосування такої податкової пільги 

як податкова знижка слід віднести: обмеження порогових значень сум для 

віднесення на податкову знижку (наприклад, добуток коефіцієнта 1,4 на мінімальну 

заробітну плату, 4% суми загального оподатковуваного доходу, третина доходу у 

вигляді заробітної плати за податковий рік тощо); неможливість застосування 

податкової знижки до доходів таких категорій громадян, які відмінні від заробітної 

плати (військовослужбовці, самозайняті особи, приватні підприємці та інші особи), 

оскільки вона застосовується лише до доходів, отриманих у вигляді заробітної 

плати. [64, C. 30]
 

Зрештою, у підсумку, це і визначило низьку ефективність 

податкової знижки, яка полягає в тому, що «відношення кількості їх одержувачів 

зайнятого населення у віці 15–70 років не перевищує 1%» [65, C. 118]. 

При дослідженні питання застосування податкової соціальної пільги при 

оподаткуванні доходів фізичних осіб перспективними, з точки зору потреб теорії та 

практики оподаткування доходів фізичних осіб, виглядають такі аспекти: виявлення 

внутрішніх проблем в чинному порядку застосування податкової соціальної пільги; 

оцінка загальної дієвості податкової соціальної пільги в контексті її спроможності 

щодо забезпечення належного рівня соціальної функції податку на доходи фізичних 

осіб; обґрунтування доцільності заміни податкової соціальної пільги іншою, більш 

дієвою, преференцією при переході до нової моделі оподаткування доходів 

фізичних осіб, в тому числі на основі оподаткування доходів сімей 

(домогосподарств).  

Будь-які реформи в економічній системі країни повинні переслідувати 

досягнення якісних змін в усіх її підсистемах. Податкова підсистема, з огляду на 

характер та масштабність її впливу на соціально-економічні процеси, є однією з 

ключових у цьому процесі. У сфері оподаткування доходів фізичних осіб основна 

мета трансформаційних змін має зводитися, на нашу думку, до підвищення, через 
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посилення стимулюючої та соціальної функцій податків на доходи, індивідуальної 

платоспроможності в сегментах поточного споживання, інвестицій та заощаджень, 

зменшення контингенту суспільства, залежного від бюджетного ресурсу у вигляді 

різноманітних соціальних допомог, житлових субсидій тощо.  

Досягнення таких цілей вбачається доцільним розглядати в контексті 

загальної постановки проблеми, за якою, як вірно, на наш погляд, зазначають 

І.Лютий, Д.Осецька, «у найближчій перспективі посилюються роль і значення 

фіскального забезпечення реалізації соціальної функції держави. … для соціального 

розвитку суспільства досить важливим є стабільність і підтримання на безпечному 

рівні необхідних для існування соціуму суттєвих параметрів, що відображені у 

системі соціальних стандартів рівня та якості життя населення». [115]  

В забезпеченні досягнення належного рівня таких стандартів вагому роль 

відіграють податкові пільги при оподаткуванні доходів фізичних осіб, на які 

покладається завдання підвищення соціальної та регулюючої функцій податку. 

Базовою такою пільгою при оподаткуванні доходів фізичних осіб є податкова 

соціальна пільга, яка, як засвідчує аналіз чинного порядку та, зрештою, і практики її 

застосування, таке завдання виконує не в повній мірі. Загальна схема її застосування 

включає такі основні елементи. [156] 

Платник податку має право на зменшення суми загального місячного 

оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді 

заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги. При цьому розмір такої 

податкової соціальної пільги диференціюється за категоріями платників податку 

(додаток П, рис. П1). Аналіз наведеної загальної схеми застосування податкової 

соціальної пільги дозволяє зробити наступні висновки. 

Концептуальною вадою такої податкової пільги, як податкова соціальна 

пільга, є, на нашу думку, те, що порядок її застосування не забезпечує в кінцевому 

залишку (тобто після оподаткування) платнику податку ту суму чистого доходу, 

який був би не меншим за розмір реального прожиткового мінімуму.  
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По-перше, через невірно обраний критерій-прив’язки податкової соціальної 

пільги, яким виступає показник, що за абсолютним значенням є меншим за 

фактичну (удвічі), а тим більше за його реальну (у 2,5 раза) величину. 

По-друге, через загальне обмеження при застосуванні податкової соціальної 

пільги, яким є дохід, розмір якого не перевищує суми, що дорівнює розміру 

місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня 

звітного податкового року, помноженого на 1,4. Адже у даному випадку (йдеться, 

зокрема, про перший варіант застосування податкової соціальної пільги – половина 

розміру прожиткового мінімуму, який поширюється на усіх платників податку), 

запропонований поправочний коефіцієнт – 1,4 навіть не компенсує різницю між 

затвердженим законом розміром прожиткового мінімуму та його фактичним 

розміром. Таким чином оподатковується дохід, фактично менший за величину 

реального прожиткового мінімуму. Більш того, у випадках, коли фактичний розмір 

нарахованого доходу платнику податку не перевищуватиме певну величину (у 2016 

р., наприклад, не більше в межах 1500 грн. в місяць), чистий дохід платника податку 

після застосування пільги виявиться меншим (1365 грн.) за розмір офіційно 

затвердженого прожиткового мінімуму (1388 грн.), що є алогічним по суті. 

По-третє, через повну розбалансованість системи державних соціальних 

стандартів та державних соціальних гарантій, насамперед, внаслідок подвійного 

збільшення у 2017 р. розміру мінімальної заробітної плати без належного 

корегування розміру прожиткового мінімуму та чинного порядку застосування 

податкової соціальної пільги. Йдеться, зокрема, про те, що головний обмежуючий 

критерій – граничний розмір доходу платника податку в межах прожиткового 

мінімуму у даному порядку залишився незмінним. Відтак, навіть при застосуванні 

поправочного коефіцієнта 1,4 його кінцева величина виявиться меншою за розмір 

мінімальної заробітної плати, що ставить під сумнів можливість застосування 

податкової соціальної пільги взагалі, адже де-юре платнику податку не може 

нараховуватися дохід менший за розмір мінімальної заробітної плати. 

До інших вад чинного порядку застосування податкової соціальної пільги 

можна віднести: 
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її вибірковий характер застосування в частині контингенту платників податку 

– податкова соціальна пільга поширюється виключно на обмежені категорії осіб 

(головним чином тих, що мають певний соціальний статус, заслуги перед країною 

тощо; при цьому значна частина таких категорій громадян, які є потенційними 

користувачами податкової соціальної пільги, на практиці в силу об’єктивних причин 

скористатися не може через вік, трудова діяльність в якому не ведеться). Хоча 

навіть за такого підходу у даному випадку необґрунтовано, як на нашу думку, не 

враховані окремі категорії громадян, наприклад, ті, на утриманні яких є хворі, 

інваліди інші члени сім’ї (зокрема, батьки), а не лише діти; 

її вибірковий характер в частині видів доходів платника податку – податкова 

соціальна пільга, зокрема, як вже зазначалося, не може бути застосована до: доходів 

платника податку, інших ніж заробітна плата; заробітної плати, яку платник податку 

отримує одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового чи майнового 

(речового) забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад’юнктів, 

військовослужбовців, що виплачуються з бюджету; доходу самозайнятої особи від 

провадження підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної 

діяльності. Адже у даному випадку не враховується як загальний граничний дохід, 

розмір якого є підставою для застосування податкової соціальної пільги, так і 

залишковий чистий дохід у відповідного платника податку в контексті його 

співвідношення з реальним розміром прожиткового мінімуму, не кажучи вже про 

величину такого мінімуму на кожного члена сім’ї такого платника податку; 

обмеженість граничного доходу платника податку, яким чинний порядок 

застосування податкової соціальної пільги гарантує врахування кількості дітей, що 

знаходяться на його утриманні, до тієї ж величини, що й для всіх платників 

податків, – у даному випадку такий дохід хоча й збільшується відповідно до 

кількості дітей, які знаходяться на утриманні у такого платника податку, проте через 

необґрунтований критерій-прив’язки навіть його сумарна величина може виявитися 

меншою за величину реального прожиткового мінімуму, розраховану на одну особу;  

виключення з користувачів податкової соціальної пільги, власне, самого 

платника податку у випадку, якщо на його утриманні знаходяться певні особи. – 
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адже чинний порядок застосування податкової соціальної пільги передбачає, що у 

разі якщо платник податку має право на застосування такої пільги з двох і більше 

зазначених у цьому порядку підстав, застосовується одна податкова соціальна пільга 

з підстави, що передбачає її найбільший розмір. Таким чином, платником податку 

може бути обрана найбільша податкова соціальна пільга на особу, яка знаходиться 

на його утриманні, проте сам платника податку податкову соціально пільго щодо 

самого себе застосувати не зможе. В результаті сумарний залишковий чистий дохід 

з розрахунку на кожного члена такої сім’ї виявиться значно меншим; 

неврахування сукупного доходу сім’ї – який також може виявитися меншим за 

величину реального розміру прожиткового мінімуму, навіть за умови, якщо в такій 

сім’ї є щонайменше дві працюючі особи, або ж платник податку отримує дохід 

більше як за одним місцем його нарахування (виплати). 

Чинний порядок застосування податкової соціальної пільги в силу 

об’єктивних причин, які полягають, на нашу думку, в загальному хибному підході 

до побудови системи податкових пільг при оподаткуванні доходів фізичних осіб, в 

кінцевому підсумку не забезпечує належної результативності даного інструменту. 

Як наслідок, спостерігається загальна тенденція зменшення користувачів такої 

пільги – зокрема, «динаміка надання ПСП із 2011 року по ІІІ квартал 2014 має 

спадну тенденцію, а загальна кількість осіб, що її отримали, зменшилася на 1 690 

тис. осіб  до 5 483 тис. осіб», що свідчить про загалом незначний регулятивний 

ефект відповідної пільги. [64] 

Як показує статистика, в структурі податкової соціальної пільги найбільшу 

частку (90%) займає перший її (до речі, найменший за розміром) вид,  а саме – 

зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу будь-якого 

платника податку, отримуваного ним від одного роботодавця у вигляді заробітної 

плати, на суму податкової соціальної пільги у розмірі, що дорівнює 50% розміру 

прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), 

встановленому законом на 1 січня звітного податкового року. Це має своє логічне 

пояснення, яке полягає в об’єктивному природному процесі скорочення 

контингенту отримувачів підвищеного рівня податкової соціальної пільги, якими є 
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різноманітні пільгові категорії громадян, які за віком змушені припиняти трудову 

діяльність, що зумовлює втрату права на отримання даного виду пільги. Адже 

остання, як було зазначено, застосовується виключно до доходу, отримуваного у 

вигляді заробітної плати. 

Про низьку регулятивну ефективність податкової соціальної пільги свідчать і 

дані щодо її сум та чистої вигоди у розрізі окремих підстав її надання (табл. 2.7). 

Таблиця 2.7 

Суми податкової соціальної пільги та чистої вигоди від її застосування в розрізі 

окремих підстав надання у 2011-2016 рр. 

Вид податкової 

соціальної пільги 

Відсоток 

розміру 

прожиткового 

мінімуму для 

працездатної 

особи на 

початок року, 

% 

Роки 
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Податкова 

соціальна пільга 

на підставі 

п. 169.1.1 ст. 169 

ПКУ 

50 470,5 70,58 536,5 80,48 573,5 86,03 609,0 91,35 689,0 124,0 

Податкова 

соціальна пільга 

на підставі 

п. 169.1.2 ст. 169 

ПКУ (у 

розрахунку на 1 

дитину) 

50 470,5 70,58 536,5 80,48 573,5 86,03 609,0 91,35 689,0 124,0 

Податкова 

соціальна пільга 

на підставі 

п. 169.1.3 ст. 169 

ПКУ 

75 705,75 105,86 804,75 120,71 860,25 129,04 913,5 137,03 1034,0 186,0 

Податкова 

соціальна пільга 

на підставі 

п. 169.1.4 ст. 169 

ПКУ 

100 941,0  141,15 1073,0 160,95 1147,0 172,05 1218,0 182,7 1378,0 248,0 

Джерело: розраховано за даними [64; 65]. 

У 2016 р. відповідними змінами до Податкового кодексу України були 

підвищені розміри податкової соціальної пільги. Зокрема, в розрізі підстав її 

надання відсоток розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи на 

початок року замість зазначених вище 50, 50, 75 і 100 становив вже відповідно 50, 
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100, 150 і 200. У зв’язку з цим, відповідно, змінилися і параметри сум податкової 

соціальної пільги та чистої вигоди від її надання 

Роблячи висновок щодо низького регулятивного ефекту податкової соціальної 

пільги, Л.Задорожня, зокрема, пропонує «застосовувати цю пільгу до всіх платників 

ПДФО (зі скасуванням порогового значення щодо її застосування) з можливістю її 

поєднання з ПСП у зв’язку з утриманням двох чи більше дітей до 18 років та ПСП, 

що призначаються на підставі п. 169.1.3 і п. 169.1.4 ст. 169 ПКУ» [64]. Така 

пропозиція може мати місце, проте якщо ставити питання про заміну податкової 

соціальної пільги неоподатковуваним мінімумом, що, як ми вже зазначали, виглядає 

більш обґрунтованим, в її реалізації немає потреби через втрату актуальності. 

Підсумовуючи, можна зробити висновок, що податкова соціальна пільга, як 

пільговий інструмент в системі оподаткування доходів фізичних осіб, не виконує 

належним чином покладену на нього основну функцію – підвищення 

платоспроможності громадян в сегменті незаможніх верств населення. Такий стан 

зумовлений, у першу чергу, загальним хибним підходом до встановлення основного 

критерію-прив’язки податкової соціальної пільги – офіційного розміру 

прожиткового мінімуму, який значно менший за розміром фактичної та реальної 

величини цього показника, а також до визначення граничного розміру доходу 

платника податку, який дає право останньому на користування податковою 

соціальною пільгою – цього ж офіційного розміру прожиткового мінімуму, 

збільшеного усього на 44 відсотки.  

Загальний кінцевий результат від використання чинного порядку застосування 

податкової соціальної пільги проявляється у формуванні стійкого тренду 

скорочення кількості її користувачів, зменшенні її регулятивного ефекту в цілому. 

Використання зазначеного пільгового інструменту, з огляду на його низьку дієвість, 

в існуючому вигляді в новій моделі системи оподаткування доходів фізичних осіб 

вбачається недоцільним. Перспективним, у даному випадку, як вже було зазначено, 

вбачається перехід на застосування неоподатковуваного мінімуму на рівні реального 

прожиткового мінімуму. 
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Предметом досить гострих дискусій є питання оподаткування пасивних 

доходів фізичних осіб. На сьогодні такі, за виключенням згаданих вище доходів у 

вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами - 

платниками податку на прибуток підприємств, оподатковуються за базовою ставкою 

18% (проти нещодавно застосовуваної 5%), що пояснюється необхідністю 

«збалансувати оподаткування доходів у вигляді заробітної плати та доходів від 

нетрудової діяльності шляхом збільшення ставки податку на пасивні доходи до 

20%». [160, C. 357] Такої ж думки дотримується Ю.Ганущак [27, C. 123-124]. 

Навряд чи можна повною мірою погодитися з аргументацією на користь 

запровадження з серпня 2014 р. оподаткування доходів, одержуваних фізичними 

особами від розміщення коштів на депозитному або поточному банківських 

рахунках, на кшталт, що «такий податок на заощадження справляється і у більшості 

європейських країн – Австрії, Данії, Фінляндії, Франції, Німеччині, Угорщині, 

Латвії, Люксембурзі та ін. … запровадження такого податку в Україні є 

справедливим, оскільки оподатковуватимуться доходи, які раніше не підлягали 

оподаткуванню, що сприяє наповненню державної казни» [146, C. 73].  

По-перше, використання будь-якого інструменту в інших країнах не може 

бути достатньою та беззаперечною підставою для його запровадження в Україні.  

По-друге, повною мірою необґрунтованим вважаємо підхід, за якого новий 

податок має вводитися лише тому, що у попередні періоди відповідні доходи не 

оподатковувалися. Такий підхід є, насамперед, суто фіскальним («зростання ставок 

ПДФО на доходи у вигляді процентів на поточних або депозитних банківських 

рахунках та вкладах (депозитах) у кредитних спілках (до 20 % у 2015 році та 18 % у 

2016-му) збільшило доходи Зведеного бюджету на 8,2 млрд грн у 2015 році та на 7,6 

млрд грн у 2016 році» [240]) та, зрештою, може бути протлумачений таким чином, 

що оподатковуватися має буквально усе – будь-які доходи, майно, операції тощо. 

Однак у зазначених країнах спостерігаються певні відмінності у порядку 

оподаткування відсотків за депозитними вкладами. Наприклад, у Данії, Нідерландах 

і Швеції платник податку свої процентні доходи включає в щорічну податкову 

декларацію і тоді вони оподатковуються за чинною шкалою оподаткування доходів. 
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У Німеччині, Іспанії та Франції застосовують систему передоплати, тобто податок з 

відсотків стягують у формі авансу, або передоплати, прибуткового податку, а потім 

із сукупного податкового зобов’язання вираховують цю наперед сплачену суму.  

Принагідно слід зазначити, що «в переважній більшості країн податок на 

банківські заощадження був введений в період світової фінансової кризи 2008 

року», «в провідних країнах світу застосовуються різні ставки оподаткування 

банківських депозитів: в Японії та Швейцарії – 15%; в Німеччині – 25%; Ірландії – 

41%; в Нідерландах – до 52%, у Франції та Іспанії – 25%. В розвинутих країнах 

ставка оподаткування є вищою, ніж в країнах, що розвиваються» (додаток Р, табл. 

Р.1), «в країнах Євросоюзу навіть було прийнято Директиву Ради ЄС «Про 

оподаткування доходу із заощаджень у формі виплати процентів»» [190; 251].  

На нашу думку, з метою підвищення стимулюючої ролі податку на доходи 

фізичних осіб в частині здійснення останніми заощаджень варто розглянути питання 

щодо повернення до оподаткування пасивних доходів за заниженою ставкою 

(наприклад, тією ж 5%).  

Річ у тому, що диференціація податкового навантаження на відповідний вид 

доходу забезпечує формування відповідної інвестиційної поведінки платника 

податку щодо розпорядження власним доходом. При встановленні ставки податку 

на доходи так званого інвестиційного характеру, тобто у вигляді дивідендів, 

процентів тощо, слід керуватися не локальними, короткостроковими цілями, 

пов’язаними виключно з фіскальною функцією, спрямованою на формування 

дохідної частини місцевого бюджету, а загальносистемними, довгостроковими 

цілями, які полягають в активізації та розширенні ємності відповідних ринків – 

фондового, кредитного тощо, які слід розглядати в контексті забезпечення загальних 

цілей розвитку національної економіки. За такого підходу вбачається доцільним 

встановлення значно нижчих, порівняно з базовою, ставок оподаткування 

відповідних доходів з метою формування відповідної мотиваційної поведінки 

платників податків щодо напрямів розпорядження власними доходами.  

Одним з варіантів оподаткування пасивних доходів О.П.Кириленко з групою 

авторів, наприклад, пропонують «звільняти від оподаткування зазначені види 
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доходів, отриманими багатодітними сім’ями, але за умови, що середньомісячний 

дохід на одного члена такої родини не перевищує певної встановленої величини 

(скажімо 2000 грн. на місяць)» [86].  

Не може бути виключена і можливість диференціації ставки податку на 

процент по вкладу в залежності від його строковості. Такий підхід виглядає 

обгрунтованим з багатьох точок зору, зокрема: враховуючи ситуацію із знеціненням 

національної грошової одиниці внаслідок девальвації останньої та інфляції, що 

суттєво знижує її купівельну спроможність та здатність виконувати функцію 

заощадження; виходячи з потреби фінансової системи у притоку вільних та 

особливо «довгих» грошових коштів, здешевленні кредитних ресурсів та підвищенні 

на цій основі їх доступності для різних категорій споживачів. 

Принагідно слід акцентувати увагу на такому аргументі на користь зменшення 

рівня оподаткування доходів за банківськими депозитами, як депозитний 

мультиплікатор. Його значення, зокрема, за розрахунками В.Гнєушевої, становить 

3,15 та означає, що збільшення депозитів на 1 грн. зумовлює ріст валового 

внутрішнього продукту на 3,15 гривень. [30, C. 10] 

Податкове законодавство України визначає особливості нарахування 

(виплати) та оподаткування окремих видів доходів, а також визначає порядки 

оподаткування операцій операцій. Окремі відповідні порядки оподаткування 

потребують, на нашу думку, удосконалення з огляду на таке. 

Зокрема, до недоліків оподаткування доходу від надання нерухомості в оренду 

(суборенду), житловий найм (піднайм) можна віднести нерівнозначність підходів до 

визначення об’єкта оподаткування. Так, якщо при оподаткуванні доходу від надання 

в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки 

(паю), майнового паю об’єкт оподаткування визначається, виходячи з розміру 

орендної плати, зазначеної в договорі оренди, але не менше ніж мінімальна сума 

орендного платежу, встановлена законодавством з питань оренди землі, то при 

оподаткуванні доходу від надання в оренду інших об’єктів нерухомості (включаючи 

земельну ділянку, що знаходиться під такою нерухомістю, чи присадибну ділянку) 

об’єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеної в 
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договорі оренди, але не менше ніж мінімальна сума орендного платежу за повний чи 

неповний місяць оренди.  

При цьому мінімальна сума орендного платежу визначається за методикою, 

що затверджується Кабінетом Міністрів України, виходячи з мінімальної вартості 

місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомості з 

урахуванням місця її розташування, інших функціональних та якісних показників, 

що встановлюються органом місцевого самоврядування села, селища, міста, на 

території яких вона розташована, та оприлюднюється у спосіб, найбільш доступний 

для жителів такої територіальної громади.  

Якщо мінімальну вартість не встановлено чи не оприлюднено до початку 

звітного (податкового) року, об’єкт оподаткування визначається виходячи з розміру 

орендної плати, зазначеного в договорі оренди.  

Таким чином, по-перше, мінімальна сума орендного платежу у першому 

випадку визначається законом, у другому – підзаконним нормативно-правовим 

актом, що створює передумови для певної нестабільності в регулюванні відповідної 

сфери суспільних відносин. По-друге, прив’язка визначення об’єкта оподаткування 

до факту встановлення чи оприлюднення мінімального орендного платежу створює 

передумови для корупційних ризиків, оскільки забезпечується можливість певного 

маніпулювання процедурними вимогами задля здешевлення вартості оренди 

відповідних об’єктів в межах реалізації окремих проектів на умовах оренди. 

Недостатньо обґрунтованими вважаємо існуючі обмеження при оподаткуванні 

доходу, отриманого платником податку від продажу (обміну) об’єкта нерухомості. 

Таке обмеження, зокрема, передбачає продаж не частіше одного разу протягом 

звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, 

садового (дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовані такі 

об’єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій 

земельній ділянці), а також земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної 

передачі, залежно від її призначення, та за умови перебування такого майна у 

власності платника податку понад три роки. Лише за таких умов одержаний доход 

не оподатковується.  
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Проте при цьому не враховується той факт, що у даному випадку йдеться, 

здебільше, про трансформацію активу в межах його грошово-речової форми (за 

винятком, звичайно, випадків, коли продажу підлягає об’єкт, набутий у власність 

платника податку в будь-який інший спосіб, відмінний від придбання його чи 

будівництва власним коштом). Відтак сумнівним виглядає порядок оподаткування, 

власне, одного і того ж об’єкта, який перебуває в різних формах, замість того, щоб 

оподатковувати приріст доходу понад його первинну величину. До речі, при обміні 

об’єкта нерухомості (який підпадає під зазначені вище обмеження) на інший (інші) 

дохід платника податку у вигляді отриманої ним грошової компенсації від 

відчуження нерухомого майна не оподатковується, що, загалом підтверджує 

сформульований нами попередній висновок. 

Підсумовуючи, можна зробити висновок про притаманність вітчизняній 

системі оподаткування доходів фізичних осіб внутрішніх суперечностей, 

обмеженості ефективності пільгового інструментарію, недосконалості механізмів 

оподаткування окремих видів доходів, що в підсумку знижує загальну ефективність 

такої системи та створює об’єктивні підстави для її модернізації. 

 

2.3. Фіскальна ефективність системи оподаткування доходів фізичних осіб 

 

Бюджетоутворюючий ефект оподаткування доходів фізичних осіб 

безпосередньо пов’язаний з рівнем фіскального навантаження на такі доходи, оцінка 

якого здійснюється за кількома показниками: відношення надходжень від прямих і 

непрямих податків до валового внутрішнього продукту; відношення надходжень від 

податку на доходи фізичних осіб до валового внутрішнього продукту; середній 

рівень податку на доходи фізичних осіб; середній рівень фіскальних вилучень з 

доходів фізичних осіб, які мають систематичний характер.  

Два перших зазначених показника виглядають такими, що лише частково 

відображають реальний стан загального фіскального навантаження на доходи 

фізичних осіб. 
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При застосуванні першого показника – «відношення надходжень від прямих і 

непрямих податків до валового внутрішнього продукту», зокрема, не враховується 

частина податку на доходи фізичних осіб, який не сплачується з тіньових доходів. У 

даному випадку можна говорити лише про оподаткування таких доходів через 

непрямі податки в процесі поточного споживання. Враховуючи нинішній обсяг 

тіньової економіки, похибка в оцінках обсягу фіскального навантаження на доходи 

фізичних осіб є досить значною, що суттєво спотворює загальну картину. Річ у 

тому, що доходи громадян в тіньовому секторі, як правило, за різними оцінками, 

суттєво перевищують рівень доходів зайнятих в легальному секторі, у зв’язку з чим 

можна говорити про значно більший рівень поточного споживання першими 

порівняно з другими. 

При оцінці рівня достовірності першого показника слід враховувати і той 

факт, що значна частина населення – соціально вразливі верстви, незаможні, 

сільські жителі – приймають досить пасивну участь у формуванні загального рівня 

поточного споживання через бідність, а також спосіб життя, де частина особистих 

потреб задовольняється за рахунок натурального господарства та ремісництва. 

Принаймні, в сегменті дорогих та відносно дорогих товарів зазначені категорії 

громадян участі не приймають, а отже не сплачують податки на споживання. 

Також слід враховувати і те, що частину загального обсягу поточного 

споживання формує сфера туризму. Очевидно, що відповідна категорія суб’єктів, які 

формують певний обсяг поточного споживання в Україні, проте є нерезидентами, 

апріорі не можуть враховуватися при оцінці загального обсягу фіскального 

навантаження на фізичних осіб, які є громадянами України. 

Не можна не враховувати і ту обставину, що параметри поточного споживання 

змінюються під впливом інфляційних процесів, в тому числі внаслідок девальвації 

національної валюти, з одного боку, та зміни рівня доходів населення, з другого 

боку. В цілому закономірним є явище, коли із збідненням населення зменшується 

частка споживання в сегменті дорогих товарів. Хоча в умовах великого обсягу 

тіньової економіки така закономірність може не спостерігатися, оскільки навіть в 

умовах збіднення основної маси населення країни зберігається високий рівень 
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споживання в сегменті дорогих товарів за рахунок контингенту громадян, доходи 

яких формуються в тіньовому секторі. Таким чином, при незмінних ставках прямих 

і непрямих податків загальна картина, яка ілюструє рівень фіскального 

навантаження на доходи фізичних осіб, у першому випадку може бути різною, в той 

час як у другому випадку – залишиться незмінною. 

Визначення  сукупного фіскального навантаження на доходи фізичних осіб 

шляхом оцінки відношення валових надходжень від усіх податків і зборів до 

валового внутрішнього продукту має й інші вади. У даному випадку, зокрема, 

сукупний обсяг надходжень від податків на споживання хоча й дозволяє 

опосередковано врахувати певний обсяг тіньових доходів, загалом не відображає у 

повному обсязі реальний рівень фіскалізації  доходів фізичних осіб. Річ у тому, що 

за такого підходу не враховується структура споживання в розрізі різних за рівнем 

доходів категорій населення. Адже один і той же обсяг споживання, а також 

сукупних надходжень від непрямих податків може мати місце як при незначній, так 

і великій за обсягом частці населення з незначними доходами.  

Зокрема, такі обсяги можуть бути забезпечені за рахунок високої активності 

заможних громадян при незначній їх чисельності, які формують високий попит в 

сегменті дорогих товарів, де значна частка належить саме підакцизним товарам. З 

іншого боку, такий же результат може бути отриманий і у випадку, коли високу 

активність на споживчому ринку, в тому числі в сегменті підакцизних товарів, 

формують категорії так званого середнього класу за рахунок тіньових доходів.  

Інша річ, коли зазначений середній клас не становить реальний контингент, а є 

задекларованим, проте не підкріплений реальним фінансовим змістом (принагідно 

зауважимо, що, виходчи з експертних оцінок, за якими в Україні «питома вага 

населення з високим рівнем доходів становить лише близько 10% усього населення 

країни, а 90% – населення з низьким рівнем доходів …» [86], взагалі слід говорити 

про відсутність в країні середнього класу як такого). Йдеться, зокрема, про офіційно 

задекларований контингент на основі так званих «квазі» соціальних стандартів, 

значення яких не відповідають їх реальним параметрам. В такій ситуації має місце 

невідповідність між реальним фінансовим потенціалом (фактичним рівнем 
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платоспроможності) зазначеної категорії населення та фактичним рівнем активності 

на споживчому ринку, причому не лише в сегменті дорогих товарів, але й в сегменті 

більш дешевих, в тому числі підакцизних, товарів, що, відповідно, не забезпечує 

значного обсягу надходжень до бюджету непрямих податків, а отже не відображає 

реального рівня фіскального навантаження на доходи фізичних осіб громадян. 

Більш того, для окремих груп населення, які значну частину споживання 

забезпечують за рахунок власного господарства, або ж витрачають кошти, а отже 

сплачують податки, за кордоном, встановлення рівня фіскалізації їх доходів на 

підставі оцінки відношення загального рівня податкових надходжень до валового 

внутрішнього продукту взагалі є неактуальним. За фактом ми отримуємо певне 

усереднене та досить узагальнене уявлення про загальний рівень податкового тиску 

на фізичних осіб при даному рівні розвитку економічної системи країни з певними 

параметрами споживання, доходів, способів їх отримання та оподаткування тощо. 

Певною мірою наведені вади мають місце і при застосуванні другого 

показника – «відношення надходжень від податку на доходи фізичних осіб до 

валового внутрішнього продукту». Йдеться, зокрема, про ті ж доходи, які громадяни 

отримують в тіньовому секторі економіки. При цьому, на відміну від попереднього 

випадку, коли тіньові доходи опосередковано враховуються в процесі оцінки рівня 

фіскального навантаження на доходи фізичних осіб, приймаючи участь у поточному 

споживанні, тим самим підпадаючи під оподаткування, зокрема, непрямими 

податками, в даному випадку зазначені доходи при такій оцінці не враховуються 

жодним чином. Знову ж таки, при високому рівні тіньової економіки відбувається 

суттєве спотворення загальної картини, яка ілюструє сукупний рівень фіскального 

навантаження на доходи фізичних осіб. 

Зазначені два показники ілюструють фактичний обсяг загального фіскального 

навантаження на доходи фізичних осіб в країні, його динаміку в залежності від 

зміни параметрів поточного споживання та чинників, які їх визначають. 

Третій показник – «середній рівень податку на доходи фізичних осіб» – 

загалом спроможний ілюструвати як розрахункову величину фіскального 

навантаження на доходи громадян, у випадку визначення його як 
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середньоарифметичної величини, виходячи із встановлених законодавством 

розмірів податкових ставок, так і фактичну величину податкового навантаження у 

разі визначення відповідного показника як середньої зваженої величини, виходячи з 

розмірів встановлених законодавством податкових ставок та структури доходів 

фізичних осіб, які за такими ставками оподатковуються. Хоча тут слід враховувати 

те, що у другому випадку йдеться лише про легальний сектор економіки. 

Позитивним при застосуванні другого випадку можна вважати те, що в такий 

спосіб існує можливість оцінки стимулюючої ролі тієї чи іншої податкової ставки 

щодо зміни бази оподаткування у відповідному сегменті доходів, що частково, з 

певними умовностями, можна кваліфікувати, серед іншого, як перелив частини 

доходів фізичних осіб з тіньового у легальний сектор, або ж навпаки – стає 

можливим встановити ознаки негативного впливу тієї чи іншої податкової ставки на 

динаміку співвідношення між доходами, що формуються в зазначених секторах. 

Разом із тим, при застосуванні третього показника вбачається доцільним 

виключати з відповідних розрахунків сегмент доходів, які оподатковуються за 

фіксованою ставкою. У даному випадку йдеться про фізичних осіб-підприємців, які 

працюють за спрощеною системою оподаткування. Хоча таке виключення може 

мати місце лише в частині оподаткування основного доходу, оскільки інші види 

доходів – дивіденди, проценти тощо оподатковуються за загальною схемою. Тобто, 

фактично йдеться про доцільність сегментації певних груп платників податків при 

оцінці рівня загального фіскального навантаження на них. 

Не дивлячись на те, що загальний недолік – неврахування тіньового сектора в 

оцінках рівня загального фіскального навантаження на доходи фізичних осіб, який 

властивий як зазначеним попереднім трьом показникам, так і четвертому показнику 

– «середній рівень фіскальних вилучень з доходів фізичних осіб, які мають 

систематичний характер», саме останній видається таким, що найбільш повно 

відображає загальну картину в частині фіскалізації доходів фізичних осіб.  

Аналізуючи формування ресурсної бази місцевих бюджетів в Україні, в тому 

числі в частині надходжень від податку на доходи фізичних осіб, умовно можна 

виділити два етапи – «до 2014 року включно» та «з 2015 року», що пов’язано з 
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початком процесу бюджетної децентралізації, невід’ємними елементами якої стали 

зміни структури місцевих бюджетів за рахунок виділення в складі бюджетів 

місцевого самоврядування нового суб’єкта – бюджетів об’єднаних територіальних 

громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування 

територій громад, а також механізму зарахування окремих доходів, у першу чергу, 

податку на доходи фізичних осіб, до місцевих бюджетів різних рівнів. Основні 

етапи таких змін наочно ілюструють дані табл. 2.8.  

Україна перебуває в стадії активного пошуку оптимальної системи фінансово 

достатніх та збалансованих бюджетів – як державного, так і місцевих різних рівнів. 

Водночас, як засвідчує аналіз такого пошуку, його результативність, насамперед, в 

частині формування ресурсної бази місцевих бюджетів, а в їх складі – бюджетів 

місцевого самоврядування, особливо тих, які не входять до бюджетів об’єднаних 

територіальних громад, є досить низькою. 

В розвинених країнах світу надходження від оподаткування доходів фізичних 

осіб забезпечують значну частину загальних доходів місцевих бюджетів і 

реалізують функції системи публічних фінансів країн Європейського Союзу та 

забезпечують високі соціально-економічні стандарти життя громадян. В Україні 

ситуація є дещо іншою, хоча й має місце висока частка податку на доходи фізичних 

осіб у податкових надходженнях до місцевих бюджетів (табл. 2.9).  

Зокрема, у період 2011-2017 рр. частка податкових надходжень в загальних 

доходах місцевих бюджетів (без врахування трансфертів з Державного бюджету 

України) коливалась в межах 84,3-87,6%. Податкові надходження місцевих 

бюджетів на 56,0-74,0% формувалися за рахунок податку на доходи фізичних осіб. 

[18; 75; 76] Разом із тим, хоча надходження від цього податку займають домінуюче 

(у відносному вимірі) положення в структурі доходів місцевих бюджетів (без 

врахування трансфертів з Державного бюджету України) – у 2011 р. – 62,4%, 2012 р. 

– 60,6%, 2013 р. – 61,4%, 2014 р. – 61,8%, у 2015 р. – 45.6%, у 2016 р. – 51,3%, у 2017 

р. – 48,2% [18], його бюджетоутворююча функція (в абсолютному значенні) 

залишається досить незначною, якщо оцінювати її в контексті формування загальної 

ресурсної бази місцевих бюджетів з урахуванням централізованих трансфертів. 
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Таблиця 2.8 

Пропорції розподілу податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) до Державного та 

місцевих бюджетів України, % 
Бюджети Бюджетний кодекс України: 

в редакції до 

2010 р. 

2010 р. (нова 

редакція) 

останні зміни 

19.11.2013 р. 

останні зміни 

28.12.2014 р. 

останні зміни 

26.01.2016 р. 

Державний бюджет 

України 

- - - 60% ПДФО, що 

сплачується на 

території м. 

Києва 

25% ПДФО, що 

сплачується на 

відповідній 

території (крім м. 

Києва), + 60% 

ПДФО, що 

сплачується на 

території м. 

Києва  

міст районного 

значення, сіл, селищ 

чи їх об’єднань 

25% ПДФО, 

що сплачується 

на відповідній 

території 

25% ПДФО, 

що 

сплачується 

на 

відповідній 

території 

25% ПДФО, що 

сплачується на 

відповідній 

території 

- - 

об’єднаних 

територіальних 

громад, що 

утворюються 

згідно із законом 

та перспективним 

планом утворення 

територій громад 

- - - 60% ПДФО, що 

сплачується на 

відповідній 

території 

60% ПДФО, що 

сплачується на 

відповідній 

території 

міст 

республіканського 

(АРК) та обласного 

значення  

75% ПДФО, 

що сплачується 

на відповідній 

території 

75% ПДФО, 

що 

сплачується 

на 

відповідній 

території 

75% ПДФО, що 

сплачується на 

відповідній 

території 

60% ПДФО, що 

сплачується на 

відповідній 

території 

60% ПДФО, що 

сплачується на 

відповідній 

території 

Районні 50% ПДФО, 

що сплачується 

на відповідній 

території 

50% ПДФО, 

що 

сплачується 

на 

відповідній 

території 

50% ПДФО, що 

сплачується на 

відповідній 

території 

60% ПДФО, що 

сплачується на 

відповідній 

території 

60% ПДФО, що 

сплачується на 

відповідній 

території 

Автономної 

Республіки Крим та 

обласні  

25% ПДФО, 

що сплачується 

на відповідній 

території 

25% ПДФО, 

що 

сплачується 

на 

відповідній 

території 

25% ПДФО, що 

сплачується на 

відповідній 

території 

15% ПДФО, що 

сплачується на 

відповідній 

території 

15% ПДФО, що 

сплачується на 

відповідній 

території 

міст Києва та 

Севастополя 

100% ПДФО, 

що сплачується 

на відповідній 

території 

100% ПДФО, 

що 

сплачується 

на 

відповідній 

території 

50% ПДФО, що 

сплачується на 

території м. 

Києва; 

100% ПДФО, що 

сплачується на 

території м. 

Севастополя 

40% ПДФО, що 

сплачується на 

території м. 

Києва; 

100% ПДФО, що 

сплачується на 

території м. 

Севастополя 

40% ПДФО, що 

сплачується на 

території м. 

Києва; 

100% ПДФО, що 

сплачується на 

території м. 

Севастополя 

Джерело: складено за даними [16; 17]. 
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Таблиця 2.9 

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 бюжету)  

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 за даними [138]. 

Адже питома вага надходжень від податку на доходи фізичних осіб в такій 

ресурсній базі в аналізованому періоді не перевищувала третину [18] і мала 

тенденцію до зниження, тим самим ілюструючи посилення залежності місцевих 

бюджетів від їх централізованої підтримки та обмежені потенційні можливості 

збільшення бюджетоутворюючої функції цього податку.  

Саме за цими показниками Україна значно відстає від розвинених країн світу 

(наприклад, частка централізованих трансфертів в доходах місцевих бюджетів у 

Німеччині становить 22%, у Швеції – 34%, «що означає більш високий рівень 

фінансової автономії місцевого самоврядування в Європі». [251] В Україні ж цей 

показник фактично удвічі вищий – в межах 52,0-62,1% (рис. 2.10).  

Принагідно слід зазначити, що кардинально не вдалося виправити ситуацію з 

наповненням місцевих бюджетів і з введенням військового збору, податку на пенсії 

та підвищенням рівня оподаткування процентів за депозитами (табл. 2.10). 

За рахунок таких нововведень виграв лише державний бюджет, де сумарна 

частка відповідних надходжень в загальному обсязі податку та збору на доходи 

фізичних осіб склала у 2016 р. 32,2%, хоча й знизилась у 2017 р. до 28,2%. Місцеві ж 

бюджети задовільнились лише частиною надходжень від оподаткування пенсій, що 

у відносному вимірі склало усього 0,3% у 2016 р. та лише 0,08% у 2017 році.  
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Рис. 2.10. Співвідношення трансфертів з Державного бюджету України 

місцевим бюджетам та власних надходжень місцевих бюджетів у 2011-

2017 рр. 

Джерело: складено за даними [138]. 
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Таблиця 2.10  

Фіскальний ефект введення військового збору, податку на пенсії та підвищення 

рівня оподаткування процентів за депозитами в Україні у 2016-2017 рр. 

Показники 2016 2017 

 Зведений 

бюджет 

України 

Державний 

бюджет 

України 

Місцеві 

бюджети 

України 

Зведений 

бюджет 

України 

Державний 

бюджет 

України 

Місцеві 

бюджети 

України 

Надходження податку та 

збору на доходи фізичних 

осіб – всього, млрд. грн. 

138,8 59,8 79,0 185,7 75,0 110,7 

в тому числі:        

- податок на доходи 

фізичних осіб з пенсій 

0,40 0,14 0,26 0,13 0,04 0,09 

- податок на доходи 

фізичних осіб з процентів 

за депозитами 

7,6 7,6 - 6,0 6,0 - 

- військовий збір  11,5 11,5 - 15,1 15,1 - 

Частка сумарних 

надходжень від податку на 

доходи фізичних осіб з 

пенсій та процентів за 

депозитами, військового 

збору в загальному обсязі 

податку та збору на доходи 

фізичних осіб, % 

14,0 32,2 0,3 11,4 28,2 0,08 

Джерело: розраховано за даними [138]. 
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В розрізі місцевих бюджетів різних рівнів бюджетоутворююча функція 

податку на доходи фізичних осіб суттєво диференційована. За абсолютним обсягом 

акумульованих надходжень від податку до бюджетів різних рівнів (як Державного, 

так і місцевих) останні розподілилися наступним чином (табл. 2.11). 

Таблиця 2.11 

Розподіл доходів Зведеного бюджету України від податку на доходи фізичних 

осіб за видами бюджетів у 2011-2017 рр., % 

Роки Види бюджетів 

Зведений 

бюджет 

України 

в тому числі: 

Державний 

бюджет 

України 

сільські селищні міст районного 

підпорядкування 

районні міст республікансь-

кого (АРК), обласно-

го підпорядкування 

республіканський, 

обласні, міські (міст 

Києва та Севастополя) 

2011 100,0 10,2 2,9 1,5 1,8 11,4 41,3 30,9 

2012 100,0 10,3 3,0 1,5 1,7 11,6 36,0 35,7 

2013 100,0 10,5 3,1 1,5 1,7 11,7 35,7 35,9 

2014 100,0 16,8 74,2 

2015 100,0 45,1 54,9 

2016 100,0 43,1 56,9 

2017 100,0 40,4 59,6 

Джерело: складено за даними [138]. 

Дані табл. 2.11 свідчать про зміщення бюджетоутворюючої функції податку до 

бюджетів вищого рівня, що пояснюється системою розподілу видаткових 

повноважень, структурою закріплених доходів, порядком зарахування податку, за 

яким у виграшному становищі перебувають бюджети більш розвинутих територій.  

В останні роки можна спостерігати порушення традиційного для попередніх 

періодів тренду синхронної зміни параметрів надходжень до місцевих бюджетів від 

податку на доходи фізичних осіб, податкових та загальних (без урахування 

міжбюджетних трансфертів) доходів (рис. 2.11, додаток С, табл. С.1, табл. С.2). 

Як можна побачити на рис. 2.11, у 2015 р. порівняно з 2014 р. відбулося 

досить різке зменшення надходжень до місцевих бюджетів від податку на доходи 

фізичних осіб, в той час як податкові надходження та загальні доходи (без 

урахування міжбюджетних трансфертів) суттєво зросли. 
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Рис. 2.11. Щорічні темпи росту надходжень до місцевих бюджетів 

України від податку на доходи фізичних осіб, податкових 

надходжень, загальних доходів (без урахування міжбюджетних 

трансфертів) у 2008-2017 рр., % (до попереднього року)

Джерело: складено автором

темп росту надходжень від податку на доходи фізичних осіб, % (до попереднього року)

темп росту податкових надходжень, % (до попереднього року)

темп росту загальних доходів місцевих бюджетів України без урахування міжбюджетних 

трансфертів, % (до попереднього року)

 

Це призвело до зміни співвідношення між надходженнями від податку на 

доходи фізичних осіб і місцевими податками на користь останніх (табл. 2.12). 

Таблиця 2.12 

Співвідношення надходжень до місцевих бюджетів від податку на доходи 

фізичних осіб та місцевими податками в Україні у 2010-2018 рр. (за показниками 

Зведеного бюджету України) 

Показники Роки 

2010 2015 2017 2018 (план) 

Співвідношення надходжень до місцевих бюджетів 

від податку на доходи фізичних осіб до місцевих 

податків 

62,3:1 3,4:1 3,2:1 4,0:1 

Частка місцевих податків у податкових 

надходженнях до місцевих бюджетів, % 

0,3 5,3 6,4 5,6 

Джерело: розраховано за даними [138]. 
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Можна говорити про певне послаблення бюджетоутворюючої функції 

зазначеного податку, зменшення його конкурентних позицій в цій частині порівняно 

з іншими джерелами доходів місцевих бюджетів, у першу чергу майновими 

податками, які мають значно більший бюджетоутворюючий потенціал. Адже, що є 

загальновизнаним, в тому числі підтверджено світовою практикою, де такі податки 

застосовуються впродовж тривалого періоду, «база податку на нерухоме майно є 

відносно мало мобільною, а тому ухилятися від сплати цього податку важко». [116] 

Слід також відзначити, що значною мірою така кардинальна зміна 

аналізованого показника («співвідношення надходжень до місцевих бюджетів від 

податку на доходи фізичних осіб до місцевих податків») відбулася завдяки 

кардинальному перегляду складу місцевих податків у напрямі відмови від податків з 

низькою, а для окремих територій – нульовою, бюджетоутворюючою функцією 

(наприклад, збір з собак чи за паркування транспортних засобів тощо). 

Про послаблення бюджетоутворюючої функції податку на доходи фізичних 

осіб свідчить і факт поляризації впродовж 2007-2017 рр. динаміки показників, з 

одного боку, «частка надходжень від податку на доходи фізичних осіб у податкових 

надходженнях до місцевих бюджетів» та «частка надходжень від податку на доходи 

фізичних осіб в загальних доходах місцевих бюджетів (без урахування 

міжбюджетних трансфертів)» та, з другого боку, «частка податкових надходжень в 

загальних доходах місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів)» 

(рис. 2.13, додаток С, табл. С.1, табл. С.2). Рисунок 2.13 наочно ілюструє наявність 

інших джерел формування податкових надходжень до місцевих бюджетів, які 

поступово, а в останні роки, із запровадженням майнових податків, доволі активно, 

зміщують акценти в ієрархії доходних джерел останніх.  

Одночасно, таке заміщення за формою можна вважати формальним, оскільки, 

як вже неодноразово зазначалося, джерелом сплати майнових податків, як, власне, і 

податку на доходи фізичних осіб, є, у більшості випадків, поточний дохід. Фактично 

змінюється лише фіскальний інструмент оподаткування такого доходу, який, серед 

іншого, дозволяє вилучити частину «тіньового» доходу для суспільних потреб 
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(потреб територіальної громади). Тобто за змістом майновий податок виконує ту ж 

саму, що й податок на доходи фізичних осіб, функцію оподаткування доходу 

фізичної особи, хоча й має іншу базу оподаткування.  

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
частка надходжень від податку на доходи фізичних осіб у податкових надходженнях до 
місцевих бюджетів України, % 

частка надходжень від податку на доходи фізичних осіб в загальних доходах місцевих 
бюджетів України без урахування міжбюджетних трансфертів, %

частка податкових надходжень в загальних доходах місцевих бюджетів України без 
урахування міжбюджетних трансфертів, %

 

Рис. 2.13. Частки надходжень від податку на доходи фізичних осіб в 

податкових надходженнях та загальних доходах місцевих бюджетів України (без 

урахування міжбюджетних трансфертів) та податкових надходжень в загальних 

доходах місцевих бюджетів України у 2007-2017 рр., % 

Джерело: розраховано за даними [138]. 

Значною мірою фіскальна ефективність системи оподаткування доходів 

фізичних осіб визначається порядком зарахування податків до бюджетів та 

подальшого їх розподілу між бюджетами. Проблема розподілу податків, в тому 

числі податку на доходи фізичних осіб, як правило, розглядається з точки зору 

співрозмірності обсягу сплачених податків та отриманих послуг на певній території. 

В теорії сплата податку на доходи фізичних осіб членами територіальної громади 

мала б означати поліпшення доступу його платників та членів їх сімей до 

різноманітних послуг за місцем проживання. Проте на практиці відбуваються 

зворотні процеси – масово закриваються медичні та освітні заклади, особливо у 

сільській місцевості та малих містах, зростає частка послуг у відповідних галузях, 

які, не дивлячись на конституційні норми щодо права громадян України на 
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безоплатну освіту та медицину, є платними. Відтак, не відбувається адекватного 

заміщення сплачених податків відповідними соціальними послугами. 

Одним з чинників, які обмежують підвищення бюджетоутворюючої функції 

податку на доходи фізичних осіб, можна вважати існуючий на сьогодні порядок 

закріплення надходжень від цього податку за місцевими бюджетами різних рівнів. 

При запровадженні нового порядку зарахування надходжень від податку до 

місцевих бюджетів різних рівнів, насамперед, в частині позбавлення бюджетів 

місцевого самоврядування, крім бюджетів об’єднаних територіальних громад, цього 

податку, а також включення його частини до доходів Державного бюджету України 

загальні втрати місцевих бюджетів України, зокрема, у 2015 р., оцінювались в обсязі 

«25,7 млрд грн цього податку. При цьому, втративши стабільне джерело 

надходжень, місцеві бюджети отримають натомість доходи, надходження яких є 

менш прогнозованим та залежним від дій органів місцевого самоврядування. За 

рахунок передачі частини платежів з державного бюджету місцеві бюджети 

отримають 6,2 млрд грн, від запровадження акцизного податку з кінцевого продажу 

підакцизних товарів – 5,9 млрд грн, за рахунок розширення бази оподаткування 

податком на нерухоме майно 2,1 млрд грн. Таким чином, не компенсується з 

державного бюджету втрата 11,5 млрд грн податку на доходи фізичних осіб, або 

44,7 % від його обсягу, що буде надходити до державного бюджету». [179] 

Найбільш відчутними такі втрати є для сільських та селищних бюджетів, а 

також бюджетів малих міст, в яких податкова база для сплати податку на доходи 

фізичних осіб через відсутність належної сфери прикладання праці є досить 

вузькою, а належні компенсатори таких втрат з цілком об’єктивних підстав відсутні. 

Так, наприклад, втрати бюджету Хотянівської сільської ради Вишгородського 

району Київської області у 2015 р. від виключення з його доходних джерел податку 

на доходи фізичних осіб оцінюються (за показниками надходжень цього податку у 

2013-2014 рр.) в межах 130-150 тис. гривень. При цьому за рахунок податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, такі втрати компенсовано лише в 

обсязі 21 тис. грн., або в межах усього 14%. По бюджету м. Яготина Київської 

області втрати від виключення з його дохідної частини надходжень від податку на 
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доходи фізичних осіб у 2015 р. оцінюються в межах 9 млн. гривень. При цьому 

компенсація цих втрат за рахунок податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, склала усього 40 тис. гривень (на 2016 р. доходи від цього 

джерела заплановані в обсязі 150 тис. грн.), або в межах 0,4%. [49] Бюджет м. Бар 

Вінницької області у 2015 р. не дорахувався більше 4 млн. грн. від податку на 

доходи фізичних осіб, отримавши компенсацію за рахунок податку нерухоме на 

майно, відмінне від земельної ділянки, лише в обсязі 21 тис. грн (коефіцієнт 

заміщення – усього 0,4%). У 2016 р. така компенсація запланована в розмірі 40 тис. 

грн, або в межах 0,8% розрахункових втрат. [48]  

За чинного порядку закріплення надходжень від податку на доходи фізичних 

осіб за відповідними місцевими бюджетами складається ситуація, за якої навіть 

великі міста, які мають достатньо широку податкову базу, проте які не є суб’єктом 

об’єднаної територіальної громади, позбавлені значного фінансового ресурсу. Для 

прикладу можна навести відносно порівняльні за рівнем соціально-економічного 

розвитку та власними можливостями щодо забезпечення власної 

податкоспроможності та спроможності  з точки зору виконання видаткових 

повноважень, міста – Вишневе та Бровари Київської області. Зокрема, бюджет м. 

Вишневе у 2016 р. не передбачає серед його доходних джерел такого джерела як 

«податок на доходи фізичних осіб». В той же час у бюджеті м. Бровари за рахунок 

такого джерела бюджет міста отримає 141 млн. гривень. При цьому надходження від 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у зазначених бюджетах 

на 2016 рік заплановано майже в однаковому обсязі: 4,1 млн. грн. – у м. Вишневе та 

4,8 млн. грн. – у м. Бровари. [46; 47]
 

Відповідно виникає питання щодо того, чи є у відповідних місцевих бюджетах 

адекватною заміною податку на доходи фізичних осіб податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки. Не вдаючись в загальну оцінку природи такого 

майнового податку, його бюджетоутворюючої функції, соціального статусу 

(відношення суспільства), зазначимо лише, що в значній частині населених пунктів 

– малих сіл, селищ та міст, особливо депресивних, в яких зношений та невеликий за 
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розміром житловий фонд, бюджетоутворюючий потенціал податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки, є досить низьким (табл. 2.13).  

Таблиця 2.13 

Частка надходжень від податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, сплаченого фізичними особами, в доходах місцевих бюджетів України у 

2012-2017 рр., % 

Показники Роки 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Частка надходжень податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, сплаченого 

фізичними особами, в: 

      

загальному обсязі місцевих податків і зборів 0,002 0,006 0,12 0,19 0,50 0,22 

загальному обсязі доходів місцевих бюджетів (без 

урахування міжбюджетних трансфертів) 

0,0001 0,0004 0,01 0,04 0,12 0,19 

загальному обсязі доходів місцевих бюджетів (з 

урахуванням міжбюджетних трансфертів) 

0,00001 0,0002 0,004 0,02 0,06 0,09 

Джерело: розраховано за даними [138]. 

Покладання ж встановлення рівня оподаткування такого майна повністю на 

органи місцевого самоврядування (не дивлячись на природу цього податку) робить 

зазначене джерело доходів місцевих бюджетів ще й не досить дієвим та стабільним. 

У більшості територіальних громад сіл та селищ податкові ставки коливаються в 

межах 0,01-0,5% бази оподаткування (наприклад, у Баришівській селищній раді 

Баришівського району Київської області [159], Летичівській селищній раді 

Летичівського району Хмельницької області [165], у Локнянській сільській раді 

цього ж району [182]). 

З переходом до більш високих ставок майнового податку слід очікувати 

подальшого зниження бюджетоутворюючої функції податку на доходи фізичних 

осіб, якщо, звичайно, не відбудеться якісних позитивних змін в політиці доходів та 

зайнятості, що своїм наслідком матиме суттєве розширення податкової бази саме в 

частині зазначеного податку, причому для самоврядних бюджетів.  

 

Висновки до розділу 2. 

1. Всебічний аналіз приватних фінансів на основі дослідження доходів і витрат 

домогосподарств засвідчує загальний низький їх платоспроможний рівень, що, 
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відповідним чином, визначає обмежену присутність на споживчому та, особливо, на 

фінансовому ринках, об’єктивно звужуючи їх ємність. Рівень платоспроможності 

приватних фінансів суттєво зменшується із зростанням кількісного складу 

домогосподарств, віддаленістю їх від міських поселень. Незаперечним фактом 

виступає нераціональна структура бюджету домогосподарства, як за доходами, так і 

витратами, яка суттєво відрізняється від науково обґрунтованої та фактичної в 

країнах Європейського Союзу. Загальна бідність значною мірою визначає обсяг та 

структуру потреб домогосподарств, параметри яких, як засвідчують результати 

аналізу самооцінки останніми рівня своїх доходів і потреб, є суттєво заниженими та 

не орієнтовані на формування в фізичних осіб відповідної мотиваційної поведінки, 

підпорядкованої меті суттєвого збільшення отримуваного доходу, у 

довгостроковому тренді. Це створює ризики для ділової активності в країні через 

занижені споживчі очікування з відповідними негативними наслідками, в тому числі 

фінансового характеру. Одночасно існуючий стан приватних фінансів засвідчує 

наявність значного потенціалу в підвищенні їх платоспроможності, серед 

інструментів якого чільне місце має відводитися саме оподаткуванню доходів 

фізичних осіб в різних формах. Через належне оподаткування також слід розглядати 

потенціал зниження рівня тіньових доходів фізичних осіб. 

2. Аналіз чинної системи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні 

дозволяє зробити висновки, що її чинна модель: 

не виконує соціально-регулюючу функцію, оскільки: не встановлює 

неоподатковуваний мінімум, який має бути не нижчим за реальний прожитковий 

мінімум (податкова ж соціальна пільга не забезпечує оподаткування доходів 

фізичних осіб за принципом «граничного доходу» в масовому масштабі); не 

диференціює податкові ставки між видами доходів (у першу чергу, йдеться про так 

звані інвестиційні доходи, які сьогодні, на нашу думку, необгрунтовано 

оподатковуються за ставкою, що й основний дохід); не диференціює податкові 

ставки між категоріями населення за рівнем статку; не орієнтує пільгову частину на 

збільшення інвестування в людський капітал та підвищення комфортності 

індивідуального середовища проживання; 
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не передбачає оподаткування сукупного доходу домогосподарства (сім’ї), що 

певним чином позбавляє можливості маневру власними активами з метою 

отримання найвищого розміру чистого доходу та обмежує мотивацію до зниження 

тіньових доходів; 

не забезпечує координацію з іншими податковими інструментами, які 

запроваджуються в Україні та передбачають посилення податкового тягаря на 

поточні доходи фізичних осіб (йдеться про систему податків, джерелом сплати яких 

є поточний дохід особи незалежно від бази оподаткування, а саме – майнові 

податки, які є формою опосередкованого оподаткування доходів фізичних осіб); 

не спроможна нівелювати негативний вплив політики доходів, яка базується 

на необ’єктивних значеннях офіційних базових державних соціальних стандартів і 

гарантій їх реальним значенням. Збереження такого підходу до формування 

політики доходів унеможливлює  та в цілому робить безперспективними будь-які 

кроки у напрямі модернізації системи оподаткування фізичних осіб. 

3. 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 через 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, що в підсумку свідчить про невисоку фіскальну, в 

контексті бюджетоутворення, ефективність зазначеної системи. Зниження 

розподільчої ефективності системи оподаткування доходів фізичних осіб відбулося 

із започаткуванням процесу формування об’єднаних територіальних громад, за 

наслідками якого відбулось дискримінування самоврядних бюджетів в частині 

формування власної ресурсної бази за рахунок податку на доходи фізичних осіб в 

залежності від ступеня участі у цьому процесі відповідних територіальних громад. 

 

Основні результати розділу опубліковані у таких наукових працях  автора [80, 

114, 228, 231, 232, 233], а також у розділі використовувались такі джерела [6; 12; 16; 
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17; 18; 22; 23; 25; 27; 29; 30; 32; 34; 46; 47; 48; 49; 50; 55; 57; 59; 64; 65; 75; 76; 83; 86; 

97; 110; 112; 115; 116; 119; 138; 146; 150; 156; 159; 160; 165; 179; 182; 189; 190; 191; 

192; 196; 240; 245; 250; 251]. 
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РОЗДІЛ 3 

 

ОСНОВНІ ЦІЛІ ТА НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ 

ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ 

 

3.1. Розподільчий ефект системи оподаткування доходів фізичних осіб в 

контексті формування суспільного добробуту 

 

Система оподаткування доходів фізичних осіб є одним з основних 

інструментів трансформації частини доходу фізичної особи в публічні фінанси. В 

такий спосіб формується фінансовий ресурс, необхідний, насамперед, 

територіальним громадам для реалізації місцевих програм. Члени ж територіальної 

громади у такий спосіб залучаються до розвитку місцевої інфраструктури з метою 

підвищення її спроможності забезпечення громадян відповідними послугами 

виробничого та соціального характеру належної якості та асортименту. В 

розвинених країнах світу надходження від оподаткування доходів фізичних осіб 

забезпечують значну частину загальних доходів місцевих бюджетів, що, як зазначає 

П.Дубинецька, «обумовлено специфікою західної філософії податкової політики. 

Однією з головних функцій системи державних фінансів країн ЄС є забезпечення 

високих соціальних стандартів життя населення». [51]  

В Україні ситуація є дещо іншою, хоча й має місце висока частка податку на 

доходи фізичних осіб у податкових надходженнях до місцевих бюджетів. Причини 

такої ситуації носять комплексний характер. Вони мають як загальноекономічну 

природу – загальна звуженість податкової бази внаслідок, з одного боку, загалом 

низького рівня доходів населення, а, з другого боку, невисокої частки легальних 

доходів, так і пов’язані безпосередньо з основними елементами системи 

оподаткування, зокрема, з рівнем фіскалізації, параметрами її системи пільг, 

порядком адміністрування та розподілу податку. Швабій К.І., у свою чергу, 

недостатньо високу фіскальну ефективність податку на доходи фізичних осіб (в 

плані абсолютних надходжень коштів) пов’язує з нерівномірністю розподілу 
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податкового навантаження, як за шкалою доходів (по вертикалі), так і за їхніми 

джерелами (по горизонталі) [243, C. 37]. 

Подолання зазначених причин вимагає системного підходу до вирішення 

проблеми удосконалення системи оподаткування доходів фізичних осіб, оскільки 

точкові зміни окремих її елементів, як засвідчує практика, не дають належного 

результату. Реалізація такого підходу полягає в якісній трансформації системи 

оподаткування доходів фізичних осіб на основі нової парадигми, яка забезпечувала 

б органічне поєднання її стимулюючої, регулюючої та фіскальної функцій, що 

сприяло б належному балансуванню загальносуспільних, регіональних, місцевих та 

індивідуальних інтересів, зокрема, в ланцюгах загальної системи «індивід – 

суспільство»: «індивід – територіальна громада», «територія-постачальник робочої 

сили – територія-реципієнт робочої сили (сфера прикладання праці)», 

«територіальна громада – територія-сфера надання соціальних послуг». 

Забезпечення дієвості взаємозв’язків в зазначених ланках вимагає пошуку 

оптимальної системи фінансово достатніх та збалансованих бюджетів усіх рівнів.  

В контексті зазначеного цілком коректно ставити питання про забезпечення 

належного розподільчого ефекту податку на доходи фізичних осіб, зміст якого 

вбачається доцільним в забезпеченні синхронності розподілу надходжень від цього 

податку між відповідними бюджетами та параметрів послуг, які надаються платнику 

податку та фінансуються з того чи іншого бюджету (йдеться про принцип – «кошти 

ходять за платником податку»).  

На сьогодні основний акцент при вирішенні проблеми підвищення 

розподільчого ефекту податку на доходи фізичних осіб зроблений на масштабну 

реформу територіальної організації влади (при цьому слід відмітити світову 

тенденцію до регіональної децентралізації [41, C. 49]). В основу такої реформи 

покладено концепцію забезпечення спроможності територіальних громад, яку 

передбачається досягти шляхом їх об’єднання з одночасним удосконаленням 

порядку формування фінансової бази об’єднаних територіальних громад, в чому 

податку на доходи фізичних осіб традиційно відводиться одне з ключових місць – 

до бюджетів таких об’єднаних територіальних громад бюджетним законодавством 
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передбачається зараховувати 60% податку, що справляється на відповідній 

території. Одночасно територіальні громади, які не є суб’єктами об’єднаних 

територіальних громад, незалежно від їх розміру, параметрів спроможності тощо, 

позбавлені можливості включати таке джерело у власну дохідну базу, що, певним 

чином, закладає дискримінаційні передумови розвитку територіальних громад 

різних типів. Таким чином, в загальному процесі вироблення державної політики 

трансформації системи оподаткування доходів фізичних осіб, включаючи 

позиціонування її ролі у формуванні публічних фінансів, зокрема, на місцевому 

рівні, має місце доволі негативна ситуація, за якої цілий сегмент самоврядних 

бюджетів позбавляється одного з ключових на сьогодні дохідного джерела.  

Існуючий підхід має різні наслідки для територіальних громад, 

диференційованих за рівнем демографічного та соціально-економічного розвитку. 

Найбільше від нововведення щодо розподілу податку на доходи фізичних осіб 

потерпають територіальні громади із загалом сприятливою демографічною 

ситуацією, достатньо розвиненою сферою прикладання праці. Адже існуючий 

порядок адміністрування податку на доходи фізичних осіб, в основі якого лежить 

принцип зарахування податку за місцем реєстрації податкового агента, забезпечує 

можливість залишати його саме в бюджетах таких територіальних громад. Відтак, 

від зазначених вище нововведень постраждають великі населені пункти, в тому 

числі міста (районні центри), які втрачають значний фінансовий ресурс.  

Загалом слід зазначити, що розмаїття поселенської мережі, яке істотно 

впливає на спроможність громад щодо належного забезпечення їх жителів 

необхідними послугами, об’єктивно вимагає суттєвого корегування декларованої 

моделі інтеграційних процесів у місцевому самоврядуванні. Як зазначає Н.В.Проць, 

«… процеси фінансово-бюджетної децентралізації хоча й набули незворотного 

характеру, але не мають системності і все ще не сприяють стимулюванню місцевих 

органів до пошуку джерел активізації власних економічних ресурсів». [179]  

На нашу думку, виходячи з одного з основних принципів добровільного 

об’єднання територіальних громад – добровільності [69], вбачається доцільним 

застосовувати єдину логічну схему зарахування податку на доходи фізичних осіб до 
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всіх бюджетів місцевого самоврядування, незалежно від того, чи є відповідні 

громади суб’єктами об’єднаних територіальних громад, чи ні. Завдання 

забезпечення спроможності громад виглядає актуальним для місцевого 

самоврядування загалом, для чого мають бути створені належні законодавчі та 

економічні передумови. Спосіб же вирішення цього завдання (шляхом об’єднання, 

чи самостійно) має, з нашої точки зору, вирішувати громада. Це відповідало б цілям 

формування спроможних територіальних громад [161].  

В процесі встановлення оптимального співвідношення в розподілі надходжень 

від податку на доходи фізичних осіб між бюджетами різних населених пунктів, які є 

одночасно сферою прикладання праці відповідного працівника та місцем 

проживання, варто виходити з того, що зайнятість поза місцем проживання, 

особливо у сільській місцевості, або в невеликих та віддалених населених пунктах, 

які, як правило, належать до категорії депресивних регіонів, є закономірним 

явищем. За будь-яких обставин створення потужної за обсягом та структурою 

системи робочих місць в таких поселеннях в сучасних умовах, яким властива 

тенденція посилення рівня урбанізації, неможлива. Відтак процеси маятникової 

трудової міграції, а відтак і проблема справедливості розподілу податку на доходи 

фізичних осіб, які сплачуватимуть такі маятникові мігранти, і надалі будуть мати 

місце у вітчизняній практиці бюджетоутворення.  

У даному випадку слід погодитись з думкою Ю.Ганущака, що в таких умовах 

«поселення розглядається в контексті можливості створення робочих місць чи 

навпаки як місце відпочинку – «спальний район». Ця характеристика відіграє 

суттєву роль у бюджетному плані, адже податок на доходи фізичних осіб платиться 

за місцем зайнятості, а не проживання. Це також характеристика стійкості 

поселення. Очевидно, що у випадку формування громад за соціально-економічним 

фактором рівень щоденної міграції відіграє домінуючу роль» [27, C. 42]. 

Зважаючи на викладене, підхід до вирішення проблеми закріплення за 

бюджетами місцевого самоврядування податку на доходи фізичних осіб (його 

частини) не може бути однаковим для всіх територіальних громад. Адже між ними 

існують значні відмінності щодо потенціалу нарощування податкової бази, доступу 
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до різноманітних соціальних послуг. З огляду на зазначене, логічною і цілком 

обґрунтованою видається думка щодо доцільності розробки бюджетної типології, 

яка забезпечувала б можливість більшої деталізації місцевих бюджетів при розробці 

щодо них моделі розподілу податку на доходи фізичних осіб, яка краще враховувала 

б параметри спроможності територіальних громад, забезпечення їх жителів 

відповідними послугами (за місцем проживання та поза його межами) тощо. 

В контексті зазначеного варто звернути увагу на визначення поняття «податок 

на доходи фізичних осіб», яке пропонує, зокрема, О.Г.Рябчук О.Г. і яке ним 

кваліфікується як «обов’язковий внесок фізичної особи до бюджету із доходу, 

отриманого нею протягом визначеного періоду, який використовується на надання 

послуг територіальною громадою, на території якої така фізична особа має 

податкову адресу або розташовано особу, що утримує цей податок» [188, C. 46]. В 

ньому прослідковується прямий зв’язок між оподаткуванням доходів членів 

територіальної громади та отримуваними ними профінансованих за рахунок 

надходжень від цього податку послуг, що не підтверджується практикою. Адже 

відсутність відповідних послуг за місцем податкової адреси особи є наслідком низки 

причин: низького рівня інфраструктурного облаштування відповідної території, що, 

часто, зумовлено рівнем її соціально-економічного розвитку; фізичною відсутністю 

особи за місцем податкової адреси; типом моделі надання відповідних послуг, за 

яким останні можуть надаватися виключно на районному рівні; відсутністю 

фінансової можливості забезпечення відповідних послуг внаслідок вилучення 

податку на доходи фізичних осіб (його частини) до бюджетів інших рівнів тощо. 

Одночасно варто звернути увагу на притаманну зазначеному визначенню 

поняття «податок на доходи фізичних осіб» внутрішню суперечливість. По-перше, 

не завжди, знову ж таки це було проілюстровано вище, податок зараховується до 

бюджету відповідної територіальної громади, внаслідок чого відповідні послуги, у 

разі їх наявності, фінансуються з інших джерел. По-друге, не зовсім зрозуміло, до 

чого тут так звана «особа, що утримує цей податок», якщо йдеться про надання 

відповідних послуг за місцем податкової адреси виключно платникам податку. По-

третє, не завжди, особливо у випадку малих, демографічно занепалих поселеннях, за 
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рахунок зазначеного податку фінансуються відповідні послуги. Адже у таких 

поселеннях надзвичайно звужена податкова база і надходження від податку у  них 

можуть у повному обсязі використовуватися виключно на утримання апарату органу 

місцевого самоврядування. По-четверте, ні про яке фінансування послуг за місцем 

податкової адреси платника податку за рахунок цього податку не може бути й мови, 

якщо податкова адреса та місце зайнятості відповідного платника податку не 

співпадають, в результаті чого зазначений податок, згідно з податковим 

законодавством, сплачується за місцем розташування податкового агента. 

Загалом, можна говорити про відсутність прямого зв’язку не лише між тим чи 

іншим податком, як джерелом доходів місцевих бюджетів, та останніми, але й між 

будь-якими іншими кроками у напрямі зміни елементів цих податків чи 

запровадження останніх та місцевими бюджетами. Такі кроки, як засвідчує 

вітчизняна практика, здійснюються: хаотично; за однією схемою – у напрямі 

посилення фіскального тиску на доходи фізичних осіб; шляхом створення значного 

люфту в застосуванні окремих податків через наділення суб’єкта їх застосування 

необмеженими повноваженнями при прийнятті відповідних рішень, що, за великим 

рахунком, закладає дискримінаційні основи при застосуванні відповідного податку 

стосовно різних категорій громадян, які проживають в різних адміністративних 

одиницях, незалежно від об’єкта оподаткування; ситуативно – в залежності від 

зміни державної політики щодо моделі організації місцевого самоврядування, 

порядку формування місцевих бюджетів. 

Черговий аспект в системі координат «система оподаткування доходів 

фізичних осіб – місцевий бюджет» полягає в моделі адміністрування податку. За 

чинним порядком адміністрування податку на доходи фізичних осіб «податок …, 

який сплачується (перераховується): податковим агентом - юридичною особою (її 

філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом) чи представництвом 

нерезидента - юридичної особи, зараховується до відповідного бюджету за їх 

місцезнаходженням (розташуванням) в обсягах податку, нарахованого на доходи, 

що виплачуються фізичній особі; податковим агентом - фізичною особою, 

зараховується до відповідного бюджету за місцем реєстрації такої фізичної особи у 
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органах доходів і зборів; фізичною особою, яка отримує доходи від особи, яка не є 

податковим агентом, зараховується до відповідного бюджету за податковою 

адресою такої фізичної особи». [17] Такий порядок, на думку багатьох науковців, не 

позбавлений недоліків та, відповідно, потребує удосконалення. 

Проць Н.В., І.О.Луніна, зокрема, негатив в зарахуванні податку на доходи 

фізичних осіб до відповідного місцевого бюджету за місцем реєстрації юридичної 

особи вбачають у відсутності заінтересованості «місцевих органів влади у залученні 

населення на свою територію та врахуванні його потреб при формуванні місцевих 

бюджетів» та пропонують зараховувати кошти від справляння цього податку «до 

місцевих бюджетів за місцем проживання осіб, доходи яких оподатковуються, 

оскільки більшість громадян, які працюють зокрема у великих містах, проживає в 

інших населених пунктах (передмістях), а послуги за рахунок місцевих бюджетів 

вони отримують за місцем проживання». [179] Такої ж думки дотримується 

О.Крайник, зазначаючи, що «зарахування податку на доходи фізичних осіб у місцеві 

бюджети за місцем проживання працівників» дало б «можливість зменшити 

напруженість із виконанням дохідної частини в приміських селах промислових міст 

України, жителі яких на сьогодні переважно працюють у відповідних містах». [28]  

Подібну спрямованість має також підхід М.М.Трещова, за яким головне, в 

частині покращення адміністрування податку на доходи фізичних осіб у контексті 

децентралізації, є запровадження механізму його зарахування до місцевих бюджетів 

не за місцем реєстрації роботодавця, а за місцем реєстрації громадянина, що 

забезпечить соціальну справедливість у розподілі надходжень податку, оскільки 

переважну більшість бюджетних послуг громадяни одержують в установах і 

організаціях за місцем реєстрації. [224] Відмінність між цією та попередніми 

пропозиціями полягає у визначенні місця зарахування податку: у першому випадку 

– за місцем проживання, а в другому – за місцем реєстрації платника податку, між 

якими є певні відмінності. Адже з юридичної точки зору реєстрація представляє 

собою внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру про 

місце проживання або місце перебування особи із зазначенням адреси, за якою з 

особою може вестися офіційне листування або вручення офіційної кореспонденції. 
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При цьому місцем проживання фізичної особи є поселення, на території якого особа 

проживає строком понад 6 місяців на рік, а місцем перебування – поселення, на 

території якого особа проживає строком менше шести місяців на рік [71]. 

Водночас існують і протилежні думки, особливо в контексті дискусії щодо 

доцільності (чи коректності) кваліфікації податку на доходи фізичних осіб як 

місцевого податку. Зокрема, С.В.Слухай, Н.Я.Здерка дотримуються думки, що 

зазначений податок позбавлений характеристик, на підставі яких його можна було б 

кваліфікувати як місцевий податок, «він слугує провідним інструментом проведення 

політики перерозподілу, яка відповідно до принципів розподілу завдань між рівнями 

держави має належати до національного рівня». [206] 

В той же час Ю.В.Петленко, акцентуючи увагу на необхідності зміни 

ставлення до місцевих податків і зборів в умовах реформування системи місцевого 

самоврядування, підняття їхнього значення і ролі у формуванні фінансових ресурсів 

місцевого самоврядування, зазначає, що «це можливо лише якщо здійснити 

перегляд складу місцевих податків і зборів. До місцевих повинні належати деякі 

загальнодержавні податки з тих, що традиційно надходять до місцевих бюджетів. 

Це, зокрема, прибутковий податок з громадян … Таке становище змусить органи 

місцевого самоврядування активніше вирішувати проблеми зайнятості, створювати 

сприятливі умови для розвитку підприємництва, …, адже успішне вирішення цих 

питань безпосередньо впливатиме на розміри доходів місцевих бюджетів». [149]  

Такий підхід підкріплюється світовим досвідом, з приводу чого Н.В.Проць, 

зокрема, зазначає, що «на відміну від України, де порядок, ставки, правила 

оподаткування податком на доходи фізичних осіб встановлюються виключно на 

загальнодержавному рівні, за кордоном органам місцевого самоврядування надано 

досить широкі права стосовно аналогічних податків. У таких країнах Європи, як 

Болгарія, Кіпр, Естонія, Греція, Латвія, Норвегія, Румунія, особистий прибутковий 

податок належить до місцевих податків, а в Бельгії, Данії, Фінляндії, Швеції та 

Швейцарії органи місцевого самоврядування самостійно визначають ставки, за 

якими оподатковуватимуться доходи громадян …». [63, C. 28; 244; 266; 179]  
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Що ж до величини зарахування податку на доходи фізичних осіб до місцевих 

бюджетів різних рівнів, то й тут немає єдності у підходах. Зокрема, однією з 

пропозицій від представників місцевого самоврядування, наприклад, є встановлення 

відсотку «зарахування  податку на доходи фізичних осіб до бюджетів міст обласного 

значення у розмірі 80 відс.». [177] В той же час можна зустріти пропозиції щодо 

«зарахування до відповідних бюджетів органів місцевого самоврядування 100% 

податку з доходів фізичних осіб», що розглядається як одна з необхідних умов 

«забезпечення достатності власних доходів органів місцевого самоврядування». 

[164] Іншими пропозиціями передбачається включення до доходів бюджету 

розвитку частини (наприклад, 15%) «податку з доходів фізичних осіб (для бюджетів 

міст районного значення, сіл, селищ)». [13]  

Інший блок пропозицій щодо підвищення рівня бюджетоутворюючої функції 

податку на доходи громадян стосується рекомендацій «надати право територіальним 

органам влади встановлювати муніципальну (місцеву) надбавку до податку на 

доходи фізичних осіб». [224] Такої ж думки дотримується Ю.В.Петленко. [149] Ця 

пропозиція, на нашу думку, має певне підґрунтя для запровадження в практику.  

Однак вона потребує належного опрацювання, оскільки містить ризики 

загострення соціального невдоволення внаслідок підвищення фіскального тиску на 

громадян, особливо в умовах запровадження податку на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки, який містить елемент подвійного оподаткування доходу 

фізичної особи, до того ж має сплачуватися з доходу, з якого вже сплачено податок 

на доходи фізичних осіб. Відтак надання права органам місцевого самоврядування 

встановлювати надбавки до зазначеного податку має реалізовуватися в контексті 

врахування загального фіскального тиску на громадян в межах двох податків – на 

доходи фізичних осіб та на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. 

Принагідно слід зазначити, що, як зазначає О.Крайник, «на думку К. Павлюк, 

концептуальні основи фінансової незалежності місцевого самоврядування повинні 

полягати в оптимальному врахуванні інтересів держави, підприємницьких структур, 

населення і місцевого самоврядування. За цього необхідно пам’ятати, що нічим 

необмежена фінансова незалежність місцевого самоврядування має такі ж негативні 
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ознаки, як і надмірна централізація у використанні фінансових ресурсів, що 

створюються на певній території» [101].  

Одним з альтернативних шляхів вирішення цієї проблеми може бути фіксація 

певної частини податку на доходи фізичних осіб, яка мала б залишатися на 

місцевому рівні, решта ж має розподілятися між бюджетами різних рівнів у порядку, 

визначеному бюджетним законодавством. 

Таким чином, в наукових дискусіях до цього часу не вироблено єдиної позиції 

щодо порядку адміністрування податку на доходи фізичних осіб, його статусу, 

обсягу компетенції органів місцевого самоврядування щодо встановлення ставок 

цього податку чи надбавок до них, недостатньо досліджені питання трансформації 

бюджетоутворюючої функції податку на доходи громадян в контексті загальної 

трансформації системи оподаткування доходів фізичних осіб, насамперед, в частині 

диспропорцій в ресурсному забезпеченні бюджетів територіальних громад в 

залежності від обраної моделі їх розвитку, запровадження податку на майно, 

відмінне від земельної ділянки, покликаного певною мірою виконувати роль 

компенсатора втрат доходів бюджету, пов’язаних з недоліками адміністрування 

податку на доходи фізичних осіб, тощо. 

Щодо останнього проблема певною мірою ускладнюється тим, що в процесі 

зміни порядку зарахування надходжень від податку до місцевих бюджетів різних 

рівнів існує ризик утворення невизначеного часового лагу відсутності адекватної 

компенсації зазначених вище втрат бюджетів. Це пов’язується, зокрема, з тим, що, 

як зазначає І.В.Патока, «значну частину бюджетів місцевого самоврядування будуть 

формувати надходження від податків, механізм справляння яких належним чином 

не відпрацьований. Це стосується в першу чергу податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, акцизного податку з реалізації суб'єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (особливо це стосується 

сільських бюджетів), екологічного податку. … Відповідно, сільські (селищні) ради 

не можуть повністю розраховувати на наявні дохідні джерела …». [147] 

На сьогодні значна частина бюджетів місцевого самоврядування потерпає від 

недоотримання частини ресурсу від податку на доходи фізичних осіб, який за 
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чинним порядком сплачується за місцезнаходженням чи податковою адресою 

податкового агента, які не завжди співпадають з місцем проживання (реєстрації) 

платника податку, та відповідно, певною мірою обмежені в можливостях щодо 

фінансового забезпечення надання відповідних послуг такому платникові. Це, у 

свою чергу, створює підстави для пошуку оптимальних шляхів удосконалення 

порядку адміністрування податку на доходи фізичних осіб з метою забезпечення 

балансу інтересів платників податку як одержувачів послуг за місцем проживання та 

місцевого самоврядування як надавачів таких послуг.  

У випадку з податком на доходи фізичних осіб проблема полягає у 

встановленні оптимального співвідношення між розмірами податку, які 

зараховуються до доходів відповідних бюджетів в залежності від того, де проживає 

та працює платник податку. На сьогодні можна констатувати стійку тенденцію 

зміщення бюджетоутворюючої функції податку на доходи фізичних осіб від 

сільських бюджетів до бюджетів міст республіканського (Автономної Республіки 

Крим), обласного підпорядкування, обласних та районних бюджетів, що 

пояснюється, з одного боку, системою розподілу видаткових повноважень між 

відповідними бюджетами та відповідною структурою закріплених за ними доходами 

з метою належного фінансового забезпечення зазначених повноважень, а, з другого 

боку, порядком зарахування зазначеного податку, за яким у значно виграшному 

становищі перебувають бюджети місцевого самоврядування територій з більш 

розвинутою сферою прикладання праці.  

В Україні до сьогодні не вироблена концепція зарахування податку на доходи 

фізичних осіб до місцевих бюджетів. Нині тривають дискусії щодо такої концепції, 

які передбачають пропозиції як щодо розподілу зазначеного податку між місцевими 

бюджетами у різних пропорціях, так і повного зарахування його до бюджетів 

територій за місцем проживання платника податку, а також аж до надання податку 

статусу місцевого. Слід констатувати, що відповідні пропозиції не базуються на 

жодних розрахунках, не враховують диференціацію територій в контексті їх 

фактичної спроможності щодо забезпечення громадян відповідними послугами, 

робочими місцями тощо, що, як на нашу думку, має обов’язково враховуватися при 
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встановленні певних пропорцій при розподілі (як при первинному – на стадії сплати 

податку, так і при вторинному – на стадії розщеплення сплаченого податку) 

надходжень від податку між відповідними місцевими бюджетами.  

З точки зору інтересів відповідної території мова йде про адекватний рівень 

компенсації витрат на надання тих чи інших послуг, з точки ж зору громадянина-

платника податків – про формування належної мотивації до легалізації доходу та 

повноти сплати податкових зобов’язань. Лише за таких умов є підстави сподіватися 

на формування у платників податків стійкої позиції щодо відповідності обсягу, 

якості та асортименту отриманих на певній території послуг обсягу сплачених ними 

податків. Це, у свою чергу, вимагає кропіткої та значної за обсягом роботи щодо 

оцінки фактичної та потенційної спроможності відповідних територій щодо 

забезпечення відповідними послугами в розрізі усього масиву поселенської мережі. 

Одним з напрямів вирішення цієї проблеми є, як вже було зазначено вище, 

розробка бюджетної типології, яка забезпечувала б можливість більшої деталізації 

місцевих бюджетів при розробці щодо них моделі розподілу податку на доходи 

фізичних осіб, яка краще враховувала б параметри спроможності територіальних 

громад, забезпечення їх жителів відповідними послугами (за та поза місцем 

проживання) тощо. В основу такої типології має бути покладена структура 

видаткових повноважень відповідних місцевих бюджетів, що, у свою чергу, 

визначало б передумови для визначення порядку зарахування та розподілу податку. 

На підставі такої типології виглядають можливими повний перегляд існуючого 

порядку зарахування податку до різних бюджетів, встановлення співвідношення між 

частинами податку, визначення критеріїв встановлення такого співвідношення, 

виходячи з системи взаємовідносин та необхідності забезпечення внутрішньої 

збалансованості підсистем «індивід – територіальна громада», «територія-

постачальник робочої сили – територія-реципієнт робочої сили (сфера прикладання 

праці)», «територіальна громада – територія-сфера надання соціальних послуг» 

(йдеться про принцип – «кошти ходять за платником податку»), в кінцевому плані – 

збалансованості загальної системи «індивід – суспільство» за критерієм «добробут» 
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через взаємоузгодження індивідуальних, місцевих, регіональних та 

загальносуспільних інтересів.  

Завершеною формою розподільчої моделі податку на доходи фізичних осіб є 

закріплення порядку його зарахування до місцевих бюджетів та наступного 

розподілу між бюджетами різних рівнів певним законодавчим актом. Враховуючи 

досить високий динамізм суспільних відносин, такий порядок не може визнаватись 

догматичним та має постійно змінюватись, адаптуючись до нагальних потреб 

практики. Функція законодавця при цьому полягає у виборі оптимальної моделі 

регулювання відповідної сфери суспільних відносин, що є запобіжником подальших 

ризиків, які призводять до розбалансування системи, перетворюючи окремі її 

елементи в деструктивні чинники, спрямовані на руйнацію всієї системи з 

відповідними наслідками.  

Невід’ємним елементом такого процесу оптимізації об’єктивно виступає 

науковий супровід, який полягає в аналізі відповідних ініційованих законодавчих 

пропозицій, спрямованому на оцінку, насамперед, коректності вибору порядку 

сплати, критеріїв визначення місця зарахування та розмірів розподілу коштів від 

податку на доходи фізичних осіб між бюджетами різних рівнів, з чим органічно та 

об’єктивно пов’язана проблема кінцевої результативності нового порядку розподілу, 

виходячи із завдання досягнення взаємопов’язаних цілей – забезпечення 

спроможності відповідних бюджетів, з одного боку, та балансу між справедливістю 

та еквівалентністю при наданні послуг платникам зазначеного податку та членам їх 

сімей на відповідних територіях, з другого боку. 

Аналіз законодавчих пропозицій, спрямованих на удосконалення порядку 

зарахування податку на доходи фізичних осіб до відповідних бюджетів, ілюструє 

достатню варіантність підходів до вирішення цієї проблеми. 

Серед останніх таких пропозицій можна відзначити, насамперед, зміни до 

Бюджетного кодексу України, згідно з якими податок «на вимогу платника податку 

на доходи фізичних осіб податковим агентом - юридичною особою (її філією, 

відділенням, іншим відокремленим підрозділом) чи представництвом нерезидента - 

юридичної особи, податковим агентом - фізичною особою, фізичною особою, яка 
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отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, зараховується до 

відповідного бюджету за податковою адресою такого платника податку». [170] 

У цьому ж контексті варто також відмітити законодавчі пропозиції щодо 

зарахування податку на доходи фізичних, який сплачується (перераховується) 

податковим агентом - юридичною особою (її філією, відділенням, іншим 

відокремленим підрозділом) чи представництвом нерезидента - юридичної особи, до 

відповідного бюджету за податковою адресою такої фізичної особи в обсягах 

податку, нарахованого на доходи, що виплачуються фізичній особі. [170] На відміну 

від попередньої пропозиції, у даному випадку таке зарахування має здійснюватися 

не на вимогу платника податку, а в обов’язковому порядку.  

Фактично такого ж змісту є й інша пропозиція, за якою «податковий агент 

сплачує (перераховує) податок, утриманий з доходів, нарахованих на користь 

фізичної особи, що відповідно до Бюджетного кодексу України належить до доходів 

місцевих бюджетів, до місцевого бюджету за місцем її постійного проживання 

(податкової адреси). … Суми податку на доходи, нараховані відокремленим 

підрозділом на користь фізичних осіб, за звітний період, перераховуються до 

відповідного місцевого бюджету за місцем постійного проживання (податкової 

адреси) таких фізичних осіб. … Податок на доходи, нарахований працівникам 

відокремленого підрозділу, перераховується до відповідного бюджету за місцем 

постійного проживання (податкової адреси) таких працівників». [174]  

Черговою законодавчою новелою передбачалося встановити, що 

«сільськогосподарські товаровиробники … та їх відокремлені підрозділи (якщо 

відокремлений підрозділ уповноважений нараховувати (сплачувати) податок на 

доходи фізичних осіб за такий відокремлений підрозділ) за результатами звітного 

податкового періоду мають право перераховувати: а) суми податку на доходи, 

нараховані на користь фізичних осіб-працівників, до відповідного бюджету 

місцевого самоврядування за місцем проживання (податковою адресою) вказаних 

платників податків; б) суми податку на доходи, нараховані на користь фізичних 

осіб-власників земельних ділянок та/або земельних часток (паїв), до відповідного 

бюджету місцевого самоврядування за місцем знаходженням земельної ділянки 
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та/або земельних часток (паїв) відповідно». При цьому такий сільськогосподарський 

товаровиробник «одночасно з поданням документів на отримання коштів для 

виплати належних відповідним платникам податку доходів, сплачує (перераховує) 

суми утриманого податку на відповідні рахунки, відкриті в органах, що здійснює 

казначейське обслуговування бюджетних коштів за місцем проживання 

(податковою адресою) платників податків або за місцем знаходження  їх земельних 

ділянок та/або земельних часток (паїв)». [171] 

Наступна законодавча ініціатива спрямована на врегулювання питання сплати 

податку на доходи фізичних осіб у разі, якщо відповідні його платники, які є 

найманими працівниками юридичної особи, працюють не в центральному офісі 

такої юридичної особи, а в її структурних або відокремлених підрозділах. Адже, як 

зазначають автори цієї ініціативи, «юридичні особи – суб’єкти господарювання при 

здійсненні підприємницької діяльності через структурні або відокремлені підрозділи 

сплачують податок на доходи фізичних осіб не до відповідних місцевих бюджетів за 

їх фактичним місцем роботи найманих працівників, а за місцем розташування 

центрального офісу такої юридичної особи. Це в свою чергу порушує принцип 

справедливого розподілу доходів між бюджетами та унеможливлює фінансові 

надходження до місцевих бюджетів і соціально-економічний розвиток регіонів». 

[163] З цією метою пропонується, зокрема, встановити, що: 

податковою адресою юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної 

особи) є місцезнаходження такої юридичної особи (її відокремленого підрозділу), 

відомості про що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та 

фізичних осіб – підприємців; 

платник податків зобов’язаний стати на облік у відповідних контролюючих 

органах за основним та неосновним місцем обліку та за місцезнаходженням його 

основних засобів (власних або орендованих), в яких працюють наймані працівники 

та/або які є місцем обліку робочого часу найманих працівників, повідомляти про всі 

об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, контролюючі органи 

за основним місцем обліку згідно з порядком обліку платників податків; 
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взяття на облік платників податків - юридичних осіб та їх відокремлених 

підрозділів, де знаходяться основні засоби (власні або орендовані), в яких працюють 

наймані працівники  та/або які є місцем обліку робочого часу найманих працівників, 

здійснюється після їх державної реєстрації чи включення відомостей про них до 

відповідних державних реєстрів; 

відокремлений підрозділ нараховує, утримує і сплачує (перераховує) до 

бюджету податок на доходи фізичних осіб, або юридична особа за свій 

відокремлений підрозділ сплачує (перераховує) відповідну суму грошового 

зобов’язання з цього податку за місцезнаходженням  основних засобів (власних або 

орендованих), в яких працюють наймані працівники та/або які є місцем обліку 

робочого часу найманих працівників, до бюджету. [163]  

Варто також відмітити, що одним із способів зміни порядку зарахування 

податку на доходи фізичних осіб до відповідних місцевих бюджетів пропонувався 

варіант встановлення обов’язку щодо внесення до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відомостей не лише про відокремлені, 

але й виробничі структурні підрозділи юридичних осіб, що створило б підґрунтя для 

зарахування такого податку до бюджету за фактичним місцезнаходженням 

структурних та відокремлених підрозділів юридичної особи. [163]  

При цьому відповідними змінами до Податкового кодексу України 

пропонувалося  встановити, що: податковою адресою юридичної особи 

(відокремленого або структурного підрозділу юридичної особи) є місцезнаходження 

такої юридичної особи (відокремленого або структурного підрозділу юридичної 

особи), відомості про що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб 

та фізичних осіб – підприємців; юридична особа зобов’язана нараховувати, 

утримувати і сплачувати (перераховувати) до відповідного місцевого бюджету 

податок за свої відокремлені та/або структурні підрозділи за їх місцезнаходженням, 

якщо інше не встановлено законом. [172] 

Також пропонувався варіант, за яким: суми податку на доходи, нараховані 

відокремленим підрозділом на користь фізичних осіб, за звітний період 

перераховуються до відповідного місцевого бюджету за податковою адресою 
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фізичної особи - платника податку; у разі якщо відокремлений підрозділ не 

уповноважений нараховувати (сплачувати) податок на доходи фізичних осіб за 

такий відокремлений підрозділ, усі обов’язки податкового агента виконує юридична 

особа. Податок на доходи, нарахований працівникам відокремленого підрозділу, 

перераховується до відповідного місцевого бюджету за податковою адресою 

фізичної особи – платника податку. [173] 

Аналіз наведених пропозицій дозволяє зробити висновок, що проблема зміни 

порядку адміністрування податку на доходи фізичних осіб є значно складнішою, 

аніж здається на перший погляд, а її багатоаспектність в плані можливих підходів до 

вирішення є передумовою для проведення різнопланових досліджень. Основними 

проблемними питаннями в процесі здійснення останніх вбачаються наступні. 

Насамперед, викликає сумнів однозначність підходу щодо зміни порядку 

адміністрування податку на доходи фізичних осіб за формулою – «податок – 

сплачується у повному обсязі за місцем проживання (реєстрації) його платника».  

По-перше, як було зазначено вище, між поняттями «місце проживання» та 

«місце реєстрації» існує певна відмінність юридичного характеру. 

По-друге, у значній частині населених пунктів, які є місцем реєстрації 

платників податку на доходи фізичних осіб, жодні послуги такому платнику податку 

апріорі не надаються і в жодній перспективі надаватися не плануються. Такими є, як 

правило, малі та віддалені села, жителі яких працюють в інших населених пунктах 

та, відповідно, отримують відповідні послуги за місцем роботи. Відтак, сплата 

податку на доходи фізичних осіб у повному обсязі у бюджети таких населених 

пунктів виглядає необґрунтованою. 

По-третє, в умовах загальної тенденції підвищення трудової мобільності 

населення, а також виникнення фінансових можливостей в останнього щодо 

придбання у власність кількох об’єктів нерухомості, причому як в межах одного 

населеного пункту, так і в різних населених пунктах, складається ситуація, що певна 

(як показують монографічні дослідження, досить значна) частина громадян постійно 

змінює місце свого проживання, або ж проживає тривалий час не за місцем 

реєстрації. Така ситуація характерна здебільшого для високоурбанізованих 



164 

 

адміністративно-територіальних одиниць, жителі яких часто проживають за їх 

межами (наприклад, у котеджних містечках), працюючи в місті та, відповідно, 

отримуючи всі необхідні послуги саме в ньому.  

Більш того, у такому випадку громадяни самі вкладають кошти в 

інфраструктуру таких поселень (будівництво доріг, ліній енергозабезпечення, 

постачання води та водовідведення, організація вивезення побутового сміття тощо), 

не отримуючи за це будь-якої компенсації. Безальтернативне зарахування податку 

на доходи фізичних осіб у бюджети відповідних населених пунктів, на території 

яких розташовані такі новозбудовані осередки, без зміни підходів до порядку, якості 

надання відповідних послуг, а також компенсації витрачених на розвиток місцевої 

інфраструктури коштів, виглядає сумнівним.  

До того ж слід враховувати той факт, що на сьогодні із запровадженням 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, який, як вже 

зазначалося, може розглядатися як опосередкована форма оподаткування доходів 

фізичних осіб, відповідні бюджети місцевого самоврядування де-юре отримали 

досить дієвий фіскальний інструмент для формування власної ресурсної бази, 

причому жодним чином не прив’язаний до місця проживання (реєстрації) платника 

зазначеного майнового податку. Із запровадженням останнього проблема 

визначення місця зарахування податку на доходи фізичних осіб, особливо в умовах 

фізичної відсутності надання відповідних послуг населенню, на нашу думку, певною 

мірою втратила свою гостроту. 

По-четверте, слід об’єктивно враховувати такий чинник, як територіальна 

доступність та розпорошеність об’єктів, які надають окремі послуги, що особливо 

властиво сільським районам, де віддаль до таких послуг може складати кілька 

десятків кілометрів. Це суттєво обмежує можливості для жителів відповідних 

населених пунктів щодо доступу до таких послуг, особливо у випадку поганого 

транспортного сполучення та/або відсутності власного транспорту. Одночасно слід 

приймати до уваги такий чинник, як комерціалізація послуг, що робить їх 

доступними без жодної прив’язки до місця проживання (реєстрації) громадян. 
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В такому ж ракурсі, а саме в контексті взаємозв’язку між сплатою податку та 

наданням послуг їх платнику, на нашу думку, мають розглядатися й інші пропозиції 

щодо зміни порядку адміністрування податку на доходи фізичних осіб, зокрема, у 

відокремлених структурних підрозділах юридичних осіб, якщо податковим агентом 

виступає сільськогосподарський товаровиробник (його відокремлений підрозділ). 

Одночасно щодо пропозиції, яка стосується удосконалення адміністрування 

податку на доходи фізичних осіб у виробничих структурних підрозділах юридичних 

осіб, зокрема, шляхом встановлення обов’язку щодо внесення до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відомостей не 

лише про відокремлені, але й виробничі структурні підрозділи юридичних осіб, що, 

на думку її ініціаторів, створило б правове підґрунтя для зарахування такого 

податку до бюджету за фактичним місцезнаходженням структурних та 

відокремлених підрозділів юридичної особи [169], зауважимо, що вона виглядає 

необґрунтованою з юридичної точки зору. Адже, за чинним цивільним 

законодавством до такого реєстру можуть бути включені лише відокремлені 

підрозділи юридичної особи.  

Такий підхід зумовлений тим, що такі відокремлені підрозділи (філія, інший 

підрозділ) здійснюють всі або частину функцій юридичної особи. Йдеться, 

наприклад, про виробництво продукції, виконання роботи або операцій, надання 

послуг від імені юридичної особи. Також це може бути представництво, що 

здійснює представництво і захист інтересів юридичної  особи. Проте такі дії не 

можуть здійснювати будь-які інші підрозділи юридичної особи, які не є 

відокремленими підрозділами.  

Разом із тим щодо пропозицій з приводу удосконалення порядку 

адміністрування податку на доходи фізичних осіб відокремленими підрозділами 

юридичних осіб, в тому числі сільськогосподарських товаровиробників, варто 

зауважити, що це питання певною мірою врегульоване у чинному законодавстві.  

Йдеться, зокрема, про те, що Податковим кодексом України передбачено 

обов’язок взяття на облік у контролюючих органах юридичних осіб, їх 

відокремлених підрозділів, а також самозайнятих осіб незалежно від наявності 
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обов’язку щодо сплати того або іншого податку та збору, а також обов’язок 

реєстрації або взяття на облік платників податків у контролюючих органах за 

місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, 

місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування 

(реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об'єктів оподаткування 

або об'єктів, які пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність 

(неосновне місце обліку).  

При цьому відповідно до Бюджетного кодексу України податок на доходи 

фізичних осіб, який сплачується податковим агентом - юридичною особою (її 

філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом) чи представництвом 

нерезидента - юридичної особи, зараховується до відповідного бюджету за їх 

місцезнаходженням (розташуванням) в обсягах податку, нарахованого на доходи, 

що виплачуються фізичній особі [17]. А Податковим кодексом України встановлено, 

що: такий порядок застосовується всіма юридичними особами, у тому числі такими, 

що мають філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що розташовані на 

території іншої територіальної громади, ніж така юридична особа, а також 

відокремленими підрозділами, яким в установленому порядку надано повноваження 

щодо нарахування, утримання і сплати (перерахування) до бюджету податку.  

У разі прийняття рішення про створення відокремленого підрозділу юридична 

особа повідомляє про це контролюючі органи за своїм місцезнаходженням та 

місцезнаходженням таких новостворених підрозділів; суми податку на доходи, 

нараховані відокремленим підрозділом на користь фізичних осіб, за звітний період 

перераховуються до відповідного бюджету за місцезнаходженням такого 

відокремленого підрозділу. У разі якщо відокремлений підрозділ не уповноважений 

нараховувати (сплачувати) податок на доходи фізичних осіб за такий відокремлений 

підрозділ, усі обов'язки податкового агента виконує юридична особа.  

Податок на доходи, нарахований працівникам відокремленого підрозділу, 

перераховується до відповідного бюджету за місцезнаходженням такого підрозділу; 

юридична особа за своїм місцезнаходженням та місцезнаходженням не 

уповноважених сплачувати податок відокремлених підрозділів, відокремлений 
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підрозділ, який уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати 

(перераховувати) до бюджету податок, за своїм місцезнаходженням одночасно з 

поданням документів на отримання коштів для виплати належних платникам 

податку доходів, сплачує (перераховує) суми утриманого податку на відповідні 

рахунки, відкриті в органах, що здійснюють казначейське обслуговування 

бюджетних коштів за місцезнаходженням відокремлених підрозділів, які 

розподіляють зазначені кошти згідно з нормативами та спрямовують такі 

розподілені суми до відповідних бюджетів. [156]  

Не може бути залишена поза увагою одна з останніх законотворчих новацій 

[174], яка, у разі її прийняття, кардинально змінює підхід до порядку сплати та 

зарахування до бюджету податку на доходи фізичних осіб його платником, 

передбачаючи покладання такого обов’язку виключно на платника податку. Тим 

самим фактично скасовується інститут податкового агента – роботодавця.   

Особлива увага до такої пропозиції обґрунтована і тим, що з її реалізацією 

проглядаються нові ризики для бюджетної системи, що, в кінцевому плані, не 

дивлячись навіть на певні позитивні сторони пропонованої новели, може суттєво 

знизити розподільчий ефект податку на доходи фізичних осіб, перетворивши його в 

проблемний чинник в системі бюджетного планування. 

Основна новація пропонованої моделі сплати та зарахування податку на 

доходи фізичних осіб до бюджету полягає в тому, що підставою для набуття статусу 

податкового агента щодо цього податку встановлюється договір про надання послуг 

податкового агента. При цьому, по суті за принципом мовчазної згоди, у разі, якщо 

такий договір між роботодавцем і платником податку не укладений, роботодавець 

вважається звільненим від обов’язків податкового агента відносно такого платника 

податку. Відтак у подальшому платник податку, який не уклав договір про надання 

послуг податкового агента з роботодавцем, ведення податкового обліку, подання 

фінансової звітності та сплату податку здійснює самостійно під власну 

відповідальність у відповідності із законом. 

За такої моделі, як на наш погляд, ймовірними вбачаються наступні недоліки, 

ризики та проблеми, які можуть здійснити певний (а за відповідних обставин навіть 
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суттєвий) вплив на загальний стан формування бюджету (бюджетів) в частині 

податку на доходи фізичних осіб. 

По-перше, внаслідок запровадження обов’язку сплати податку авансовими 

платежами щоквартально (при цьому для роботодавця, як податкового агента, 

чомусь залишається обов’язок помісячної сплати податку до бюджету, що є 

елементом дискримінації) збільшується часовий період неотримання відповідним 

бюджетом коштів, які необхідні і, зрештою, бюджетним розписом передбачені для 

здійснення помісячного фінансування відповідних нагальних бюджетних програм.  

При цьому не встановлюється розмір квартального авансового платежу, що, 

відповідним чином, містить ризик визначення його платником податку на власний 

розсуд відповідно до індивідуальної стратегії управління фінансами у поточному 

бюджетному періоді, що створює додатковий ризик для бюджету в частині 

поточного управління бюджетними видатками. 

Більш того, сплату авансового платежу передбачається здійснювати до 

бюджету до 20 числа місяця, наступного за кожним календарним кварталом, що ще 

більше подовжує період невизначеності для бюджету. 

Якщо ж взяти граничний строк сплати податку до бюджету за підсумками 

звітного року, то такий пропонується встановити аж останнім днем відповідного 

граничного строку, передбаченого для подання податкової декларації, тобто аж 

останній день березня місяця. Враховуючи той факт, що за четвертий квартал 

звітного року авансовий платіж з податку сплачуватися не повинен, період 

неотримання відповідних коштів бюджетом розтягується до півроку. 

По-друге, пропонований порядок сплати податку, який базується на 

квартальній періодичності, формує ризик неотримання бюджетом у встановлений 

строк відповідних коштів (або ж, принаймні, їх частини) взагалі. Адже за такого 

порядку платник податку змушений протягом трьох послідовних місяців кварталу 

резервувати відповідну суму коштів для їх подальшого перерахунку до бюджету 

після завершення кварталу, або ж планувати надходження такої суми на момент 

настання строку здійснення авансового платежу. Проте за таких умов немає жодної 

гарантії, що такі кошти у встановлений строк він отримає. Встановлення ж 
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персональної відповідальності платника податку за несвоєчасну чи неповну сплату 

податку, що по суті є об’єктивним та правильним рішенням, за фактом не вирішує 

проблему своєчасності та повноти розрахунків з бюджетом. У випадку масовості 

такого явища відповідний ризик лише посилюватиметься. 

Обидва випадки засвідчують повну розбалансованість пропонованого порядку 

адміністрування податку на доходи фізичних осіб та бюджетного планування, 

кінцевим наслідком чого є суттєве зниження фіскального ефекту цього податку. 

В додачу до зазначеного слід також відзначити ймовірне зростання 

навантаження на податкові органи через: суттєве збільшення індивідуальних 

декларацій; необхідності їх скрупульозної перевірки у зв’язку з недостатнім рівнем 

податкової грамотності платників податків, принаймні їх значної частини. 

При підтримці пропонованої моделі сплати та зарахування податку на доходи 

фізичних осіб законодавцем обов’язкового врегулювання, на нашу думку, з метою 

недопущення зазначених ризиків, потребують наступні її елементи. 

Насамперед, щоквартальна періодичність сплати податку на доходи фізичних 

осіб платником податку, який самотійно визначає розмір податкового зобов’язання 

та перераховує його до бюджету, має бути замінена на помісячну. 

Також, враховуючи рівень податкової грамотності населення, а також з метою 

забезпечення уніфікованості при виконанні платником податку функції податкового 

агента та зменшення необгрунтованого навантаження на податкові органи в частині 

перевірки та узгодженя розміру податкового зобов’язання, на офіційному сайті 

центрального органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію податкової 

політики (тобто, Державної фіскальної служби України), має бути у вільному 

режимі доступу спеціальний електронний сервіс. При цьому розрахований з 

використанням такого сервісу розмір податкового зобов’язання повинен вважатися 

таким, що узгоджений з податковими органами, та підставою для перерахунку 

відповідної суми податку до бюджету. 

Запропоновані заходи дозволять забезпечити високу фіскальну ефективність 

податку на доходи фізичних осіб за рахунок синхронізації підсистем управління 

бюджетними доходами та видатками, мінімізувати негативний вплив нової моделі 
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сплати податку до бюджету на роботу органів доходів і зборів завдяки уніфікації 

порядку визначення розміру податкового зобов’язання платника податку за 

допомогою спеціалізованого електронного сервісу. 

 Досліджуючи проблематику забезпечення розподільчого ефекту системи 

оподаткування доходів фізичних осіб, проглядається висновок, що вирішення 

первинної проблеми встановлення місця зарахування податку податковим агентом 

не знімає з порядку денного іншу, органічно пов’язану з першою, проблему 

оптимального перерозподілу надходжень від цього податку між бюджетами різних 

рівнів. Необхідність такого перерозподілу, на нашу думку, є об’єктивною реакцією 

на існуючу невідповідність системи фінансового забезпечення фактичній 

архітектоніці (включаючи її поелементну структуру та територіальну строкатість) 

послуг, які надаються платнику податку на відповідних територіях.  

Нерівномірність соціально-економічного розвитку поселенської мережі де-

юре закладає підґрунтя такої невідповідності, яка надалі де-факто посилюється 

внутрішньою розбалансованістю системи місцевих фінансів та її конфліктністю з 

системою централізованих фінансів держави, спроби мінімізації якої полягають в 

удосконаленні системи міжбюджетного вирівнювання, з одного боку, за рахунок 

перерозподілу доходів між бюджетами різних рівнів, а, з другого боку, завдяки 

системі міжбюджетних трансфертів. З огляду на предмет дисертаційної роботи, 

інтерес представляє саме перший інструмент, на якому, власне, і зупинимось більш 

детально. 

На порядку денному, як, власне, і в попередні періоди, зважаючи на стан 

реалізації, стоїть проблема встановлення оптимальних пропорцій розподілу податку 

на доходи фізичних осіб між бюджетами різних рівнів. 

У даному випадку, насамперед, сумнівною видається практика зарахування 

частини зазначеного податку до Державного бюджету України, яка в Україні до того 

ж застосовується винятково лише для столичного бюджету. Відповідно, міський 

бюджет втрачає значний (станом на 2017 р. – 77,2 млрд. грн.) фінансовий ресурс, 

який міг би бути спрямованим на фінансування важливих програм, що мають не 

лише місцеве, але й загальнодержавне значення).  
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Аргументом на користь такого висновку може бути і те, що значний 

контингент платників зазначеного податку, які хоча і є маятниковими мігрантами, 

які за рахунок своїх доходів поповнюють бюджет міста Києва, проте споживають 

значний обсяг різноманітних послуг саме за місцем прикладання праці, створюючи 

відповідне навантаження на міську інфраструктуру. Відтак виглядає цілком 

обгрунтованим твердження, що підтримання та розвиток такої інфраструктури 

повинно мати належне фінансове забезпечення. За чинного ж порядку розподілу 

податку на відповідні видатки мають спрямовуватися кошти, які могли б бути 

використані на більш важливі програми економічного та соціального характеру. 

З іншого боку, варто відзначити і те, що маятникові мігранти приймають 

участь не лише у у формуванні значного ресурсу столичного бюджету, але, 

вочевидь, і Державного бюджету. Відповідно за належної системи перерозподілу 

податку на доходи фізичних осіб, яка передбачала б пропорційний розподіл цього 

податку між бюджетами територій місць роботи та проживання (реєстрації) його 

платників, останні отримували б значну частину коштів для власного розвитку. 

Такий додатковий ресурс може оцінюватися в десятки мільярдів гривень. 

Одночасно не можна не говорити і про дискримінаційний, по відношенню до 

самоврядних бюджетів, характер чинного порядку розподілу податку на доходи 

фізичних осіб між місцевими бюджетами різних рівнів. Адже, як було 

проілюстровано у попередньо викладеному матеріалі даної роботи, в таких 

бюджетах (до початку формування об’єднаних територіальних громад) залишалося 

лише чверть надходжень такого податку. А з початком формування об’єднаних 

територіальних громад самоврядні бюджети, які не є учасниками цього процесу, 

взагалі позбавлені такого доходного джерела, як податок на доходи фізичних осіб. 

Натомість, в бюджетах об’єднаних територіальних громад такий податок 

залишається в обсязі 60% його сукупних надходжень. Відтак в цілому можна 

говорити про те, що в загальній масі, як вірно, на нашу думку, зазначає 

І.В.Журавльова, «в Україні застосовується необґрунтована система надмірного 

вилучення доходів з місцевих бюджетів з наступним частковим поверненням їх у 

вигляді міжбюджетних трансфертів» [60]. 
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Існуюча система, таким чином, не стимулює самоврядні бюджети до розвитку 

місцевої інфраструктури, причому як у поточному, так і довгостроковому тренді. 

Адже жодних перспектив щодо зміни порядку перерозподілу доходів, які 

характеризуються високою бюжетоутворюючою функцією, на користь саме 

самоврядних бюджетів за нинішньої системи міжбюджетних відносин не існує. Ті ж 

незначні позитивні зміни, які відбулися в системі міжбюджетних відносин в останні 

роки, є недостатніми з точки зору формування бюджетного ресурсу, достатнього для 

реалізації капіталомістких інфраструктурних проектів. 

Йдеться, зокрема, про прийняття низки рішень щодо включення до доходів 

відповідних самоврядних місцевих бюджетів надходжень від: акцизного податку з 

реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (2014 

р.), адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень, що здійснюється виконавчими органами сільських, селищних, 

міських (міст районного значення) рад (2015 р.), плати за скорочення термінів 

надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень, а також плати за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою 

державною реєстрацією, що здійснюється виконавчими органами сільських, 

селищних, міських (міст районного значення) рад  (2015 р.), адміністративного 

збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань, що здійснюється виконавчими органами 

сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад (2016 р.), які 

зараховуюься до відповідних самоврядних бюджетів. 

Не дивлячись на такі заходи, проблема формування належної доходної бази 

самоврядних бюджетів залишається актульною. Як зазначає, зокрема, Ю.Ганущак, 

«бажано було б, щоб принаймні половина доходів місцевих бюджетів генерувалась 

за рахунок власних та закріплених податків та зборів. Нині ця вимога 

задовольняється лише для 20 відсотків сільських рад. … Такі бюджети є не просто 

дотаційними, а глибоко дотаційними». [27, C. 121] 

Якісно відмінним від зазначених, з точки зору бюджетоутворення, заходів 

вочевидь слід вважати зміну порядку зарахування податку на доходи фізичних осіб 
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для бюджетів об’єднаних територіальних громад. Проте його дискримінаційний 

характер по відношенню до іншої категорії самоврядних бюджетів, особливо 

великих міст, які найбільше постраждали від нововведень, оскільки значна частина 

їх ресурсної бази формувалась саме за рахунок податку на доходи фізичних осіб, не 

дозволяє однозначно позитивно оцінити його в контексті успішного кроку у напрямі 

подолання загальної проблеми дефіцитності зазначеної категорії бюджетів, як 

важливого первинного сегмента бюджетної системи країни. 

На нашу думку, реформування бюджетної системи, а в її складі системи 

місцевих, у першу чергу, самоврядних, бюджетів має здійснюватись шляхом 

запровадження єдиного підходу до порядку формування їх ресурсної бази в частині 

визначення структури доходних джерел.  

В частині податку на доходи фізичних осіб це означає, що такий податок має 

виступати джерелом усіх без виключення самоврядних бюджетів, незалежно від 

того, чи є відповідні територіальні громади учасниками процесу їх обєднання. При 

цьому частина надходжень від цього податку в обов’язковому порядку має 

зараховуватися до районного та обласного бюджетів для фінансування спільних 

бюджетних програм, орієнтованих в кінцевому підсумку на забезпечення інтересів 

жителів відповідних територій, забезпечення яких найбільш доцільним і можливим 

цілком об’єктивно є саме на відповідному (районному чи обласному) рівні. 

Загальна усереднена, враховуючи принцип справедливості, схема розподілу 

надходжень податку на доходи фізичних осіб між самоврядними, включаючи 

бюджети об’єднаних територіальних громад, районним та обласним бюджетами 

виглядає, на нашу думку, такою: 60:20:20% відповідно (близьким, до пропонованої, 

є підхід Ю.Ганущака, за яким «оптимальне співвідношення оцінюється як 50:25:25 

(громада: район: область)» [27, C. 123-124]) (додаток Т, рис. Т1). 

При цьому у разі, якщо місце роботи і проживання (реєстрації) платника 

податку не співпадають, логічним виглядає зараховувати податок на доходи 

фізичних осіб у рівних пропорціях до відповідних самоврядних бюджетів з 

подальшим відрахуванням з них коштів до районного та обласного бюджетів у 

пропорціях, які в кінцевому підсумку забезпечували б зазначене вище базове 



174 

 

співвідношення: 60 (30+30):20:20 (відповідно бюджет територіальної громади, 

включаючи об’єднані територіальні громади, за місцем роботи платника податку, 

бюджет територіальної громади, включаючи об’єднані територіальні громади, за 

місцем проживання платника податку, районний бюджет, обласний бюджет).  

Закріплення більшої частини податку за самоврядними бюджетами, на наш 

погляд, виглядає обґрунтованим з позиції необхідності розвитку поселенської 

мережі, як головного індикатора соціально-економічного розвитку території, в тому 

числі в контексті забезпечення реалізації більшості послуг населенню за принципом 

субсидіарності. Логічним наслідком такого підходу має стати високий рівень 

інфраструктурного облаштування території, що визначатиме її стійкість в системі 

адміністративного поділу.  

Одночасно, враховуючи високу строкатість в соціально-економічному 

розвитку поселенської мережі України, механізм розподілу доходів, в тому числі 

податку на доходи фізичних осіб, між місцевими бюджетами різних рівнів має бути 

гнучким. Це означає, що встановлені усереднені пропорції розподілу відповідних 

коштів можуть бути різними для різних типів поселень, які, вочевидь, мають різні 

умови формування своїх бюджетів. 

Підставою для алгоритму корегування таких пропорцій може слугувати 

згадувана вже вище бюджетна типологія, яка має базуватися на систематизації 

поселень за рівнями надання послуг населенню та їх фінансового забезпечення 

власними ресурсами. Зміна співвідношення між останніми параметрами має 

забезпечувати автоматичну зміну пропорції розподілу податку між місцевими 

бюджетами різних рівнів. 

Доцільність запровадження такого механізму обґрунтована з тих позицій, що 

він закладає підґрунтя для заінтересованості територіальних громад створювати 

власну відповідну інфраструктуру, що своїм наслідком матиме автоматичне 

збільшення частки надходжень податку в їх бюджети, підвищуючи в підсумку його 

загальний розподільчий, а відтак фіскальний, з точки зору належного 

бюджетоутворення, ефект. 
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Підсумовуючи викладене, можна дійти висновку, що Україна підійшла 

впритул до проблеми реформування системи оподаткування доходів фізичних осіб, 

необхідність вирішення якої продиктована вимогами часу. Водночас проведення 

якісної модернізації такої системи не може базуватися на старих підходах, а вимагає 

нового концептуального бачення проблеми, ґрунтовних оцінок та розрахунків, що є 

підґрунтям отримання належного результату. Входження в новий етап 

реформування системи управління розвитком територій, в основу якого 

покладається бюджетна децентралізація, покликана підвищити фінансову 

спроможність територіальних громад, актуалізує проблему створення ефективної 

моделі її забезпечення. Ключова роль у цьому процесі відводиться фіскальним 

інструментам, орієнтованим на формування ресурсної бази місцевого 

самоврядування, а в їх складі – податку на доходи фізичних осіб. Зазначений 

податок, не дивлячись на те, що він виконує основну бюджетоутворюючу функцію 

на рівні місцевого самоврядування, в той же час при зміні моделі його зарахування 

та розподілу між бюджетами різних рівнів є одним з найбільш проблемних з точки 

зору його адміністрування та визначення оптимальних параметрів розподілу. 

Результатом вирішення цих двох проблемних питань має стати належна 

спроможність територіальних громад (незалежно від того, є вони суб’єктами 

об’єднаних територіальних громад, чи ні), в кінцевому підсумку – розвиток 

місцевого самоврядування на недискримінаційній основі. [235]  

 

3.2. Шляхи модернізації системи оподаткування доходів фізичних осіб 

 

Сформульовані в попередніх розділах даної дисертаційної роботи теоретичні 

основи побудови ефективної системи оподаткування доходів фізичних осіб, 

проведений критичний аналіз її чинної моделі, а також узагальнення світового 

досвіду оподаткування доходів фізичних осіб дають підстави сформулювати власне 

бачення модернізованої системи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні, 

спроможної у довгостроковому періоді забезпечувати реалізацію покладених на неї 
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функцій фіскального, регулюючого та соціального (з домінантою останнього), 

характеру.  

При розробці та запровадженні такої системи слід, на нашу думку, керуватись 

тим, що, враховуючи негативні тенденції в демографічній сфері в Україні, якій 

властива довготривала депопуляція, інтенсивне скорочення чисельності населення, 

у сфері формування доходів, яка характеризується зростанням бідності, 

актуалізується проблематика запровадження «зваженої фінансово-економічної 

політики загалом та податкової політики зокрема. Проте для цього потрібно 

насамперед змінити підходи та саму філософію оподаткування доходів населення» 

[86]. Відповідно, як вірно зазначає Т.Кізима, «соціально-економічні трансформації, 

що відбуваються в Україні, зумовлюють необхідність перегляду всіх теоретичних 

уявлень про людину як громадянина, платника податків, отримувача суспільних 

благ та основної мети існування держави» [91, C. 22]. 

Вихідним елементом модернізації системи оподаткування доходів фізичних 

осіб має бути перехід вітчизняної практики державного управління, включаючи 

його складову – систему законодавства, на використання об’єктивних величин 

державних соціальних стандартів та гарантій виключно на основі базового 

державного стандарту – «реального прожиткового мінімуму» з усуненням будь-яких 

«квазі» показників, які спотворюють його зміст та нівелюють кінцевий результат 

будь-яких соціальних реформ в суспільстві. Як зазначає, зокрема, Є.Носова, 

«існуюча система оподаткування доходів фізичних осіб суперечить ст. 17 Закону 

України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», … отже 

потрібно або привести у відповідність до положень нормативно-правових актів 

розмір прожиткового мінімуму, або не оподатковувати заробітні плати, що є 

меншими за розмір прожиткового мінімуму». [133, C. 20-21] 

Відтак, логічно послідовним кроком вбачається введення в перспективну 

модель оподаткування доходів фізичних осіб неоподатковуваного мінімуму, 

незалежно від рівня доходу платника податку, яким має бути саме реальний 

прожитковий мінімум. У разі оподаткування сукупного доходу домогосподарства 

(сім’ї) величина такого неоподатковуваного мінімуму має становити суму реальних 
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прожиткових мінімумів з розрахунку на кожного члена такого домогосподарства 

(сім’ї), збільшену на відповідний, диференційований за розміром (в залежності від 

складу домогосподарства (сім’ї), статусу працездатності його (її) членів тощо) 

коефіцієнт – з метою стимулювання переходу на оподаткування сукупного доходу 

домогосподарства (сім’ї). Розмір такого неоподатковуваного мінімуму може 

збільшуватися для окремих категорій громадян (як, правило, осіб з обмеженою 

працездатністю, зокрема, осіб з інваліднісю), які за станом здоров’я потребують 

значних витрат на лікування, реабілітацію, транспортні послуги тощо.  

Введення неоподатковуваного мінімуму має супроводжуватися одночасним 

скасуванням податкової соціальної пільги. До речі, як зазначає Ю.Ганущак, 

«соціальна пільга з податку на доходи фізичних осіб … нині з’їдає до 60 відсотків 

доходів сільських громад». [27, С. 123-124] 

Модернізована система оподаткування доходів фізичних осіб, на наш погляд, 

має базуватися на прогресивно-регресивній моделі (як зазначає М.Б.Кондратенко, 

«посилення прогресії ставок при оподаткуванні доходів вважаємо недоцільним. В 

умовах приховування доходів цей захід не збільшить податкове навантаження на 

заможних осіб» [99, C. 52]) з 6-ти ступеневою шкалою оподаткування, інтервали 

якої диференціюються пропорційно відповідній величині реального прожиткового 

мінімуму (хоча, наприклад, Ю.Ганущак вважає, що «оптимальною видається ситуа-

ція, коли ставка податку … на доходи фізичних осіб є однаковою – 18-19%. Слід 

уникати градації ставки податку на доходи фізичних осіб, хоч якою спокусливою б 

не була ідея «прищемити товстосумів». Такий захід тільки сприяє тінізації, адже 

досить просто для роботодавця «розбити» фонд зарплати таким чином, щоб 

мінімізувати податкові виплати» [27, C. 123-124]), а саме (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Розрахункові податкові інтервали при прогресивно-регресивній шкалі 

оподаткування податком на доходи фізичних осіб 

Податкові 

інтервали 

Абсолютне 

значення доходу 

в межах 

податкового 

інтервалу станом 

Ставка 

податку на 

доходи 

фізичних 

осіб, % 

Варіант 1 Варіант 2 

Розмір податкового інтервалу (при 

неоподатковуваному мінімумі в 

розмірі 10000 грн.) 

Розмір податкового інтервалу (при 

неоподатковуваному мінімумі в 

розмірі 1600 грн.) 
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на 2017 р., грн.  

1 0 – 10000 0 0 – 1 неоподатковуваний мінімум 0 – 6 неоподатковуваних мінімумів 

2 10001-30000 10 1 неоподатковуваний мінімум + 1 

гривня – 3 неоподатковуваних 

мінімуми 

6 неоподатковуваних мінімумів + 1 

гривня – 19 неоподатковуваних 

мінімумів 

3 30001-100000 15 3 неоподатковуваних мінімуми + 1 

гривня – 10 неоподатковуваних 

мінімумів 

19 неоподатковуваних мінімумів + 

1 гривня – 62 неоподатковуваних 

мінімумів 

4 100001-500000 20 10 неоподатковуваних мінімумів + 

1 гривня – 50 неоподатковуваних 

мінімумів 

62 неоподатковуваних мінімумів + 

1 гривня – 312 неоподатковуваних 

мінімумів 

5 500001-1000000 25 50 неоподатковуваних мінімумів + 

1 гривня – 100 неоподатковуваних 

мінімумів 

312 неоподатковуваних мінімумів 

+ 1 гривня – 625 

неоподатковуваних мінімумів 

6  понад 1000000 18 понад 100 неоподатковуваних 

мінімумів 

понад 625 неоподатковуваних 

мінімумів 

Приміка: Наявність в наведеній моделі 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 – базується (з високим ступенем ймовірності) на невтішному прогнозі 

збереження існуючої практики розрахунку розміру прожиткового мінімуму.  

Джерело: власна розробка. 

Вихідним елементом представленої у табл. 3.1 моделі оподаткування 

податком на доходи фізичних осіб нами визначено абсолютне значення податкового 

інтервалу, величина якого варіюється в залежності від кількості неоподатковуваних 

мінімумів (тобто реальних прожиткових мінімумів), виходячи з реальної купівельної 

спроможності національної валюти станом на 2017 рік та необхідності забезпечення 

відповідності критерію «достаність доходу» (за експертними та нашими 

розрахунками, в нинішніх умовах реальний прожитковий мінімум становить в 

межах 10000 грн. на одну особу на місяць). Такі інтервали становлять: 1-й – до 

10000 грн., 2-й – 10001-30000 грн., 3-й – 30001-100000 грн., 4-й – 100001-500000 

грн., 5-й – 500001-1000000 грн., 6-й – понад 1000000 гривень. Принагідно зазначимо, 

що саме застосування при визначенні діапазонів шкал прогресії неоподатковуваного 

мінімуму на рівні реального прожиткового мінімуму слід розглядати як відповідь на 

питання – як переконати домогосподарства «платити ПДФО за прогресивною 

шкалою, якщо дві третини домогосподарств позиціонують себе як бідні» [65, C. 95]. 

Зазначеним інтервалам відповідають податкові ставки – відповідно 0, 10, 15, 

20, 25 та 18%. Хоча на сьогодні можна зустріти думку, що «в Україні, будь-які 

обов’язкові платежі за ставкою вище 15%, сплачуватися не будуть, яким би не було 
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суворим покарання, яке лише збільшує «тінь»» [51; 74]. У свою чергу, 

О.П.Кириленко з групою авторів [86; 252, C. 168], Т.О.Кізима [90, C. 46] 

наголошують на тому, що ставки понад 25% підриватимуть стимули до відкритої 

продуктивної діяльності та не спрятимуть формуванню середнього класу.  

За кожною наступною ставкою оподатковується дохід в сумі, що відповідає 

величині доходу в межах відповідного податкового інтервалу (сума перевищення 

доходу над його значенням у попередньому податковому інтервалі) – наприклад, 

кінцева сума податку з доходу в 1 млн. грн. розраховуватиметься як (30000 - 10000) 

х 0,10 + (100000 - 30001) х 0,15 + (500000 - 100001) х 0,20 + (1000000 - 500001) х 0,25 

та становитиме 235498,4 грн. (ефективна податкова ставка становить 20,0%).  

Загалом же середня ефективна податкова ставка в розрізі запропонованих 

інтервалів (виходячи з розміру доходу на рівні середнього в межах порогових 

значень інтервалу) становитиме величину, наведену у табл. 3.2. 

Таблиця 3.2 

Середня ефективна ставка податку на доходи фізичних осіб в розрізі податкових 

інтервалів, % 

Податкові 

інтервали 

Абсолютне значення доходу в 

межах податкового інтервалу 

станом на 2017 р., грн.  

Середнє значення 

доходу в межах 

податкового інтервалу, 

грн.  

Ставка податку на 

доходи фізичних осіб, 

% 

Середня ефективна 

ставка податку на 

доходи фізичних осіб, 

грн.  

1 0 – 10000 5000 0 0 

2 10001-30000 20000 10 10,0 

3 30001-100000 65000 15 11,9 

4 100001-500000 300000 20 18,3 

5 500001-1000000 750000 25 22,3 

6  понад 1000000 1500000 18 20,2 

Джерело: власна розробка. 

За даними табл. 3.2 середеня ефективна податкова ставка про розмірі доходу 

20000 грн. становить 10,0% (при тих же 10% ставки), 65000 грн. – 11,9% (при 15% 

ставки), 300000 грн. – 18,3% (при 20% ставки), 750000 грн. – 22,3% (при 25% 

ставки), 1500000 грн. – 20,2% (при 18% ставки). 

Наведені значення ефективної податкової ставки в цілому не виходять за межі 

середньої граничної ставки прибуткового персонального податку, який 

застосовуєтся в країнах світу, що мають дохід нижче середнього і до якої належить 

й Україна. Зокрема, за розрахунками Л.Задорожньої, «у 24 досліджуваних державах 
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середня ставка РІТ становила 26,90 %, що суттєво нижче за держави-члени ОЕСР та 

ЄС», де зазначений показник становить відповідно 41,68 та 37,94% [65, C. 190-191]. 

Пропонована диференціація розмірів податкових ставок за відповідними 

податковими інтервалами обґрунтовується критеріями перенесення податкового 

тягаря на більш заможні групи населення, створення податкових стимулів для 

формування реального середнього класу в країні, а також стимулювання легалізації 

значних за розміром доходів, для чого, власне, і передбачено застосування 

заниженої (18%) ставки податку щодо доходу понад 1 млн. гривень. 

Алгоритм оподаткування податком на доходи фізичних осіб має передбачати 

наступні основні кроки. 

1. Визначення розміру оподатковуваного доходу платника податку – має 

здійснюватися шляхом вилучення із загального обсягу доходу (за виключенням 

доходів, які не включаються до такого згідно з чинним законодавством та 

оподатковуються окремо) різноманітних обов’язкових платежів у разі їх 

запровадження (наприклад, єдиного соціального внеску, який відмінено у 2017 р., та 

військового збору, що є чинним на сьогодні). 

Принагідно вважаємо за доцільне акцентувати увагу на доцільності зміни 

порядку сплати військового збору, а саме шляхом переходу до встановлення певної 

надбавки до податку на доходи фізичних осіб (схожа пропозиція висловлена, 

зокрема, Л.Задорожньою, на думку якої, «доцільніше було б підвищити основну та 

додаткові ставки ПДФО на 1,5. Тобто, запровадити військовий збір як тимчасову 

надбавку» [65, C. 102]). На нашу думку, запровадження такої надбавки при 

пропорційній моделі оподаткування не має якогось вагомого значення, окрім хіба 

що вигід в частині адміністрування військового збору. В той же час зовсім іншою 

виглядає ситуація при прогресивній моделі оподаткування, що, вочевидь, має 

супроводжуватися адекватною диференціацією і відповідної тимчасової надбавки за 

шкалами прогресії, що, як і у випадку з податком на доходи фізичних осіб, 

забезпечуватиме врахування принципу справедливості при запровадженні будь-

якого тимчасового збору, яким, у даному випадку, є військовий збір. 
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2. Решта доходу зменшується на суму неоподатковуваного мінімуму. При 

цьому неоподатковуваний мінімум може диференціюватися в залежності від 

категорій платників податків. В основу такої диференціації може бути покладений, 

наприклад, статус пільговика (за групою інвалідності, причетності до певної події – 

наприклад, ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС тощо), для якого, зокрема, 

існує різна потреба в лікуванні, реабілітації тощо. Відповідно, для звичайної 

категорії осіб неоподатковуваний мінімум може бути встановлений на рівні одного 

реального прожиткового мінімуму, а для інших – на рівні двох, трьох і більше 

прожиткових мінімумів, оскільки витрати на забезпечення відповідного лікування, 

реабілітації  тощо є різними в розрізі відповідних категорій. 

У випадку, якщо в сім’ї платника податку є члени сім’ї, які з об’єктивних 

причин не можуть займатися діяльністю з метою отримання доходу, – неповнолітні 

діти, особи з інваліднісю та інші, розмір неоподатковуваного мінімуму такого 

платника має визначатися, виходячи з суми реальних прожиткових мінімумів з 

розрахунку на кожного такого члена сім’ї. Розрахунок податку на доходи фізичних 

осіб у даному випадку може здійснюватися за такою формулою (3.1); 

ПДФО = ((Дпл – ПМр) – (ПМр × Кн)) × Спдфо / 100              (3.1), де: 

ПДФО – податок на доходи фізичних осіб; 

Дпл – дохід платника податку; 

ПМр – реальний прожитковий мінімум; 

Кн – кількість непрацездатних членів сім’ї; 

Спдфо – ставка податку на доходи фізичних осіб. 

 

Якщо ж в такій сім’ї є ще працююче подружжя (дружина або чоловік), сім’я 

повинна мати право обирати, з доходу кого саме  – чоловіка чи дружини 

справлятиметься податок у повному обсязі (за мінусом неоподатковуваного 

мінімуму на таку особу), а з доходу кого саме податок справлятиметься з 

урахуванням сукупності неоподатковуваних мінімумів, виходячи з кількості 

непрацездатних членів сім’ї. У такому разі для розрахунку податку на доходи 

фізичних осіб можуть використовуватися відповідно наступні формули (3.2; 3.3): 

ПДФО = (Дпл1 – ПМр) × Спдфо / 100                                (3.2);                                         

ПДФО = ((Дпл2 – ПМр) – (ПМр × Кн)) × Спдфо / 100             (3.3), де: 
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ПДФО – податок на доходи фізичних осіб;  

Дпл1, Дпл2 – дохід відповідного платника податку на доходи фізичних осіб; 

ПМр – реальний прожитковий мінімум; 

Кн – кількість непрацездатних членів сім’ї; 

Спдфо – ставка податку на доходи фізичних осіб. 

 

При реалізації моделі, за якою оподатковуватиметься сукупний дохід 

домогосподарства (сім’ї), з суми такого сукупного доходу віднімаються реальні 

прожиткові мінімуми на кожного члена домогосподарства (сім’ї). Залишок підлягає 

оподаткуванню. У даному випадку доречною виглядає наступна формула (3.4): 

ПДФО = (Дс – (ПМр × Кс)) × Спдфо) / 100    (3.4), де: 

ПДФО – податок на доходи фізичних осіб; 

Дс – сукупний дохід домогосподарства (сім’ї); 

ПМр – реальний прожитковий мінімум; 

Кс – кількість членів домогосподарства (сім’ї); 

Спдфо – ставка податку на доходи фізичних осіб. 

 

Наведені вище формули враховують лише один, хоча й дуже важливий, 

елемент системи пільг податку на доходи фізичних осіб. При оподаткуванні 

зазначеним податком слід також додатково враховувати усілякі вилучення у вигляді 

податкових пільг тощо, які, на відміну від існуючих, мають бути суттєво розширені. 

Йдеться про розгалужену систему пільг у випадку здійснення витрат на навчання, 

лікування, енергозбереження тощо. Хоча, наприклад, Ю.Ганущак дотримується 

іншої думки, вказуючи, зокрема, що «найбільш очевидною на сьогодні видається 

рішуча відмова від надання будь-яких пільг від сплати податків, що зараховуються 

до місцевих бюджетів. Пільги не тільки негативно впливають на фінансовий стан 

самоврядування. Вони розбещують платників податку. … при відміні пільг навіть до 

проведення реформи адміністративно-територіального устрою кількість глибоко 

дотаційних місцевих бюджетів зменшиться до 20%» [27, C. 123-124].  

3. Із залишку доходу вираховується сплачений податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, некомерційного призначення (домоволодіння), яке 

використовується в якості основного місця проживання платника податку, а також 

встановлені податковим законодавством податкові знижки.  



183 

 

4. Остаточний залишок доходу підлягає оподаткуванню за прогресивно-

регресивною шкалою за ставками відповідно до встановлених податкових інтервалів 

з урахуванням корегуючого коефіцієнта (коефіцієнтів) такої ставки 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, тощо (додаток У, 

табл. У1). 

При оподаткуванні сукупного доходу домосгоподарства (сім’ї) до остаточного 

залишку доходу, який підлягатиме оподаткуванню, або ж до податкової ставки 

доцільно застосовувати понижуючий коефіцієнт (наприклад, з діапазоном від 0,7-0,9 

в залежності від розміру домогосподарства, віку та стану здоров’я його членів тощо) 

з метою стимулювання переходу саме на схему оподаткування сукупного доходу 

домогосподарства (сім’ї). Також при переході до оподаткування сукупного доходу 

домогосподарства (сім’ї) потрібно «передбачити суттєві пільги у вигляді 

неоподатковуваних сум доходу на кожного члена сім’ї, скоригованих на 

поправочний коефіцієнт (залежно від кількості осіб, що перебувають на утриманні 

платника податку). … При об’єднаному оподаткуванні подружжя матиме право на 

зменшення величини доходу, що підлягає оподаткуванню, на величину 

неоподатковуваного мінімуму, помножену на кількість членів сім’ї 

(домогосподарства), що перебувають на їхньому утриманні (скажімо, неповнолітні 

діти та особи літнього віку)» [86, С. 252]. 

Звичайно, що запропоновані розміри корегуючих коефіцієнтів не є 

абсолютними і можуть зазнавати змін, проте загальна концептуальна схема їх 

застосування має залишатися незмінною. Також наведений перелік корегуючих 

коефіцієнтів може бути розширений. В умовах, коли заробітна плата працюючого не 

забезпечує йому в подальшому розмір пенсії, вищої за реальний прожитковий 

мінімум, з підвищенням віку працюючого з метою забезпечення в майбутньому 

належного розміру пенсійного забезпечення виглядає доцільним встановлення 

понижуючих коефіцієнтів до податку на доходи фізичних осіб. 
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Одним з варіантів розширення сфери застосування поправочних коефіцієнтів 

до податкової ставки або ж розміру оподатковуваного доходу може бути 

застосування так званих регіональних поправочних коефіцієнтів. Такі, зокрема, 

можуть бути запроваджені з урахуванням рівня депресивності відповідних 

територій, які, відповідно, диференціюються за рівнем життя в них та 

можливостями щодо формування доходу, знову ж таки – різняться за станом 

демографічного потенціалу тощо.  

Крім того, виглядає доречним (як для країни, яка не належить до групи країн з 

розвиненою економікою) запровадження поправочного коефіцієнта до ставки 

податку в залежності від загального тренду багатства в країні. Останнє, як зазначає 

Л.Задорожня, можна розглядати як сукупність фінансового, нефінансового багатства 

та боргових зобов’язань» [65, C. 185]. При цьому «між розміром багатства в Україні 

та надходженнями від ПДФО існує помітний зв’язок (0,71) (досліджуваний період – 

2000-2013 рр.), різке зменшення багатства може стати передумовою зменшень 

прогнозованих надходжень до бюджетів». [65, C. 189]  

Доцільність взяття за основу показника «багатство» у даному випадку 

обгрунтована тим, що саме він, на відміну від показника «реальні грошові доходи», 

відображає реальний потенціал податкоспроможності населення. Більш того, навіть 

при позитивній динаміці останнього не завжди може спостерігатись адекватна 

динаміка показника «багатство» (рис. 3.1). 

Не в останню чергу відсутність кореляції між зазначеними показниками може 

бути зумовлена загальним низьким рівнем купівельної спроможності доходів, навіть 

не дивлячись на позитивну динаміку їх реального значення. В результаті навіть 

незначний приріст грошових доходів в реальному обчисленні не спроможний 

забезпечити адекватний приріст багатства, спрямовуючись на компенсацію 

недофінансованих витрат споживчого характеру у попередні періоди. 

З іншого боку, слід враховувати параметри тіньової економіки, яка може 

виступати дієвим чинником зростання багатства навіть при негативній динаміці 

реальних грошових доходів. 
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Рис. 3.1. Динаміка темпів приросту реальних доходів та багатства в Україні 

(базисних)  

Джерело: побудовано за даними [65, C. 189]. 

Запровадження відповідного поправочного коефіцієнта до базової ставки 

податку на доходи фізичних осіб вбачається можливим здійснювати за результатами 

звітного річного періоду. При цьому значення такого коефіцієнта має бути меншим 

від темпу зміни показника «багатство». Схематично така залежність може бути 

представлена у вигляді наступних кривих (рис. 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   – багатство; 

                   – поправочний коефіцієнт до ставки податку на доходи фізичних осіб 
 

Рис. 3.2. Логічна схема застосування поправочного коефіцієнта до ставки 

податку на доходи фізичних осіб в залежності від параметрів зміни показника 

«багатство» 

Джерело: власна розробка. 
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На рис. 3.2 можна побачити, що при позитивному (ріст та стабільна динаміка) 

тренді показника «багатство» (ліва шкала) значення корегуючого коефіцієнта до 

ставки податку (К1) не повинно перевищувати 1 (лінія відсічення АВ). Це виглядає 

логічним з тих позицій, щоб не знівелювати позитивний результат зростання 

добробуту населення. В такий спосіб також вбачається можливим певним чином 

зменшити ймовірність інфляційного чинника внаслідок зростання доходів фізичних 

осіб.  

При негативному ж тренді показника «багатство» (права шкала) значення 

корегуючого коефіцієнта до ставки податку (К4) має бути більшим від темпу падіння 

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

збіднення платників податку. При цьому відповідному захисту підлягатимуть, у 

першу чергу, саме незаможні категорії платників податку. 

Запропонований підхід, на нашу думку, покликаний забезпечити певне 

вирівнювання рівня платоспроможності фінансів домогосподарств, тим самим 

забезпечуючи їх певну стійкість, у першу чергу, на споживчому ринку, а відтак 

певний рівень добробуту, в різних за характером умовах формування останнього. До 

таких умов можна віднести, у першу чергу, економічні спади, які призводять до 

зменшення багатства. В Україні це наочно ілюструє рис. 3.3. 
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Рис. 3.3. Динаміка медіанного значення розміру багатства на одну особу в 

Україні у  2000–2016 рр., дол. США  

Джерело: побудовано за даними [65, C. 187]. 
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Запропонований підхід може бути застосований як альтернативний методу 

корегування зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб на інфляцію, який має 

застосування у світі та на запровадженні якого в Україні акцентує увагу 

Л.Задорожня, зазначаючи, що «з огляду на кризові явища в економіці, доцільно 

запровадити перерахунок податкових зобов’язань з ПДФО для зменшення 

негативного впливу інфляції на доходи населення, особливо в контексті різкого 

зменшення багатства» [65, C. 190]. Водночас останній, як на наш погляд, значно в 

меншому обсязі враховує параметри зміни багатства і може виступати лише 

тимчасовим методом корегування податку на доходи фізичних осіб до опрацювання 

методики такого корегування стосовно об’єкта «багатство». 

І на останнє. Вбачається доречним постановочно поставити питання про 

можливість запровадження у перспективі, після належного апробування 

прогресивно-регресивної моделі, дворівневого податку на доходи фізичних осіб – 

загальнодержавного та місцевого. Загальнодержавним податком передбачається 

оподатковувати надвисокі доходи, у зв’язку з чим левова частка громадян, які 

належатимуть до середнього класу, зазначений податок не сплачуватиме. 

Наприклад, у США прибутковий податок на федеральному рівні не сплачують 

майже половина домогосподарств [65, С. 58]. За рахунок такого податку на 

державному рівні доцільно формувати фінансовий ресурс для реалізації 

капіталомістких регіональних інвестиційних проектів, для реалізації яких 

недостатньо коштів з місцевих бюджетів. 

Суттєвого удосконалення, на наш погляд, потребує такий вид податкових 

пільг, як податкова знижка. Йдеться, насамперед, про якісне розширення її 

структури. Необхідність перегляду існуючого порядку застосування податкової 

знижки у всьому її різноманітті виглядає доцільною з тих позицій, що, як зазначає 

Л.Задорожня, «про низьку регулятивну ефективність податкових знижок з ПДФО 

свідчить той факт, що відношення кількості їх одержувачів серед зайнятого 

населення у віці 15-70 років не перевищує 1%» [64, C. 31]. Тобто, по суті, податкова 

знижка у всій своїй сукупності не виступає дієвим інструментом в процесі 
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оподаткування доходів фізичних осіб. Відтак виглядає доцільним здійснення 

наступних кроків у напрямі удосконалення податкової знижки.  

Так, при використанні податкової знижки, наданої у зв’язку з компенсацією 

вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти самого платника податку 

або його родича першого ступеня споріднення (яка серед інших видів податкових 

знижок є найбільш вживаною), виглядає доцільним зняти обмеження щодо 

граничної суми, яка може бути включена до знижки (розраховується як добуток 

коефіцієнту 1,4 на розмір мінімальної заробітної плати).  

З приводу податкової пільги щодо віднесення до доходів, які не включаються 

до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, суми, 

сплаченої роботодавцем на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних 

навчальних закладів за фізичну особу, але за умови, що вона уклала з ним 

письмовий договір (контракт) про взяті зобов’язання з відпрацювання у такого 

роботодавця після закінчення вищого та/або професійно-технічного навчального 

закладу і отримання спеціальності (кваліфікації) не менше ніж три роки, незалежно 

від того, чи перебуває ця особа у трудових відносинах з роботодавцем, вбачається 

доцільним поширити цю преференцію на будь-яких осіб, які здобувають ту чи іншу 

освіту вперше та оплату за навчання яких здійснює будь-яка особа, незалежно від 

того, чи бере особа, яка навчається, на себе зобов’язання оформити трудові 

відносини з таким спонсором.  

Такий підхід виглядає доцільним з огляду на те, що, як вірно зазначає 

Л.Задорожня, «цей інструмент є дуже прогресивний, однак він не враховує сучасні 

тенденції освіти, а саме постійне підвищення кваліфікації працівника (протягом 

усього життя). Оскільки знання є необхідним в процесі побудови економіки 

інноваційного типу, а підвищення кваліфікації за рахунок бюджетних коштів часто є 

неможливим, та іноді негнучким до швидкозмінних умов, то більш ефективним 

було б стимулювання громадян здобувати необхідні їм навички та вміння за власний 

кошт, але з можливістю за результатами податкового року отримувати знижку на 

суму понесених витрат». [64, C. 31] Головним критерієм при застосуванні зазначеної 
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пільги слід вважати інвестування в людський капітал, який, як вже було зазначено, є 

одним з основних чинників зростання добробуту домогосподарств. 

Доцільним також виглядає підвищення порогового значення податкової 

знижки на суму, що сплачена у вигляді пожертвувань або благодійних внесків 

неприбутковим організаціям, що зареєстровані в Україні, що зумовлено загальною 

складною ситуацією з фінансуванням у багатьох сферах. Такий захід, на нашу 

думку, сприяв би зростанню потенціалу благодійництва та його ролі у ресурсному 

забезпеченні реалізації відповідних програм. З метою запобігання мінімізації 

податкових зобов’язань через створення різноманітних схем можливо визначати на 

підзаконному рівні переліки суб’єктів отримувачів благодійної допомоги. 

Такими ж заниженими вважаємо порогові значення розміру податкової 

знижки на сплату страхових платежів та пенсійних внесків. З огляду на слабкість та 

обмеженість вітчизняного ринку фінансових послуг України, виглядає доцільним 

підвищення рівнів таких порогових значень, що забезпечуватиме активізацію 

населення щодо вкладання власних коштів у відповідні фінансові інструменти з 

метою підвищення власного добробуту. 

Такий же підхід має бути застосований і щодо такого виду податкової знижки, 

як віднесення до неї частини суми процентів, сплачених платником податків за 

користування іпотечним житловим кредитом, суми видатків на будівництво 

(придбання) доступного житла та процентів за ним. З огляду на співвідношення 

вартості нового житла та доходів населення такий захід є повною мірою 

обґрунтованим. З метою стмулювання попиту на житло поза межами 

високоурбанізованих центрів можливе запровадження диференціації розміру даного 

виду пільги в залежності від типів поселень, де розміщений об’єкт іпотеки.  

Також при застосуванні такої податкової пільги, як включення до податкової 

знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками 

звітного податкового року частини суми процентів, сплачених таким платником 

податку за користування іпотечним житловим кредитом, виглядає доцільним 

застосовувати корегуючі (у бік збільшення) коефіцієнти до коефіцієнта, що враховує 

мінімальну площу житла для визначення податкової знижки (яка, зокрема, 
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встановлена на рівні 100 квадратних метрів), в залежності від складу сім’ї платника 

податку (базовим коефіцієнтом при цьому має бути, наприклад, сім’я, яка 

складається з понад як 3 осіб). 

Виглядає, на нашу думку, доцільним також розглянути питання при 

інвестуванні платником податку коштів у житлове будівництво про виключення 

частини таких витрат з оподатковуваного доходу. Такий підхід може бути 

застосований щодо платників податку, сукупний оподатковуваний дохід 

домогосподарств яких в розрахунку на одного члена такого домогосподарства не 

перевищує певну суму. 

Вбачається доцільним запровадити такий вид податкової знижки, як 

вираховування з доходу до оподаткування витрат на утримання дітей у дитячих 

дошкільних закладах, навчання в школах). Такої думки дотримується, зокрема, 

О.П.Кириленко з групою авторів, які пропонують за підсумками року «залишити 

практику повернення кредиту за сплачені платником податку кошти, спрямовані на 

виконання ним сімейних обов’язків (додавши, окрім плати за навчання дітей, також 

витрати на утримання дітей у дитячому садку та аналогічні їм витрати)» [86, С. 252]. 

До переліку вилучень з суми податкового зобов’язання за підсумками звітного 

періоду слід додати витрати платника податку на ліки, проведення періодичної 

діагностики, що зумовлено характером хвороби і які є обов’язковими для 

відповідних категорій хворих. Тим більше, що навіть у державних та комунальних 

медичних закладах відповідні послуги є платними у вигляді благодійної допомоги. 

У разі значних сум, які перевищують дохід та зменшують або взагалі зводять 

до нуля податок на доходи фізичних осіб у звітному періоді, варто застосовувати 

розстрочення відповідних сум на кілька наступних податкових періодів. 

Значний потенціал, з точки зору підвищення стимулюючої функції податку на 

доходи фізичних осіб, мають податкові пільги так званого енергетичного 

спрямування. У даному випадку слід вести мову як про зняття обмежень щодо кола 

суб’єктів, при наданні відповідної фінансової допомоги з боку яких на реалізацію 

проектів з енергозбереження сума такої допомоги може бути віднесена до доходів, 

які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного 
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доходу, так і віднесення до таких витрат суми процентів при користуванні кредитом 

фінансової установи, наданого на реалізацію такого проекту.  

Застосування таких пільг у повному обсязі вбачається можливим і доцільним 

після формування належної законодавчої бази у сфері енергоефективності будівель. 

У такому разі видається можливим і доцільним застосування диференційованих 

понижуючих коефіцієнтів  в залежності від типу проекту енергозбереження, який 

реалізує платник податку (йдеться, зокрема, про комплексну програму 

енергозбереження, чи про її часткову реалізацію – в частині, наприклад, окремо чи в 

певних співвідношеннях таких заходів, як утеплення, встановлення 

енергозберігаючого обладнання, заміни вікон тощо).  

Чинна ж податкова пільга щодо надання права платнику податку включити до 

податкової знижки у зменшення його оподатковуваного доходу за наслідками 

звітного податкового року фактично здійснені ним протягом звітного податкового 

року витрати в межах суми коштів, сплачених платником податку у зв’язку із 

переобладнанням транспортного засобу, що належить платникові податку, з 

використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, 

стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива, може бути (і вбачається 

доцільною) шляхом включення до таких витрат також витрат на придбання 

автомобіля (чи іншого транспортного засобу) з електричним двигуном. 

Перспективними і загалом новими напрямами підвищення стимулюючої ролі 

податку на доходи фізичних осіб можна вважати розширення переліку витрат, на 

суму яких може зменшуватися оподатковуваний дохід, та/або застосування 

понижуючих коефіцієнтів до основної ставки податку у разі здійснення платником 

податку таких витрат: 

оплата послуг за приєднання до систем енергопостачання (електро-, газо-, 

водопостачання) – зазначена податкова преференція покликана зменшити фінансове 

навантаження на платника податку при здійсненні індивідуального житлового 

будівництва, зважаючи на те, що чинні процедури отримання відповідних послуг 

необґрунтовано, з огляду на існуючі методики формування плати за їх надання, є 

досить обтяжливими з фінансової точки зору; 
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фінансування капіталомістких інфраструктурних проектів, таких, як 

асфальтування вулиць, прокладання центральних мереж електро-, газо-, 

водопостачання та водовідведення (що на сьогодні є поширеною практикою при 

здійсненні індивідуального житлового будівництва) – при застосуванні відповідної 

податкової пільги вбачається доцільним, з огляду на розмір понесених витрат, також 

проведення взаємозаліку між понесеними платником податку відповідними 

витратами та нарахованою йому сумою податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки (при суттєвому перевищенні суми відповідних витрат над сумою 

майнового податку, яку неможливо покрити протягом окремого бюджетного року, 

такий взаємозалік має бути пролонгований на період до моменту повного покриття 

таких витрат майновим податком). Якщо ж проведення зазначеного взаємозаліку 

неможливе з причини, зокрема, невстановлення у відповідному населеному пункті 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, доцільно передбачати 

пряму компенсацію такому платнику понесених ним відповідних витрат за рахунок 

бюджету. В доповнення до зазначеного слід акцентувати увагу на важливому 

аспекті цієї проблеми, який полягає у створенні законодавчих передумов для 

легалізації відповідних видів діяльності, розширення на цій основі податкової бази. 

Удосконалення, як на нашу думку, потребує порядок оподаткування доходів 

фізичних осіб, отриманих від продажу нерухомого майна, відмінного від земельної 

ділянки. У даному випадку вбачається кілька варіантів вирішення цього питання. 

Варіант 1. За цього варіанту видається доцільним дотримуватися наступних 

умов: по-перше, слід зняти будь-яке обмеження на період, протягом якого 

відповідний об’єкт повинен перебувати у власності платника податку (на сьогодні 

такий період становить 3 роки), при дотриманні якого дохід, отриманий від продажу 

такого об’єкта в кількості не більше одного в рік, не підлягає оподаткуванню; по-

друге, оподатковуватися має лише дохід, розрахований як різниця між ціною 

придбання і ціною продажу об’єкта, скоригований на показник інфляції за період 

перебування такого об’єкта у власності платника податку.  

Для розрахунку оподатковуваного доходу може бути застосована наступна 

формула (3.5): 
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ПДі = (Цп – Цк) х Кізі,            (3.5),    де: 

ПД – приріст доходу за і-й період; 

Цп – ціна продажу об’єкта; 

Цк – ціна купівлі об’єкта; 

Кізі – коефіцієнт інфляційного знецінення за і-й період. 

 

Коефіцієнт інфляційного знецінення розраховується як (3.6): 

Кізі = (100 – Ісці) / 100   (3.6), де: 

І сці – індекс споживчих цін за і-й період. 

 

Якщо Кізі ˂ 0 (тобто має від’ємне значення), приріст доходу (ПД) не 

оподатковується. Додатковим поправочним коефіцієнтом до суми оподатковуваного 

доходу може бути сума витрат на поточний та/або капітальний ремонт об’єкта, 

підтверджена документально. 

Варіант 2. Оподаткуванню підлягає лише дохід, отриманий платником 

податку від продажу об’єкта, який набутий у власність в будь-який інший спосіб, 

відмінний від придбання чи будівництво його за власні кошти. Йдеться, зокрема, 

про дарування та спадщину (за винятком, якщо обидва способи мають місце від 

членів родини першого ступеня споріднення).  

Вилучення з оподатковуваного доходу від продажу об’єкта, набутого у 

власність шляхом придбання чи будівництва, обґрунтовується нами тим, що у 

даному випадку йдеться не про що інше, як про трансформацію форм активу: з 

грошової в речову – стадія придбання чи будівництва об’єкта; з речової в грошову – 

стадія продажу об’єкта. За аналогією із збереженням статку у грошовій формі, 

особливо, якщо таке збереження відбувається в іноземній валюті, жодних 

податкових зобов’язань щодо зміни вартості грошового активу не відбувається. За 

цією ж аналогією не повинен виникати об’єкт оподаткування і при збереженні 

статків у речовій формі – тобто у формі нерухомого майна, яке в подальшому 

трансформується у первісну форму – грошову. 

Вбачається також доцільною зміна порядку оподаткування доходу, 

отриманого у вигляді дарунку від особи першого ступеня споріднення. Адже, хоча 

така операція й оподатковується податком на доходи фізичних осіб за нульовою 
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ставкою [156], водночас має місце справляння державного мита за нотаріальне 

посвідчення відповідних угод, яке справляється в розмірі 1% суми договору, але не 

менше одного мінімуму доходів фізичних осіб. Таким чином, державне мито по суті 

виступає нічим іншим, як завуальованим податком на доходи фізичних осіб. 

Вважаємо доцільним приведення порядку справляння державного мита при 

нотаріальному посвідченні операцій з дарування нерухомого майна між особами 

першого ступеня споріднення до порядку, який застосовується при нотаріальному 

посвідченні спадщини, що передбачає прив’язку ставки державного мита до кількох 

розмірів неоподатковуваного мінімуму (зокрема, до 2 неоподатковуваних мінімумів 

доходів фізичних осіб (що становить усього 34 грн.); державне ж мито при 

даруванні відповідного об’єкта нерухомості може складати кілька тисяч (а той 

десятків тисяч гривень). Адже зазначені операції фактично є однаковими по суті. 

Крім того, різні порядки оподаткування двох, рівнозначних за природою, операцій 

не узгоджується, власне, з природою державного мита, яке справляється з фізичних 

та юридичних осіб за вчинення в їхніх інтересах ій та видачу документів, що мають 

юридичне значення, уповноваженими на те органами. Принагідно зауважимо, що «у 

деяких країнах, таких як Італія, Люксембург, Австралія, Канада і Нова Зеландія, 

спадок узагалі не розглядається як об’єкт, з якого сплачується податок» [120]. 

На завершення – виглядає доцільним запровадити електронний сервіс із 

застосуванням так званого tax calculator – податкового калькулятора, спроможного 

обрахувати обсяг фіскальгних зобов’язань платника податку [120]. 

 

Висновки до розділу 3. 

1. Входження в новий етап реформування системи управління розвитком 

територій, в основу якого покладається бюджетна децентралізація, покликана 

підвищити спроможність територіальних громад, передбачає зміну підходів до 

використання фіскальних інструментів, орієнтованих на формування ресурсної бази 

місцевого самоврядування, а в їх складі – податку на доходи фізичних осіб. 

Зазначений податок, не дивлячись на те, що він виконує основну 

бюджетоутворюючу функцію на рівні місцевого самоврядування, в той же час при 
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зміні моделі його зарахування та розподілу між бюджетами різних рівнів є одним з 

найбільш проблемних з точки зору його адміністрування та визначення 

оптимальних параметрів розподілу, в тому числі в контексті співвідношення з 

обсягом надання відповідних послуг населенню на рівні територіальної громади. 

Результатом вирішення цих проблемних питань має стати належна спроможність, в 

тому числі в частині надання відповідних послуг населенню, територіальних громад, 

незалежно від того, є вони суб’єктами об’єднаних територіальних громад, які 

утворюються згідно із законом та перспективним планом утворення територій 

громад, чи ні, в кінцевому підсумку – розвиток місцевого самоврядування на 

недискримінаційній основі.  

2. Підвищення дієвості системи оподаткування доходів фізичних осіб як 

інструменту трансформації їх частини в місцеві фінанси вбачається можливим за 

рахунок: 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; здійснення розподілу 

надходжень від податку на доходи фізичних осіб між місцевими бюджетами різних 

рівнів на основі бюджетної типології останніх з метою збалансування видаткових 

повноважень відповідних бюжетів з їх ресурсними можливостями задля 

забезпечення населення відповідними послугами, а також виходячи з системи 

взаємовідносин в ланцюгах «територія-постачальник робочої сили – територія-

реципієнт робочої сили (сфера прикладання праці)», «територія-постачальник 

робочої сили – територія-надавач послуг». 

3. Основний акцент в забезпеченні високого розподільчого ефекту системи 

оподаткування доходів фізичних осіб має бути, на нашу думку, зроблений на 

гнучкий механізм перерозподілу відповідних надходжень між місцевими 

бюджетами різних рівнів (так званий другий рівень розподілу). При цьому 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 
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на основі бюджетної типології, яка дозволяла б диференціювати параметри 

спроможності територіальних громад, забезпечення їх жителів відповідними 

послугами (за місцем проживання та поза його межами) відповідно до структури 

видаткових повноважень відповідних місцевих бюджетів.  

4. Модернізована система оподаткування доходів фізичних осіб в Україні має 

базуватися на таких основних елементах: 

введення неоподатковуваного мінімуму (з одночасним скасуванням 

податкової соціальної пільги), незалежно від рівня доходу платника податку, яким 

має бути саме реальний прожитковий мінімум. У разі оподаткування 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 – з метою 

стимулювання переходу на оподаткування сукупного доходу домогосподарства 

(сім’ї); розмір такого неоподатковуваного мінімуму може збільшуватися для 

окремих категорій громадян, які за станом здоров’я потребують значних витрат на 

лікування, реабілітацію, транспортні послуги тощо; 

запровадження прогресивно-регресивної моделі з 6-ти ступеневою шкалою 

оподаткування, інтервали якої диференціюються пропорційно відповідній величині 

реального прожиткового мінімуму (відповідно, 1-й інтервал має становити до 10000 

грн., 2 – 10001-30000 грн., 3 – 30001-100000 грн., 4 – 100001-500000 грн., 5 – 500001-

1000000 грн., 6 – понад 1000000 грн. – станом на 2017 р.), виходячи з необхідності 

забезпечення відповідності критерію «достатність доходу», із встановленням в 

розрізі таких інтервалів податкових ставок – відповідно 0, 10, 15, 20, 25 та 18% (з 

суми перевищення доходу над його значенням у попередньому податковому 

інтервалі); 

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 інвалідів, які перебувають на утриманні платника податку, типу території 

(регіональний коефіцієнт), динаміки показника «багатство» тощо;  
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якісне розширення структури та підвищення порогових значень абсолютних 

обмежень розмірів такої пільги, як податкова знижка, виходячи із завдання 

підвищення платоспроможності фінансів домогосподарств, насамперед, в частині 

збільшення інвестування в людський капітал, підвищення комфортності власного 

середовища, різноманітні фінансові інструменти; 

запровадження (на добровільній основі) інституту оподаткування сукупного 

доходу домогосподарства (сім’ї) з встановленням понижуючого коефіцієнта до 

кінцевої ставки податку на доходи фізичних осіб чи оподатковуваного доходу, 

диференційованої в залежності від розміру домогосподарства, віку та стану здоров’я 

його членів тощо. 

5. З метою підвищення ефективності адміністрування податку на доходи 

фізичних осіб виглядає доцільним запровадження в системі Державної фіскальної 

служби України електронного сервісу (так званого tax calculator - податкового 

калькулятора), робота якого побудована за принципом алгоритму, що дозволяє 

шляхом здійснення платником податку послідовних кроків визначити кінцевий 

обсяг податкового зобов’язання з урахуванням встановлених чинним податковим 

законодавством податкових пільг. Розрахована у такий спосіб сума податкового 

зобов’язання має вважатися узгодженою з податковими органами і остаточною для 

сплати.  

6. При оподаткуванні доходу, отриманого від продажу нерухомого майна, 

відмінного від земельної ділянки, оподатковуватися має лише дохід, розрахований 

як різниця між ціною придбання і ціною продажу об’єкта, скоригований на показник 

інфляції за період перебування такого об’єкта у власності платника податку, або ж 

лише дохід, отриманий платником податку від продажу об’єкта, який набутий у 

власність в будь-який інший спосіб, відмінний від придбання чи будівництво його за 

власні кошти (дарування, спадщина). 

 

Основні результати розділу опубліковані у таких наукових працях  автора [80, 

115, 228, 229, 230, 233, 234], а також у розділі використовувались такі джерела [5, 

13, 17, 27, 28, 41, 51, 60, 63, 64, 65, 69, 71, 74, 86, 90, 91, 99, 101, 120, 133, 147, 149, 
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156, 161, 163, 164, 169, 170, 171, 172, 174, 177, 179, 188, 206, 224, 235, 243, 244, 252, 

266]. 
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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 не дозволяє формувати довгострокові 

стратегії фінансової поведінки фізичних осіб; неврахування об’єктивних величин 
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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-
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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. 

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 якісного 

розширення структури та підвищення порогових значень абсолютних обмежень 

розмірів податкових пільг, розширення їх переліку за рахунок пільг, орієнтованих 
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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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Додаток А 

 
Доходи домогосподарств 

  

 

Критерії класифікації доходів домогосподарств  Види доходів домогосподарств 

   

За матеріально-

речовою 

формою  

 

 

 

 

грошові (сукупність грошових коштів, отриманих членами домашніх господарств у вигляді 

заробітної плати, доходу від індивідуальної трудової та підприємницької діяльності, соціальних 

трансфертів, доходів від власності, коштів від продажу продукції особистого підсобного 

господарства, грошової допомоги від родичів та інших грошових надходжень) 

негрошові або натуральні (надходження продукції від особистого підсобного господарства та в 

порядку самозаготівель, пільги та субсидії безготівкові, вартість безкоштовних послуг від установ 

соціальної сфери, надходження натурою від підприємств, держави, громадських організацій, 

інших домогосподарств) 

 

За економічним 

походженням 

І доходи, зароблені власною працею 

доходи від реалізації активів, що перебувають у власності 

доходи від фінансових активів 

трансфертні платежі з державного бюджету та позабюджетних фондів 

інші доходи 

ІІ доходи, пов’язані з участю у процесі виробництва товарів і послуг, які інші члени суспільства 

купують за гроші 

грошові виплати за рахунок державних фондів фінансових ресурсів, а також за рахунок фондів 

благодійних і некомерційних організацій 

доходи, пов’язані з фінансовими операціями: проценти за вкладами, страхові відшкодування, 

доходи від операцій з цінними паперами, валютою тощо 

ІІІ оплата праці найманих працівників 

змішаний дохід (прибуток) роботодавців, які є власниками некорпоративних підприємств 

домашніх господарств та використовують працю найманих працівників 

змішаний дохід (прибуток) самостійно зайнятих працівників, які є власниками некорпоративних 

підприємств домашніх господарств та не використовують працю найманих працівників 

доходи від власності та трансферти 

 

За 

рівномірністю 

надходжень  

 регулярні доходи (оплата праці, орендна плата тощо) 

періодичні доходи (авторські гонорари, доходи від цінних паперів тощо) 

випадкові або разові доходи (подарунки, доходи від реалізації майна) 

 

За можливістю 

розпорядження 

 мобільні (якими населення розпоряджається без будь-яких обмежень) 

іммобільні (негрошові надходження у вигляді послуг установ соціальної сфери: охорони здоров’я, 

культури тощо, які мають цільове спрямування) 

 

За стадіями 

розподілу  

 на стадії первинного розподілу: трудові або зароблені (оплата праці, доходи від підприємницької 

діяльності та самозайнятості) і нетрудові або отримані (доходи від власності) 

на стадії вторинного розподілу: поточні трансферти (державні соціальні допомоги та інші поточні 

трансферти: перекази, компенсації, чисті страхові відшкодування тощо) 

 

За критерієм 

суспільного 

визнання 

 легальні (отримані від діяльності в легальному секторі економіки) 

тіньові (неоподатковувані доходи, джерелом яких є законодавчо дозволені в країні види 

діяльності) 

кримінальні доходи (джерелом яких є кримінальна діяльність, законодавчо заборонена в країні: 

наркобізнес, торгівля людьми, зброєю тощо) 

 

Рис. А.1 Систематизована класифікація доходів домогосподарств  
Джерело: складено на основі узагальнення підходів різних авторів [97; 50; 233; 213;121] 



Додаток Б 

Таблиця Б.1 
 

Диференціація життєвого рівня населення України у 2010-2016 рр.
 
 

 (без урахування тимчасово окупованої території Автономоної Республіки Крим та м. Севастополя) 

  

Показники   2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Чисельність населення із середньодушовими еквівалентними 

загальними доходами у місяць, нижчими законодавчо 

встановленого прожиткового мінімуму:   

млн. осіб 3,6 3,2 3,8 3,5 3,2 2,5 1,5 

у відсотках до загальної чисельності населення 8,6 7,8 9,0 8,3 8,6 6,4 3,8 

Чисельність населення із середньодушовими еквівалентними 

загальними доходами у місяць, нижчими фактичного 

прожиткового мінімуму:   

млн. осіб … … … … 6,3 20,2 19,8 

у відсотках до загальної чисельності населення … … … … 16,7 51,9 51,1 

Довідково:   

середньорічний розмір законодавчо встановленого 

прожиткового мінімуму (у середньому на одну особу в місяць, 

грн) 843,2 914,1 1042,4 1113,7 1176,0 1227,3 1388,1 

середньорічний розмір фактичного прожиткового мінімуму (у 

середньому на одну особу в місяць, грн) … … … … 1357,6 2257,0 2646,4 

Квінтильний коефіцієнт диференціації загальних доходів 

населення, разів 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

Квінтильний коефіцієнт фондів (по загальних доходах), разів 3,5 3,4 3,2 3,3 3,1 3,2 3,0 

Джерело: [139] 

 



 

 

 

Додаток В 

Таблиця В.1 

 

Споживання продуктів харчування в домогосподарствах України у 2010-2016 рр.  

 (без урахування тимчасово окупованої території Автономоної Республіки Крим та м. Севастополя) 

  

Показники   2010 2011 2012 2013 2014 2015
1
 2016

1
 

Споживання продуктів харчування в домогосподарствах (у 

перерахунку в первинний продукт) у середньому за місяць у 

розрахунку на одну особу   

- м’ясо і м’ясопродукти, кг 5,1 5,1 5,0 5,1 4,9 4,6 4,7 

- молоко і молочні продукти, кг 19,2 19,1 19,6 20,3 20,3 19,8 19,6 

- яйця, шт. 20 20 20 20 20 19 19 

- риба і рибопродукти, кг 1,8 1,7 1,7 1,8 1,6 1,2 1,2 

- цукор, кг 3,0 3,2 3,1 3,0 3,0 2,8 2,7 

- олія та інші рослинні жири, кг 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,6 1,5 

- картопля, кг 7,7 7,9 7,8 7,1 6,9 6,6 6,7 

- овочі та баштанні, кг 9,5 9,9 10,1 9,4 9,0 8,8 9,2 

- фрукти, ягоди, горіхи, виноград, кг 3,7 3,7 3,7 4,1 3,7 3,1 3,3 

- хліб і хлібні продукти, кг 9,3 9,2 9,1 9,0 9,0 8,5 8,3 

 Джерело: [139] 

 



  

Додаток Г 

Таблиця Г.1 

Споживання продуктів харчування в домогосподарствах України залежно 

від наявності дітей у їх складі у 2016 р.  

    

(у середньому за 

місяць у розрахунку 

на  одну особу, кг) 

Продукти харчування 

Домогосподарства 

з дітьми 

Домогосподарства 

без дітей 

Хліб і хлібні продукти  7,0 10,0 

М’ясо і м’ясопродукти (в перерахунку на м’ясо) 3,8 4,9 

Риба і рибопродукти 1,2 1,7 

Молоко та сир (в перерахунку на молоко) 11,2 14,4 

Яйця, штук 17 20 

Олія і  жири 

  Масло 0,3 0,4 

сало та жири тваринні 0,3 0,7 

олія та інші рослинні жири 1,2 1,8 

Фрукти, ягоди, горіхи, виноград, кавуни, дині 4,0 4,2 

Овочі, картопля, гриби 11,9 16,7 

Цукор (включаючи цукор, використаний на 

кондитерські вироби), мед 2,2 2,9 

Джерело: [23]. 
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Додаток Д 

Таблиця Д.1 

Оподаткування доходів фізичних осіб в країнах-членах Європейського Союзу у 

2013 р. 

Країна ЄС-27 Шкала оподаткування, % 

Прогресивна (гранична 

ставка) 

Пропорційна 

Швеція  56,6  

Данія  55,56  

Нідерланди 52,0  

Іспанія 52,0  

Австрія 50,0  

Бельгія 50,0  

Великобританія  45,0  

Фінляндія 51,13  

Ірландія 48,0  

Португалія 48,0  

Німеччина 45,0  

Греція 42,0  

Франція 45,0  

Італія 43,0  

Люксембург 43,6  

Словенія  50,0  

Мальта 35,0  

Кіпр 35,0  

Польща 32,0  

Латвія - 24,0 

Естонія - 21,0 

Словаччина - 19,0 

Угорщина - 16,0 

Румунія - 16,0 

Чехія - 22,0 

Литва - 15,0 

Болгарія - 10,0 

Джерело: [214]. 
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Додаток Е 

Таблиця Е.1 

Цільові групи представників середнього класу 

Цільові групи 

представників 

середнього класу 

Представники цільової групи Споживча та інвестиційна 

спроможність представників 

цільової групи 

«старий» середній 

клас 

«становить близько третини усього 

прошарку. Це люди, які володіють 

засобами виробництва, тобто 

підприємці й бізнесмени, 40% з яких 

заробляють свій капітал у сферах 

торгівлі та послуг» 

зазначена група громадян є 

активною у сфері споживання 

дорогих товарів, в тому числі за 

кордоном, має заощадження, 

характеризується високим 

ступенем готовності до 

ризикованих інвестицій 

«новий» середній 

клас 

представлений офісними працівниками, 

які, «як правило, … отримують в місяць 

в середньому 1 тис. дол. США, але 

часто не мають квартири, авто, а також 

повністю залежні від роботодавця, через 

що їхнє становище дещо хитке і 

невпевнене» 

мають високий потенціал в 

частині інвестування у житлове 

будівництво, схильні до 

заощаджень, є активними в 

сегменті споживання 

автомобілів середнього класу 

 

«новий» середній 

клас 

«люди, котрим родичі присилають з-за 

кордону кошти, через що вони себе 

добре почувають, тож можуть не 

працювати»; сюди ж, як правило, 

відносяться непрацюючі діти заможніх 

батьків, які автоматично зараховуються 

останніми досереднього класу 

є активними на споживчому 

ринку, мають низьку 

платоспроможність до 

здійснення заощаджень та 

інвестування 

Джерело: складено за даними [45]. 
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Додаток Ж 

Таблиця Ж.1 

Ставки податку з доходів фізичних осіб в деяких країнах світу, % 

 

Країна Ставка податку з 

доходів фізичних 

осіб, % 

Країна Ставка податку з 

доходів фізичних 

осіб, % 

Австралія  0-45 Німеччина  0-45 

Австрія 21- 50 Норвегія  0-47,8 

Бельгія 54 Польща  0; 18; 32 

Білорусь  21-50 Португалія  10,5-40 

Болгарія 10 Росія  13 

Бразилія 7,5 - 27,5 Румунія 16 

Великобританія  0-50 Сербія 10 - 20 

Греція 0 - 45 Сінгапур   3,5-20 

Данія  36,57-60 Словаччина 19 

Естонія 21 Словенія 16 - 41 

Ізраїль 10 - 45 США 10-35 

Індія 10 - 30 Туніс 15 - 35 

Індонезія 5 - 30 Туреччина 15 - 35 

Ірландія 20 - 41 Угорщина 41 

Іспанія  0-47 Фінляндія  9-32 

Італія  23-43 Франція  0-40 

Канада  0-29 Хорватія  15-45 

Китай  5-45 Чехія  15 

Кіпр 20 - 30 Чорногорія 12 

Латвія 26 Швейцарія  0-13,2 

Литва 15 Швеція  28,89-59,09 

Люксембург 39 Японія  5-50 

Мальта 15 - 35 ЄС 37,5 

Нідерланди  0-52 Зона євро 42,4 

Джерело: [160, С. 355; 239]. 
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Додаток К 

Таблиця К.1 

Структура грошових витрат домогосподарств за децильними (10%-ми) 

групами залежно від розміру середньодушових еквівалентних грошових 

доходів в Україні у 2016 р. (у середньому за місяць у розрахунку на одне 

домогосподарство, %) 
Витрати 

В
сі

  

д
о

м
о
го

сп
о

д
ар

ст
в
а 

у тому числі за децильними (10%-ми) групами за рівнем середньодушових еквівалентних 
грошових доходів у місяць 

П
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ш
а 
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н

и
ж

ч
а)

 

д
р

у
га
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ет

я 

ч
ет

в
ер

та
 

п
'я

та
 

ш
о
ст
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сь
о

м
а 

в
о
сь

м
а 

д
ев

'я
та

 

Д
ес

я
та

 

 (
в
и

щ
а)

 

Продукти харчування та безалкогольні 

напої 46,0 55,7 55,2 52,1 50,9 48,6 48,3 46,6 44,2 42,0 35,0 

Алкогольні напої 1,2 0,9 0,8 1,0 1,2 1,0 1,2 1,2 1,4 1,4 1,5 

Тютюнові вироби 2,1 3,0 2,2 2,7 2,8 2,0 2,1 1,9 2,2 1,8 1,6 

Одяг і взуття  7,3 5,9 5,5 5,9 6,8 7,7 7,4 7,8 7,6 8,5 7,7 

Житло, вода, електроенергія, газ та інші 

види палива  15,8 14,4 14,6 15,7 17,1 17,1 15,7 15,8 15,6 16,5 14,8 

Довідково: оплата житла, комунальних 

продуктів та послуг 14,0 12,5 13,2 13,8 14,4 14,9 14,1 14,2 13,9 14,6 13,5 

Предмети домашнього вжитку, побутова 
техніка та поточне утримання житла 2,0 1,5 1,5 1,7 1,6 1,6 2,1 1,8 2,4 2,3 2,7 

Охорона здоров'я 4,4 4,1 4,8 4,3 4,1 4,9 3,7 4,6 4,5 4,9 4,3 

Транспорт  3,8 1,9 1,9 2,5 2,8 3,2 3,7 3,4 4,6 4,2 6,0 

Зв'язок 2,8 3,0 2,9 3,0 2,7 2,7 2,8 2,7 2,7 2,6 2,6 

Відпочинок і культура  1,8 0,9 1,0 1,0 1,3 1,3 2,0 2,3 2,4 2,0 2,3 

Освіта  1,0 0,9 0,6 1,1 0,9 0,8 1,1 1,1 0,6 1,6 0,8 

Ресторани та готелі 2,2 1,7 1,7 1,0 1,2 1,4 1,9 2,2 2,3 2,3 4,0 

 з них  
           харчування поза домом 2,0 1,3 1,0 0,9 1,1 1,4 1,5 1,9 2,1 2,1 3,6 

витрати на оплату путівок на бази 

відпочинку тощо 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Різні товари та послуги 2,7 2,3 2,3 2,6 2,1 2,4 2,6 2,9 2,9 2,9 3,3 

Споживчі грошові витрати 93,1 96,2 95,0 94,6 95,5 94,7 94,6 94,3 93,4 93,0 86,6 

Розподіл споживчих грошових витрат: 

           
продовольчі товари 49,3 59,6 58,2 55,8 54,9 51,6 51,6 49,7 47,8 45,2 38,1 

непродовольчі товари 29,4 25,2 26,6 27,8 29,5 30,6 30,0 30,4 30,0 30,8 29,9 

послуги 14,4 11,4 10,2 11,0 11,1 12,5 13,0 14,2 15,6 17,0 18,6 

Довідково: витрати на продовольчі товари 

та харчування поза домом 51,3 60,9 59,2 56,7 56,0 53,0 53,1 51,6 49,9 47,3 41,7 

Витрати на особисте підсобне господарство 1,5 2,2 2,3 2,0 1,6 1,8 1,6 1,3 1,2 1,1 1,2 

Допомога родичам, іншим особам 2,9 1,2 2,1 2,6 1,8 2,4 2,5 2,5 3,2 3,3 4,7 

Купівля нерухомості 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Капітальний ремонт, будівництво  житла та 
інших будівель 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 

Купівля акцій, сертифікатів, валюти, вклади 

до банків 2,1 0,2 0,3 0,5 0,8 1,0 0,9 1,5 1,7 2,1 6,9 

Аліменти  0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,2 

Податки, збори, внески 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 

Інші витрати 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 

Неспоживчі грошові витрати 6,9 3,8 5,0 5,4 4,5 5,3 5,4 5,7 6,6 7,0 13,4 

Всього грошових витрат 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Джерело: [127]. 
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Продовження додатку К 

Таблиця К.2 

 

Грошові витрати домогосподарств на харчування за децильними  (10%-

ми) групами залежно від розміру середньодушових еквівалентних грошових 

доходів в Україні у 2016 р. (у розрахунку на одне домогосподарство)
 
 

Витрати 

В
сі

 д
о

м
о
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сп

о
д

ар
ст

в
а
 

у тому числі за децильними (10%-ми) групами за рівнем середньодушових 

еквівалентних грошових доходів у місяць 
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ер
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м
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ев

'я
та

 

д
ес

я
та

 (
в
и

щ
а)

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

У середньому за місяць, грн 

Продукти харчування  2326,41 1632,21 1667,24 1938,37 2192,80 2217,14 2446,62 2621,55 2660,47 2823,50 3066,84 

 у тому числі: 
           хліб і хлібопродукти 424,10 376,84 376,86 407,42 427,42 425,22 439,01 458,91 428,63 457,59 443,30 

м'ясо та м'ясопродукти 514,34 309,28 305,07 387,09 468,01 460,75 542,07 619,20 638,69 647,82 766,01 

риба та рибопродукти 121,03 78,25 86,73 101,60 112,57 111,65 119,66 141,36 132,47 147,80 178,28 

молоко, сир та яйця 287,28 185,98 200,84 223,44 269,14 282,92 295,74 314,56 336,29 377,14 387,22 

молоко, сир 239,76 152,56 167,55 185,55 223,52 236,07 242,78 260,81 277,87 319,50 331,83 

яйця 47,52 33,42 33,29 37,89 45,62 46,85 52,96 53,75 58,42 57,64 55,39 

олія та жири 224,01 194,77 197,47 220,82 227,90 224,92 237,04 244,46 229,73 232,93 230,20 

 сало та інші тваринні 

харчові жири 42,43 38,13 36,80 44,24 46,42 43,98 48,05 46,36 40,66 40,65 39,08 

 масло 70,35 52,97 58,11 67,96 72,23 66,50 71,63 78,23 76,57 78,43 80,90 

 олія та інші рослинні 

жири 111,23 103,67 102,56 108,62 109,25 114,44 117,36 119,87 112,50 113,85 110,22 

фрукти 152,21 78,19 88,74 103,06 129,82 140,93 154,49 172,26 185,53 208,28 261,11 

 з них кавуни, дині 50,11 31,04 38,37 41,21 48,92 52,48 45,80 56,79 56,43 59,17 70,96 

овочі, включаючи 

картоплю 169,30 93,30 100,15 117,33 154,90 159,44 184,82 198,37 213,83 223,49 247,64 

з них картопля 37,80 20,63 22,28 24,26 33,03 34,80 43,48 46,69 51,65 51,55 49,72 

цукор, джем, мед, 

сироп, шоколад та 

кондитерські вироби 205,30 158,34 155,93 172,94 194,60 200,58 222,86 229,72 221,64 243,34 253,31 

інші продукти 

харчування 69,30 58,32 55,07 68,53 73,26 71,76 64,92 72,07 78,45 75,98 74,69 

безалкогольні напої 159,54 98,94 100,38 136,14 135,18 138,97 186,01 170,64 195,21 209,13 225,08 

Харчування поза домом  99,03 39,50 30,23 33,31 48,22 64,87 75,86 106,65 129,36 143,10 319,52 

Грошові витрати на 

харчування 2425,44 1671,71 1697,47 1971,68 2241,02 2282,01 2522,48 2728,20 2789,83 2966,60 3386,36 

            
Відсотків 

Продукти харчування  95,9 97,6 98,2 98,3 97,8 97,2 97,0 96,1 95,4 95,2 90,6 

 у тому числі: 
           хліб і хлібопродукти 17,4 22,5 22,3 20,6 19,0 18,6 17,5 16,8 15,4 15,5 13,1 

м'ясо та м'ясопродукти 21,2 18,5 18,0 19,6 20,9 20,2 21,5 22,7 22,9 21,8 22,7 

риба та рибопродукти 5,0 4,6 5,1 5,2 5,0 4,9 4,7 5,2 4,7 5,0 5,3 

молоко, сир та яйця 11,8 11,1 11,8 11,3 12,0 12,4 11,7 11,5 12,1 12,7 11,4 

молоко, сир 9,8 9,1 9,8 9,4 10,0 10,3 9,6 9,5 10,0 10,8 9,8 
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Продовження додатку К 

Продовження таблиці К.2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

яйця 2,0 2,0 2,0 1,9 2,0 2,1 2,1 2,0 2,1 1,9 1,6 

олія та жири 9,2 11,7 11,6 11,2 10,2 9,9 9,4 9,0 8,2 7,9 6,8 

 сало та інші тваринні 

харчові жири 1,7 2,3 2,2 2,3 2,1 2,0 1,9 1,7 1,5 1,4 1,1 

 масло 2,9 3,2 3,4 3,4 3,2 2,9 2,8 2,9 2,7 2,7 2,4 

 олія та інші рослинні 

жири 4,6 6,2 6,0 5,5 4,9 5,0 4,7 4,4 4,0 3,8 3,3 

фрукти 6,3 4,7 5,2 5,2 5,8 6,2 6,1 6,3 6,7 7,0 7,7 

 з них кавуни, дині 2,1 1,9 2,3 2,1 2,2 2,3 1,8 2,1 2,0 2,0 2,1 

овочі, включаючи 

картоплю 7,0 5,6 5,9 6,0 6,9 7,0 7,3 7,3 7,7 7,5 7,3 

з них картопля 1,6 1,2 1,3 1,2 1,5 1,5 1,7 1,7 1,9 1,7 1,5 

цукор, джем, мед, 

сироп, шоколад та 

кондитерські вироби 8,5 9,5 9,2 8,8 8,7 8,8 8,8 8,4 7,9 8,2 7,5 

інші продукти 

харчування 2,9 3,5 3,2 3,5 3,3 3,1 2,6 2,6 2,8 2,6 2,2 

безалкогольні напої 6,6 5,9 5,9 6,9 6,0 6,1 7,4 6,3 7,0 7,0 6,6 

Харчування поза домом  4,1 2,4 1,8 1,7 2,2 2,8 3,0 3,9 4,6 4,8 9,4 

Грошові витрати на 

харчування 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Середній 

еквівалентний розмір 

домогосподарства 

(осіб) 2,11 2,21 1,95 2,15 2,20 2,21 2,14 2,17 2,10 2,06 1,88 

Джерело: [127]. 
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Продовження додатку К 

Таблиця К.3 

 

Споживання продуктів харчування в домогосподарствах України у 2016 

р. (у середньому за місяць у розрахунку на одну особу, кг)
 
 

Продукти харчування 

Всі домогоспо-

дарства 

у тому числі проживають 

у міських поселеннях 
у сільській 

місцевості 
у великих 

містах 

у малих 

містах 
всього 

Хліб і хлібні продукти  8,4 7,3 8,5 7,8 9,6 

М'ясо і м'ясопродукти (в перерахунку на 

м'ясо) 4,3 4,9 4,2 4,6 3,8 

Риба і рибопродукти 1,4 1,5 1,4 1,4 1,4 

Молоко та сир (в перерахунку на молоко) 12,7 12,7 11,4 12,2 13,9 

Яйця, штук 18 20 18 19 16 

Олія і  жири 

     Масло 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 

сало та жири тваринні 0,5 0,4 0,6 0,5 0,6 

олія та інші рослинні жири 1,5 1,4 1,5 1,5 1,5 

Фрукти, ягоди, горіхи, виноград, кавуни, 

дині 4,1 5,6 3,6 4,7 2,8 

Овочі, картопля, гриби 14,1 12,4 13,4 12,8 16,7 

Цукор (включаючи цукор, використаний 

на кондитерські вироби), мед 
2,5 2,4 2,4 2,4 2,7 

Довідково: 

     
М'ясо, м'ясопродукти та сало (в 

перерахунку на м'ясо) 4,9 5,3 4,9 5,1 4,4 

Молоко, молокопродукти та масло (в 

перерахунку на молоко) 19,2 19,9 18,1 19,1 19,4 

Фрукти, ягоди, горіхи, виноград 3,8 5,2 3,5 4,4 2,7 

Картопля 6,8 5,3 6,3 5,7 8,8 

Овочі і баштанні (кавуни, дині) 7,6 7,5 7,2 7,4 8,0 

Джерело: [23]. 



Продовження додатку К 

Таблиця К.4 
 

Споживання продуктів харчування в  домогосподарствах залежно від розміру середньодушових еквівалентних 

загальних доходів в Україні у 2016 р. (у середньому за місяць у розрахунку на одну особу, кг)    
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Всі домогосподарства 8,4 4,3 1,4 12,7 18 0,3 0,5 1,5 4,1 14,1 2,5 4,9 19,2 3,8 6,8 7,6 

Із середньодушовими еквівалентними загальними доходами у 

місяць, грн.  

                до 480,0 8,1 4,2 1,0 7,0 29 0,1 1,8 1,8 5,8 14,4 1,9 6,1 9,3 5,8 9,6 4,8 

480,1-840,0 7,2 1,4 0,9 4,7 10 0,2 0,4 1,0 2,3 10,2 1,9 1,8 8,3 1,5 6,8 4,2 

840,1-1200,0 8,0 2,5 0,9 7,7 14 0,2 0,3 1,3 2,1 9,9 1,8 2,8 11,4 2,1 5,1 4,8 

1200,1-1560,0 7,6 3,2 0,9 8,6 16 0,2 0,4 1,2 2,3 11,0 2,0 3,7 12,6 2,2 6,2 4,9 

1560,1-1920,0 8,0 3,2 1,2 9,7 17 0,3 0,5 1,4 2,9 11,7 2,2 3,8 14,8 2,8 6,0 5,8 

1920,1-2280,0 7,3 3,4 1,2 10,6 16 0,3 0,5 1,3 3,2 11,9 2,1 4,0 16,2 3,1 5,8 6,2 

2280,1-2640,0 8,1 3,8 1,3 11,5 18 0,3 0,5 1,4 3,7 13,1 2,3 4,3 17,7 3,5 6,5 6,8 

2640,1-3000,0 8,5 4,1 1,3 12,4 18 0,3 0,5 1,5 3,9 14,6 2,4 4,7 18,8 3,7 7,1 7,7 

3000,1-3360,0 8,9 4,3 1,5 13,0 19 0,3 0,5 1,5 3,9 14,8 2,8 4,9 18,8 3,7 6,8 8,2 

3360,1-3720,0 8,7 4,9 1,6 14,5 19 0,4 0,6 1,5 4,5 15,1 2,5 5,7 22,2 4,3 7,3 8,0 

понад 3720,0  9,1 5,5 1,8 15,7 20 0,4 0,5 1,6 5,5 16,2 3,0 6,0 23,5 5,1 7,4 9,2 

Джерело: [23]. 
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Таблиця К.5 

 

Споживання продуктів харчування в домогосподарствах за децильними (10%-ми) групами  залежно від розміру 

середньодушових еквівалентних загальних доходів в Україні у 2016 р. (у середньому за місяць у розрахунку на одну 

особу, кг)
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Всі домогосподарства 8,4 4,3 1,4 12,7 18 0,3 0,5 1,5 4,1 14,1 2,5 4,9 19,2 3,8 6,8 7,6 

у тому числі за децильними (10%-ми) групами за рівнем 

середньодушових еквівалентних загальних доходів у місяць 

                перша (нижча) 7,8 3,0 1,0 8,7 16 0,2 0,5 1,3 2,5 11,1 2,1 3,5 13,1 2,4 6,0 5,2 

друга 7,3 3,3 1,2 10,5 16 0,3 0,4 1,4 3,3 11,8 2,1 3,7 15,8 3,1 5,8 6,2 

третя 8,0 3,6 1,2 11,1 16 0,3 0,5 1,4 3,4 13,2 2,3 4,2 17,2 3,1 6,6 6,9 

четверта 8,1 4,0 1,3 11,5 19 0,3 0,5 1,5 3,8 12,8 2,4 4,5 17,9 3,6 6,2 6,8 

п'ята 8,4 4,1 1,3 12,7 17 0,3 0,6 1,5 3,9 14,5 2,4 4,7 19,0 3,7 6,9 7,8 

шоста 8,9 4,3 1,5 13,0 19 0,3 0,4 1,5 4,0 15,3 2,6 4,8 19,0 3,8 7,3 8,2 

сьома 8,7 4,8 1,6 14,3 18 0,4 0,6 1,5 4,3 14,7 2,7 5,4 21,4 4,1 7,1 7,8 

восьма 9,0 5,1 1,7 14,2 20 0,4 0,5 1,5 5,0 16,1 2,8 5,7 21,6 4,7 7,6 8,8 

дев'ята 8,9 5,2 1,6 15,2 20 0,4 0,5 1,6 5,3 15,8 3,1 5,7 22,8 5,1 7,1 8,9 

десята (вища)  9,3 6,4 2,0 17,7 21 0,4 0,5 1,7 6,1 16,8 3,2 6,9 26,5 5,7 7,4 9,8 

Джерело: [23]. 
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Рис. К. 1. Структура грошових витрат міських та сільських 

домогосподарств україни у 2016 р., % 
Джерело: [23]. 
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Таблиця К.6 

 

Споживання продуктів харчування в домогосподарствах залежно від 

наявності дітей у їх складі в Україні у 2016 р. (у середньому за місяць у 

розрахунку на одну особу, кг)
 
 

  

 Продукти харчування  

  

  

Домогосподарства з 

дітьми 

Домогосподарства 

без дітей 

Хліб і хлібні продукти  7,0 10,0 

М'ясо і м'ясопродукти (в перерахунку на м'ясо) 3,8 4,9 

Риба і рибопродукти 1,2 1,7 

Молоко та сир (в перерахунку на молоко) 11,2 14,4 

Яйця, штук 17 20 

Олія і  жири 

  Масло 0,3 0,4 

сало та жири тваринні 0,3 0,7 

олія та інші рослинні жири 1,2 1,8 

Фрукти, ягоди, горіхи, виноград, кавуни, дині 4,0 4,2 

Овочі, картопля, гриби 11,9 16,7 

Цукор (включаючи цукор, використаний на кондитерські вироби), мед 2,2 2,9 

Довідково: 

  М'ясо, м'ясопродукти та сало   (в перерахунку на м'ясо) 4,2 5,6 

Молоко, молокопродукти та масло (в перерахунку на молоко) 16,7 22,1 

Фрукти, ягоди, горіхи, виноград 3,8 4,0 

Картопля 6,0 7,6 

Овочі і баштанні (кавуни, дині) 6,1 9,3 

Джерело: [23]. 
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Таблиця К.7 

Грошові витрати домогосподарств за децильними (10%-ми) групами 

залежно від розміру середньодушових еквівалентних грошових  доходів в 

Україні у 2016 р. (у середньому за місяць у розрахунку на одне 

домогосподарство, грн.)
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грошових доходів у місяць 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Продукти харчування та 

безалкогольні напої 2326,41 1632,21 1667,24 1938,37 2192,80 2217,14 2446,62 2621,55 2660,47 2823,50 3066,84 

Алкогольні напої 62,06 27,12 26,22 35,56 50,64 48,35 59,15 67,33 83,76 91,28 131,33 

Тютюнові вироби 107,71 88,56 65,86 98,71 118,42 89,62 106,43 111,85 135,29 123,23 139,09 

Одяг і взуття  371,05 173,86 165,82 220,42 293,98 350,07 372,97 441,22 457,56 568,83 666,94 

Житло, вода, 

електроенергія, газ та 

інші види палива  798,59 423,98 439,59 584,28 737,30 778,90 792,45 889,11 940,48 1109,15 1292,46 

Довідково: оплата 

житла, комунальних 

продуктів та послуг 709,46 366,94 400,03 513,89 618,62 682,35 711,91 798,39 839,73 983,63 1180,83 

Предмети домашнього 

вжитку, побутова 

техніка та поточне 

утримання житла 103,92 44,20 46,53 63,00 68,26 74,01 104,53 98,93 143,86 156,72 239,35 

Охорона здоров'я 224,89 119,90 143,98 159,61 175,69 224,20 186,94 258,60 273,12 327,71 379,71 

Транспорт  192,47 54,46 58,11 92,37 118,33 144,73 184,40 192,79 274,55 279,16 526,29 

Зв'язок 139,99 90,60 87,80 111,19 118,12 124,55 140,77 153,51 165,40 177,61 230,60 

Відпочинок і культура  91,92 27,20 30,26 36,28 55,48 61,45 103,56 124,30 144,93 135,62 200,32 

Освіта  48,68 26,10 18,20 39,46 39,91 36,41 54,78 62,08 34,78 104,78 70,74 

Ресторани та готелі 111,24 48,62 49,91 37,18 50,20 66,36 93,20 123,65 141,34 153,88 348,28 

 з них:  

           -  харчування поза 

домом 99,03 39,50 30,23 33,31 48,22 64,87 75,86 106,65 129,36 143,10 319,52 

- витрати на 

оплату путівок на 

бази відпочинку 

тощо 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 1,16 0,00 4,06 

Різні товари та послуги 138,98 67,43 69,07 91,96 88,88 116,01 133,31 161,87 174,41 195,12 292,13 

Споживчі грошові 

витрати 4717,91 2824,24 2868,59 3508,39 4108,01 4331,80 4779,11 5306,79 5629,95 6246,59 7584,08 

Розподіл споживчих 

грошових витрат: 

           - продовольчі 

товари 2496,18 1747,89 1759,32 2072,64 2361,86 2355,11 2612,20 2800,73 2879,52 3038,01 3337,26 
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Продовження таблиці К.7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

- непродовольчі 

товари 1495,03 743,80 802,82 1029,30 1267,64 1399,83 1509,73 1706,53 1806,44 2069,56 2618,04 

- послуги 726,70 332,55 306,45 406,45 478,51 576,86 657,18 799,53 943,99 1139,02 1628,78 

Довідково: витрати на 

продовольчі товари та 
харчування поза домом 2595,21 1787,39 1789,55 2105,95 2410,08 2419,98 2688,06 2907,38 3008,88 3181,11 3656,78 

Витрати на особисте 

підсобне господарство 76,38 64,26 70,02 74,86 66,79 82,49 82,05 70,82 68,88 74,91 108,90 

Допомога родичам, 

іншим особам 148,58 34,42 62,30 98,49 79,49 108,88 128,12 139,31 194,94 224,96 415,35 

Купівля нерухомості 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Капітальний ремонт, 

будівництво  житла та 

інших будівель 7,04 1,74 2,24 4,19 0,08 1,48 12,89 11,59 4,15 15,91 16,20 

Купівля акцій, 

сертифікатів, валюти, 

вклади до банків 108,62 6,75 8,46 17,32 32,78 48,11 43,29 82,93 104,94 141,43 600,58 

Аліменти  4,23 1,43 4,03 0,94 4,63 0,43 0,00 1,24 9,59 5,37 14,64 

Податки, збори, внески 0,87 0,05 0,16 0,35 0,60 0,20 0,22 1,16 0,83 4,01 1,14 

Інші витрати 8,30 2,41 3,80 5,94 8,43 5,74 7,48 12,51 12,94 4,57 19,10 

Неспоживчі грошові 

витрати 354,02 111,06 151,01 202,09 192,80 247,33 274,05 319,56 396,27 471,16 1175,91 

Всього грошових витрат 5071,93 2935,30 3019,60 3710,48 4300,81 4579,13 5053,16 5626,35 6026,22 6717,75 8759,99 

Середній еквівалентний 

розмір домогосподарства 
(осіб) 2,11 2,21 1,95 2,15 2,20 2,21 2,14 2,17 2,10 2,06 1,88 

Джерело: [23].  
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Таблиця К.8 

Грошові витрати міських та сільських домогосподарств України у 2016 р. (в 

середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство, грн.)
 
 

Витрати 

Всі 

домогоспо-

дарства 

у тому числі проживають 

у міських поселеннях 
у сільській 

місцевості у великих 

містах 

у малих 

містах 
всього 

Продукти харчування та безалкогольні напої 2326,41 2747,78 2289,32 2556,79 1853,41 

Алкогольні напої 62,06 83,96 57,08 72,76 40,09 

Тютюнові вироби 107,71 115,36 99,09 108,58 105,92 

Одяг і взуття  371,05 359,36 375,22 365,97 381,49 

товари 364,90 350,75 369,50 358,56 377,92 

послуги 6,15 8,61 5,72 7,41 3,57 

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива  798,59 1028,51 731,35 904,72 580,71 

товари 628,64 700,64 616,90 665,76 552,45 

послуги 169,95 327,87 114,45 238,96 28,26 

Довідково: оплата житла, комунальних продуктів та послуг 709,46 1001,30 650,85 855,31 410,04 

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне 

утримання житла 103,92 107,76 100,69 104,81 102,07 

товари 95,93 101,24 89,31 96,27 95,20 

послуги 7,99 6,52 11,38 8,54 6,87 

Охорона здоров’я 224,89 239,29 192,94 219,98 234,95 

товари 142,72 154,97 117,78 139,48 149,35 

послуги 82,17 84,32 75,16 80,50 85,60 

Транспорт  192,47 228,76 165,52 202,42 172,06 

товари 104,55 111,89 97,29 105,82 101,97 

послуги 87,92 116,87 68,23 96,60 70,09 

Зв’язок 139,99 169,55 134,22 154,83 109,53 

товари 14,54 19,39 9,84 15,41 12,75 

послуги 125,45 150,16 124,38 139,42 96,78 

Відпочинок і культура  91,92 145,25 69,37 113,64 47,34 

товари 57,83 74,90 50,68 64,81 43,52 

послуги 34,09 70,35 18,69 48,83 3,82 

Освіта  48,68 83,67 33,62 62,82 19,67 

Ресторани та готелі 111,24 197,41 57,27 139,03 54,19 

 з них  

     харчування поза домом 99,03 171,73 53,87 122,63 50,58 

витрати на оплату путівок на бази відпочинку тощо 0,65 1,36 0,05 0,82 0,31 

Різні товари та послуги 138,98 172,33 130,87 155,06 105,97 

товари 85,92 107,75 79,44 95,96 65,30 

послуги 53,06 64,58 51,43 59,10 40,67 

Споживчі грошові витрати 4717,91 5678,99 4436,56 5161,41 3807,40 

Розподіл споживчих грошових витрат: 

     продовольчі товари 2496,18 2947,10 2445,49 2738,13 1999,42 

непродовольчі товари 1495,03 1621,53 1430,74 1542,07 1398,46 

послуги 726,70 1110,36 560,33 881,21 409,52 

Довідково: витрати на продовольчі товари та харчування поза 

домом 2595,21 3118,83 2499,36 2860,76 2050,00 

Витрати на особисте підсобне господарство 76,38 2,07 48,86 21,55 188,95 

Допомога родичам, іншим особам 148,58 108,80 152,41 126,97 192,94 

Купівля нерухомості 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Капітальний ремонт, будівництво  житла та інших будівель 7,04 3,96 14,11 8,19 4,68 

Купівля акцій, сертифікатів, валюти, вклади до банків 108,62 99,44 108,98 103,42 119,31 

Аліменти  4,23 5,23 5,56 5,37 1,90 

Податки, збори, внески 0,87 1,51 0,56 1,11 0,37 

Інші витрати 8,30 1,96 5,04 3,24 18,67 

Неспоживчі грошові витрати 354,02 222,97 335,52 269,85 526,82 

Всього грошових витрат 5071,93 5901,96 4772,08 5431,26 4334,22 

Джерело: [23]. 
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Таблиця К.9 

Структура грошових  витрат домогосподарств  в містах та в сільській місцевості 

України у 2016 р. (у середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство, 

%) 
  

  

Витрати 

  

  

Всі 

домогоспо-

дарства 

у тому числі, які проживають: 

у міських поселеннях: 
у сільській 

місцевості у великих 

містах 

у малих 

містах 
всього 

Продукти харчування та безалкогольні напої 46,0 46,5 48,0 47,2 42,6 

Алкогольні напої 1,2 1,4 1,2 1,3 0,9 

Тютюнові вироби 2,1 2,0 2,1 2,0 2,4 

Одяг і взуття  7,3 6,1 7,9 6,7 8,8 

товари 7,2 6,0 7,8 6,6 8,7 

послуги 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива  15,8 17,4 15,3 16,6 13,4 

товари 12,4 11,8 12,9 12,2 12,7 

послуги 3,4 5,6 2,4 4,4 0,7 

Довідково: оплата житла, комунальних продуктів та послуг 14,0 17,0 13,6 15,7 9,6 

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне 

утримання житла 2,0 1,8 2,1 1,9 2,4 

товари 1,8 1,7 1,9 1,7 2,2 

послуги 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 

Охорона здоров’я 4,4 4,1 4,0 4,1 5,4 

товари 2,8 2,7 2,4 2,6 3,4 

послуги 1,6 1,4 1,6 1,5 2,0 

Транспорт  3,8 3,9 3,5 3,7 4,0 

товари 2,1 1,9 2,1 1,9 2,4 

послуги 1,7 2,0 1,4 1,8 1,6 

Зв’язок 2,8 2,9 2,8 2,8 2,6 

товари 0,3 0,4 0,2 0,2 0,4 

послуги 2,5 2,5 2,6 2,6 2,2 

Відпочинок і культура  1,8 2,5 1,5 2,1 1,1 

товари 1,1 1,3 1,1 1,2 1,0 

послуги 0,7 1,2 0,4 0,9 0,1 

Освіта  1,0 1,4 0,7 1,2 0,5 

Ресторани та готелі 2,2 3,3 1,2 2,6 1,3 

 з них  

     харчування поза домом 2,0 2,9 1,1 2,3 1,2 

витрати на оплату путівок на бази відпочинку тощо 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Різні товари та послуги 2,7 2,9 2,7 2,8 2,4 

товари 1,7 1,8 1,6 1,7 1,5 

послуги 1,0 1,1 1,1 1,1 0,9 

Споживчі грошові витрати 93,1 96,2 93,0 95,0 87,8 

Розподіл споживчих грошових витрат: 

     продовольчі товари 49,3 49,9 51,3 50,5 45,9 

непродовольчі товари 29,4 27,6 30,0 28,1 32,3 

послуги 14,4 18,7 11,7 16,4 9,6 

Довідково: витрати на продовольчі товари та харчування поза 

домом 51,3 52,8 52,4 52,8 47,1 

Витрати на особисте підсобне господарство 1,5 0,1 1,0 0,4 4,4 

Допомога родичам, іншим особам 2,9 1,8 3,2 2,3 4,5 

Купівля нерухомості 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Капітальний ремонт, будівництво  житла та інших будівель 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 

Купівля акцій, сертифікатів, валюти, вклади до банків 2,1 1,7 2,3 1,9 2,8 

Аліменти  0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 

Податки, збори, внески 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Інші витрати 0,2 0,0 0,1 0,1 0,4 

Неспоживчі грошові витрати 6,9 3,8 7,0 5,0 12,2 

Всього грошових витрат 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Джерело: [23]. 



Продовження додатку К 

Таблиця К.10 

 

Структура грошових витрат домогосподарств залежно від розміру середньодушових еквівалентних грошових 

доходів в Україні у 2016 р. (у середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство, %) 

 Витрати  

В
сі
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сп

о
д

ар
ст

в
а
 у тому числі з середньодушовими еквівалентними грошовими доходами  
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о

 4
8

0
,0

 

4
8

0
,1

 -
 8

4
0

,0
 

8
4

0
,1

 -
 1

2
0

0
,0

 

1
2

0
0

,1
 -

 1
5

6
0

,0
 

1
5

6
0

,1
 -

 1
9

2
0

,0
 

1
9

2
0

,1
 -

 2
2

8
0

,0
 

2
2

8
0

,1
 -

 2
6

4
0

,0
 

2
6

4
0

,1
 -

 3
0

0
0

,0
 

3
0

0
0

,1
 -

 3
3

6
0

,0
 

3
3

6
0

,1
 -

 3
7

2
0

,0
 

п
о
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2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Продукти харчування та безалкогольні напої 46,0 45,6 58,7 52,6 56,5 53,4 50,2 48,6 46,4 44,6 45,3 37,5 

Алкогольні напої 1,2 3,9 1,5 1,3 0,7 0,9 1,1 1,0 1,1 1,3 1,4 1,4 

Тютюнові вироби 2,1 0,0 5,1 2,9 2,7 2,4 2,4 2,2 2,1 2,1 2,1 1,7 

Одяг і взуття  7,3 13,6 5,9 7,5 4,7 5,9 7,1 7,4 7,9 7,4 7,7 8,0 

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива  15,8 11,4 10,4 16,4 15,0 14,6 17,0 16,4 16,1 15,5 15,2 15,6 

Довідково: оплата житла, комунальних продуктів та послуг 14,0 10,7 9,1 13,9 13,2 13,1 14,5 14,4 14,7 13,4 14,0 14,0 

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла 2,0 1,9 1,0 1,6 1,5 1,7 1,6 1,9 1,8 2,7 2,0 2,6 

Охорона здоров'я 4,4 2,7 4,0 3,7 4,6 4,5 4,3 4,1 4,7 4,2 4,6 4,6 

Транспорт  3,8 2,2 1,7 1,6 1,8 2,4 3,1 3,4 3,0 4,8 4,7 5,1 

Зв'язок 2,8 2,8 3,3 3,1 3,0 3,0 2,8 2,8 2,8 2,7 2,6 2,7 

Відпочинок і культура  1,8 0,0 0,8 1,2 0,8 1,0 1,4 1,6 2,1 2,2 2,6 2,2 

Освіта  1,0 0,2 1,4 0,7 0,8 0,9 0,8 0,9 1,1 0,7 0,7 1,1 

Ресторани та готелі 2,2 0,8 1,3 1,9 1,2 1,4 1,3 1,7 2,2 1,9 2,4 3,4 

 з них  

            харчування поза домом 2,0 0,8 0,9 1,6 1,0 1,0 1,3 1,4 2,0 1,7 2,2 3,1 

витрати на оплату путівок на бази відпочинку тощо 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Різні товари та послуги 2,7 2,1 2,4 2,2 2,3 2,4 2,3 2,5 2,9 2,8 2,8 3,2 

Споживчі грошові витрати 93,1 87,2 97,5 96,7 95,6 94,5 95,4 94,5 94,2 92,9 94,1 89,1 
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Продовження додатку К 

Продовження таблиці К.10 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розподіл споживчих грошових витрат: 

            продовольчі товари 49,3 49,5 65,3 56,8 59,9 56,7 53,7 51,8 49,6 48,0 48,8 40,6 

непродовольчі товари 29,4 30,7 22,1 27,7 25,1 27,1 30,2 30,2 30,0 30,8 30,0 30,1 

послуги 14,4 7,0 10,1 12,2 10,6 10,7 11,5 12,5 14,6 14,1 15,3 18,4 

Довідково: витрати на продовольчі товари та харчування поза домом 51,3 50,3 66,2 58,4 60,9 57,7 55,0 53,2 51,6 49,7 51,0 43,7 

Витрати на особисте підсобне господарство 1,5 0,8 2,0 2,3 2,1 2,1 1,5 1,9 1,4 1,3 1,2 1,1 

Допомога родичам, іншим особам 2,9 0,8 0,3 0,7 1,8 2,6 2,0 2,4 2,5 3,7 2,5 4,3 

Купівля нерухомості 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Капітальний ремонт, будівництво  житла та інших будівель 0,1 11,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,5 0,1 0,0 0,2 

Купівля акцій, сертифікатів, валюти, вклади до банків 2,1 0,0 0,1 0,1 0,4 0,4 0,8 1,0 1,2 1,6 1,9 5,0 

Аліменти  0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 

Податки, збори, внески 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Інші витрати 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 

Неспоживчі грошові витрати 6,9 12,8 2,5 3,3 4,4 5,5 4,6 5,5 5,8 7,1 5,9 10,9 

Всього грошових витрат 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

  

Джерело: [23]. 



Продовження додатку К 

Таблиця К.11 

Грошові  витрати домогосподарств залежно від наявності дітей у їх складі в 

Україні у 2016 р. (у середньому за місяць у розрахунку на одне 

домогосподарство)
 
 

Витрати 

Домогосподарства з 

дітьми 

Домогосподарства без 

дітей 

грошові 

витрати, 

грн. 

у % до 

грошових 

витрат 

грошові 

витрати, 

грн. 

у % до 

грошових 

витрат 

Продукти харчування та безалкогольні напої 2865,87 45,4 1992,84 46,6 

Алкогольні напої 79,00 1,2 51,59 1,2 

Тютюнові вироби 135,83 2,1 90,32 2,1 

Одяг і взуття  561,47 8,8 253,30 5,9 

товари 553,34 8,7 248,38 5,7 

послуги 8,13 0,1 4,92 0,2 

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива  952,09 15,1 703,67 16,3 

товари 730,55 11,6 565,63 13,1 

послуги 221,54 3,5 138,04 3,2 

Довідково: оплата житла, комунальних продуктів та послуг 848,87 13,5 623,26 14,5 

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла 132,64 2,1 86,15 1,9 

товари 119,57 1,9 81,30 1,8 

послуги 13,07 0,2 4,85 0,1 

Охорона здоров’я 218,75 3,4 228,68 5,2 

товари 137,15 2,2 146,15 3,3 

послуги 81,60 1,2 82,53 1,9 

Транспорт  256,29 4,1 153,01 3,6 

товари 131,91 2,1 87,64 2,1 

послуги 124,38 2,0 65,37 1,5 

Зв’язок 180,81 2,9 114,76 2,7 

товари 18,13 0,3 12,32 0,3 

послуги 162,68 2,6 102,44 2,4 

Відпочинок і культура  145,77 2,3 58,63 1,4 

товари 97,35 1,5 33,41 0,8 

послуги 48,42 0,8 25,22 0,6 

Освіта  104,19 1,7 14,36 0,3 

Ресторани та готелі 161,10 2,6 80,40 1,8 

харчування поза домом 146,47 2,3 69,70 1,6 

витрати на оплату путівок на бази відпочинку тощо 0,04 0,0 1,03 0,0 

Різні товари та послуги 185,22 3,0 110,39 2,6 

товари 117,85 1,9 66,17 1,6 

послуги 67,37 1,1 44,22 1,0 

Споживчі грошові витрати 5979,03 94,7 3938,10 91,6 

Розподіл споживчих грошових витрат: 

    
продовольчі товари 3080,70 48,7 2134,75 49,9 

непродовольчі товари 1905,85 30,2 1241,00 28,7 

послуги 992,48 15,8 562,35 13,0 

Довідково: витрати на продовольчі товари та харчування поза домом 3227,17 51,0 2204,45 51,5 

Витрати на особисте підсобне господарство 81,87 1,3 72,99 1,6 

Допомога родичам, іншим особам 114,95 1,9 169,37 3,9 

Купівля нерухомості 0,00 0,0 0,00 0,0 

Капітальний ремонт, будівництво  житла та інших будівель 7,83 0,1 6,55 0,2 

Купівля акцій, сертифікатів, валюти, вклади до банків 111,94 1,8 106,57 2,4 

Аліменти  5,35 0,1 3,54 0,1 

Податки, збори, внески 1,21 0,0 0,66 0,0 

Інші витрати 8,67 0,1 8,07 0,2 

Неспоживчі грошові витрати 331,82 5,3 367,75 8,4 

Всього грошових витрат 6310,85 100,0 4305,85 100,0 

Джерело: [23]. 



Продовження додатку К 

Таблиця К.12 

Грошові витрати домогосподарств залежно від розміру середньодушових еквівалентних грошових доходів в 

Україні у 2016 р. (у середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство, грн.)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Продукти харчування та 

безалкогольні напої 2326,41 757,65 1415,83 1687,47 1602,13 1872,86 2203,54 2349,62 2537,04 2592,45 2825,29 2958,69 

Алкогольні напої 62,06 65,37 35,03 42,71 18,98 32,56 49,67 52,56 65,31 78,43 91,34 113,32 

Тютюнові вироби 107,71 0,00 122,10 94,50 77,10 83,19 105,95 105,58 115,77 120,14 130,05 132,17 

Одяг і взуття  371,05 226,47 143,49 239,30 131,97 209,84 313,88 355,65 434,48 432,89 479,79 634,93 

Житло, вода, електроенергія, газ та 

інші види палива  798,59 189,15 251,94 525,00 425,37 509,92 753,87 792,00 881,29 902,50 946,47 1233,53 

Довідково: оплата житла, 

комунальних продуктів та послуг 709,46 179,05 220,57 446,53 373,63 459,56 639,35 695,89 807,17 779,40 875,95 1110,38 

Предмети домашнього вжитку, 

побутова техніка та поточне 

утримання житла 103,92 31,56 22,94 51,13 43,68 58,17 69,39 90,14 98,23 156,10 126,36 203,26 

Охорона здоров'я 224,89 44,81 97,39 119,94 129,42 156,96 191,17 196,78 258,33 245,29 286,31 361,70 

Транспорт  192,47 36,46 41,03 52,47 51,01 82,86 133,44 166,47 166,92 284,93 290,45 406,75 

Зв'язок 139,99 47,14 78,64 98,14 86,37 103,63 123,95 129,94 151,66 156,92 163,02 210,80 

Відпочинок і культура  91,92 2,44 18,91 37,08 23,55 35,63 60,71 78,92 114,85 125,31 161,99 174,97 

Освіта  48,68 4,06 33,36 22,38 21,62 32,79 38,77 45,13 63,67 41,55 44,39 90,56 

Ресторани та готелі 111,24 14,06 32,04 59,72 34,86 49,11 56,75 82,90 118,93 111,88 150,03 268,65 

 з них  

            харчування поза домом 99,03 14,06 21,23 52,51 28,72 34,33 55,09 68,58 107,21 96,51 136,71 248,34 
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Продовження додатку К 

 

Продовження таблиці К.12 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

витрати на оплату путівок на 

бази відпочинку тощо 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,02 0,00 1,36 0,21 2,27 

Різні товари та послуги 138,98 35,11 58,42 70,83 65,42 85,23 99,95 119,64 156,77 164,94 176,95 255,29 

Споживчі грошові витрати 4717,91 1454,28 2351,12 3100,67 2711,48 3312,75 4201,04 4565,33 5163,25 5413,33 5872,44 7044,62 

Розподіл споживчих грошових витрат: 

            продовольчі товари 2496,18 823,02 1572,96 1824,68 1698,21 1988,61 2359,16 2507,76 2718,12 2791,02 3046,68 3204,18 

непродовольчі товари 1495,03 511,64 538,17 883,82 714,55 948,81 1326,65 1447,94 1647,42 1794,29 1871,34 2387,96 

послуги 726,70 119,62 239,99 392,17 298,72 375,33 515,23 609,63 797,71 828,02 954,42 1452,48 

Довідково: витрати на продовольчі 

товари та харчування поза домом 2595,21 837,08 1594,19 1877,19 1726,93 2022,94 2414,25 2576,34 2825,33 2887,53 3183,39 3452,52 

Витрати на особисте підсобне 

господарство 76,38 12,13 49,03 76,95 58,91 74,19 68,44 90,38 73,13 71,39 79,20 89,02 

Допомога родичам, іншим особам 148,58 13,70 7,40 23,05 49,60 87,75 89,35 115,52 136,03 213,49 161,67 336,65 

Купівля нерухомості 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Капітальний ремонт, будівництво  

житла та інших будівель 7,04 187,28 0,00 0,32 0,09 4,07 0,82 0,84 23,97 5,54 0,14 17,88 

Купівля акцій, сертифікатів, валюти, 

вклади до банків 108,62 0,00 2,72 1,73 11,34 12,98 34,20 55,25 68,01 94,83 118,62 397,96 

Аліменти  4,23 0,00 0,00 2,78 0,49 3,15 3,30 0,00 1,02 8,11 9,69 9,53 

Податки, збори, внески 0,87 0,00 0,00 0,01 0,10 0,30 0,46 0,23 0,65 1,79 0,10 2,84 

Інші витрати 8,30 0,00 1,31 2,29 2,91 5,35 7,29 6,90 13,03 16,91 3,63 12,76 

Неспоживчі грошові витрати 354,02 213,11 60,46 107,13 123,44 187,79 203,86 269,12 315,84 412,06 373,05 866,64 

Всього грошових витрат 5071,93 1667,39 2411,58 3207,80 2834,92 3500,54 4404,90 4834,45 5479,09 5825,39 6245,49 7911,26 

 

Джерело: [23]. 



Додаток Л 

Таблиця Л.1 

 

Структура грошових доходів і сукупних ресурсів домогосподарств 

України у 2016 р. (у середньому за місяць)
 
 

Доходи  
Всі домогосподарства 

у середньому 

на домогоспо-

дарство, грн. 

у % до 

грошових 

доходів 

у % до 

загальних 

доходів 

у % до 

сукупних 

ресурсів 

Оплата праці 3179,29 55,1 47,0 46,4 

Доходи від підприємницької  діяльності  та самозайнятості  349,98 6,0 5,1 5,1 

Доходи від продажу сільськогосподарської продукції    189,82 3,3 2,7 2,7 

Доходи від власності (дивіденди від акцій та інших цінних 

паперів, відсотки по вкладах, доходи від здачі внайми 

нерухомості тощо) 75,63 1,3 1,1 1,1 

Пенсії 1252,77 21,7 18,4 18,2 

Стипендії  33,99 0,5 0,5 0,5 

Допомоги, пільги, субсидії та компенсаційні виплати, 

надані готівкою 200,11 3,6 3,1 2,9 

у тому числі: 

    допомога по безробіттю 12,83 0,2 0,2 0,2 

допомога малозабезпеченим сім'ям 21,88 0,5 0,4 0,4 

допомоги на дітей  119,25 2,0 1,8 1,7 

субсидії та пільги готівкою на оплату житлово-

комунальних послуг, електроенергії та палива 15,55 0,4 0,2 0,2 

інші 30,60 0,5 0,5 0,4 

Грошова допомога  від родичів та інших осіб 326,57 5,7 4,8 4,8 

Аліменти 13,25 0,2 0,2 0,2 

Інші грошові доходи 147,61 2,6 2,2 2,2 

Грошові доходи 5769,02 100,0 85,1 84,1 

Вартість спожитої продукції, отриманої з особистого 

підсобного господарства та від самозаготівель 353,49   5,2 5,2 

Пільги та субсидії безготівкові на оплату житлово-

комунальних послуг, електроенергії та палива 507,76 

 

7,6 7,5 

Пільги безготівкові на оплату товарів та послуг з охорони 

здоров'я, туристичних послуг, путівок на бази відпочинку 

тощо 6,17 

 

0,2 0,1 

Пільги безготівкові на оплату послуг транспорту, зв'язку 12,94 

 

0,2 0,2 

Грошова оцінка допомоги від родичів та інших осіб 

продовольчими товарами 110,11   1,7 1,7 

Негрошові доходи 990,47   14,9 14,7 

Всього загальних доходів 6759,49   100,0 98,8 

Надходження від продажу особистого і домашнього майна 9,81 

  

0,1 

Надходження від продажу нерухомості  0,00 

  

0,0 

Використання заощаджень, позики, повернені 

домогосподарству борги   81,42     1,1 

Всього сукупних ресурсів 6850,72     100,0 

Середній еквівалентний розмір домогосподарства (осіб) 2,11 

   Джерело: складено за даними [23]. 
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Продовження додатку Л 

Таблиця Л.2 

Грошові доходи і сукупні ресурси міських та сільських домогосподарств 

України у 2016 р. (у середньому за місяць у розрахунку  на одне 

домогосподарство, грн.)
 
 

Доходи 
Всі 

домогоспо-

дарства 

у тому числі проживають 

у міських поселеннях 
у сільській 

місцевості 
у великих 

містах 

у малих 

містах 
всього 

Оплата праці 3179,29 4070,39 3092,14 3662,86 2186,51 

Доходи від підприємницької  діяльності  та 

самозайнятості  349,98 414,84 314,46 373,02 302,66 

Доходи від продажу сільськогосподарської продукції    189,82 0,21 77,67 32,48 512,84 

Доходи від власності (дивіденди від акцій та інших 

цінних паперів, відсотки по вкладах, доходи від здачі 

внайми нерухомості тощо) 75,63 3,28 46,00 21,08 187,63 

Пенсії 1252,77 1219,58 1245,70 1230,46 1298,56 

Стипендії  33,99 59,54 18,48 42,43 16,67 

Допомоги, пільги, субсидії та компенсаційні виплати, 

надані готівкою 200,11 181,46 155,83 170,79 260,30 

у тому числі: 

     допомога по безробіттю 12,83 13,93 7,24 11,15 16,27 

допомога малозабезпеченим сім'ям 21,88 8,76 13,30 10,65 44,92 

допомоги на дітей  119,25 126,27 100,87 115,69 126,58 

субсидії та пільги готівкою на оплату житлово-

комунальних послуг, електроенергії та палива 15,55 0,48 10,52 4,66 37,90 

інші 30,60 32,02 23,90 28,64 34,63 

Грошова допомога  від родичів та інших осіб 326,57 447,92 237,06 360,07 257,80 

Аліменти 13,25 15,90 13,84 15,04 9,58 

Інші грошові доходи 147,61 129,17 141,58 134,34 174,84 

Грошові доходи 5769,02 6542,29 5342,76 6042,57 5207,39 

Вартість спожитої продукції, отриманої з особистого 

підсобного господарства та від самозаготівель 353,49 34,36 235,38 118,11 836,72 

Пільги та субсидії безготівкові на оплату житлово-

комунальних послуг, електроенергії та палива 507,76 314,17 618,12 440,80 645,23 

Пільги безготівкові на оплату товарів та послуг з 

охорони здоров'я, туристичних послуг, путівок на 

бази відпочинку тощо 6,17 7,97 6,04 7,17 4,14 

Пільги безготівкові на оплату послуг транспорту, 

зв'язку 12,94 25,73 6,14 17,57 3,42 

Грошова оцінка допомоги від родичів та інших осіб 

продовольчими товарами 110,11 100,99 112,09 105,61 119,34 

Негрошові доходи 990,47 483,22 977,77 689,26 1608,85 

Всього загальних доходів 6759,49 7025,51 6320,53 6731,83 6816,24 

Надходження від продажу особистого і домашнього 

майна 9,81 14,31 1,55 9,00 11,50 

Надходження від продажу нерухомості  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Використання заощаджень, позики, повернені 

домогосподарству борги   81,42 72,31 68,98 70,92 102,98 

Всього сукупних ресурсів 6850,72 7112,13 6391,06 6811,75 6930,72 

Середній еквівалентний розмір домогосподарства 

(осіб) 2,11 2,08 2,07 2,08 2,17 

Джерело: [23]. 
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Продовження ддатку Л 

Таблиця Л.3 

Структура  грошових доходів і сукупних ресурсів домогосподарств  в 

містах та в сільській місцевості у розрахунку на одне домогсоподарство, %) 
Доходи Частка в грошових доходах Частка у сукупних ресурсах 

у міських поселеннях 

у
 с

іл
ь
сь

к
ій

 

м
іс

ц
ев

о
ст

і 

у міських поселеннях 

у
 с

іл
ь
сь

к
ій

 

м
іс

ц
ев

о
ст

і 

у
 в

ел
и

к
и

х
 

м
іс

та
х

 

у
 м

ал
и

х
 

м
іс

та
х

 

в
сь

о
го

 

у
 в

ел
и

к
и

х
 

м
іс

та
х

 

у
 м

ал
и

х
 

м
іс

та
х

 

в
сь

о
го

 

Оплата праці 62,2 57,7 60,5 41,8 57,4 48,5 53,6 31,6 

Доходи від підприємницької  діяльності  та 

самозайнятості  6,3 5,9 6,2 5,7 5,8 5,0 5,5 4,4 

Доходи від продажу сільськогосподарської 

продукції    0,0 1,5 0,6 9,8 0,0 1,3 0,6 7,4 

Доходи від власності (дивіденди від акцій та інших 

цінних паперів, відсотки по вкладах, доходи від 

здачі внайми нерухомості тощо) 0,1 0,9 0,5 3,7 0,0 0,7 0,3 2,7 

Пенсії 18,7 23,4 20,3 25,0 17,1 19,4 18,1 18,7 

Стипендії  0,9 0,3 0,7 0,4 0,8 0,2 0,7 0,2 

Допомоги, пільги, субсидії та компенсаційні 

виплати, надані готівкою 2,8 3,0 2,8 5,0 2,5 2,4 2,4 3,8 

у тому числі: 

        допомога по безробіттю 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 

допомога малозабезпеченим сім'ям 0,2 0,3 0,2 0,9 0,1 0,2 0,1 0,7 

допомоги на дітей  1,9 1,8 1,9 2,3 1,8 1,6 1,7 1,9 

субсидії та пільги готівкою на оплату житлово-

комунальних послуг, електроенергії та палива 0,0 0,3 0,0 0,8 0,0 0,1 0,0 0,5 

інші 0,5 0,4 0,5 0,7 0,4 0,4 0,4 0,5 

Грошова допомога  від родичів та інших осіб 6,8 4,4 6,0 5,0 6,3 3,7 5,3 3,7 

Аліменти 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 

Інші грошові доходи 2,0 2,6 2,2 3,4 1,8 2,2 2,0 2,5 

Грошові доходи 100,0 100,0 100,0 100,0 91,9 83,6 88,7 75,1 

Вартість спожитої продукції, отриманої з 

особистого підсобного господарства та від 

самозаготівель 

    

0,5 3,7 1,8 12,0 

Пільги та субсидії безготівкові на оплату житлово-

комунальних послуг, електроенергії та палива 

    

4,5 9,6 6,5 9,4 

Пільги безготівкові на оплату товарів та послуг з 

охорони здоров'я, туристичних послуг, путівок на 

бази відпочинку тощо 

    

0,1 0,1 0,1 0,1 

Пільги безготівкові на оплату послуг транспорту, 

зв'язку 

    

0,3 0,1 0,3 0,1 

Грошова оцінка допомоги від родичів та інших осіб 

продовольчими товарами         1,5 1,8 1,5 1,7 

Негрошові доходи         6,9 15,3 10,2 23,3 

Всього загальних доходів         98,8 98,9 98,9 98,4 

Надходження від продажу особистого і 

домашнього майна 

    

0,2 0,0 0,1 0,1 

Надходження від продажу нерухомості  

    

0,0 0,0 0,0 0,0 

Використання заощаджень, позики, повернені 

домогосподарству борги           1,0 1,1 1,0 1,5 

Всього сукупних ресурсів         100,0 100,0 100,0 100,0 

Джерело: складено за даними [23]. 
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Продовження додатку Л 

Таблиця Л.4 
 

Розподіл домогосподарств за рівнем середньодушових еквівалентних 

грошових доходів в Україні у 2016 р. (у середньому за місяць)
 
 

Показники 

Всі 

домогоспо-

дарства 

у тому числі проживають 

у міських поселеннях 
у 

сільській 

місцевості 

у 

великих 

містах 

у малих 

містах 
всього 

Всі домогосподарства (тис.) 15033,4 5897,9 4211,5 10109,4 4924,0 

Із середньодушовими еквівалентними грошовими 

доходами у місяць, грн. 
Відсотків 

до 480,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 

480,1-840,0 1,1 0,6 0,8 0,7 1,9 

840,1-1200,0 3,5 2,0 3,2 2,5 5,7 

1200,1-1560,0 9,3 5,4 12,1 8,2 11,6 

1560,1-1920,0 15,8 11,5 16,8 13,6 20,0 

1920,1-2280,0 15,3 13,5 16,7 14,8 16,5 

2280,1-2640,0 12,7 12,4 12,5 12,4 13,1 

2640,1-3000,0 9,9 10,5 10,7 10,7 8,4 

3000,1-3360,0 7,5 9,2 7,4 8,5 5,5 

3360,1-3720,0 6,9 9,1 6,1 7,8 5,1 

понад 3720,0  17,9 25,8 13,7 20,8 12,0 

 

Джерело: [23]. 



Додаток М 

Таблиця М.1 

 

Грошові доходи і сукупні ресурси  домогосподарств залежно від розміру середньодушових еквівалентних 

загальних доходів в Україні у 2016 р. (у середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство, грн.)
 
 

 

Доходи 

В
сі

 д
о

м
о

го
сп

о
д

ар
ст

в
а
 

у тому числі з середньодушовими еквівалентними загальними доходами 

д
о

 4
8

0
,0

 

4
8

0
,1

 -
 8

4
0

,0
 

8
4

0
,1

 -
 1

2
0

0
,0

 

1
2

0
0

,1
 -

 1
5

6
0

,0
 

1
5

6
0

,1
 -

 1
9

2
0

,0
 

1
9

2
0

,1
 -

 2
2

8
0

,0
 

2
2

8
0

,1
 -

 2
6

4
0

,0
 

2
6

4
0

,1
 -

 3
0

0
0

,0
 

3
0

0
0

,1
 -

 3
3

6
0

,0
 

3
3

6
0

,1
 -

 3
7

2
0

,0
 

п
о
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2
0

,0
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Оплата праці 3179,29 0,00 739,04 602,96 1157,59 1489,13 1953,19 2407,91 2867,50 2949,56 3796,18 4899,57 

Доходи від підприємницької  діяльності  та 

самозайнятості  349,98 0,00 0,00 173,15 52,32 95,23 122,75 177,92 215,22 303,68 359,59 717,23 

Доходи від продажу сільськогосподарської продукції    189,82 0,00 22,61 24,86 37,81 71,67 90,11 119,06 126,33 202,16 166,77 356,09 

Доходи від власності (дивіденди від акцій та інших 

цінних паперів, відсотки по вкладах, доходи від здачі 

внайми нерухомості тощо) 75,63 0,00 21,21 10,39 8,47 17,18 26,34 45,27 21,85 40,04 53,05 183,27 

Пенсії 1252,77 260,95 221,89 700,24 920,20 1036,46 1296,48 1303,01 1221,61 1326,84 1322,54 1305,10 

Стипендії  33,99 0,00 7,09 108,39 24,08 21,30 36,11 27,28 32,78 32,27 30,40 40,72 

Допомоги, пільги, субсидії та компенсаційні 

виплати, надані готівкою   200,11 0,00 85,62 224,54 164,95 250,91 237,87 234,91 195,53 205,97 245,06 142,46 

у тому числі: 

          

  

допомога по безробіттю 12,83 0,00 0,00 20,82 15,60 16,13 16,25 9,53 5,79 15,23 15,78 12,80 

допомога малозабезпеченим сім'ям 21,88 0,00 15,90 8,04 36,18 38,05 31,94 39,33 20,73 17,53 31,77 2,57 

допомоги на дітей  119,25 0,00 37,36 184,89 88,60 162,53 129,90 144,80 121,86 135,31 159,94 71,31 

субсидії та пільги готівкою на оплату житлово-

комунальних послуг, електроенергії та палива  15,55 0,00 32,36 8,46 12,54 19,81 18,42 23,91 21,73 16,00 11,78 8,03 

інші  30,60 0,00 0,00 2,33 12,03 14,39 41,36 17,34 25,42 21,90 25,79 47,75 

Грошова допомога  від родичів та інших осіб 326,57 44,72 175,71 255,71 174,11 231,31 203,23 227,27 308,70 304,82 299,74 499,73 

Аліменти 13,25 0,00 0,00 27,47 32,13 26,07 6,39 11,80 9,78 7,56 17,59 12,86 
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Продовження додатку М 

Продовження таблиці М.1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Інші грошові доходи 147,61 98,10 94,46 98,08 97,49 96,60 104,15 110,08 102,81 128,23 115,55 244,77 

Грошові доходи 5769,02 403,77 1367,63 2225,79 2669,15 3335,86 4076,62 4664,51 5102,11 5501,13 6406,47 8401,80 

Вартість спожитої продукції, отриманої з особистого 

підсобного господарства та від самозаготівель 353,49 0,00 78,63 197,39 182,24 254,47 277,88 342,49 319,58 369,73 395,32 441,89 

Пільги та субсидії безготівкові на оплату житлово-

комунальних послуг, електроенергії та палива 507,76 0,00 41,65 70,39 127,03 199,29 306,24 369,30 523,72 635,87 726,67 677,83 

Пільги безготівкові на оплату товарів та послуг з 

охорони здоров'я, туристичних послуг, путівок на 

бази відпочинку тощо 6,17 0,00 0,00 0,00 0,31 0,17 0,87 1,16 1,85 7,75 1,68 16,38 

Пільги безготівкові на оплату послуг транспорту, 

зв’язку 12,94 1,79 2,60 12,31 6,02 11,34 13,26 12,13 12,17 14,55 14,15 13,90 

Грошова оцінка допомоги від родичів та інших осіб 

продовольчими товарами 110,11 197,45 23,95 30,16 56,05 64,04 68,98 92,80 126,36 124,12 132,29 138,24 

Негрошові доходи 990,47 199,24 146,83 310,25 371,65 529,31 667,23 817,88 983,68 1152,02 1270,11 1288,24 

Всього загальних доходів 6759,49 603,01 1514,46 2536,04 3040,80 3865,17 4743,85 5482,39 6085,79 6653,15 7676,58 9690,04 

Надходження від продажу особистого і домашнього 

майна 9,81 0,00 0,00 2,09 11,31 0,00 0,91 0,27 2,37 0,91 3,61 29,88 

Надходження від продажу нерухомості  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Використання заощаджень, позики, повернені 

домогосподарству борги   81,42 1013,31 333,58 29,09 41,38 80,32 87,29 36,72 93,69 63,83 113,01 93,48 

Всього сукупних ресурсів 6850,72 1616,32 1848,04 2567,22 3093,49 3945,49 4832,05 5519,38 6181,85 6717,89 7793,20 9813,40 

Середній еквівалентний розмір домогосподарства 

(осіб) 2,11 1,00 2,05 2,36 2,19 2,20 2,26 2,23 2,15 2,10 2,17 1,91 

Джерело: [23]. 
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Продовження додатку М 

Таблиця М.2 

 

Структура сукупних ресурсів  домогосподарств залежно від розміру середньодушових еквівалентних загальних 

доходів в Україні у 2016 р. (у середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство, %) 

Доходи 

В
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а
 у тому числі з середньодушовими еквівалентними загальними доходами у місяць, грн 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Оплата праці 46,4 0,0 40,0 23,4 37,5 37,7 40,5 43,6 46,3 44,0 48,8 49,9 

Доходи від підприємницької  діяльності  та 

самозайнятості  5,1 0,0 0,0 6,7 1,6 2,4 2,6 3,2 3,4 4,5 4,7 7,3 

Доходи від продажу сільськогосподарської продукції    2,7 0,0 1,3 1,0 1,2 1,8 1,9 2,1 2,0 3,0 2,1 3,6 

Доходи від власності (дивіденди від акцій та інших 

цінних паперів, відсотки по вкладах, доходи від здачі 

внайми нерухомості тощо) 
1,1 0,0 1,1 0,4 0,2 0,5 0,5 0,7 0,4 0,5 0,7 1,8 

Пенсії 18,2 16,1 12,0 27,3 29,8 26,2 26,8 23,7 19,8 19,8 17,0 13,3 

Стипендії  0,5 0,0 0,4 4,2 0,7 0,5 0,7 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 

Допомоги, пільги, субсидії та компенсаційні виплати, 

надані готівкою   2,9 0,0 4,6 8,7 5,3 6,4 4,9 4,4 3,3 3,2 3,1 1,5 

у тому числі: 

            допомога по безробіттю 0,2 0,0 0,0 0,8 0,5 0,4 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 

допомога малозабезпеченим сім'ям 0,4 0,0 0,8 0,3 1,1 1,0 0,6 0,7 0,3 0,3 0,4 0,0 

допомоги на дітей  1,7 0,0 2,0 7,2 2,9 4,1 2,7 2,8 2,0 2,1 2,1 0,8 

субсидії та пільги готівкою на оплату житлово-

комунальних послуг, електроенергії та палива  0,2 0,0 1,8 0,3 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 

інші  0,4 0,0 0,0 0,1 0,4 0,4 0,9 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 
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Продовження додатку М 

 

Продовження таблиці М.2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Грошова допомога  від родичів та інших осіб 4,8 2,8 9,5 10,0 5,6 5,9 4,2 4,1 5,0 4,5 3,8 5,1 

Аліменти 0,2 0,0 0,0 1,1 1,0 0,7 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 

Інші грошові доходи 2,2 6,2 5,1 3,8 3,2 2,4 2,2 2,0 1,7 1,9 1,5 2,5 

Грошові доходи 84,1 25,1 74,0 86,6 86,1 84,5 84,4 84,5 82,5 81,9 82,2 85,5 

Вартість спожитої продукції, отриманої з особистого 

підсобного господарства та від самозаготівель 5,2 0,0 4,3 7,7 5,9 6,4 5,8 6,3 5,2 5,5 5,1 4,6 

Пільги та субсидії безготівкові на оплату житлово-

комунальних послуг, електроенергії та палива 7,5 0,0 2,3 2,8 4,2 5,1 6,3 6,7 8,5 9,4 9,3 7,0 

Пільги безготівкові на оплату товарів та послуг з 

охорони здоров'я, туристичних послуг, путівок на бази 

відпочинку тощо 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 

Пільги безготівкові на оплату послуг транспорту, 

зв’язку 0,2 0,1 0,1 0,5 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 

Грошова оцінка допомоги від родичів та інших осіб 

продовольчими товарами 1,7 12,1 1,3 1,2 2,0 1,6 1,5 1,7 2,1 1,8 1,8 1,4 

Негрошові доходи 14,7 12,2 8,0 12,2 12,3 13,4 13,8 14,9 15,9 17,1 16,3 13,3 

Всього загальних доходів 98,8 37,3 82,0 98,8 98,4 97,9 98,2 99,4 98,4 99,0 98,5 98,8 

Надходження від продажу особистого і домашнього 

майна 0,1 0,0 0,0 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 

Надходження від продажу нерухомості  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Використання заощаджень, позики, повернені 

домогосподарству борги   1,1 62,7 18,0 1,1 1,3 2,1 1,8 0,6 1,6 1,0 1,5 0,9 

Всього сукупних ресурсів 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Джерело: [23]. 



Продовження додатку М 

Таблиця М.3 

 

Сукупні ресурси домогосподарств за децильними (10%-ми) групами 

залежно від розміру середньодушових еквівалентних загальних доходів в 

Україні у 2016 р. (у середньому за місяць на одне домогосподарство, грн.)
 
 

Доходи 
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в
а
 

у тому числі за децильними (10%-ми) групами за рівнем середньодушових 

еквівалентних загальних доходів у місяць 

п
ер

ш
а 

(н
и

ж
ч

а)
 

д
р

у
га

 

Т
р

ет
я
 

ч
ет

в
ер

та
 

п
'я

та
 

ш
о

ст
а 

сь
о

м
а 

в
о

сь
м

а 

д
ев

'я
та

 

д
ес

я
та

 (
в
и

щ
а)

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Оплата праці 3179,29 1248,56 1801,50 2221,21 2529,59 2841,15 2831,64 3710,00 3572,92 4747,48 6293,83 

Доходи від 

підприємницької  

діяльності  та 

самозайнятості  349,98 89,23 117,92 108,24 190,75 246,14 319,03 341,06 548,49 443,69 1096,88 

Доходи від продажу 

сільськогосподарської 

продукції    189,82 61,99 58,50 137,78 105,67 130,37 198,06 146,38 229,84 309,12 521,15 

Доходи від власності 

(дивіденди від акцій та 

інших цінних паперів, 

відсотки по вкладах, 

доходи від здачі внайми 

нерухомості тощо) 75,63 17,03 14,13 40,92 44,83 21,84 40,42 41,09 84,14 117,61 334,87 

Пенсії 1252,77 896,18 1179,89 1322,86 1350,61 1216,70 1376,38 1326,25 1346,38 1331,59 1180,66 

Стипендії  33,99 32,01 32,74 31,92 24,09 37,63 32,49 27,81 62,25 23,78 35,24 

Допомоги, пільги, субсидії 

та компенсаційні виплати, 

надані готівкою 200,11 198,55 256,22 225,36 238,13 196,11 204,79 236,91 168,76 161,01 115,05 

у тому числі: 
           допомога по 

безробіттю 12,83 12,93 17,05 19,30 4,06 6,45 6,66 23,02 8,18 23,10 7,49 

допомога 

малозабезпеченим сім'ям 21,88 32,46 28,03 36,14 48,49 15,78 17,54 32,99 3,04 2,29 1,97 

допомоги на дітей  119,25 130,62 159,08 123,62 131,09 128,59 144,68 140,66 110,53 79,54 44,04 

субсидії та пільги 

готівкою на оплату 

житлово-комунальних 

послуг, електроенергії та 

палива 15,55 15,19 19,08 18,22 27,86 23,14 16,69 11,92 12,39 8,14 2,81 

інші 30,60 7,35 32,98 28,08 26,63 22,15 19,22 28,32 34,62 47,94 58,74 

Грошова допомога  від 

родичів та інших осіб 326,57 219,37 196,25 211,94 240,36 326,12 307,50 301,83 326,33 405,39 731,48 

Аліменти 13,25 26,29 13,92 2,80 17,29 8,76 9,13 12,38 13,56 24,23 4,10 

Інші грошові доходи 147,61 97,28 105,99 95,13 116,97 102,56 131,51 108,81 101,90 170,27 446,35 

Грошові доходи 5769,02 2886,49 3777,06 4398,16 4858,29 5127,38 5450,95 6252,52 6454,57 7734,17 10759,61 

Вартість спожитої 

продукції, отриманої з 

особистого підсобного 

господарства та від 

самозаготівель 353,49 229,12 244,50 312,12 346,75 332,54 362,55 410,56 445,32 437,19 414,20 
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Продовження додатку М 

Продовження таблиці М.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Пільги та субсидії 

безготівкові на оплату 

житлово-комунальних 

послуг, електроенергії та 

палива 507,76 134,17 317,83 271,61 440,07 490,56 679,42 739,63 659,83 729,50 614,93 

Пільги безготівкові на 

оплату товарів та послуг з 

охорони здоров'я, 

туристичних послуг, 

путівок на бази відпочинку 

тощо 6,17 0,13 0,60 1,55 0,57 2,28 8,22 1,51 5,64 9,57 31,71 

Пільги безготівкові на 

оплату послуг транспорту, 

зв'язку 12,94 8,03 13,97 11,61 14,33 11,22 14,69 13,34 14,52 14,49 13,19 

Грошова оцінка допомоги 

від родичів та інших осіб 

продовольчими товарами 110,11 57,58 62,25 89,67 90,63 131,30 126,85 126,54 129,21 165,26 121,73 

Негрошові доходи 990,47 429,03 639,15 686,56 892,35 967,90 1191,73 1291,58 1254,52 1356,01 1195,76 

Всього загальних доходів 6759,49 3315,52 4416,21 5084,72 5750,64 6095,28 6642,68 7544,10 7709,09 9090,18 11955,37 

Надходження від продажу 

особистого і домашнього 

майна 9,81 3,99 0,03 1,42 0,00 2,46 1,53 3,35 33,24 4,41 47,81 

Надходження від продажу 

нерухомості  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Використання 

заощаджень, позики, 

повернені 

домогосподарству борги   81,42 83,15 62,62 70,70 46,30 102,10 56,99 123,88 76,19 96,86 95,42 

Всього сукупних ресурсів 6850,72 3402,66 4478,86 5156,84 5796,94 6199,84 6701,20 7671,33 7818,52 9191,45 12098,60 

Середній еквівалентний 

розмір домогосподарства 

(осіб) 2,11 2,22 2,22 2,22 2,25 2,14 2,12 2,16 1,98 2,00 1,77 

Джерело: [23]. 



Додаток Н 

Таблиця Н.1 
 

Розподіл домогосподарств за самооцінкою рівня їх доходів залежно від розміру середньодушових еквівалентних 

грошових доходів в Україні у 2016 р. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Кількість домогосподарств (тис.) 15033,4 8,7 152,7 567,9 1729,9 2601,8 2378,6 2041,2 1406,4 1170,2 846,5 2129,5 

Розподіл домогосподарств за самооцінкою рівня їх доходів 

протягом останнього року (%): 

            було достатньо і робили заощадження 6,2 - - 0,5 1,7 2,8 4,5 5,3 5,2 11,7 10,1 14,8 

було достатньо, але заощаджень не  робили 45,7 5,1 26,2 34,6 30,6 37,5 42,1 44,7 49,7 56,9 58,8 64,0 

постійно відмовляли у найнеобхіднішому, крім харчування 44,0 49,1 58,9 53,7 61,9 54,3 48,8 46,2 43,7 29,5 29,0 19,5 

не вдавалося забезпечити навіть достатнє харчування 4,1 45,8 14,9 11,2 5,8 5,4 4,6 3,8 1,4 1,9 2,1 1,7 

Кількість домогосподарств, рівень доходу яких протягом 

останнього року не дозволяв забезпечити навіть достатнє 

харчування (тис.) 611,9 4,0 22,7 63,9 100,0 139,7 108,4 78,3 20,1 21,6 18,0 35,2 

                 з них  повідомили, що: 

            можливість харчуватися гарячими стравами вони мали (%): 

            щодня 85,6 92,7 35,2 72,4 74,3 90,0 92,9 93,2 93,7 93,7 100,0 100,0 

майже кожного дня 13,5 - 62,6 27,6 24,2 7,5 7,1 6,8 6,3 6,3 - - 

інколи 0,9 7,3 2,2 - 1,5 2,5 - - - - - - 

були випадки за останній рік, коли хто-небудь з членів 

домогосподарства не харчувався зовсім протягом доби (тис.) 3,2 0,3 2,9 - - - - - - - - - 

          у тому числі не харчувалися (%): 

               дорослі:  1 добу 9,1 100,0 - - - - - - - - - - 
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Продовження додатку Н 

Продовження таблиці Н.1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2 - 3 доби 90,9 - 100,0 - - - - - - - - - 

4 - 5 діб - - - - - - - - - - - - 

більше 5 діб - - - - - - - - - - - - 

         діти:  1 добу - - - - - - - - - - - - 

2 - 3 доби - - - - - - - - - - - - 

4 - 5 діб - - - - - - - - - - - - 

більше 5 діб - - - - - - - - - - - - 

не могли давати дітям (тис.): 

            фрукти чи соки 98,0 0,2 1,2 24,3 17,8 6,9 8,0 15,0 3,9 1,5 10,8 8,4 

їжу або гроші на харчування в школі 28,8 0,2 - 2,5 6,0 1,3 2,1 2,0 3,5 0,4 10,8 - 

ласощі хоча б раз на тиждень 32,5 0,2 0,8 13,4 15,0 - 0,2 2,5 - 0,4 - - 

Із загальної кількості частка домогосподарств (%), які повідомили, 

що у минулому році були випадки, коли через відсутність грошей 

вони не мали можливості оплачувати перебування дітей в дитсадку 0,1 - - - 0,2 - - - - - - - 

             Із загальної кількості частка домогосподарств (%), які повідомили, 

що при значному збільшенні доходів, вони б спрямували додаткові 

кошти в першу чергу на: 

            

    їжу 26,1 94,9 55,1 33,0 38,1 36,4 26,7 22,8 22,5 18,7 13,7 13,7 

   одяг, взуття 35,8 100,0 57,2 58,8 47,6 38,8 37,2 36,8 32,0 27,8 26,1 22,9 

   побутову техніку 29,5 15,0 32,3 38,8 29,7 27,9 30,7 32,0 31,7 28,9 27,5 25,0 

   лікування 49,4 81,6 34,6 45,2 56,5 60,3 53,4 46,9 48,3 45,6 47,5 34,0 

   відпочинок 52,1 - 36,6 37,9 35,0 41,3 50,7 56,4 55,9 63,3 62,9 68,9 

   освіту 15,7 - 11,1 22,4 15,2 13,5 14,4 17,5 14,3 14,5 18,7 17,2 

   автомобіль 13,8 - 5,9 6,9 7,7 8,1 11,8 15,0 15,2 18,5 19,5 23,3 

   житло 41,6 8,4 31,3 35,1 42,1 40,8 40,4 38,7 44,2 41,3 43,9 46,9 

   накопичення 25,2 - 29,1 14,3 22,2 24,0 23,6 22,9 25,9 29,3 27,5 32,4 

   розвиток підприємництва 6,0 - 1,9 4,5 2,0 3,1 5,8 5,8 6,1 8,0 9,0 11,6 

   інше 3,2 - 2,1 0,9 2,3 4,0 3,6 4,1 2,2 3,5 3,1 2,7 

Розподіл домогосподарств за розміром середньодушового 

грошового доходу (грн), який домогосподарство вважає достатнім, 

щоб не відчувати себе бідними (%): 
            до 2000,0 1,8 - 7,7 4,1 2,1 1,4 1,6 0,7 3,1 0,9 3,3 1,3 
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Продовження додатку Н 

Продовження таблиці Н.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2000,1 - 3000,0 8,6 63,1 22,0 13,0 9,1 12,4 8,7 5,5 8,8 6,7 5,5 6,2 

3000,1 - 4000,0 11,5 15,8 11,2 16,5 15,8 13,4 14,6 9,7 8,4 9,5 9,9 6,5 

4000,1 - 5000,0 22,5 13,3 19,3 26,2 26,4 22,9 22,8 26,8 21,2 21,8 17,2 17,0 

5000,1 - 6000,0 10,6 - 8,8 9,2 10,6 12,0 8,6 12,9 14,0 10,1 8,4 8,3 

6000,1 - 7000,0 6,7 5,1 12,5 5,5 6,4 6,5 7,0 6,6 6,7 5,5 9,0 6,9 

7000,1 - 8000,0 9,2 - 10,2 8,3 6,6 9,6 9,4 7,4 9,8 13,6 9,1 9,7 

8000,1 - 9000,0 1,7 - 3,0 0,9 1,6 1,7 2,3 1,5 0,8 1,4 3,1 1,6 

9000,1 - 10000,0 15,5 2,7 4,4 8,3 13,6 12,4 14,5 17,2 14,9 16,9 20,4 21,0 

понад 10000,0 11,9 - 0,9 8,0 7,8 7,7 10,5 11,7 12,3 13,6 14,1 21,5 

Довідково:             

до 2642,38 3,3 - 9,8 6,9 4,3 3,7 2,2 2,1 4,7 2,4 4,9 2,2 

до 1388,08 0,2 - 0,4 - 0,2 0,1 0,3 0,0 0,1 0,1 - 0,3 

Розподіл домогосподарств за розміром середньодушового 

грошового доходу (грн), який за оцінкою домогосподарств 

відповідає майновому становищу середнього класу (%):                                 

            

до 6000,0 4,7 - 7,1 6,7 6,8 7,6 5,4 4,0 2,8 3,2 1,6 1,4 

6000,1 - 8000,0 6,5 19,9 15,5 11,9 7,7 6,8 7,3 8,0 5,9 5,3 2,0 3,2 

8000,1 - 10000,0 17,9 14,7 19,2 22,2 20,6 16,2 20,7 19,1 18,8 15,1 18,0 13,5 

10000,1 - 12000,0 4,6 10,0 3,2 2,1 3,7 5,5 4,0 4,8 4,5 6,2 6,1 3,9 

12000,1 - 14000,0 2,3 29,6 4,3 2,9 2,5 2,8 2,6 2,1 3,5 0,8 2,0 1,4 

14000,1 - 16000,0 16,6 - 16,8 18,3 15,3 17,5 14,0 15,3 17,3 20,4 21,8 15,5 

16000,1 - 18000,0 3,5 - 11,5 5,4 4,5 3,1 3,2 3,7 3,0 3,3 1,6 3,4 

18000,1 - 20000,0 14,0 2,7 5,3 9,9 11,5 14,9 13,2 12,5 14,1 15,4 15,0 18,1 

20000,1 - 22000,0 0,4 - - - 0,1 0,2 0,4 0,6 0,5 0,1 0,5 0,7 

понад 22000,0 29,5 23,1 17,1 20,6 27,3 25,4 29,2 29,9 29,6 30,2 31,4 38,9 

Розподіл домогосподарств, які за оцінкою матеріального добробуту 

відносять себе (%): 

                        

до заможних - - - - - - - - - - - - 

до представників середнього класу 0,5 - - 0,2 0,1 0,5 0,3 0,3 0,1 1,2 1,4 1,4 

до небідних, але ще не представників середнього класу 25,5 - 6,2 13,1 14,2 15,3 21,9 20,6 27,8 34,5 37,5 49,0 

до бідних 74,0 100,0 93,8 86,7 85,7 84,2 77,8 79,1 72,1 64,3 61,1 49,6 

не змогли відповісти - - - - - - - - - - - - 

Джерело: [23]. 



Додаток О 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. О.1 Загальна характеристика податку на доходи фізичних осіб 
Джерело: [197]. 
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Додаток П 

 

Таблиця П1 

 

Види податкових пільг при оподаткуванні доходів фізичних осіб 

 

Види податкових 

пільг 

Зміст податкових пільг 

1 2 

пільги 

інвестиційного 

(накопичувального) 

спрямування 

віднесення до доходів, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу: суми 

доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, що нараховані на цінні папери, емітовані центральним 

органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, та на боргові зобов’язання Національного банку 

України;дивідендів, які нараховуються на користь платника податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною 

особою - резидентом, що нараховує такі дивіденди, за умови, що таке нарахування жодним чином не змінює пропорцій 

(часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, та в результаті якого збільшується статутний 

фонд емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів; інвестиційного прибутку від операцій з борговими 

зобов’язаннями Національного банку України та казначейськими зобов’язаннями України, емітованими центральним 

органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, у тому числі від зміни курсу іноземної валюти 

звільнення від оподаткування та невключення до загального річного оподатковуваного доходу, отриманого платником 

податку протягом звітного податкового року від продажу інвестиційних активів, якщо сума такого доходу не перевищує 

суму, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного 

податкового року, помноженого на 1,4 
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Продовження додатку П 

Продовження таблиці П.1 

1 2 

пільги. орієнтовані 

на підвищення 

людського капіталу 

віднесення до доходів, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу: суми, 

сплаченої роботодавцем на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за фізичну особу, 

але за умови, що вона уклала з ним письмовий договір (контракт) про взяті зобов’язання з відпрацювання у такого 

роботодавця після закінчення вищого та/або професійно-технічного навчального закладу і отримання спеціальності 

(кваліфікації) не менше ніж три роки, незалежно від того, чи перебуває ця особа у трудових відносинах з роботодавцем. 

При цьому така сума не може перевищувати певний розмірна кожний повний або неповний місяць підготовки чи 

перепідготовки такої фізичної особи, а саме суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для 

працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4. Якщо працівник припиняє трудові 

відносини з роботодавцем протягом періоду такого навчання або до закінчення третього календарного року від року, в 

якому закінчується таке навчання, сума, сплачена як компенсація вартості навчання, прирівнюється до додаткового блага, 

наданого такому працівнику протягом року, на який припадає таке припинення трудових відносин, та підлягає 

оподаткуванню у загальному порядку;суми витрат роботодавця у зв’язку з підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) 

платника податку згідно із законом 

 

надання права платнику податку включити до податкової знижки у зменшення його оподатковуваного доходу за 

наслідками звітного податкового року фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати в межах суми 

коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття середньої професійної 

або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім'ї першого ступеня споріднення, який не одержує 

заробітної плати (така сума не може перевищувати розміру суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, 

діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4, в розрахунку на кожну особу, 

яка навчається, за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року) 
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Продовження додатку П 

Продовження таблиці П.1 

1 2 

пільги, орієнтовані 

на стимулювання 

енергозбереження 

віднесення до доходів, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу: суми 

коштів, яка надається платнику податку міжнародною фінансовою організацією в межах своєї офіційної діяльності в 

Україні у зв’язку із здійсненням заходів щодо енергоефективності та енергозбереження в рамках реалізації в Україні 

проектів міжнародної фінансової організації (як безпосередньо, так і через уповноважені банки або іншим способом, 

передбаченим відповідним проектом такої міжнародної фінансової організації); суми коштів, яка надається у порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України, платнику податку фінансовою організацією чи фондом, що займається 

фінансуванням програм розвитку, у зв’язку із здійсненням заходів щодо енергоефективності та енергозбереження в 

рамках реалізації в Україні проектів такої організації чи фонду (як безпосередньо, так і через уповноважені банки або 

іншим способом, передбаченим відповідним проектом такої організації чи фонду) 

надання права платнику податку включити до податкової знижки у зменшення його оподатковуваного доходу за 

наслідками звітного податкового року фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати в межах суми 

коштів, сплачених платником податку у зв’язку із переобладнанням транспортного засобу, що належить платникові 

податку, з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого 

газу, інших видів біопалива 

пільги, орієнтовані 

на стимулювання 

житлового 

будівництва 

надання права платнику податку включити до податкової знижки у зменшення його оподатковуваного доходу за 

наслідками звітного податкового року фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати в межах: 

частини суми процентів, сплачених за користування іпотечним житловим кредитом; суми витрат платника податку на 

сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом, у тому числі на погашення 

пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним 

Джерело: складено за даними [156]. 
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Продовження додатку П 

Розмір пільги – половина розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), 
встановленого законом на 1 січня звітного податкового року 
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 Якщо платник податку має право на застосування податкової соціальної пільги з двох і 
більше зазначених підстав, застосовується одна податкова соціальна пільга з підстави, 
що передбачає її найбільший розмір Отримувач пільги – будь-який платник податку 

 Застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом 
звітного податкового місяця як заробітна плата (інінші прирівняні до неї виплати, 
компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює 
розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня 
звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 
гривень. Виняток передбачений лише для батьків, які утримують двох чи більше дітей 
віком до 18 років, є одинокою матір’ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, 
піклувальником, або утримують дитину-інваліда. У такому випадку граничний розмір 
доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги одному з таких 
батьків та у відповідних розмірах (а саме, відповідно 100 та 150% розміру 
прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), 
встановленому законом на 1 січня звітного податкового року), визначається як добуток 
розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня 
звітного податкового року, помноженого на 1,4, та відповідної кількості дітей 

Розмір пільги – прожитковий мінімум для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленого законом на 1 січня 
звітного податкового року 
Отримувач пільги – платник податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, у розрахунку на кожну таку 
дитину 

   Застосовується до нарахованого платнику податку місячного доходу у вигляді 
заробітної плати тільки за одним місцем його нарахування (виплати). Якщо платник 
податку порушує таку вимогу, внаслідок чого, зокрема, податкова соціальна пільга 
застосовується також під час отримання інших доходів протягом будь-якого звітного 
податкового місяця або за кількома місцями отримання доходів, такий платник податку 
втрачає право на отримання податкової соціальної пільги за всіма місцями отримання 
доходу починаючи з місяця, в якому мало місце таке порушення, та закінчуючи 
місяцем, в якому право на застосування податкової соціальної пільги відновлюється. 
Водночас платник податку може відновити право на застосування податкової 
соціальної пільги, якщо він подасть заяву про відмову від такої пільги всім 
роботодавцям із зазначенням місяця, коли відбулося таке порушення, на підставі чого 
кожний роботодавець нараховує і утримує відповідну суму недоплати податку та 
штраф у розмірі 100% суми цієї недоплати за рахунок найближчої виплати доходу 
такому платнику податку, а у разі, коли сума виплати недостатня, – за рахунок 
наступних виплат. Якщо сума недоплати та/або штрафу не були утримані податковим 
агентом за рахунок доходу платника податку, то такі суми включаються до річної 
податкової декларації такого платника податку. При цьому право на застосування 
податкової соціальної пільги відновлюється з податкового місяця, що настає за 
місяцем, в якому сума такої недоплати та штраф повністю погашаються 

Розмір пільги – півтора розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленого 
законом на 1 січня звітного податкового року  
Отримувач пільги  платник податку, який: є одинокою матір’ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, 
піклувальником, у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років; утримує дитину-інваліда, у розрахунку на кожну таку 
дитину віком до 18 років; є особою, віднесеною законом до першої або другої категорій осіб, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв’язку з їх 
участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи; є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад’юнктом; є 
інвалідом I або II групи, у тому числі з дитинства, крім інвалідів, які є учасниками бойових дій під час Другої світової 
війни або особою, яка у той час працювала в тилу, та інвалідом I і II групи, з числа учасників бойових дій на території 
інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту», і яким пільга встановлена у подвійному розмірі щодо прожиткового мінімуму для 
працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року; є особою, якій 
присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи 
журналістів; є учасником бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на якого 
поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», крім осіб, які є 
учасниками бойових дій під час Другої світової війни або особою, яка у той час працювала в тилу, та інвалідом I і II 
групи, з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється 
дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 
 Не може бути застосована до: доходів платника податку, інших ніж заробітна плата; 

заробітної плати, яку платник податку протягом звітного податкового місяця отримує 
одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового чи майнового (речового) 
забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад’юнктів, 
військовослужбовців, що виплачуються з бюджету; доходу самозайнятої особи від 
провадження підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної 
діяльності 

Розмір пільги – подвійний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленого 
законом на 1 січня звітного податкового року 
Отримувач пільги – платник податку, який є: Героєм України, Героєм Радянського Союзу, Героєм Соціалістичної Праці 
або повним кавалером ордена Слави чи ордена Трудової Слави, особою, нагородженою чотирма і більше медалями «За 
відвагу»; учасником бойових дій під час Другої світової війни або особою, яка у той час працювала в тилу, та інвалідом I і 
II групи, з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких 
поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; колишнім в’язнем 
концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни або особою, визнаною 
репресованою чи реабілітованою; особою, яка була насильно вивезена з території колишнього СРСР під час Другої 
світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською 
Німеччиною та її союзниками; особою, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, 
Російська Федерація) у період з 08.09.1941 р. по 27.01.1944 р. 

Рис. П1 Схема податкової соціальної пільги (складено автором самостійно за даними [156]). 
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Додаток Р 

Таблиця Р.1 

 

Порівняльна таблиця оподаткування банківських вкладів в різних країнах 
 

Ставки на банківські 

вклади в різних 

країнах, % 

Оподаткування банківських 

вкладів в різних країнах 

світу, % 

Системи оподаткування процентних доходів населення Інше 

Великобританія – від 

0,9 до 1,6 

Японія – 15 1. У більшості європейських країн податок 

утримується при виплаті процентів. Платник податку 

«не бачить» утримуваних коштів – тобто фактично 

зменшується ставка за депозитом. Ця процедура збору 

подібного податку найпростіша. 

2. У Швеції, Данії та Нідерландах 

процентні доходи включаються платником податку в 

щорічну податкову декларацію і обкладаються 

податком з діючою шкалою оподаткування доходів. 

3. В Німеччині, Франції та Іспанії 

застосовується система передоплати для стягнення 

податку на проценти. Податок з процентів стягується у 

формі авансового вкладу або передоплати 

прибуткового податку. Потім сплачена наперед сума 

вираховується із сукупного податкового зобов’язання. 

Оподаткування банківських 

вкладів надходять до 

державних 

бюджетів. В країнах 

Євросоюзу було прийнято 

Директиву Ради 

ЄС «Про оподаткування 

доходу із заощаджень у 

формі виплати 

процентів». 

Ірландія – від 0,67 до 

2,75 

Швейцарія – 15 

Греція - 2,1 Німеччина – 25 

Швеція – від 0,41 до 

1,2 

Ірландія – 41 

Німеччина – від 0,2 до 

0,8 
Нідерланди – до 52 

Канада і США – від 1,5 

до 3,5 

Франція – 25 

Польща – 2,2 Іспанія – 25 

Швейцарія – 0,1 до 0,5 Кіпр – до 30 

Туреччина – від 8 до 

8,65 

Польща, Литва, Латвія, 

Угорщина, Болгарія, 

Ліхтенштейн, Монако, 

Андорра, Віргінські острови 

– від 15 до 35 

Франція – 2 

Латвія – 3,75 

Кіпр – від 1 до 1,8 

 

Джерело: [190]. 



Додаток С 

Таблиця С.1 

 

Податок на доходи фізичних осіб та податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що належить 

фізичним особам, в доходах бюджетів в Україні у 2007-2017 рр. 

 
Роки Місцеві бюджети України Податок на доходи 

фізичних осіб, що 

зараховується до 

Державного бюджету 

України, млрд. грн. 

Податок на 

доходи 

фізичних осіб, 

млрд. грн. 

Податкові 

надходження, 

млрд. грн. 

Усього доходів (без 

урахування 

міжбюджетних 

трансфертів), млрд. грн. 

Усього 

доходів, 

млрд. грн. 

Місцеві 

податки, 

млрд. грн.  

Податок на нерухоме 

майно, відмінне від 

земельної ділянки, 

млрд. грн. 

2007 34,8 44,6 58,4 107,1 0,7 - - 

2008 45,9 59,3 73,9 137,5 0,8 - - 

2009 44,5 59,2 71,0 134,6 0,8 - - 

2010 51,0 67,6 80,5 159,4 0,8 - - 

2011 54,1 73,1 86,7 181,5 2,5 - 6,2 

2012 61,1 85,9 100,8 225,3 5,5 0,0001 7,0 

2013 64,6 91,2 105,2 221,0 7,3 0,004 7,6 

2014 62,6 87,3 101,1 231,7 8,1 0,01 12,7 

2015 54,9 98,2 120,5 294,5 27,0 0,05 45,1 

2016 79,0 146,9 170,8 366,1 42,3 0,15 59,8 

2017 110,6 201,0 229,5 502,1 52,6 0,29 75,0 

Джерело: складено за даними [139]. 
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Продовження додатку С 

Таблиця С.2 

 

Параметри бюджетоутворюючої функції податку на доходи фізичних осіб в Україні у 2007-2017 рр.  

 
Роки  Щорічний темп 

росту 

надходжень від 

податку на 

доходи 

фізичних осіб, 

% 

Частка 

надходжень від 

податку на 

доходи фізичних 

осіб в 

податкових 

надходженнях, 

% 

Частка 

податкових 

надходжень в 

загальному 

обсязі доходів 

(без урахування 

міжбюджетних 

трансфертів), % 

Щорічний темп 

росту 

податкових 

надходжень, % 

Щорічний 

темп росту 

загальних 

доходів (без 

урахування 

міжбюджетних 

трансфертів), 

%   

Частка надходжень 

від податку на 

доходи фізичних 

осіб в загальних 

доходах (без 

урахування 

міжбюджетних 

трансфертів), % 

Частка місцевих 

податків і зборів в 

загальних доходах 

(без урахування 

міжбюджетних 

трансфертів), % 

2007 - 78,0 74,8 - - 59,6 1,2 

2008 131,9 77,4 80,2 133,0 126,5 62,1 1,1 

2009 97,0 75,2 83,4 99,8 96,1 62,7 1,1 

2010 114,6 75,4 84,0 114,2 113,4 63,4 1,0 

2011 106,1 74,0 84,3 108,1 107,7 62,4 2,9 

2012 112,9 71,1 85,2 117,5 116,3 60,6 5,5 

2013 105,7 70,8 86,7 106,2 104,4 61,4 14,4 

2014 96,9 71,7 86,4 95,7 96,1 61,9 8,0 

2015 87,7 55,9 81,5 112,5 119,2 45,5 22,4 

2016 143,9 53,8 86,0 149,6 141,7 46,3 24,8 

2017 140,0 55,0 87,4 136,7 134,4 48,2 22,9 

Джерело: складено за даними [139]. 
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50% 

50% 

Бюджет села, 
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об’єднаної 

територіальної 

громади за 

місцем 

проживання 

(реєстрації) 
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(30%) 
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(місце 

роботи не 

співпадає з 
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проживання 
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Рис. Т.1 Схема розподілу податку на доходи фізичних осіб між місцевими бюджетами в залежності від місць роботи та проживання 

(реєстрації) платника  податку (джерело: власна розробка) 
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Додаток У 

Таблиця У1 

Корегуючі коефіцієнти базової ставки податку на доходи фізичних осіб 
 

Категорія платника податку Корегуючий 

коефіцієнт 
базової 

ставки 

податку 

Понижуючі коефіцієнти до базової ставки податку Поправочні коефіцієнти до понижуючих 

коефіцієнтів до базової ставки податку в 
залежності від віку платника податку   

Кількість дітей, чол.  Кількість осіб на утриманні, чол.      

1 2 3 більше 3 1 2 3 більше 

3 

до 25 

років 

26-40 

років 

41-60 

років 

Понад 60 

років 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Одинак (одиначка)  

З доходом на 1 

члена сім’ї до 
3 прожиткових 

мінімумів 

- без дітей з особами на утриманні  1,0 - - - - -0,10 -0,15 -0,20 -0,30 1,20 1,10 1,15 1,25 

- без дітей, хоча б одна особа, яка перебуває на утриманні, 

є інвалідом 

0,9 - - - - -0,10 -0,15 -0,20 -0,30 

- без дітей, є інвалідом, з особами на утриманні 0,8 - - - - -0,10 -0,15 -0,20 -0,30 

- без дітей, є інвалідом та хоча б одна особа , яка перебуває 

на утриманні, є інвалідом 

0,7 - - - - -0,15 -0,20 -0,25 -0,35 

- з дітьми та особами на утриманні  0,9 -0,10 -0,15 -0,20 -0,30 -0,10 -0,15 -0,20 -0,30 1,25 1,15 1,20 1,30 

- з дітьми, але є на утриманні, хоча б одне з дітей або 

утриманців є інвалідом 

0,8 -0,10 -0,15 -0,20 -0,30 -0,10 -0,15 -0,20 -0,30 

- з дітьми, але є на утриманні, хоча б одне з дітей та 

утриманців є інвалідом 

0,7 -0,10 -0,15 -0,20 -0,30 -0,10 -0,15 -0,20 -0,30 

- з дітьми, є інвалідом, є на утриманні, хоча б одне з дітей 

або утриманців є інвалідом 

0,6 -0,15 -0,20 -0,25 -0,35 -0,15 -0,20 -0,25 -0,35 

- з дітьми, є інвалідом, хоча б одне з дітей та утриманців є 

інвалідом 

0,5 -0,15 -0,20 -0,25 -0,35 -0,15 -0,20 -0,25 -0,35 

З доходом на 1 

члена сім’ї 
більше 3 

прожиткових 

мінімумів 

- без дітей з особами на утриманні  1,0 - - - - -0,05 -0,10 -0,15 -0,25 1,15 1,05 1,10 1,20 

- без дітей, хоча б одна особа, яка перебуває на утриманні, 

є інвалідом 

0,9 - - - - -0,05 -0,10 -0,15 -0,25 

- без дітей, є інвалідом, з особами на утриманні 0,8 - - - - -0,05 -0,10 -0,15 -0,25 

- без дітей, є інвалідом та хоча б одна особа , яка перебуває 

на утриманні, є інвалідом 

0,7 - - - - -0,10 -0,15 -0,20 -0,30 

- з дітьми та особами на утриманні  0,9 -0,10 -0,15 -0,20 -0,30 -0,05 -0,10 -0,15 -0,25 1,20 1,10 1,15 1,25 

- з дітьми, але є особи на утриманні, хоча б одне з дітей або 

утриманців є інвалідом 

0,8 -0,10 -0,15 -0,20 -0,30 -0,05 -0,10 -0,15 -0,25 

- з дітьми, але є особи на утриманні, хоча б одне з дітей та 

утриманців є інвалідом 

0,7 -0,10 -0,15 -0,20 -0,30 -0,05 -0,10 -0,15 -0,25 

- з дітьми, є інвалідом, є особи на утриманні, хоча б одне з 
дітей або утриманців є інвалідом 

0,6 -0,15 -0,20 -0,25 -0,35 -0,10 -0,15 -0,20 -0,30 

- з дітьми, є інвалідом, є особи на утриманні, хоча б одне з 

дітей та утриманців є інвалідом 

0,5 -0,15 -0,20 -0,25 -0,35 -0,10 -0,15 -0,20 -0,30 
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Продовження додатку У 

Продовження таблиці У.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Подружжя  

З доходом на 1 
члена сім’ї до 

3 прожиткових 

мінімумів 

- без дітей, один з подружжя є інвалідом 0,9 - - - - - - - - 1,20 1,10 1,15 1,25 

- без дітей, обидва є інвалідами 0,8 - - - - - - - - 

- без дітей, з особами на утриманні 1,0 - - - - -0,10 -0,15 -0,20 -0,30 

- без дітей, один з подружжя є інвалідом, з особами на 

утриманні 

0,9 - - - - -0,10 -0,15 -0,20 -0,30 

- без дітей, один з подружжя є інвалідом та хоча б одна з 

осіб, які перебувають на утриманні, є інвалідом 

0,8 - - - - -0,15 -0,20 -0,25 -0,35 

- без дітей, обидва є інвалідами, є особи на утриманні 0,7 - - - - -0,15 -0,20 -0,25 -0,35 

- без дітей, обидва є інвалідами та хоча б одна з осіб, які 

перебувають на утриманні, є інвалідом 

0,6 - - - - -0,20 -0,25 -0,30 0,40 

- з дітьми при працюючій дружині 1,0 -0,10 -0,15 -0,20 -0,30 -0,10 -0,15 -0,20 -0,30 1,25 1,15 1,20 1,30 

- з дітьми, при працюючій дружині, один з подружжя є 

інвалідом 

0,9 -0,10 -0,15 -0,20 -0,30 -0,10 -0,15 -0,20 -0,30 

- з дітьми, при працюючій дружині, один з подружжя є 

інвалідом та хоча б одна з дітей або з осіб, які перебувають 

на утриманні, є інвалідом 

0,8 -0,15 -0,20 -0,25 -0,35 -0,15 -0,20 -0,25 -0,35 

- з дітьми, при працюючій дружині, один з подружжя є 

інвалідом та хоча б одна з дітей та осіб, які перебувають на 
утриманні, є інвалідом 

0,7 -0,15 -0,20 -0,25 -0,35 -0,15 -0,20 -0,25 -0,35 

- з дітьми, при працюючій дружині, обидва є інвалідами та 

хоча б одна з дітей або з осіб, які перебувають на утриманні, 

є інвалідом 

0,6 -0,15 -0,20 -0,25 -0,35 -0,15 -0,20 -0,25 -0,35 

- з дітьми, при працюючій дружині, обидва є  інвалідами та 

хоча б одна з дітей та осіб, які перебувають на утриманні, є 
інвалідом 

0,5 -0,15 -0,20 -0,25 -0,35 -0,15 -0,20 -0,25 -0,35 

- з дітьми та непрацюючою дружиною, яка виховує дітей 1,0 -0,15 -0,20 -0,25 -0,35 -0,15 -0,20 -0,25 -0,35 

- з дітьми, при непрацюючій дружині, яка виховує 

дітей,один з подружжя є інвалідом 

0,8 -0,10 -0,15 -0,20 -0,30 -0,10 -0,15 -0,20 -0,30 

- з дітьми, при непрацюючій дружині, яка виховує дітей, 

один з подружжя є інвалідом та хоча б одна з дітей або з 

осіб, які перебувають на утриманні (крім дружини), є 
інвалідом 

0,7 -0,15 -0,20 -0,25 -0,35 -0,15 -0,20 -0,25 -0,35 

- з дітьми, при непрацюючій дружині, яка виховує дітей, 

один з подружжя є інвалідом та хоча б одна з дітей та осіб, 

які перебувають на утриманні (крім дружини), є інвалідом 

0,6 -0,15 -0,20 -0,25 -0,35 -0,15 -0,20 -0,25 -0,35 

- з дітьми, при непрацюючій дружині, яка виховує дітей, 

обидва є інвалідами та хоча б одна з дітей або з осіб, які 

перебувають на утриманні (крім дружини), є інвалідом 

0,5 -0,15 -0,20 -0,25 -0,35 -0,15 -0,20 -0,25 -0,35 

- з дітьми, при непрацюючій дружині, яка виховує дітей, 

обидва є  інвалідами та хоча б одна з дітей та осіб, які 

перебувають на утриманні (крім дружини), є інвалідом 

0,4 -0,15 -0,20 -0,25 -0,35 -0,15 -0,20 -0,25 -0,35 
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Продовження додатку У 

Продовження таблиці У.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

З доходом на 1 
члена сім’ї 

більше 3 

прожиткових 
мінімумів 

- без дітей, один з подружжя є інвалідом 0,9 - - - - - - - - 1,15 1,05 1,10 1,20 

- без дітей, обидва є інвалідами 0,8 - - - - - - - - 

- без дітей, один з подружжя є інвалідом, є особи на 

утриманні 

0,9 - - - - -0,05 -0,10 -0,15 -0,20 

- без дітей, один з подружжя є інвалідом та хоча б одна з 

осіб, які перебувають на утриманні, є інвалідом 

0,8 - - - - -0,10 -0,15 -0,20 -0,30 

- без дітей, обидва є інвалідами, є особи на утриманні 0,8 - - - - -0,10 -0,15 -0,20 -0,30 

- без дітей, обидва є інвалідами та хоча б одна з осіб, які 

перебувають на утриманні, є інвалідом 

0,7 - - - - -0,15 -0,20 -0,25 -0,35 

- з дітьми при працюючій дружині, є особи на утриманні 1,0 -0,05 -0,10 -0,15 -0,20 -0,05 -0,10 -0,15 -0,20 1,20 1,10 1,15 1,25 

- з дітьми, при працюючій дружині, один з подружжя є 
інвалідом, є особина утриманні 

0,9 -0,05 -0,10 -0,15 -0,20 -0,05 -0,10 -0,15 -0,20 

- з дітьми, при працюючій дружині, один з подружжя є 

інвалідом та хоча б одне з дітей або з осіб, які перебувають 

на утриманні, є інвалідом 

0,8 -0,10 -0,15 -0,20 -0,30 -0,10 -0,15 -0,20 -0,30 

- з дітьми, при працюючій дружині, один з подружжя є 

інвалідом та хоча б одне з дітей та осіб, які перебувають на 
утриманні, є інвалідом 

0,7 -0,10 -0,15 -0,20 -0,30 -0,10 -0,15 -0,20 -0,30 

- з дітьми, при працюючій дружині, обидва є інвалідами та 

хоча б одне з дітей або з осіб, які перебувають на утриманні, 

є інвалідом 

0,6 -0,10 -0,15 -0,20 -0,30 -0,10 -0,15 -0,20 -0,30 

- з дітьми, при працюючій дружині, обидва є  інвалідами та 

хоча б одне з дітей та осіб, які перебувають на утриманні, є 
інвалідом 

0,5 -0,10 -0,15 -0,20 -0,30 -0,10 -0,15 -0,20 -0,30 

- з дітьми та непрацюючою дружиною, яка виховує дітей, є 

особи на утриманні 

1,0 -0,15 -0,20 -0,25 -0,35 -0,15 -0,20 -0,25 -0,35 

- з дітьми, при непрацюючій дружині, яка виховує дітей, 

один з подружжя є інвалідом, є особи на утриманні 

0,9 -0,10 -0,15 -0,20 -0,30 -0,10 -0,15 -0,20 -0,30 

- з дітьми, при непрацюючій дружині, яка виховує дітей, 

один з подружжя є інвалідом та хоча б одне з дітей або з 
осіб, які перебувають на утриманні (крім дружини), є 

інвалідом 

0,8 -0,15 -0,20 -0,25 -0,35 -0,15 -0,20 -0,25 -0,35 

- з дітьми, при непрацюючій дружині, яка виховує дітей, 

один з подружжя є інвалідом та хоча б одне з дітей та осіб, 
які перебувають на утриманні (крім дружини), є інвалідом 

0,7 -0,15 -0,20 -0,25 -0,35 -0,15 -0,20 -0,25 -0,35 

- з дітьми, при непрацюючій дружині, яка виховує дітей, 

обидва є інвалідами та хоча б одне з дітей або з осіб, які 

перебувають на утриманні (крім дружини), є інвалідом 

0,6 -0,15 -0,20 -0,25 -0,35 -0,15 -0,20 -0,25 -0,35 

- з дітьми, при непрацюючій дружині, яка виховує дітей, 

обидва є  інвалідами та хоча б одне з дітей та осіб, які 

перебувають на утриманні (крім дружини), є інвалідом 

0,5 -0,15 -0,20 -0,25 -0,35 -0,15 -0,20 -0,25 -0,35 

Джерело: власна розробка. 


