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Анотація. Мета статті полягає в розгляді проблемних аспектів та розробці можливих 
напрямів оптимізації оподаткування доходів фізичних осіб в умовах децентралізації влади. 
Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою 
таких загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу та синтезу, абстрагуван-
ня та порівняння, моделювання, систематизації та узагальнення. Результати. Досліджено 
історичні аспекти стягнення податку на доходи фізичних осіб, особливості податкових ре-
форм зарубіжних країн стосовно прибуткового оподаткування, характерні риси оподатку-
вання доходів в умовах децентралізації влади. Практична значущість результатів дослі-
дження. У статті запропоновано запровадження прогресивного оподаткування доходів фі-
зичних осіб в Україні, обґрунтовано необхідність забезпечення неоподатковуваного мінімуму 
доходів громадян на рівні мінімальної заробітної плати, зниження ставок податку на доходи 
фізичних осіб для пенсіонерів, які працюють, для доходів за сумісництвом і за цивільно-право-
вими договорами, установлення економічно обґрунтованої межі заробітної плати для отри-
мання податкової соціальної пільги.

Ключові слова: прибуткове оподаткування, податок на доходи фізичних осіб, ставка по-
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Постановка проблеми в загальному ви-
гляді та зв’язок із найважливішими науко-
вими чи практичними завданнями. При-
буткове оподаткування доходів як юридичних, 
так і фізичних осіб – суб’єктів господарюван-
ня та фізичних осіб-резидентів і нерезидентів 
в Україні визначається нормами Податкового 
кодексу України та пов’язане із принципом за-
гальності оподаткування. У свою чергу, прин-
цип податкового законодавства фіскальної до-
статності передбачає встановлення податків 
та зборів, у тому числі й податку на доходи 

фізичних осіб, з урахуванням необхідності до-
сягнення збалансованості витрат бюджету з 
його надходженнями. Тому встановлення ста-
вок і пільг із податку на доходи фізичних осіб, 
методика його обчислення та відображення в 
податковій звітності мають бути економічно 
обґрунтованими й повинні стимулювати під-
приємницьку ініціативу, а не заводити її «в 
тінь». Отже, податок на доходи фізичних осіб 
має стати головним джерелом наповнення міс-
цевих бюджетів і важливим інструментом дер-
жавного регулювання економіки. Надходжен-
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ня загальнодержавного податку на доходи 
фізичних осіб до місцевих бюджетів є складо-
вою частиною запровадження в Україні децен-
тралізації влади та підвищення самостійності 
функціонування територіальних громад.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичні аспекти  прибуткового оподатку-
вання доходів фізичних осіб висвітлені у пра-
цях зарубіжних учених-економістів: А. Сміта, 
Д. Рікардо, А. Пігу, Дж. Кейнса, П. Самуель-
сона, А. Лаффера, Дж. Б’юкенена, В. Петті 
та ін. Проблеми оптимізації прибуткового 
оподаткування, вплив податків на формуван-
ня доходів бюджету, напрями реформування 
податкової системи в Україні розкриті в ро-
ботах українських учених-економістів, серед 
яких: В. Андрущенко, О. Василик, А. Дани-
ленко, Т. Єфименко, В. Завгородній, Ю. Іва-
нов, А. Крисоватий, В. Кудряшов, П. Куцик, 
І. Луніна, П. Мельник, О. Найденко, В. Опа-
рін, А. Соколовська, В. Федосов, К. Швабій та 
ін. Досліджені наукові публікації фахівців до-
водять необхідність реформування податкової 
системи України й важливість якнайповнішої 
реалізації розподільчої функції податків. Од-
нак, постійне реформування податкового за-
конодавства останнім часом  не призводить до 
бажаного економічного ефекту.

Формування цілей статті (постановка за-
вдання). Метою статті є розгляд проблемних 
аспектів і розробка можливих напрямів опти-
мізації оподаткування доходів фізичних осіб в 
умовах децентралізації влади.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів. Уперше податок на до-
ходи фізичних осіб був уведений у Великобри-
танії в 1799 р. з метою фінансування ведення 
війни із Францією. У США цей вид оподатку-
вання вводився в 1862 р. на військові витрати. 
У країнах континентальної Європи оподатку-
вання доходів фізичних осіб розвивалося по-
вільніше. Якщо в Бельгії воно було започатко-
вано ще в 1828 р., Австрії – у 1849 р., Італії – у 
1864 р., то в Німеччині – у 1897 р., Іспанії – у 
1900 р., а у Франції – тільки в 1914 р. 

На українських землях податки, які сплачу-
вали фізичні особи, були введені ще задовго до 
заснування Київської Русі. Перші згадки про 
них можна знайти в «Повісті минулих літ», ав-
тором якої вважають ченця Києво-Печерсько-
го монастиря Нестора [3]. 

В Росії в XIX-XX ст. податок на доходи змен-
шувався залежно від кількості утриманців; у тих 
випадках, коли громадянин мав кілька місць ро-
боти, доходи оподатковувалися за кожним місцем 
роботи окремо; якщо доходи за кожним місцем 
роботи були меншими за мінімум і не оподатко-
вувалися, то сукупний дохід також не оподатко-
вувався, навіть якщо він був більшим від мінімум 
[3].

Подальший етап у прибутковому оподаткуван-
ні фізичних осіб визначався Указом Президії Вер-Указом Президії Вер-казом Президії Вер-
ховної Ради СРСР від 30.04.1943 р. «Про прибут-
ковий податок з населення». Прибутковий податок 
стягувався з усіх громадян, які мають самостійні 
джерела доходу на території СРСР. До 1953 року 
він був основним податком із міського населення. 
З 1953 року прибутковий податок почали сплачу-
вати також і колгоспники.

В Україні було прийнято Закон «Про прибут-
ковий податок з громадян Української РСР, іно-
земних громадян та осіб без громадянства» від 
5.07.1991 р. Мінімальна заробітна плата, яка не 
оподатковувалась, була встановлена в розмірі 
185 крб і становила неоподатковуваний мінімум. 

Із 26.12.1992 р. оподаткування доходів громадян 
здійснювалося відповідно до Декрету Кабінету Мі-
ністрів України «Про прибутковий податок з грома-
дян», який зі змінами й доповненнями був чинним 
до травня 2003 р. З 1.01.2004 р. набрав чинності За-
кон України «Про податок з доходів фізичних осіб». 
До цього закону додатково видані такі інструкції: 
«Інструкція про оподаткування фізичних осіб-під-
приємців» та «Інструкція про податковий кредит 
щодо податку з доходів фізичних осіб» [4].

Нарешті, із 2010 р. механізм стягнення пере-
важної більшості податків і зборів, у тому числі й 
податку на доходи фізичних осіб, почав регламен-
туватися Податковим кодексом України [1].

Таким чином, історія стягнення подат-
ку на доходи фізичних осіб свідчить про: його 
обов’язковість із метою фінансування державних 
видатків; широкий спектр пільг з оподаткування; 
застосування прогресивних ставок податку залеж-
но від виду та розміру доходів.

Загалом, податок на доходи фізичних осіб як у 
СРСР, так і в незалежній Україні був та є загально-
державним податком, призначення якого в рамках 
децентралізації влади суттєво змінилося. Із 2015 р. 
в Україні 794 сільських, селищних і міських рад, 
до складу яких входять 2015 населених пунктів, 
добровільно об’єдналися у 159 територіальних 
громад (рис. 1). 

Ю. А. Верига, Н. В. Прохар
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Рис. 1. Об’єднані територіальні громади в Україні за 2015–2017 рр.  
у розрізі областей [2]

Найбільша кількість об’єднаних територі-
альних громад створена в Тернопільській об-
ласті – 26, Хмельницькій – 22, Львівській та 
Дніпропетровській – по 15. У Полтавській об- – по 15. У Полтавській об-– по 15. У Полтавській об-
ласті сформовано 12  територіальних громад, 
у всіх інших областях – менше десяти. При 
цьому площа Полтавської області становить 
28 748 км2 та поступається лише Дніпропе-
тровській, Житомирській, Одеській та Чер-
нігівській областям. Чисельність населення 
Полтавської області станом на 01.01.2015 р. 
становила 1 448 975 осіб, а  щільність насе-
лення – 50 осіб на км2 [2].

На жаль, відсутні статистичні дані віднос-
но кількості працездатного населення Полтав-
ської області у 2016 р., але у структурі доходів 
загального фонду об’єднаних територіальних 
громад Полтавської області у 2016 р. податок 
на доходи фізичних осіб становив 95 млн грн, 
або 28 % у структурі доходів, що тотожне 
освітній субвенції Полтавщині з державного 
бюджету в сумі 95 млн грн (28 %) та майже 

вдвічі перевищує медичну субвенцію з дер-
жавного бюджету в розмірі 53 млн грн або 
16 % у структурі доходів.

Частка інших податків і зборів у структурі 
доходів загального фонду об’єднаних терито-
ріальних громад Полтавської області є значно 
меншою, а саме: плата за землю – 15 %, акциз-
ний податок – 6 %, єдиний податок – 6 %, інші 
податки та збори – близько 1 % [2]. 

Аналіз динаміки власних ресурсів Полтав-
ської області за 2015-2016 рр. свідчить про їх 
зростання з 94 млн грн у 2015 р. до 190 млн грн 
у 2016 р за рахунок поповнення місцевого бю-
джету податком на доходи фізичних осіб.

Загалом, наповнення загального фонду 
об’єднаних територіальних громад Полтав-
ської області податком на доходи фізичних 
осіб пояснюється ростом мінімальної заробіт-
ної плати в Україні та неможливістю застосу-
вання до доходів фізичних осіб у 2017 р. пере-
важної більшості податкових соціальних пільг, 
що узагальнені в табл. 1.

Таблиця 1

Модель обчислення податку на доходи фізичних осіб у 2015–2017 рр.
[складено за даними [1]

Показники 2015 р. 2016 р. 2017 р.
Мінімальна заробітна плата, грн

1 218,00
1 378,00

1 378,00
1 450,00
1 600,00 3 200,00
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За даними табл. 1 можна дійти висновку 
про поступове зростання мінімальної заро-
бітної плати в Україні, що впливає на суми 
надходжень до місцевого бюджету територі-
альних громад податку на доходи фізичних 
осіб. Однак, у 2017 р. підвищення мінімаль-
ної заробітної плати відбулося лише один раз 
на рік, що не гарантує поступового зростан-
ня платоспроможності населення. Звертає на 
себе увагу також той факт, що ставки податку 
на доходи фізичних осіб від заробітної плати 
у 2016–2017 рр. не були прогресивно зроста-
ючими залежно від рівня доходів резидентів і 
нерезидентів. Крім того, у 2017 р. перший раз 
за період існування податкових соціальних 
пільг гранична межа доходів фізичних осіб є 
значно меншою за мінімальну заробітну пла-
ту, що призводить до незахищеності найбільш 
вразливих верств населення та вилучення до 
бюджету більшої частки заробітної плати у ви-
гляді утриманого податку на доходи фізичних 
осіб. Динаміка податкової соціальної пільги за 
період 2015–2017 рр. є такою, щ зростає, однак 
неможливість її застосування навіть до дохо-
дів працівників бюджетної сфери зводить на-
нівець такий принцип податкового законодав-
ства, як соціальна справедливість. Нарешті, 
зміна сутності мінімальної заробітної плати 
та відміна її прямого зв’язку із кваліфікацією 
працівників призводить до законного маніпу-
лювання винагородою за працю зі сторони ро-
ботодавців та наявності підстав для неперегля-
ду соціальних стандартів населення зі сторони 
законодавчої й виконавчої влади.

Реформування прибуткового оподаткуван-
ня доходів фізичних осіб у зарубіжних країнах 
відзначається більшою лояльністю.

Так, у Бельгії в 1997–1999 рр. було здій-

снено стабілізаційну реформу (індексацію по-
даткових розрядів). Протягом 2000–2006 pр. 
була проведена реформа податку з доходів 
фізичних осіб, яка передбачала: зменшення 
податкового навантаження на дохід із найма-
ної праці, включаючи введення та поступове 
збільшення відшкодування податкового кре-
диту з метою зменшення платежів, здійснених 
робітником; нейтральне оподаткування сімей 
і самотніх; більш сприятливе оподаткування 
дітей на утриманні; удосконалення податкової 
системи. Паралельно здійснювалися реформи 
стосовно соціальних відрахувань (зменшення 
соціальних відрахувань для роботодавців, осо-
бливо для низькооплачуваних, зниження ста-
вок для відрахувань роботодавцям для праців-
ників низької кваліфікації та віком більш ніж 
45 років).

Відповідно, в Іспанії проводилися рефор-
ми, спрямовані на загальне зменшення ставок 
особистого прибуткового податку (1999 р.), 
зростання в доході від праці звільнень для 
низьких заробітних плат (1999 р.), зростання 
основних персональних звільнень (1999 р.), 
цілеспрямоване зниження соціальних відраху-
вань (1997–2000 рр.), зниження відрахувань на 
користь тих, хто не працює,від  від роботодав-
ців і працівників (2001 р.).

Схожі реформи, спрямовані на зниження 
так званого податкового клину (tax wedge), на-
самперед, для низькокваліфікованої праці, що 
з позиції стратегічної податкової політики сти-
мулює зайнятість населення, наприкінці 1990-х 
– початку 2000-х рр. здійснювалися в Німеччи-
ні, Данії, Греції, Франції, Італії, Люксембур-
зі, Португалії, Болгарії, Греції, Естонії, Латвії, 
Литві, Румунії, Словаччині та країнах, якв не є 
членами ЄС. У країнах-членах ЄС, незважаючи 
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Ставки податку на доходи фізичних осіб у 
відсотках:

-	 заробітна плата та інші подібні 
виплати;

-	 дивіденди, нараховані платниками 
податку на прибуток;

-	 інші пасивні доходи

15,0
20,0
5,0

20,0

18,0
5,0

18,0

18,0
5,0

9,0; 18,0
Гранична межа доходу для надання податкової 
соціальної пільги, грн 1 710,00 1 930,00 2 240,00
Податкова соціальна пільга у грн за ставками:

-	 100 %
-	 150 %
-	 200 %

609,00
913,50

1 218,00

689,00
1 033,50
1 378,00

800,00
1 200,00
1 600,00

Показники 2015 р. 2016 р. 2017 р.

Продовж. табл. 1
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на перехід до єдиної податкової ставки, відбу-
валося і збільшення персональних знижок (нео-
податковуваного мінімуму) [4].

Висновки із зазначених проблем і пер-
спективи подальших досліджень у подано-
му напрямі. Отже, проведене дослідження 
адміністрування податку на доходи фізичних 
осіб як в Україні, так і в зарубіжних країнах та 
запровадження децентралізації влади дає під-
стави для таких висновків:

-	 об’єднання громад дозволило збіль-
шити власні доходи місцевих бюджетів 
об’єднаних територіальних громад на одного 
мешканця. У Полтавській області цей показ-
ник у 2016 р. в порівнянні із 2015 р. зріс у се-
редньому на 600 грн;

-	 децентралізація влади забезпечує фі-
нансування капітальних видатків, що є більш 
необхідними та економічно обґрунтованими 
на певних територіях;

-	 запровадження прогресивного опо-
даткування доходів фізичних осіб в Україні 
забезпечить більшу частку надходжень до міс-
цевих бюджетів;

-	 забезпечення неоподатковуваного мі-
німуму доходів громадян на рівні мінімальної 
заробітної плати підвищить соціальні стандар-
ти населення;

-	 зниження ставок податку на доходи 
фізичних осіб для пенсіонерів, які працюють, 
для доходів за сумісництвом і за цивільно-пра-
вовими договорами забезпечить поступове 
зниження рівня безробіття;

-	 оподаткування дивідендів за зниже-
ними ставками забезпечить додаткове надхо-
дження іноземних інвестицій в Україну;

встановлення економічно обґрунтованої 
межі заробітної плати для отримання податко-
вої соціальної пільги забезпечить практичну 
реалізацію таких принципів податкового зако-
нодавства, як соціальна справедливість і ней-
тральність оподаткування.
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работке возможных направлений оптимизации налогообложения доходов физических лиц 
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дования: анализа и синтеза, абстрагирования и сравнения, моделирования, систематизации 
и обобщения. Результаты. Исследованы исторические аспекты взымания налога на дохо-
ды физических лиц, особенности налоговых реформ зарубежных стран, характерные черты 
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sible areas for optimizing the taxation of individuals' incomes in conditions of decentralization of pow-
er. Methodology of research. Solving the tasks set in the article is carried out with the help of such 
general scientific and special research methods: analysis and synthesis, abstraction and comparison, 
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