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АНОТАЦІЯ 

наукової роботи на тему: “ Соціально-економічна ефективність 

оподаткування доходів фізичних осіб в Україні” 

Шифр “КОВ18” 

 

Податки з доходу фізичних осіб відіграють важливу роль при наповненні 

дохідної частини бюджету. Соціально-економічна ефективність доходів 

фізичних осіб прямо впливає на економічний розвиток держави та на добробут 

громадян. Все вище зазначене обумовлює актуальність теми наукової роботи. 

Мета наукової роботи полягає у визначенні теоретичних основ 

оподаткування доходів фізичних осіб, дослідженні сучасного стану 

оподаткування доходів фізичних осіб в Україні та обґрунтуванні шляхів 

вдосконалення оподаткування доходів фізичних осіб. 

Завдання наукової роботи полягає у дослідженні економічної сутності 

оподаткування доходів фізичних осіб; визначенні сучасних тенденцій 

оподаткування фізичних осіб; дослідженні зарубіжного досвіду оподаткування 

доходів фізичних осіб та обґрунтуванні шляхів модернізації системи 

оподаткування фізичних осіб. 

Методологічну основу наукової роботи складає система різноманітних 

методів: нормативний, аналітичний, метод узагальнення, метод порівняння 

тощо. Дослідження базується на використанні фундаментальних праць 

вітчизняних науковців у даній сфері, зокрема: Т. Д. Даценко, Демиденко Л.М, 

П. А. Лайко,  М.Г. Перерви, Субботович Ю.Л. 

Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку 

використаних джерел. Робота розміщена на 28 сторінках та включає 3 рисунків, 

7 таблиць, 4 додатки. 

Ключові слова: оподаткування фізичних осіб, соціально-економічна 

ефективність, прогресивна шкала оподаткування. 

 

 



3 
 

ЗМІСТ 

 

 

ВСТУП…………………………………………………………………………..….4 

 

РОЗДІЛ 1.  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ  ОСНОВИ 

ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ……………………….…5 

 

1.1.   Індивідуальні доходи як основа формування приватних фінансів та 

об’єкт оподаткування……………………………………………………………….5 

1.2.   Теоретичні основи побудови ефективної системи оподаткування 

доходів фізичних осіб………………………………………………………….........7 

1.3. Світовий досвід оподаткування доходів фізичних осіб…………….….9 

 

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ 

МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ 

ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ……………………………………..13 

 

2.1.  Характеристика доходів та витрат фізичних осіб: основні тенденції..13 

2.2.  Система оподаткування доходів фізичних осіб в Україні……………15 

2.3.  Фіскальна функція та її вплив на бюджетну систему України………17 

 

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ 

ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРЇНІ………………………………………21 

  

3.1. Шляхи модернізації системи оподаткування доходів фізичних осіб…21 

3.2. Соціально-економічна ефективність оподаткування фізичних осіб та її 

вплив на добробут громадян……………………………………………………... 26 

 

ВИСНОВКИ………………………………………………………………………..28 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………29 

 

ДОДАТКИ………………………………………………………………………….32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

ВСТУП 

 

 

На сьогоднішній день Україна прагне стати економічно незалежною, і для 

цього у науці висуваються абсолютно нові підходи до управління народним 

господарством. Серед них особливе місце посідають фінансові інструменти та 

важелі. Податкова система суттєво впливає на створення і зростання валового 

внутрішнього продукту, на його розподіл і споживання, а тому і на розвиток 

окремих секторів економіки. Через це, механізму оподаткування приділяється 

велика роль. В умовах перебудови української економіки дуже важливе місце 

займає державне регулювання фінансової діяльності фізичних осіб, тобто 

суб’єктів підприємницької діяльності, а також звичайних громадян з їх 

власними накопиченнями. Одним із найвагоміших важелів регулювання 

розподілу між державою та її громадянами фінансових ресурсів є прибутковий 

та інші податки, які входять до складу української податкової системи.  

Об’єктом дослідження виступає оподаткування доходів фізичних осіб в 

ринковій економіці. 

Предметом наукової роботи є теоретичні, практичні аспекти та соціально-

економічна ефективність оподаткування доходів фізичних осіб в Україні. 

Відповідно до поставленої мети постають наступні завдання: 

- дослідити економічну сутність оподаткування доходів фізичних осіб; 

- визначити сучасні тенденції оподаткування фізичних осіб; 

- проаналізувати зарубіжний досвід оподаткування доходів фізичних осіб; 

- запропонувати шляхи модернізації системи оподаткування фізичних осіб. 
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ  ОСНОВИ ОПОДАТКУВАННЯ 

ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

 

1.1.   Індивідуальні доходи як основа формування приватних фінансів 

та об’єкт оподаткування 

 

Виникнення та становлення податків і оподаткування пов’язано з 

соціально-економічним розвитком держави і суспільства. Історія свідчить, що в 

різні періоди розвитку суспільства мали місце різні податки. Головними 

передумовами виникнення податків є перехід від натурального господарства до 

грошового. Так, найбільшого розквіту податки отримують за умов розвиненої 

ринкової економіки. Саме податки стають об'єктивним елементом фінансових 

відносин між державою та її громадянами. Формується завершена модель 

податкової системи кожної держави. Вона включає методи й об'єкти 

оподаткування, ставки податків, терміни їх сплати, контроль за надходженням 

та витрачанням.  

Важлива роль у формуванні доходної частини державного бюджету 

належить саме податкам. За допомогою податків здійснюється перерозподіл 

валового внутрішнього продукту між різними соціальними групами. Цей 

перерозподіл згладжує вади ринкового саморегулювання, створює додаткові 

стимули для ділової та інвестиційної активності, підтримання рівня зайнятості. 

Податок на доходи фізичних осіб (або як його ще називають в зарубіжних 

країнах прибутковий податок) є одним з найбільш вагомих серед усіх податків 

для формування дохідної частини бюджету країни. Його об’єктом виступають 

індивідуальні доходи громадян. Але, в законодавстві порядок оподаткування 

доходів викладено хаотично і безсистемно, відсутня чітка і повна класифікація 

доходів фізичних осіб з метою оподаткування. Для більш ефективного 

адміністрування податку, доходи фізичних осіб було б доцільно 

систематизувати, залежно від характеру їх одержання чи утворення. 
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В даний час існують значні розбіжності між статистичним обліком доходів 

громадян та податковим адмініструванням, внаслідок чого не може бути 

взаємодії між податковими і статистичними органами з приводу контролю за 

доходами та відстеження тіньових неофіційних доходів і незареєстрованої 

економічної діяльності. Наведемо основні види доходів, що виділяються в 

статистичному обліку та при адмініструванні податків (табл.1). 

Нині налічується близько 57 ознак доходів фізичної особи, тому 

систематизуємо їх для зручності. В залежності від джерела походження доходи 

фізичних осіб можна умовно поділити на пасивні і активні.  

Таблиця 1 

Склад доходів фізичних осіб 

Податкове адміністрування Статистична звітність 

Заробітна плата 

Додаткові блага 

Доходи від цінних паперів: 

(дивіденди) та інвестиційний 

прибуток 

Доходи (проценти) від вкладів на 

депозитних рахунках 

Доходи за надання в оренду рухомого 

й нерухомого майна 

Доходи фізичних осіб у вигляді 

роялті 

Доходи від реалізації рухомого й 

нерухомого майна 

Доходи фізичних осіб у вигляді 

виграшів або призів 

Доходи фізичних осіб у вигляді 

спадщини, подарунків, 

непередбачених доходів 

Доход від підприємницької 

діяльності 

Інші 

Заробітна плата. 

 

Доходи від власності: 

- доходи від цінних паперів 

(дивіденди) та інвестиційний 

прибуток; 

- відсотки за вкладами на депозитних 

рахунках; 

- доходи від оренди рухомого й 

нерухомого майна. 

Прибуток і змішаний доход 

- доходи фізичних осіб у вигляді 

роялті; 

- доходів від реалізації рухомого й 

нерухомого майна; 

- доходи фізичних осіб у вигляді 

виграшів або призів; 

- доходи фізичних осіб у вигляді 

спадщини, подарунків, 

непередбачених доходів; інші. 

Джерело: побудовано автором на основі [9]. 

 

Якщо розглянути податок з доходів фізичних осіб детальніше, то можна 

скласти наступну класифікацію (додаток А, Б). 
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1.2.   Теоретичні основи побудови ефективної системи оподаткування 

доходів фізичних осіб 

 

Взаємоузгодження інтересів громадянина і держави, їх гармонійне 

поєднання є головною умовою формування свідомого громадянського 

суспільства. Важливу роль у цьому процесі відіграє дієвий і прозорий механізм 

справедливого оподаткування доходів громадянина, що забезпечує реалізацію 

державної політики у всіх сферах життєдіяльності населення держави. 

Податки з доходів громадян через реалізацію механізму перерозподілу 

мають визначальний вплив на соціальну структуру суспільства в усіх країнах 

світу. Чи не найголовнішим завданням будь-якого уряду країни з приводу 

створення ефективного механізму справляння податку на доходи громадян є 

боротьба з бідністю. Ще класик економічної теорії У. Петті вважав, що жодне 

суспільство не може являтися щасливим, якщо значна частина його бідна. 

Однією з основних і найважливіших функцій держави є перерозподіл доходів 

серед учасників суспільного виробництва і, зокрема, через складний механізм 

прогресивного оподаткування, який ефективно застосовується в зарубіжних 

країнах. 

Економічна наука визначає три основні напрями досягнення рівності в 

доходах фізичних осіб: 

– марксистська теорія, сутність якої проявляється в забороні приватної 

власності на засоби виробництва та предмети праці; 

– ліберальна концепція передбачає, що особа має право володіти усім 

заробленим доходом;  

– кейнсіанська концепція, при якій нерівність у доходах зумовлює 

зниження попиту на товари, роботи, послуги, стримує економічне зростання, 

тому завдання держави полягає в регулюванні цих процесів через податкову та 

бюджетну системи. 
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Сучасна світова практика виокремлює три базові інструменти, за 

допомогою яких уряд країни впливає на нерівність у розподілі доходів і 

сукупного продукту між приватними домогосподарствами, а саме: 

– трансферти та соціальна допомога; 

– втручання в ринковий механізм шляхом впливу на ціноутворення, 

мінімальну заробітну плату; 

– застосування прогресивного оподаткування доходів. 

Незважаючи на певні аргументи проти прогресивної шкали оподаткування, 

такі як зниження продуктивності та стимулів до праці, заощаджень, інвестицій 

в економіку, більшість науковців вважає, що фіскальне значення цього виду 

оподаткування за сучасних умов не набагато перевищує соціальне, до того ж 

прибутковий податок на початковому етапі вводився не лише як фіскальний 

інструмент, а, насамперед, як інструмент і важіль соціальних реформ. 

Запровадження саме малопрогресивного податку з доходів громадян є тим 

консенсусом, який певною мірою вирішує проблему фінансового 

вирівнювання, не створюючи негативного ставлення заможних громадян до 

інституту оподаткування. Мінімізація негативного аспекту державного 

втручання в перерозподіл доходів громадян означає, що механізм 

опосередкованої передачі частини фінансових ресурсів від заможних верств 

населення до найбідніших сприятиме зростанню сукупних витрат останніх, що 

спрямовуватимуться здебільшого на поточне споживання, при цьому 

зменшення доходів багатих верств населення не відіб’ється на їхньому 

споживчому попиті, лише скоротить заощадження. 

Більшість платників податків зацікавлені в ефективному й справедливому 

розподілі доходів між ними і державою. Кількісні критерії меж державного 

регулювання доходів населення визначити непросто, оскільки у кожній країні 

вони обраховуються за різними методиками. Домогтися повністю 

справедливого розподілу доходів громадян, який би не мав негативного впливу 

на макро- і мікроекономічні показники, майже неможливо. Навіть максимальне 

використання податкової системи у напрямку прогресивного оподаткування 
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високих доходів громадян у поєднанні з системою трансфертної політики 

підтримки малозабезпечених верств не в змозі повною мірою забезпечити 

розв’язання цієї проблеми. Зміни в соціальній політиці держави через 

удосконалення податкових відносин в умовах бюджетних обмежень матимуть 

успіх лише при комплексному вирішенні проблеми перебудови системи 

соціального захисту населення [22,15]. 

 

 

1.3. Світовий досвід оподаткування доходів фізичних осіб 

 

Оскільки Україна обрала євроінтеграційний шлях, то дуже важливим 

кроком є саме гармонізація податкової політики України з податковою 

політикою країн Європейського Союзу. Сьогодні ЄС дотримуються високого 

рівня стандартизації податкової політики. Правова система Євросоюзу 

зобов’язує всіх країн-членів ЄС діяти відповідно до сукупності спільних прав та 

норм, а також галузь оподаткування. Для України важливо стежити за 

Європейським досвідом та історією податкових реформ, які мали позитивний і 

негативний характер. Також цей досвід може бути дуже корисним із точки зору 

пошуку ефективних податкових інструментів покращення макроекономічної 

ситуації, збалансування державного бюджету та забезпечення соціальної 

стабільності в країні. 

ПДФО в більшості держав-членів ЄС сплачується незалежно від 

громадянства, оскільки вирішальним фактором є фактичне проживання, 

відповідно до якого проводиться відмінність між необмеженою та обмеженою 

податковою відповідальністю [8, c. 5]. 

Варто відзначити, що держави Європейського співтовариства 

застосовують два підходи до оподаткування ПДФО, менш розвинені країни 

використовують систему оподаткування з фіксованою ставкою, а більш 

розвинені, наприклад, Німеччина, Франція, Італія та інші, застосовують 
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прогресивну систему оподаткування доходу фізичних осіб, відповідно до якої 

розмір ставки збільшується пропорційно збільшенню доходів. 

Прогресивна шкала оподаткування доходів фізичних осіб є основною 

особливістю системи оподаткування в ЄС.  

У Франції передбачається 6 рівнів ПДФО залежно від отриманої за 1 рік 

заробітної плати. Варто також відзначити, що специфікою ПДФО у Франції є 

те, що такий податок розраховується на родину і, як уже було зазначено, 

визначається за прогресивною шкалою. Мінімальною ставкою є 10% - при 

наявності річного доходу від 26 000 до 51 000 євро, максимальною - 75%, коли 

річний дохід понад 300 000 євро [6]. 

Схожа ситуація і в Німеччині, де оподаткування доходів фізичних осіб 

здійснюється на основі тарифної прогресії: мінімальна ставка ПДФО становить 

19 %, а максимальна - 51 %. Мінімальна зона лімітної прогресії передбачає 

дохід розміром 5 616 євро для самотніх осіб та 11 233 євро – для сімейних осіб, 

до яких відповідно застосовують ставку у 19 %. Другий рівень прогресії 

передбачає застосування ставки у 22 % для самотніх осіб, дохід яких становить 

8 200 євро і для сімейних пар із доходом 16 300 євро. Для третього рівня 

характерною є прогресивна шкала оподаткування і визначення ставки ПДФО 

розміром від 23 % до 50 %. Максимальною ставкою ПДФО є 51 %, яку 

застосовують до осіб чиї доходи перевищують 120 000 євро за 1 рік [7]. 

Прогресивна шкала оподаткування доходів фізичних осіб існує й у 

Великобританії. Так, ставка 20 % установлена для доходу фізичних осіб, який 

не перевищує 3900 ф. ст. за 1 рік, 22 % на дохід, що не перевищує 25 000 ф. ст. 

за 1 рік, і це вважається базовою ставкою і 40 %, якщо доходи перевищують 

25 000 ф. ст. за 1 рік [12]. 

Податкова система Швеції також має риси прогресивного оподаткування, в 

частині ПДФО встановлюються ставки 13 %, 23 %, 29 % та 50 %. За ставкою 

13 % оподатковується річний дохід розміром не більше ніж 12 тис. євро або 100 

тис. шведських крон. Фактично удвічі більше платнику податку доведеться 

заплатити, якщо його річний дохід становить до 33 тис. євро або 300 шведських 
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крон. Наступною є ставка 29 %, за якою оподатковуються доходи до 55 тис. 

євро або 500 шведських крон. Граничний рівень прогресії – ставка 50 % [22]. 

Досвід Польщі дещо відрізняється від інших європейських країн з приводу 

оподаткування ПДФО, з 1 січня 2009 року в Республіці Польща введено два 

види ПДФО. Якщо платник податку впродовж 1 року отримував дохід розміром 

до 85 528 польських злотих (30 545 дол. США), то він повинен сплатити 

податок розміром 18 % від доходу. На всі доходи, що перевищують 

вищезгадану суму, платники сплачують податок розміром 32 %. Середньою 

ставкою ПДФО (19 %) обкладаються дивіденди та надходження від частки у 

прибутках юридичних осіб. ПДФО сплачують фізичні особи, які постійно 

проживають у Польщі та особи, які перебувають у державі понад півроку. 

Також оподатковуються доходи осіб, які проживають за кордоном, якщо 

джерело цих доходів перебуває у Польщі. Для визначення загальної суми 

оподаткування дохід зменшується на суму страхових внесків на пенсійне 

страхування за віком і станом здоров'я, на лікарняне страхування та 

страхування від нещасних випадків, передбачене в положеннях про систему 

соціального страхування [10]. 

Ставку ПДФО в Італії також розраховують за прогресивною шкалою. 

Станом на 2018 рік ставка ПДФО становить 23 % –43 %, її поділяють на п'ять 

груп. Перша група – доходи від 0 до 15000 євро, в цьому разі ставка податку на 

доходи фізичних осіб становить 23 %, тобто мінімальний показник. Доходи від 

15001 до 28000 євро оподатковуються за ставкою 27 %, третя та четверта групи 

– 38 % та 41 %, у цьому разі річний дохід платника податку повинен становити 

від 28001 до 55000 євро та від 55001 до 75000 євро відповідно. Гранична ставка 

ПДФО встановлюється на рівні 43 %. Варто зазначити, що серед країн ЄС, які 

застосовують прогресивну шкалу в оподаткуванні, Італія має найнижчі 

граничні ставки ПДФО [14]. 

Розглянувши досвід зарубіжних держав у сфері оподаткування доходів 

фізичних осіб, слід визначити максимальні та мінімальні ставки ПДФО у 

зарубіжних країнах (табл.2). 
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Таблиця 2 

Максимальні та мінімальні ставки ПДФО зарубіжних країн  

станом на 2017 рік  

 

Країна 

Максимальна 

ставка ПДФО 

станом на 

кінець 2017 

 

Країна 

Мінімальна 

ставка ПДФО 

станом на 

кінець 2017 

Франція 75 %  Угорщина 15 %  

Данія 55,6 %  Литва 15 %  

Бельгія 50 %  Росія 13 %  

Португалія 48 %  Румунія 16 %  

Іспанія 45 %  

Німеччина 45 %  

Норвегія 39 %  

Італія 36 %  

Люксембург 29 %  
Джерело: побудовано автором на основі [6,7,8,10,14,24]. 

 

Отже, найнижчі ставки ПДФО властиві державам з меншими темпами 

розвитку економіки і зазвичай без застосування прогресивного оподаткування. 

Високі - властиві розвинутим, через наявність прогресивної шкали 

оподаткування, яка дає змогу перекласти податкове навантаження з менш 

забезпечених верств населення на більш забезпечених громадян країни. 
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РОЗДІЛ 2.  

ОСОБЛИВОСТІ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ 

ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ 

 

2.1.  Характеристика доходів та витрат фізичних осіб: основні 

тенденції 

 

Аналіз доходів та витрат громадян є важливим етапом розуміння основних 

тенденцій життя в країні (додаток Г).  

В 2014 році як витрати, так і доходи дещо скоротилися через переламні 

події в країні, і хоча до 2016 року спостерігалася позитивна тенденція до росту, 

вона нівелювалася зміною курсів валют до гривні. Особливу увагу слід 

приділити нагромадженню фінансових активів, тобто заощаджень громадян. 

Починаючи з 2014 року показник впав на 25,1%, та має негативну тенденцію до 

зменшення порівняно з 2014 роком, що вказує на те, що в громадян стало 

суттєво менше вільних коштів. 

Для більш зручного розуміння за рахунок чого ж саме живе фізична особа 

в Україні зобразимо види доходів у відсотковому відношенню (рис.1). 

 

Рис.1. Структура доходів населення у  2016 році, % 

Джерело: [17]     
 

Соціальні допомоги та 

інші одержані поточні 

трансферти (34,1%)

Заробітна плата 

(43,8%)

Дохід від власності 

(одержані) (3,7%)

Прибуток та змішаний 

дохід (18,4%)
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Станом на 2016 рік 34,1% всіх доходів громадян, це соціальні допомоги, 

що в свою чергу вказує на суттєві видатки з бюджету на захист 

малозабезпечених верств населення. Заробітна плата має порівняно невелику 

різницю порівняно з соціальними допомогами, та має вагу всього у 43,8%, що 

вказує на серйозне податкове навантаження на громадян. 

Зобразимо у відсотковому відношенні і витрати українця, щоб краще 

зрозуміти на що витрачається більше коштів громадянами України (рис.2). 

 

Рис.2. Структура витрат і заощаджень населення у 2016 році, % 

Джерело: [17]   

Через брак вільних коштів, майже 90% доходів йде на споживання і дуже 

малі частки на приріст як фінансових, так і нефінансових активів.  

Середня заробітна плата в Києві станом на листопад 2018 року становить 

13897 гривень, що на 4736 гривень більше ніж в середньому по Україні, що в 

свою чергу вказує на суттєву зосередженість як капіталу фінансового, так і 

людського в столиці. Диференціація заробітних плат поміж спеціальностями та 

професіями зображено в додатку Д (дані наведено по юридичних особах та 

відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 

10 і більше осіб). 

Поточні податки на 

доходи, майно та інші 

сплачені поточні 

трансферти (8,9%)

Приріст фінансових та 

нефінансових активів 

(0,6%)

Доходи від власності 

(сплачені) (0,8%)

Придбання товарів та 

послуг (89,7%)
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Станом на 1 січня 2018 р. найвищі середні заробітні плати мають 

спеціалісти напрямків: професійна, наукова та технічна діяльність, фінансова та 

страхова діяльність, добувна промисловість і розроблення кар’єрів та 

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря. Найменші 

середні заробітні плати мають працівники з напрямків: тимчасове 

розміщування й організація харчування, будівництво. 

 

 

2.2.  Система оподаткування доходів фізичних осіб в Україні 

 

Нарахування, утримання і перерахування до бюджету податку з доходів 

фізичних осіб здійснюється підприємствами, установами, організаціями усіх 

форм власності і фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності, 

що проводять виплати доходів.  

Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до 

бюджету закріплений у ст. 8 Закону України «Про податок з доходів фізичних 

осіб» [16]. Оподаткування доходів, нарахованих (виплачених) платнику 

податку податковим агентом, здійснюється останнім шляхом утримання 

податку від суми такого доходу платника при виплаті оподатковуваного доходу 

на основі єдиного платіжного документу. Банки не мають права приймати 

платіжні документи на виплату доходу, які не передбачають сплати 

(перерахування) податку до бюджету. Якщо оподатковуваний дохід 

нараховується, але не виплачується платнику податку особою, що його 

нараховує, то податок, який підлягає утриманню з такого нарахованого доходу, 

підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету у строки, встановлені законом для 

місячного податкового періоду. У тому разі, якщо оподатковуваний дохід 

виплачується у негрошовій формі чи готівкою з каси резидента, то податок 

сплачується (перераховується) до бюджету протягом банківського дня, 

наступного за днем такої виплати. У тому випадку, коли окремі види 

оподатковуваних доходів (прибутків) не підлягають оподаткуванню при їх 
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нарахуванні чи виплаті, платник податку зобов’язаний самостійно включити 

суму таких доходів до складу загального річного оподатковуваного доходу та 

подати річну декларацію з цього податку. 

Сума податку нараховується двічі: протягом року – у джерела виплат; по 

підсумкам року – податковою службою за місцем проживання платника. 

Особливістю щомісячних розрахунків є те, що з оподаткованого податку не 

виключають передбачених законодавством пільг, і протягом 30 днів після 

виплати підприємства зобов’язані відправити до податкової інспекції за місцем 

проживання кожного платника відомості про суму доходу і утриманого 

податку. Податок який утримується з доходу резидентів, підлягає зарахуванню 

в бюджет, відповідно до ст.65 Бюджетного кодексу. Податок, що утримується з 

доходів нерезидентів, зараховується в бюджет територіальної громади за 

місцем утримання такого податку. Юридична особа одночасно з наданням 

документів на отримання коштів для виплати податків платника сплачує чи 

перераховує суми утриманого податку на відповідні рахунки територіальних 

управлінь Державної казначейської служби України. Останні розподіляють ці 

кошти у відповідності з нормами ст. 65 Бюджетного кодексу України. Особою, 

що є відповідальною за нарахування, утримання та сплату до бюджету податку 

на доходи у вигляді заробітної плати, є роботодавець, що сплачує доходи 

платнику. При виплаті інших доходів відповідальним за нарахування, 

утримання та сплату податку є: 

1) податковий агент – при оподаткуванні доходів з джерел їх походження 

в Україні; 

2) платник податку – при виплаті іноземних доходів і виплаті доходів 

платнику фізичними особами. 

У випадку внесення надлишкових платежів, повернення надлишку 

проводиться банківськими установами по представленню відповідних 

фінансових органів в порядку, встановленому діючим законодавством по 

касовому виконанню Державного бюджету України. Фізичним особам 

(підприємцям) повернення надлишково внесених платежів проводиться на 
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основі платіжного доручення або чека фінансового органу, громадянам – чеком 

чи перерахуванням на їх особисті рахунки у відділенні банку на основі 

платіжного доручення фінансового органу. Сума коштів, яка підлягає 

поверненню платнику податку може бути: 

1) зарахована на його банківський рахунок, відкритий у будь-якому 

комерційному банку,  

2) надіслана переказом на адресу, визначену у декларації, протягом 60 

календарних днів від дня отримання такої декларації. 

Повернення суми переплаченого податку (у тому числі внаслідок 

застосування права на податковий кредит) здійснюється органами Державної 

казначейської служби України за рахунок доходів бюджету, у який 

зараховується такий податок. 

Для кожного типу доходу та залежно від того, ким являється фізична 

особа – резидентом чи нерезидентом для країни, встановлено різні відсоткові 

ставки, які наведені в додатку В. 

 

 

2.3.  Фіскальна функція та її вплив на бюджетну систему України 

 

Фіскальна функція є основною у характеристиці сутності податків, вона 

визначає їхнє суспільне призначення. Тому зміст фіскальної функції полягає в 

тому, що за допомогою податків формуються фінансові ресурси держави та 

забезпечуються об'єктивні умови для утворення матеріальної основи 

функціонування суспільства. За допомогою цієї функції реалізується значна 

частина суспільного призначення податків та виявляються конкретні форми 

утворення грошових ресурсів держави, які забезпечують існування та 

функціонування держави та виконання покладених на неї функцій. 

Сьогодні податок на доходи фізичних осіб в Україні – загальнодержавний 

податок, що стягується з доходів фізичних осіб (громадян-резидентів і 

нерезидентів), які отримують доходи із джерел їх походження в Україні [13]. 
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Окрім того, слід зазначити, ПДФО, як і всі інші податки, є обов’язковим, 

безумовним платежем до Державного бюджету України. 

ПДФО дозволяє регулювати розмір кінцевих доходів населення без зміни 

співвідношення між результатами праці та його оплатою. ПДФО належить до 

групи прямих податків, вилучається у грошовому вигляді за звітний рік і 

враховується на основі загального заробітку фізичних осіб. Нині широко 

обговорюються перспективи його реформування з метою максимізації його 

фіскальних функцій і досягнення справедливості оподаткування. 

Вагомість ПДФО для наповнення державного бюджету останніми роками 

зросла. Щоб дослідити фіскальну ефективність ПДФО, розглянемо динаміку 

його надходжень до Державного та місцевих бюджетів України (табл.3). 

Таблиця 3 

Динаміка надходжень ПДФО до Державного та місцевих бюджетів 

України у 2011–2017 рр., (млн. грн.) 

 

 

Роки 

 

Державний 

бюджет 

України 

Надходження 

ПДФО до 

Державного 

бюджету 

України 

 

 

Частка, 

% 

 

Місцеві 

бюджети 

України 

Надходження 

ПДФО 

до місцевих 

бюджетів 

України 

 

 

Частка, 

% 

2011 311898 6159 1,97 75954 54065 71,18 

2012 344711 7026 2,04 88232 61066 69,21 

2013 337618 7565 2,24 92368 64586 69,92 

2014 354966 12546 3,53 89017 62557 70,28 

2015 531551 45062 8,48 120480 54921 45,56 

2016 612103 59810 9,77 170645 78971 46,28 

2017 793265 75033 11,94 223523 110629 57,31 

Джерело: побудовано автором на основі [3]. 
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Як видно з таблиці 5, частка податку в зазначених бюджетах змінюється з 

року в рік: до Державного бюджету України від 1,97% у 2011 р. до 11,94% у 

2017 р.; до місцевих бюджетів від 71,18% у 2011 р. до 57,31 % у 2017 р. 

Аналізуючи дані, можна стверджувати, що ПДФО попри переспрямування його 

значної частки до державного бюджету, продовжує зберігати позицію 

найвагомішого за обсягом джерела дохідної частини місцевих бюджетів – 57,31 

%. Причому частка цього податку неухильно збільшується, починаючи з 2015 

р., коли й було запроваджено рішення про перерозподіл надходжень від 

податку на доходи фізичних осіб джерела між державним та місцевими 

бюджетами.  

Загалом обсяг надходжень ПДФО у 2017 р. склав 110,0 млрд. грн., що на 

32,0 млрд. грн., або на 29,1 %, більше за відповідний показник 2016 р. Рівень 

виконання річного показника, затвердженого місцевими радами становить 

112,9%. Надходження плати за землю – 23,3 млрд. грн., рівень виконання 

річного показника, затвердженого місцевими радами – 114,7 %. Темп росту 

фактичних надходжень ПДФО до 2017 р. становить 147,3 %, плати за землю – 

161,2 % [11]. ПДФО є одним із основних джерел доходів місцевих бюджетів.  

Таким чином, функція ПДФО як інструменту фіскальної політики держави 

полягає в мобілізації грошових коштів в розпорядження держави. При цьому, 

чим більше несправедливою є система перерозподілу суспільного продукту, 

тим більшого значення набуває регулююча функція прибуткового 

оподаткування через елементи податку. 

Важливою складовою дослідження фіскальної ефективності ПДФО це 

розгляд структури самого податку на доходи фізичних осіб, для розуміння 

найвагоміших його частин (рис.3). 
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Рис.3 Структура надходжень податку на доходи фізичних осіб до 

Державного бюджету України станом на кінець 2017 року 

Джерело: побудовано автором на основі [3]. 

 

Таким чином, станом на кінець 2017 року найбільшою частиною 

надходжень ПДФО (61,3%) залишається податок на доходи у вигляді заробітної 

плати. Другою за розміром - є частина податку у вигляді військового збору 

(15%), введеного у 2014 р. як тимчасового засобу наповнення бюджету в 

надзвичайних умовах. Останньою за величиною статтею є ПДФО із доходу у 

вигляді процентів (8%). 

Отже, максимальну частку в доходах Державного бюджету України 

надходження від ПДФО займали в 2017 р. Протягом 2011–2017 рр. 

спостерігалося зростання надходжень від ПДФО в абсолютному вираженні. За 

останні роки його частка ПДФО у сформованих податкових доходах 

збільшилась, що підтверджує його високу фіскальну значимість. 

 

ПДФО, що сплачується податковими 

агентами, із доходів платника податку у 

вигляді заробітної плати (61,3%)

ПДФО з грошового забезпечення, грошових 

винагород та інших виплат, одержаних 

військовослужбовцями та особами рядового і 

начальницького складу (4%)

ПДФО, що сплачується податковими 

агентами, із доходів платника податку інших 

ніж заробітна плата (4,6%)

ПДФО, що сплачується фізичними особами за 

результатами річного декларування (1,7%)

ПДФО із доходу у вигляді процентів (8%)

Військовий збір (15%)
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РОЗДІЛ 3. 

НАПРЯМКИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ 

ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРЇНІ 

  

 

3.1. Шляхи модернізації системи оподаткування доходів фізичних осіб 

 

Система оподаткування доходів фізичних осіб в Україні залишається 

недосконалою і потребує подальшого поступового та послідовного 

реформування. 

Система оподаткування доходів фізичних осіб повинна, крім фіскальної 

(мобілізація фінансових ресурсів до бюджетів), виконувати ще й регулюючу 

функцію (підвищення рівня соціальної захищеності найбідніших верств 

населення за рахунок багатшої частини суспільства). 

Для виконання даного завдання уряду України слід звернути увагу на 

досвід більшості європейських країн, які вважаються країнами з розвинутими 

економіками, які мають можливість підтримувати достатній рівень життя навіть 

для малозабезпечених верств населення, але не шляхом субсидій та соціальних 

виплат, а шляхом зменшення податкового навантаження. Податкові системи 

держав-членів ЄС більшою мірою є ефективними й справедливими, оскільки 

дозволяють досягти всіх цільових параметрів податкових надходжень із 

мінімальними втратами економічної ефективності, а також створюють 

сприятливе податкове середовище для іноземних інвесторів. При цьому 

ефективність їх системи оподаткування залежить від: спрямованості податкової 

політики, внеску різних податків у створення ВВП, економічної 

обґрунтованості існуючих ставок оподаткування, а також ефективності 

податкового адміністрування.  

Вивчення і застосування досвіду розвинених зарубіжних держав, а в 

переважній більшості держав-членів ЄС, що обумовлено обраним Україною 

курсом на євроінтеграцію, стосовно побудови ефективних систем 
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оподаткування безперечно дозволить Україні модернізувати національну 

систему оподаткування, зменшити податкове навантаження на бізнес, 

забезпечити достатній рівень соціального підтримання населення, що 

сприятиме інтеграції України в європейський економічний простір.  

Серед основних кроків на шляху вдосконалення процесу справляння 

такого податку може стати впровадження прогресивної шкали ставок ПДФО. 

Основним показником, який впливає на встановлення податкових ставок, є 

співвідношення доходів між найбагатшими і найбіднішими верствами 

населення. Такий підхід не лише виправданий із позиції соціальної 

справедливості, – це є непоганий стимул для ефективного функціонування 

економіки. Вилучаючи у найбагатших верств надлишки доходів через 

прогресивне оподаткування, держава все одно залишає їм достатньо коштів для 

споживання. Частину доходів, яку забирають у багатих, перерозподіляють на 

користь бідніших верств, що стимулює загальний попит на товари і послуги. Як 

правило, держава може раціональніше розпорядитися надлишком вилучених 

коштів, ніж приватні особи – власники цих коштів. 

Якщо ж говорити про конкретний приклад наслідування з приводу 

удосконалення оподаткування ПДФО, то найближче до України по типу серед 

європейських країн з прогресивною шкалою є Польща. Після розпаду СРСР 

Польща та Україна мали майже однакові економічні показники (для прикладу у 

1991 році ВВП Польщі дорівнювало 83,9 млрд.$, ВВП України - 85,2млрд.$), 

але зважаючи на різну кількість населення та площу країн різниця несуттєва. 

Згідно з дослідженням «Baker Tilly» у 2016 році структура населення цих двох 

країн також була майже однаковою (табл.4). 
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Таблиця 4 

Структура населення України та Польщі у 2016 р. 

Україна Польща 

Чоловіків 46,2% Жінок 53,8% Чоловіків 48,3% Жінок 51,7% 

Структура населення за віком: 

0-14 років – 15,2% 0-14 років – 14,8% 

15-64 років – 68,6% 15-64 років – 69% 

65+ років – 16,2% 65+ років – 16,2% 

Джерело: [19] 

  

Завдяки реформам і дружньому бізнес-клімату менша за Україну Польща 

змогла досягти набагато кращих економічних результатів та увійти до ЄС, ще 

більше посиливши свою економіку.  

Чим ще Польща більш підходить для перейняття досвіду оподаткування 

ПДФО ніж інші країни, так це своїм особистим підходом до прогресивного 

оподаткування. Нагадаємо, що якщо платник податку в Польщі впродовж 

1 року отримував дохід розміром до 85 528 польських злотих (30 545 дол. 

США), то він повинен сплатити податок у розмірі 18 % від доходу. На всі 

доходи, що перевищують вищезгадану суму, платники сплачують податок 

розміром 32 %. В більшості європейських країн, які використовують 

прогресивну шкалу, наступна по шкалі ставка податку застосовується до всього 

доходу що заробив платник, тобто дохід не ділиться на «до» та «після» 

окремою ставки, на відміну Польщі. Наприклад, у Франції платник, річний 

дохід якого понад 300 000 євро, заплатить до бюджету 75% від всього свого 

доходу. Така ситуація може спровокувати відплив людей з великими 

офіційними статками в інші країни, де ставки податку менші [8]. 

Отже, одним із основних етапів реформування оподаткування ПДФО в 

Україні має стати перехід до прогресивної шкали оподаткування з декількома 

рівнями, які будуть оподатковувати лише той дохід, який буде в рамках цих 

рівнів. Окрім додавання вищих ставок після 18%, слід додати і нижчі ставки на 
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рівні 10%, щоб залишати в малозабезпечених громадян більше вільних коштів, 

що в свою чергу, буде стимулювати попит. Для кращого розуміння вище 

сказаного, зобразимо це в таблиці (табл.5). 

Таблиця 5 

Варіант запровадження прогресивної шкали оподаткування ПДФО  

в Україні 

Дохід Ставка 

4173-15000 грн. 10% 

15000-50000 грн. 18% 

50000-100000 грн. 30% 

понад 100000 грн. 40% 

Джерело: складено автором. 

 

Такий варіант прогресивної шкали захистить малозабезпечені верстви 

населення в Україні, та перекладе податкове навантаження на багатші верстви 

населення не змушуючи їх покидати країну або ховати свої доходи в тіні через 

занадто велике податкове навантаження. 

Маючи приблизні дані щодо диверсифікації заробітних плат серед 

населення можемо змоделювати зміни надходження до бюджету після переходу 

до прогресивної ставки оподаткування ПДФО та зміни податкового 

навантаження [16] (табл.6). 
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Таблиця 6 

Прогноз змін податкових надходжень після переходу до прогресивного 

типу оподаткування ПДФО 

Питома 

частка 

населення 

(%) 

 

Заробітна 

плата 

(грн.) 

Надходження до 

бюджету за 

сучасною системою 

(18%) 

Надходження до 

бюджету за 

прогресивною 

шкалою 

8 2500 450 0 

25 4173 751,14 0 

12 10000 1800 582,7 

15 17000 3060 1442,7 

10 25000 4500 2882,7 

10 40000 7200 5582,7 

10 60000 10800 10382,7 

5 75000 13500 14882,7 

5 150000 27000 42382,7 

Загалом:100 2874325 517378,5 503440,9 

Джерело: складено автором. 

 

Як бачимо, після переходу до прогресивної шкали, податкові надходження 

майже не зміняться, а зміна у менше ніж 3% нівелюється відсутністю повних 

даних про статки найбагатші верстви населення. Одночасно з цим, 

малозабезпечені будуть мати на руках більше вільних коштів, що в свою чергу, 

може дозволити зменшити видатки на соціальний захист. 

Головною думкою є не збереження тих самих надходжень до бюджету 

після переходу до прогресивного оподаткування, а зменшення податкового 

тягаря у майже 90% населення, що в свою чергу, вплине на зменшення тінізації 

економіки – адже за невеликих ставок податку ховати доходи стане не вигідно, 

а це означатиме появу нових джерел поповнення бюджету.  
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3.2. Соціально-економічна ефективність оподаткування фізичних осіб 

та її вплив на добробут громадян 

 

Система оподаткування держави є соціально-економічною системою, тому 

при побудові семантичної моделі соціально-економічної ефективності системи 

оподаткування [1] будемо виокремлювати дві взаємозумовлені її складові – 

соціальну та економічну. 

Під економічною складовою розуміємо ефективне функціонування 

податкової системи, яке будується на раціональному співвідношенні інтересів 

держави у забезпеченні максимальних податкових надходжень та платників 

податків при встановленні таких ставок, які б надавали можливість розвитку 

бізнесу та громади в цілому. 

Соціальною складовою вважаємо справедливий перерозподіл державних 

коштів, створення гідних умов праці та забезпечення незахищених верств 

населення. Соціальна складова ефективності відображає вплив економічних 

рішень держави на соціальну сферу суспільства. 

Визначимо показники, що відображають соціально-економічну 

ефективність системи оподаткування, окремо для кожного з агентів; ці 

показники поділено на соціальну та економічну ефективність (табл. 7). 

Таблиця 7 

Соціально-економічна ефективність системи оподаткування 

Держава Громада 

Соціальна Економічна Соціальна Економічна 

 соціальна 

справедливість 

 економічність 

оподаткування 

 рівень 

довіри 

 соціальна 

захищеність 

 рівень 

корупції 

 тіньовий 

сектор 

 соціальна 

свідомість 

 зайнятість 

населення 

Джерело: [2]. 

 

Податок на доходи фізичних осіб має особливе значення з огляду на 

розв’язання комплексу соціально-економічних проблем.  
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Необхідність принцип соціальної справедливості полягає в тому, що він 

дає змогу нівелювати значний рівень диверсифікації доходів, який склався між 

різними верствами населення. Зокрема, нині Україна є одним зі світових лідерів 

за рівнем диверсифікації доходів і майна населення, для неї характерна значна 

матеріальна нерівність між громадянами. 

Так, співвідношення між доходами найбідніших і найбагатших верств, 

виміряне за допомогою коефіцієнтів та індексів. 

Індекс співвідношення доходів 20% найбагатших громадян країни і 20% 

найбідніших її громадян є тим об’єктивним макроекономічним показником, що 

характеризує баланс економічних інтересів та рівень соціальної справедливості 

і є, по суті, мірилом цивілізованості суспільства. 

У Португалії цей показник – 7,3 до 1, у Японії – 4 до 1. Сполучені Штати 

Америки – 9 до 1, Мексика – 14 до 1, Бразилія – 24 до 1, Гондурас – 38 до 1. В 

Україні за різними оцінками (при повній відсутності офіційної інформації), цей 

показник знаходиться в межах 15 до 1 – 40 до 1. Які перспективи розвитку 

України при такому рівні співвідношення доходів (якщо 10 до 1 вже вважається 

критичним) [18]. 

Саме співвідношення доходів визначає не лише рівень життя в країні, не 

тільки перспективи розвитку країни, але і рівень політичної культури, і рівень 

суспільної моралі. Співвідношення доходів громадян – це не тільки 

співвідношення грошей в кишенях, це ще й співвідношення можливостей 

самореалізації. 
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ВИСНОВКИ 

 

Сучасне законодавство України потребує системних змін та прийняття 

відповідних нормативно-правових актів, які повинні регулювати виникаючі у 

цій сфері правовідносини.  

ПДФО є одним з найважливіших фіскальних інструментів, за допомогою 

якого держава забезпечує себе необхідними ресурсами для фінансування різних 

сфер суспільної діяльності. Податок з доходів фізичних осіб залишається 

найвагомішим за обсягом джерелом дохідної частини місцевих бюджетів – 

57,31% станом на 2017 рік. Надходження цього податку до державного 

бюджету склало у 2017 році - 75,03 млрд грн., що склало майже 12% від усіх 

доходів держави.  

Основним пріоритетом подальшого реформування податку на доходи 

фізичних осіб в Україні має стати переміщення податкового тягаря з доходів 

бідніших верств населення на доходи більш забезпечених верств. Іншими 

словами, необхідно ввести прогресивну шкалу оподаткування.  

Внесенні зміни у законодавство дозволять зменшити податкове 

навантаження на платників податків, що в свою чергу, дасть змогу зменшити 

рівень тінізації української економіки, а це вже вплине на поповнення 

державного бюджету України. Соціально-економічна ефективність ПДФО в 

Україні зросте, а від цього виграють як держава, так і самі платники податків. 
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Додаток А 

Класифікація доходів фізичних осіб 

Джерело: побудовано автором на основі [9, 20]. 

Д О Х О Д И  Ф І З И Ч Н И Х  О С І Б 

Доходи від трудової 

діяльності 

винагороди за виконану роботу 

відповідно до встановлених норм праці 

доплати, надбавки, гарантійні і 

компенсаційні виплати, гарантовані 

чинним законодавством; премії, 

пов’язані із виконанням виробничих 

функцій 

винагороди і премії разового характеру 

Доходи від операцій з 

об’єктами власності 

доход від реалізації рухомого й 

нерухомого майна 

доход від реалізації інвестиційних 

активів 

доход від реалізації об’єктів 

інтелектуальної власності 

доход від цінних паперів (дивіденди) 

доход від надання в оренду рухомого 

й нерухомого майна, нематеріальних 

активів 

Доходи від 

фінансових 

інвестицій 

доход (проценти) від вкладів на 

депозитних рахунках 

інші доходи 

Непередбачувані та 

доходи разового 

характеру 

виграші, призи, спадщина, подарунки 

Інші доходи 

Доходи від 

підприємницької 

діяльності 
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Доходи соціального 

спрямування та 

компенсаційні 

виплати 

суми державної матеріальної та 

соціальної допомоги у вигляді 

адресних виплат коштів та надання 

соціальних послуг 

суми збору на державне пенсійне 

страхування та внесків на 

загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування платника 

податку, аліменти та інші 

відсотки на облігаціями емітованими 
Міністерством фінансів, виграші у 

державну лотерею, інші 
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Додаток Б 

Загальна характеристика податку на доходи фізичних осіб 

 

Джерело: [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

Додаток В 

Відсоткові ставки фізичних осіб резидентів та нерезидентів 

 
Ставка, 

% 

 
Умови 

 
Об’єкт оподаткування 

18  

 

 
Заробітна плата, доходи 

за цивільно-правовими 

угодами 
0 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати (за умови надання ПСП) 

 Встановлюється у 

розмірі 50% 

прожиткового 
мінімуму для 

працездатної 

особи (у 

розрахунку на 
місяць), 

встановленого 

законом на 1 січня 
звітного 

податкового року. 

100% суми пільги для будь якого платника податку, в т. ч 

для платника податку, який утримує двох чи більше дітей 
віком до 18 років, - у розрахунку на кожну таку дитину 

Податкова соціальна 

пільга (ПСП) 
 
 150 % суми пільги для такого платника податку, який:  

а) є одинокою матір'ю (батьком), вдовою (вдівцем) або 
опікуном, піклувальником - у розрахунку на кожну дитину 

віком до 18 років;  
б) утримує дитину-інваліда - у розрахунку на кожну таку 
дитину віком до 18 років;  
в) 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;  

г) є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, 
ад'юнктом;  
ґ) є інвалідом I або II групи, у тому числі з дитинства, крім 
інвалідів, пільга яким визначена підпунктом "б" підпункту 
169.1.4 цього пункту;  
д) є особою, якій присуджено довічну стипендію як 
громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну 
діяльність, включаючи журналістів;  

е) 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, визначених у п.п. «б» п.п. 
169.1.4 п. 169.1 ст. 169 ПКУ 

200 % суми пільги для такого платника податку, який є:  

а) 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";  
б) учасником бойових дій під час Другої світової війни або 

особою, яка у той час працювала в тилу, та інвалідом І і ІІ 
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»;  
в) колишнім в'язнем концтаборів, гетто та інших місць 
примусового утримання під час Другої світової війни або 
особою, визнаною репресованою чи реабілітованою;  
г) 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;  
ґ) особою, яка перебувала на блокадній території 
колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська 
Федерація) у період з 08 вересня 1941 року по 27 січня 
1944 року.  

18  Пасивні доходи 

(дивіденди, проценти, 

роялті, інвестиційний 
прибуток) 

5 Дивіденди, що виплачуються платниками податку на прибуток 
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18 Застосовується до пенсії або щомісячного довічного грошового 

утримання, якщо їх розмір перевищує десять розмірів прожиткового 

мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у розрахунку на 

місяць), встановленого на 1 січня звітного податкового року, - у 
частині такого перевищення 

Пенсія, щомісячне 

довічне грошове 

утримання 

18  Виграші та призи 

18  Іноземні доходи 

0 Один раз на рік будинку, квартири, дачі, земельної ділянки в межах 

норм, що перебувають у власності понад три роки 
Продаж нерухомого 

майна: 
- для резидентів 

5 Продаж більше одного об’єкта 
Перебуває у власності менше трьох років 

0 Один раз на рік будинку, квартири, дачі, земельної ділянки в межах 
норм, що перебувають у власності понад три роки 

- для нерезидентів 

18 Продаж більше одного об’єкта 
Перебуває у власності менше трьох років 

 
0 

 
Один раз на рік легкого автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда 

Продаж рухомого майна 
- для резидентів 

5 Продаж більше одного, або продаж інших об’єктів рухомого майна 

0 Один раз на рік легкого автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда - для нерезидентів 

18 Продаж більше одного, або продаж інших об’єктів рухомого майна 

0 Успадковується членами сім’ї спадкодавця першого ступеня 
споріднення. 

Спадщина та подарунки: 
- для резидентів 

5 Успадковується членами сім’ї, які не є членами сім’ї спадкодавця 

першого ступеня споріднення 
18 Від спадкодавця - нерезидента або успадковується спадкоємцем – 

нерезидентом 
- для нерезидентів 

18 Об’єкт оподаткування = дохід – витрати Дохід від 

підприємницької 
діяльності 

18 Об’єкт оподаткування = дохід – витрати Дохід від незалежної 

професійної діяльності 

Джерело: побудовано автором на основі [4]. 
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Додаток Г 

Доходи та витрати населення України у 2010-2016рр. (млн.грн.) 

Доходи та 

витрати/роки 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Доходи 1101175 1266753 1457864 1548733 1516768 1772016 2051331 

Заробітна 

плата 

449553 529133 609394 630734 615022 709590 898326 

Прибуток та 

змішаний 

дохід 

160025 200230 224920 243668 254307 323506 378213 

Доходи від 

власності 

(одержані) 

67856 68004 80769 87952 85114 80035 75452 

Соціальні 

допомоги та 

інші одержані 

поточні 

трансферти 

423741 469386 542781 586379 562325 658885 699340 

Витрати та 

заощадження 

1101175 1266753 1457864 1548733 1516768 1772016 2051331 

Придбання 

товарів та 

послуг 

838213 1030635 1194791 1304031 1316757 1568173 1840262 

Доходи від 

власності 

(сплачені) 

 

28844 29064 18567 21091 23495 18583 15564 

Поточні 

видатки на 

доходи, майно, 

та інше  

 

72251 83931 97226 107345 145736 154187 182914 

Нагромадженн

я не 

фінансових 

активів 

19578 -1159 -2954 5378 2912 -2117 -5481 

Приріст 

фінансових 

активів 

142289 124282 150234 110888 27868 33190 18072 

Наявний дохід 847949 988983 1149244 1215457 1151656 1361599 1582293 

Реальний 

наявний дохід, 

відсотків до 

попереднього 

року 

117,1 108 113,9 106,1 88,5 79,6 102 

Джерело: [17]  
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Додаток Д 

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної 

діяльності станом на 01.10.2018 р. 

 

Вид діяльності 

Середня заробітна 

плата (грн.) 

Усього 13275 

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 8948,8 

Промисловість 12860 

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів 44403,3 

Переробна промисловість 12058 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 16433,7 

Водопостачання; каналізація, 

поводження з відходами 

8518 

Будівництво 8099,8 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і 

мотоциклів 

14093,9 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність 14031,4 

Тимчасове розміщування й організація харчування 6789,2 

Інформація та телекомунікації 19302,1 

Фінансова та страхова діяльність 20473,7 

Операції з нерухомим майном 8788 

Професійна, наукова та технічна діяльність 15916,2 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 8931 

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування 20412 

Освіта 9123,7 

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 8166,5 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 10020,2 

Надання інших видів послуг 11808 

Джерело: [17]  


