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Мартинюк Г. П. Теоретичні аспекти функціонування системи оподаткування доходів фізичних осіб
У роботі викладено теоретичні аспекти системи оподаткування доходів фізичних осіб і встановлено, що першорядними суб’єктами у визначених 
синергетичних відносинах елементів системи інституційних органів виступають фізичні особи та податковий агент. Досліджено стан форму-
вання дохідної частини Зведеного бюджету України. Моніторинг формування дохідної частини зведеного бюджету – це сукупність методів вияв-
лення та оцінки причин та ознак, що можуть привести до підвищення податкової культури платників ПДФО та, водночас, до збільшення дохідної 
частини бюджету. У дослідженні структури податку встановлено, що дохід у вигляді заробітної плати та податок на доходи, який сплачується 
податковим агентом із доходів у вигляді заробітної плати, домінують з великою перевагою та свідчать про нагальність зміни політики держави 
та у свідомості платників у бік їх диверсифікації. Проаналізовано фіскальний тиск податку з доходів на платників. Податкове навантаження пови-
нне враховувати також вартість отриманих соціальних благ, а тому органи місцевого самоврядування мають володіти інформацією щодо суми 
сплачених податків однією особою чи працюючим та їх динаміку в майбутньому. Здійснено прогнозування податкового навантаження по сплаті 
податку до місцевих бюджетів. Доведено, що місцеві органи самоврядування повинні мати не тільки достатньо прогнозовану, а й постійно зрос-
таючу суму податку на доходи, що потребує невідкладного реформування чинної системи оподаткування. Запропоновано шляхи вдосконалення 
системи оподаткування доходів фізичних осіб. Виокремлено основні етапи стратегії реформування системи оподаткування доходів фізичних осіб 
та стратегічну ціль: отримання максимальних доходів до бюджету з прийнятним податковим навантаженням на платника податку. Сформо-
вано сукупність чинників впливу та відмінностей системи оподаткування України від таких, що зафіксовані в інших країнах.
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Податкова система України піддається впливу 
процесів удосконалення та реформування і 
характеризується посиленням вимог щодо 

її ефективного функціонування в цілому та системи 

оподаткування доходів фізичних осіб зокрема. Однак 
податкові платежі фізичних осіб можна представити 
через ПДФО, військовий збір та єдиний соціальний 
внесок, що регулюються не тільки Податковим кодек-
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сом України, а й різними законодавчими документами 
та інституційними розпорядниками. Тому необхідно 
узагальнення теоретичних і методичних аспектів 
функціонування вітчизняної системи оподаткування 
доходів фізичних осіб, а отже, і формування практич-
них рекомендацій, які сприятимуть її вдосконаленню 
та потребують подальших досліджень.

Серед найбільш суттєвих наукових досліджень 
основ системи оподаткування фізичних осіб подат-
ком на доходи слід назвати праці таких відомих вче-
них, як І. Перит, Т. Городецька, Г. Стріяшко, М. Козо-
різ, О. Тулай, О. Ліснічук, Н. Якимчук. Ю. Іванова та 
інші. Однак відсутність дослідження вдосконалення 
системи оподаткування доходів фізичних осіб спо-
вільнює впровадження дієвого податкового інстру-
ментарію реформування в оподаткуванні доходів та 
вимагає здійснення додаткового вивчення. 

Загальновідоме трактування категорії «система» 
визначає її як об’єднання окремих елементів, 
які взаємодіють між собою, не можуть функ-

ціонувати один без одного, і водночас їх тракту-
ють як окремі функціональні ланки оподаткування.  
У наукових дослідженнях поняття «інституціональне 
середовище» будь-якої системи, зокрема і системи 
оподаткування доходів фізичних осіб, висвітлюється 
як сукупність інституцій та нормативних правил, ви-
значених ПКУ [8] та законом про Державний бюджет 
України на відповідний рік, що регламентують опо-
даткування доходів фізичних осіб. 

Досліджуючи податок на доходи фізичних осіб у 
системі податків з населення, Городецька Т. Е. ствер-
джує, що «податкові зміни дозволять нашій країни 
створити стабільну та ефективну податкову систему, 
збільшити дохідну частину бюджету держави, подола-
ти бюджетний дефіцит та вийти на більш високий рі-
вень соціально-економічного розвитку в цілому» [2]. 

Першорядними суб’єктами у визначених си-
нергетичних відносинах елементів системи та ін-
ституційних органів виступають фізичні особи та 
податковий агент. Досліджуючи права та обов’язки 
першорядних суб’єктів синергетичних відносин, 
Стріяшко Г. М. стверджує: «як платник податків, так 
і податковий агент, і представник реалізують насам-
перед обов’язок, який визначає їх певні права, … по-
даткові правовідносини та реалізація безпосередньо-
го обов’язку щодо сплати податку припускають пев-
не протистояння податкового органу, з одного боку,  
і платника податків, податкового агента та представ-
ника – з іншого» [9].

Організаційну функцію податкового агента 
може представляти як один приватний підприємець 
так і цілий підрозділ підприємницької структури, але 
принциповим є підпорядкування податкового агента 
податковому законодавству, оскільки визначений ін-
ституційний елемент системи оподаткування висту-
пає як посередник між платником податку та держав-
ними інституціями. 

Разом із тим регіональне управління Державного 
казначейства, як касовий виконавець бюджету, 
отримує від податкового агента за допомогою 

платіжного доручення суми податків та зараховує на 
відповідні казначейські рахунки. Казначейська служ-
ба, відповідно з Бюджетним кодексом України, як 
державна інституція здійснює розподіл податку на 
доходи між бюджетами різних рівнів. На тлі систем-
ної нестабільності в українській економіці функціо-
нування та розвиток системи оподаткування доходів 
фізичних осіб відбувається під впливом чисельних зо-
внішніх і внутрішніх ризиків. Ризики, з якими стика-
ються суб’єкти інституційних відносин у системі опо-
даткування доходів фізичних осіб, стають усе більш 
складними та взаємопов’язаними. До того ж, досить 
часто їх вплив призводить до критичних і навіть ка-
тастрофічних наслідків, таких як: судові позови щодо 
невиконання зобов’язань та штрафні санкції.

У минулому податкові агенти по відношенню 
до невиконання податкових зобов’язань займали, як 
правило, оборонну позицію, розглядаючи їх як ситуа-
цію, яку необхідно звести до мінімуму, щоб уникнути 
штрафних санкцій. З часом прийшло розуміння того, 
що, поступаючись штрафним санкціям, може бути 
втрачена сприятлива можливість впливу на прийнят-
тя змін до податкового законодавства. 

Крім того, існує ціла низка факторів, на які по-
датковий агент не має особливого впливу. До них 
відносять: економічні, фінансові, нормативні та інші 
умови. Хоча визначені фактори не є постійними, їх 
зміна може тривати досить довго. Платники податку 
та державні інституції виконують свої зобов’язання 
та формують дохідну частину бюджету. 

Попри зусилля нашої країни у сфері виконання 
власних функцій цей процес перетворився на пошук 
шляхів зростання доходів бюджетів різних рівнів. На-
уковці О. А. Ліснічук та Н. А. Литовченко стверджу-
ють, «що бюджетна децентралізація спрямована на 
розширення дохідної частини бюджетів, бази адміні-
стрування та надання права органам місцевого само-
врядування самостійно коригувати розмір податків 
та зборів» [6].

Ключове місце в доходах зведеного бюджету 
відіграє податок на доходи фізичних осіб. Згідно із 
проведеними дослідженнями, за даними Державної 
казначейської служби, можна стверджувати про по-
зитивну динаміку наповнення бюджету за рахунок 
податку за 2015–2019 рр. (рис. 1).

Сума надходжень від податку на доходи фізич-
них осіб в Україні протягом 2015–2019 рр. має стійку 
тенденцію до зростання з 99983 млн грн до 275458 
млн грн. Такому податковому середовищу потуж-
ного стимулюючого впливу для збільшення надхо-
джень від податку додали підходи щодо зростання 
мінімальної та реальної заробітної плати, обмеження 
кількості користувачів податкової соціальної пільги.
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Рис. 1. Динаміка надходжень податку з доходів фізичних осіб до зведеного бюджету за 2015–2019 рр.
Джерело: побудовано за даними Державної казначейської служби України.

Вивчаючи досвід оподаткування доходів фізич-
них осіб зарубіжних країн, Тулай О. І., Ямилинець А. 
І. звертають увагу на «недоліки, що мають місце як у 
прогресивній системі (не стимулює до продуктивної 
праці та підвищення рівня особистих доходів; наявна 
складна система адміністрування; спонукає до ухи-
лення від сплати податку платників з високими до-
ходами), так і в пропорційній системі оподаткування 
РІТ (високе податкове навантаження на малозабезпе-
чені категорії населення; суперечить принципу соці-
альної справедливості; не сприяє збільшенню подат-
кових надходжень)» [10].

Вирішальне значення в розмірі доходів та їх 
структурі має податковий менеджмент як один із 
сучасних підходів ефективної адаптації до мінливо-
го зовнішнього середовища та реагування на зміну 
структури доходів фізичних осіб, а отже, і податку на 
доходи. Структуру податку на доходи фізичних осіб, 
перерахованого податковими агентами до Державно-
го казначейства та зарахованого в частині, визначе-
ній законодавством, до місцевого бюджету від доходу 
у вигляді заробітної плати та інших видів доходу за 
останні чотири роки, наведено на рис. 2.

 Виходячи із наведених результатів дослідження 
правомірно стверджувати, що дохід у вигляді заро-
бітної плати та податок на доходи, який сплачується 
податковим агентом із доходів у вигляді заробітної 
плати, домінують із великою перевагою. Таким чи-
ном, результати свідчать про нагальність зміни по-
літики держави та свідомості платників у бік зміни 
структури доходів фізичних осіб та їх диверсифікації. 

Комплексний моніторинг формування доходів 
місцевих бюджетів від сплати податку на доходи по ди-

наміці, доцільності та структурі податку, крім кількіс-
них показників, передбачає розрахунок якісних показ-
ників. Кількісні показники виражають кількісну визна-
ченість явищ, вони переважно характеризують розмір 
надходжень, які пов’язані з виміром величини податку. 
Якісні показники наповнення бюджету характеризу-
ють показники податкового тиску та навантаження.

Моніторинг формування дохідної частини 
зведеного бюджету – це сукупність методів 
виявлення та оцінки причин та ознак, що 

можуть привести до підвищення податкової куль-
тури платників ПДФО та одночасного збільшення 
дохідної частини бюджету. Основною метою моні-
торингу є попередження виникнення та впливу не-
гативних явищ у процесі адміністрування податку та 
запровадження надмірного податкового тиску. На-
разі особливо доречними можна вважати фіскальні 
показники бюджетного наповнення (табл.  1) за до-
помогою податку в розрахунку на 1 особу, 1 працю-
ючого та у % до ВВП.

Частки наповнення дохідної частини місцевих 
бюджетів завдяки ПДФО в розрахунку на 1 особу та 1 
працюючого у 2019 р. суттєво збільшилися, відповід-
но до 3950 та 9929 грн проти 1851 та 4852 грн у 2016 р. 
Комплексна оцінка, проведена на початкових етапах 
діагностування, необхідна для збору достовірної та 
повної інформаційної бази для подальшої розробки, 
оцінки та впровадження збалансованих показників 
податкового тиску, що призводять до збільшення по-
даткового навантаження. 

У наукових доробках щодо податкового наван-
таження як індикатора результативності податкових 
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Рис. 2. Структура ПДФО, перерахованого податковими агентами до місцевого бюджету  
за основними видами доходів, %

Джерело: побудовано за даними Державної казначейської служби України.

Таблиця 1

Фіскальний тиск податку на доходи фізичних осіб у частині формування дохідної частини місцевих бюджетів  
за 2016–2019 рр.

Показник 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р.
Відхилення 2019 р. до 2016 р.

+/– %

Податкові надходження від ПДФО  
в розрахунку на 1 особу, грн 1851 2604 3209 3950 2099 213,3

Надходження від ПДФО в розрахунку  
на 1 працюючого, грн 4 852 6 849 8 267 9929 5077 204,6

Податкові надходження від ПДФО,  
% від ВВП 3,3 3,7 3,8 4,2 0,9 127,3

Джерело: побудовано на основі даних [3].

реформ в Україні Є. М. Богатирьова стверджує, що 
«податковий тиск може бути використано як дієвий 
індикатор впливу податкових реформ на економічне 
становище в країні, який можливо використовувати 
поруч з іншими показниками для оцінювання резуль-
тативності податкових реформ в Україні» [1].

На нашу думку, податкове навантаження пови-
нне враховувати також вартість отриманих соціаль-
них благ, а тому органи місцевого самоврядування 
повинні володіти інформацією щодо суми сплачених 
податків 1 особою чи 1 працюючим та їх динаміки 
в майбутньому. Прогнозування стану податково-
го навантаження проводиться на основі розробле-
них комплексних моделей, що використовуються на 
практиці як інструментарій для прогнозних розра-
хунків доходів бюджету [5] і може застосовуватися 
для прогнозування податкового навантаження.

Отже, прогнозування податкового наванта-
ження по сплаті податку до місцевих бюдже-
тів виконаємо через побудову тренду. Порів-

няльний аналіз специфікацій отриманих прогнозних 
результатів (табл. 2) дозволяє зробити висновки, 
що доцільно використовувати поліноміальну мо-

дель, оскільки параметр адекватності цієї моделі має  
R2 = 0,9976, за якою похибка буде мінімальною.

Згідно з результатами прогнозування подат-
кового навантаження сплати ПДФО 1 працюючим 
до місцевих бюджетів за найбільш адекватними рів-
няннями обґрунтовано тенденцію поступового його 
зростання. При відсутності негативних чинників, що 
вплинуть на зменшення доходів фізичних осіб (рис. 3),  
встановлено, що кожен працюючий у 2020 р. сплатить 
до місцевого бюджету майже 10,5 тис. грн, у 2021 р. – 
12 тис. грн, а у 2022 р. – уже майже 14 тис. грн.

Встановлено, що отримані прогнозні резуль-
тати дослідження податкового навантаження на  
1 працюючого зі сплати податку на доходи фізичних 
осіб, що зараховується до місцевих бюджетів, нада-
ють змогу адекватного реагування органів місцевого 
самоврядування на формування дохідної частини їх 
бюджетів з метою виконання покладених на них со-
ціальних функцій.

Разом із тим, показники податкового наванта-
ження мають контролювати здатність платників ви-
конувати свої зобов’язання та формувати достатній 
рівень доходів місцевих бюджетів. «Податкове на-
вантаження визначається не тільки як вплив податків 
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Таблиця 2

Аналіз адекватності прогнозних моделей податкового навантаження по сплаті податку на доходи фізичних осіб  
до місцевих бюджетів у розрахунку на 1 працюючого, грн

Показник Модель Специфікація моделі
Оцінка побудованої  

моделі  
(коефіцієнт детермінації)

Податкове навантаження 
на 1 працюючого, грн

y = 4029,8e0,2336x Експоненційна R² = 0,9727

y = 1664,9x + 3312 Лінійна R² = 0,9956

y = 3542,3 ln(x) + 4659,9 Логарифмічна R² = 0,9772

y = –83,75x2 + 2083,6x + 2893,3 Поліноміальна R² = 0,9976

y = 4826,5x 0,5081 Степенева R² = 0,9974

Джерело: власні розрахунки.

4852

6849
8267

9929

y = –83,75x2 + 2083,6x + 2893,3
R² = 0,9976 
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Поліноміальна 
(надходження від ПДФО
в розрахунку на 1 працюючого, 
грн)

Рис. 3. Функція прогнозу надходжень до місцевих бюджетів від податку на доходи, сплаченого 1 працюючим, грн
Джерело: власні розрахунки.

на економіку та на окремих платників» [4], з одного 
боку, а й як можливість залучення додаткових фінан-
сових ресурсів до державного та місцевих бюджетів, 
з іншого.

У наукових дослідженнях І. Перит стверджу-
ється, «що оцінка податкового навантаження на ді-
яльність приватних підприємців вказує на те, що 
сьогодні необхідна нова стратегія детінізації еконо-
мічної діяльності домогосподарств, яка має полягати 
в першочерговому створенні сприятливих умов для 
легальної економічної діяльності на основі макси-
мального врахування інтересів підприємців» [7], та 
оподаткуванням отриманих доходів податком, що за-
раховується до місцевого бюджету.

Отже, враховуючи проблеми пандемії 2020 р. 
і виконання зобов’язань перед членами гро-
мад, місцеві органи самоврядування повинні 

мати не тільки достатньо прогнозовану, а й постійно 
зростаючу суму податку на доходи, що потребує не-
відкладного реформування діючої системи оподат-
кування. 

Враховуючи результати дослідження, можна 
окреслити основні етапи стратегії реформування 
системи оподаткування доходів фізичних осіб. Пер-
шим етапом стратегії є визначення стратегічних 
цілей реформування. Метою постановки стратегії є 
правильне визначення мети реформування (дивер-
сифікація доходів та їх легалізація, підвищення по-
даткової культури, фінансове забезпечення дохідної 
частини бюджетів тощо).

На другому етапі здійснюється пошук проблем, 
які стримують ефективність системи оподаткування. 
Даний етап передбачає ранжування проблематики 
від найменш до найбільш загрозливих.

Третій етап передбачає аналіз економічного 
стану країни та виділення факторів зовнішнього та 
внутрішнього середовища впливу на реформування.

Кінцевим етапом стратегії вдосконалення сис-
теми оподаткування доходів фізичних осіб є етап, на 
якому визначаються основні шляхи досягнення мети 
та приймається остаточне рішення про зміну податко-
вого та бюджетного законодавства. Використовуючи 
запропоновану модель реформування системи опо-
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даткування фізичних осіб, варто акцентувати увагу 
на можливості виділення однієї зі стратегічних цілей: 
отримання максимальних доходів до бюджету з низь-
ким податковим навантаженням на платника податку. 
У такому контексті основною проблемою, що стримує 
процес реформування, можна вважати недосконалість 
податкового законодавства та легалізації доходів.

Досить часто реформування системи оподат-
кування доходів фізичних осіб пов’язане з макроеко-
номічними чинниками. Нинішня податкова політика 
оподаткування доходів відрізняється від таких, що за-
фіксовані в інших країнах, оскільки є наслідком сукуп-
ності визначених чинників, до яких можна віднести:
 зростання мінімальної заробітної плати;
 незначне зростання прожиткового рівня;
 визначені Податковим кодексом України по-

даткові пільги, які не використовуються;
 наявність незадекларованих доходів;
 низька податкова культура платників податку 

на доходи фізичних осіб.

ВИСНОВКИ
Провівши моніторинг дохідної частини зве-

деного та місцевих бюджетів, можна стверджувати, 
що досліджуваний податок на доходи фізичних осіб 
займає ключове місце в структурі доходів. Встанов-
лено, що в структурі доходів фізичних осіб суттєво 
переважають доходи, отримані як заробітна плата,  
і запропоновано нагальність зміни політики держави 
та свідомості платників щодо зміни структури дохо-
дів фізичних осіб у бік їх диверсифікації. Результати 
прогнозування податкового навантаження на плат-
ників стверджують про його зростання до 14 тис грн 
у 2022 р.                      
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