
 EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 3 Issue 1 2017 

 61

Вікторія Федосова 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна 

СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ 
ГРОМАДЯН: НОВА ПАРАДИГМА ДЛЯ УКРАЇНИ 
Viktoriya Fedosova 
Taras Shevchenko National University of Kyiv,Ukraine 

INCOME TAXATION SYSTEM:  
A NEW PARADIGM FOR UKRAINE 

The  article  substantiates  the  necessity  of  construction  a  new model  of  income  taxation  in 
Ukraine. The main purpose of these changes is to strengthen and stimulating social functions of 
taxes  on  income  and  improving  on  this  basis  individual  solvency  in  segments  of  current 
consumption,  investment and savings. The new model of  income taxation should be based on 
the  following  key  elements:  the  use  of  individual  and  joint  taxation;  the  introduction  of  non‐
taxable  minimum  level  of  real  living  wage;  the  establishment  of  an  effective  system  of  tax 

preferences, both individual and group; implementation of integrated taxation by assessing the 
total tax burden on  income taxes at  introduction the source of payment which  is not  income 

derived from the use of the objects from which new taxes are paid, but current income. 
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Постановка проблеми. Україна постійно декларує необхідність якісної 
трансформації національної податкової системи, акцентуючи увагу на перетворенні її в 
ефективний інструмент стимулювання економічного зростання, каталізатор активізації 
ділової активності, дієвий важіль забезпечення фінансової стійкості територій. Водночас 
практичні кроки у напрямі реформування податкового законодавства свідчать про загалом 
досить спрощений підхід у цьому напрямі. Зусилля законодавця зводяться, головним 
чином, до формального перегляду складу податків з наступним об’єднанням окремих з них 
в укрупнені групи (наприклад, в частині екологічного податку), підвищення розмірів 
податкових ставок (включаючи їх щорічну індексацію на індекс інфляції), запровадження 
нових податків (наприклад, майнових), зменшення обсягу пільгового оподаткування 
(зокрема, в частині механізму повернення податку на додану вартість для господарюючих 
суб’єктів в агропромисловому секторі тощо). За своїм змістом (якщо не враховувати окремі 
заходи організаційного плану з удосконалення окремих елементів адміністрування податків, 
включаючи, наприклад, запровадження електронного кабінету платника податку, 
впорядкування податкових перевірок тощо) законодавчі новели у сфері оподаткування 
зводяться, як правило, до посилення фіскальної функції податкової системи в країні. 

Не є виключенням з цього тренду і сегмент оподаткування доходів громадян, в якому, 
з точки зору оцінки сукупного фіскального тиску, спостерігається збільшення податкового 
навантаження на статки населення, причому як поточні, так і сформовані у попередні 
періоди. Це, у свою чергу, одночасно із суттєвим збільшенням видатків на оплату спожитих 
житлово-комунальних послуг через удорожчання останніх, активним знеціненням 
національної грошової одиниці внаслідок інфляції та девальвації, негативно впливає на 
платоспроможність населення у сферах поточного споживання та здійснення заощаджень, 
звужуючи ємність відповідних ринків та обмежуючи можливості зростання ділової 
активності в реальному та фінансовому секторах національної економіки. Подолання цих 
негативних тенденцій вбачається в якісній трансформації системи оподаткування доходів 
громадян в Україні на основі формування нової парадигми, яка забезпечувала б органічне 
поєднання її стимулюючої, регулюючої та фіскальної функцій, що сприяло б належному 
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балансуванню загальносуспільних та індивідуальних інтересів. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика оподаткування доходів 

громадян загалом знаходить належне місце в наукових дослідженнях. 
Водночас слід констатувати, що увага вітчизняних науковців концентрується 

переважно на дослідженні таких її аспектів, як: джерела формування ресурсної бази 
місцевого самоврядування, включаючи її поелементну структуру, в широкому аспекті в 
контексті загальної проблеми реформи територіальної організації влади, фінансово-
бюджетної децентралізації, підвищення спроможності територіальних громад (Ю.Ганущак, 
Ю.Шушкова); порядок адміністрування податку на доходи фізичних осіб, його статус 
(Н.Проць, І.Луніна, М.Трещов, О.Крайник, С.Слухай, Н.Здерка, Ю.Петленко, С.Бондар, 
І.Патока). При цьому серед дослідників зазначеної проблематики 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 громадян, насамперед, в частині 
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, диспропорцій в ресурсному забезпеченні 
бюджетів територіальних громад в залежності від обраної моделі їх розвитку тощо. 

Попри достатньо високу активність досліджень проблематики фінансів 
домогосподарств (Т.Кізима, О.Кириленко, Г.Багатюк, В.Головенко, Х.Демчишин, 
А.Миропольська, В.Погорілець, О.Прокопчук, І.Юрик), такі її сегменти як оподаткування 
доходів домогосподарств, сім’ї, формування розгалуженої системи дієвих податкових 
стимулів для інвестування власних доходів в підвищення людського капіталу (освіта, 
охорона здоров’я тощо), схильності до споживання та заощаджень, реалізацію програм 
підвищення комфортності та економічності власного житла тощо, а також взаємозв’язок 
між оподаткуванням та такими базовими категоріями, як добробут, рівень життя тощо 
залишаються, варто зауважити необгрунтовано, з нашої точки зору, малодослідженими. Їх 
торкаються лише окремі дослідники (С.Юрій, Т.Кізима, І.Радько), проте саме зазначений 
напрям, як вбачається, є перспективним з точки зору формування бачення майбутньої 
моделі системи оподаткування особистих доходів. 

Метою статті є визначення стратегічних напрямів формування нової моделі системи 
оподаткування доходів громадян в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У сфері законодавчого регулювання 
оподаткування доходів громадян Україна пройшла кілька етапів – від Декрету Кабінету 
Міністрів України «Про прибутковий податок з громадян» (від 1993 р.) до Закону України 
«Про податок з доходів фізичних осіб» (з 2004 р.) та згодом до Податкового кодексу 
України (з 2011 р. до цього часу). Водночас слід констатувати, що, не дивлячись на зміну 
інструментів регулювання, зазначений процес не супроводжувався якісною зміною 
загальної схеми оподаткування особистих доходів. Законодавчим змінам, як засвідчує їх 
аналіз, властивий загалом косметичний та вибірковий характер, оскільки вони стосувалися 
окремих елементів податку на доходи фізичних осіб без сутнісної зміни самої моделі 
оподаткування, орієнтація на посилення фіскальної функції податку. 

Систематизація змін до Податкового кодексу України в частині удосконалення 
порядку оподаткування доходів громадян, наприклад, засвідчує, що вони зводились, 
головним чином, до уточнення положень, які визначають базу оподаткування, зокрема, в 
частині доходів, які включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного 
доходу платника податку (12 змін), складу доходів, які не включаються до розрахунку 
загального місячного (річного) оподатковуваного доходу (17 змін), порядку застосування 
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права на податкову знижку (4 зміни) та переліку витрат, дозволених до включення до такої 
податкової знижки (1 зміна), порядку нарахування, утримання та сплати (перерахування) 
податку до бюджету (6 змін), особливостей нарахування (виплати) та оподаткування 
окремих видів доходів (14 змін), порядку оподаткування доходів від окремих операцій 
(продаж рухомого та нерухомого майна, спадщина, дарування тощо) (4 зміни). 

Дев’ять змін було спрямовано на зміну розміру ставки податку, причому у бік 
збільшення. Зокрема, якщо на момент прийняття Податкового кодексу України 
(02.12.2010 р.) основна ставка податку становила 15% бази оподаткування та 17% у разі 
перевищення загальної суми отриманих платником податку у звітному податковому місяці 
доходів десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 
січня звітного податкового року, при цьому пасивні доходи, до яких, зокрема, відносяться 
процент на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок, процентний або 
дисконтний дохід за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом, дивіденди, 
оподатковувалися за ставкою 5%, то на сьогодні (січень 2017 р.) загальна ситуація суттєво 
змінилася. Так, основна ставка податку становить вже 18% бази оподаткування. При цьому 
за цією ж ставкою (18%) оподатковуються пасивні доходи (крім доходів у вигляді 
дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами - платниками 
податку на прибуток підприємств, які оподатковуються за ставкою 5%). Такими пасивними 
доходами, зокрема, є: проценти (у тому числі дисконтні доходи), в тому числі на поточний 
або депозитний (вкладний) банківський рахунок, вклад (депозит) у кредитних спілках; 
процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом; плата 
(відсотки), що розподіляється відповідно до пайових членських внесків членів кредитної 
спілки; дохід, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного 
інвестування, на розміщені активи; дохід за іпотечними цінними паперами (іпотечними 
облігаціями та сертифікатами); відсотки (дисконт), отримані власником облігації від їх 
емітента; дохід за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю та дохід, отриманий 
платником податку у результаті викупу (погашення) управителем сертифікатів фонду 
операцій з нерухомістю; інвестиційний прибуток, включаючи прибуток від операцій з 
облігаціями внутрішніх державних позик, у тому числі від зміни курсу іноземної валюти; 
роялті; дивіденди. Також за ставкою 18% оподатковується дохід в частині перевищення 
суми пенсії (включаючи суму її індексації, нараховану відповідно до закону), щомісячного 
довічного грошового утримання, які отримуються платником податку з Пенсійного фонду 
України чи бюджету згідно із законом1. 

При формуванні перспективної моделі оподаткування доходів громадян вбачається 
доцільним орієнтуватися, принаймні, на такі наступні її основні елементи. 

1. На нашу думку, така модель повинна передбачати можливість застосування як 
індивідуального, так і спільного (виходячи із сукупного доходу сім’ї, домогосподарства) 
оподаткування. Вибір способу оподаткування платником (платниками) податку, з нашої 
точки зору, має бути добровільним, виключно за заявницьким принципом. Платник податку 
повинен сам оцінювати майбутні переваги та вигоди від того чи іншого способу 
оподаткування для себе та своєї сім’ї (домогосподарства) в залежності від характеру 
взаємовідносин в ній її членів, власної мотиваційної поведінки кожного з них щодо 
управління своїми статками тощо. Підхід, за якого допускається наявність лише одного 
способу оподаткування (його, зокрема, дотримується Т.О.Кізима, яка зазначає, що «з огляду 
на складну демографічну ситуацію та песимістичні прогнози фахівців, пов’язані з 
негативними змінами у кількісному і якісному складі українських родин, визнано за 

                                                      
1 Податковий кодекс України 2010 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради 
України. <http://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/2755-17> (2017, січень, 18). 
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доцільне здійснювати поступовий перехід від індивідуального оподаткування доходів 
громадян до спільного оподаткування доходів сім’ї за прикладом розвинених країн світу»1), 
на наше переконання, видається недостатньо обґрунтованим, з точки зору, насамперед, 
обмеження платника податку в розпорядженні власними доходами. 

2. Незалежно від того, в який спосіб оподатковуватимуться доходи громадян – 
індивідуально, чи сукупно, виходячи з доходу сім’ї чи домогосподарства, вбачається 
доцільним запровадження неоподатковуваного мінімуму. Такий мінімум, на нашу думку, 
має бути встановлений на рівні прожиткового мінімуму. При цьому у випадку 
оподаткування сукупного доходу сім’ї чи домогосподарства, тобто при спільному 
оподаткуванні, розмір такого неоподатковуваного мінімуму має становити суму 
прожиткових мінімумів, встановлених для відповідних соціальних і демографічних груп 
населення, з розрахунку на кожного члена таких сім’ї чи домогосподарства. Обов’язковою 
умовою при такому підході також вбачається доцільним використовувати саме реальний 
прожитковий мінімум, що повною мірою відповідало б сутності цієї категорії та її цільовій 
спрямованості, сприяючи, а також сприяло реалізації соціальної функції податку на доходи 
громадян. 

На необхідність застосування такого підходу вказує, зокрема, Т.О.Кізима, яка 
пропонує «… при оподаткуванні доходів від найманої праці надавати право платнику 
податку при спільному (об’єднаному) оподаткуванні доходів сім’ї зменшувати розмір 
доходу, що підлягає оподаткуванню, на величину неоподатковуваного мінімуму доходів 
громадян (встановлену на рівні реального прожиткового мінімуму), кратну кількості членів 
сім’ї, які перебувають на утриманні платника податку»2. 

Потреба у застосуванні саме реального значення прожиткового мінімуму зумовлена, 
передусім, самою сутністю цього поняття. Національне законодавство, зокрема, кваліфікує 
«прожитковий мінімум», як вартісну величину достатнього для забезпечення нормального 
функціонування організму людини, збереження його здоров’я набору продуктів 
харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору 
послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості3. 

На жаль, на сьогодні фактичний розмір прожиткового мінімуму, за вітчизняним 
законодавством, використовується лише для «спостереження за динамікою рівня життя в 
Україні»4, проте не виступає базовим державним соціальним стандартом, на основі якого 
мали б визначатися державні соціальні гарантії та стандарти у сферах доходів населення, 
житлово-комунального, побутового, соціально-культурного обслуговування, охорони 
здоров’я та освіти, як це, власне, передбачено Законом України «Про державні соціальні 
стандарти та державні соціальні гарантії»5. У 2016 р., наприклад, фактичний розмір 

                                                      
1 Кізима, Т.О. (2011). Фінанси домогосподарств: концептуальні засади теорії і практики. Автореф. 
Дис…. доктора економічних наук: спеціальність: 08.00.08. 
<http://library.tneu.edu.ua/images/stories/praci_vukladachiv/Факултет%20Фінансів/Каф%20фінансів/Кіз
има%20Т/дисертація/11KTOTIP.pdf> (2017, січень, 10). 
2 Кізима, Т.О. (2011). Фінанси домогосподарств: концептуальні засади теорії і практики. Автореф. 
Дис…. доктора економічних наук: спеціальність: 08.00.08. 
<http://library.tneu.edu.ua/images/stories/praci_vukladachiv/Факултет%20Фінансів/Каф%20фінансів/Кіз
има%20Т/дисертація/11KTOTIP.pdf> (2017, січень, 10). 
3 Закон про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії 2000 (Верховна Рада 
України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/2017-14> 
(2017, січень, 14).  
4 Закон про прожитковий мінімум 1999 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради 
України. <http://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/966-14> (2017, січень, 14).  
5 Закон про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії 2000 (Верховна Рада 
України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/2017-14> 
(2017, січень, 14).  
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прожиткового мінімуму (тобто реальна вартість мінімального споживчого кошика товарів і 
послуг без податків), розрахований Міністерством соціальної політики України, складав 
2810 грн. на одну особу1, що удвічі більше за середньозважений показник прожиткового 
мінімуму, встановлений на цей рік Законом України «Про Державний бюджет України на 
2016 рік» (1388 грн.)2. 

Одночасно слід зауважити, що і фактичний розмір прожиткового мінімуму, який 
розраховується Міністерством соціальної політики України відповідно до вимог 
законодавства, не відповідає величині реального прожиткового мінімуму. Такий висновок 
виникає, зокрема, з розрахунків, які проводяться Федерацією професійних спілок України. 
Наприклад, якщо розрахований Міністерством соціальної політики України відповідно до 
Закону України «Про прожитковий мінімум» фактичний розмір прожиткового мінімуму у 
цінах липня 2016 року у розрахунку на місяць на одну особу становив 2709 грн. (з 
урахуванням суми податку на доходи фізичних осіб – 2929 грн.), для працездатних осіб – 
2780 грн. (з урахуванням суми податку на доходи фізичних осіб – 3156 грн.), то «згідно з 
розрахунками профспілок, фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб 
у цінах липня 2016 року, скоригований на суму обов’язкових платежів відповідно до 
рішення Конституційного Суду України від 22.05.2008 № 10-рп, мав становити 3454 грн. 
(на 2004 грн. більше, ніж офіційно встановлено Державним бюджетом України на 2016 
рік)», у зв’язку із чим «офіційна величина прожиткового мінімуму в середньому на одну 
особу, встановлена на липень 2016 року статтею 7 Закону України «Про державний бюджет 
України на 2016 рік», занижена порівняно з фактичним розміром прожиткового мінімуму 
на одну особу на 1310 грн. або на 93,6 %, а для працездатної особи на 1706 грн. або 
117,7 %»3. 

Ще один висновок, який об’єктивно випливає з наведеного, полягає в коректності 
кваліфікації прожиткового мінімуму, який затверджується законом про Державний бюджет 
України на відповідний рік, саме в якості прожиткового мінімуму в розумінні цього 
поняття, визначеного у законах України «Про державні соціальні стандарти та державні 
соціальні гарантії» та «Про прожитковий мінімум». Суттєва відмінність в розмірах усіх 
наведених показників – «прожитковий мінімум, встановлений законом України про 
Державний бюджет України на відповідний рік», «фактичний прожитковий мінімум» та 
«реальний прожитковий мінімум» – дозволяє говорити про прожитковий мінімум, який 
затверджується щорічними законами про Державний бюджет України, як про рівень 
забезпечення, власне, прожиткового мінімуму. Принагідно зауважимо, що таке поняття вже 
введене в національне законодавство Законом України «Про державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям», в якому, зокрема, зазначено, що «до стабілізації економічного 
становища в Україні розмір державної соціальної допомоги визначається з урахуванням 
рівня забезпечення прожиткового мінімуму. Рівень забезпечення прожиткового мінімуму 
встановлюється виходячи з реальних можливостей видаткової частини Державного 
бюджету України і затверджується одночасно з прийняттям закону про Державний бюджет 
України на відповідний рік»4. 

Наведене дає підстави для висновку про наявність значної проблеми при визначенні 
                                                      

1 Фактичний розмір прожиткового мінімуму у 2015-2016 роках. Офіційний сайт Міністерства 
соціальної політики України. <http://www.msp.gov.ua/news/12286.html> (2017, січень, 16). 
2 Закон про Державний бюджет України на 2016 рік 2015 (Верховна Рада України). Офіційний 
сайт Верховної Ради України. <http://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/928-19/print> (2017, січень, 14). 
3 Прожитковий мінімум в цінах липня 2016 року. Офіційний сайт Федерації профспілок України, 
<http://www.fpsu.org.ua/napryamki-diyalnosti/sotsialnij-zakhist/10742-prozhitkovij-minimum-v-tsinakh-
lipnya-2016-roku> (2017, січень, 17).  
4 Закон про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям 2000 (Верховна Рада України). 
Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/1768-14> (2017, 
січень, 16). 
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показника прожиткового мінімуму, який дійсно слід вважати реальним прожитковим 
мінімумом і який, відповідно, можна було б використовувати в якості неоподатковуваного 
мінімуму при оподаткуванні доходів громадян. 

Водночас, якщо тимчасові обмеження щодо застосування показника «реальний 
прожитковий мінімум», певною мірою можна з цим погодитися, у сфері визначення розміру 
різноманітних соціальних допомог зумовлені загальною обмеженістю бюджетного ресурсу 
та існуючою системою його формування, то у сфері оподаткування будь-які обмеження на 
використання саме такого показника видаються необґрунтованими та, зрештою, 
неприйнятними. У такому разі не йдеться про прямі бюджетні видатки, збільшення яких 
дійсно видається доволі проблематичним. Водночас запровадження у сферу оподаткування 
доходів громадян неоподатковуваного мінімуму у вигляді реального прожиткового 
мінімуму дозволить значною мірою за рахунок упорядкування податкових інструментів 
переорієнтувати особистий доход на дієвий важіль зростання рівня життя громадянина та 
членів його сім’ї, підвищення платоспроможності індивідуума у сферах поточного 
споживання, приватного інвестування та заощаджень. 

3. З останнім безпосередньо пов’язана дієва система податкових преференцій, як 
індивідуальних, так і групових (наприклад, так званих «сімейних коефіцієнтів», які 
застосовуються при спільному оподаткуванні і які, як зазначає, наприклад, Т.О.Кізима, 
«враховують економічні та соціальні умови, сімейний стан і вік платника»1). Узагальнений 
аналіз існуючих в Україні податкових преференцій при оподаткуванні доходів громадян, 
визначених чинним законодавством України, дозволяє зробити висновок про загалом 
досить обмежений їх асортимент та загалом низьку дієвість з точки зору стимулюючого 
ефекту (на чому наголошують й окремі дослідники, наприклад, Л.Задорожня2). Формування 
дієвої системи податкових преференцій в частині оподаткування особистих доходів має 
здійснюватися, на нашу думку, в кількох напрямах: 

удосконалення діючих преференцій, зокрема, тих, що спрямовані на: підвищення 
рівня доступу громадян до системи освіти (тут мають усуватися обмеження щодо: 
контингенту користувачів встановленими законодавством пільгами при оплаті їх навчання 
у вітчизняних вищих та професійно-технічних закладах коштом господарюючого суб’єкта, 
незалежно від характеру подальших стосунків такого користувача із зазначеним суб’єктом; 
розміру суми коштів на оплату навчання, яка не включається до сукупного 
оподатковуваного доходу особи, яка навчається, в тому числі в залежності від виду 
навчання тощо), іпотечного кредитування (шляхом, наприклад, застосування при включенні 
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, корегуючих (у бік збільшення) 
коефіцієнтів до коефіцієнта, що враховує мінімальну площу житла для визначення 
податкової знижки, в залежності від складу сім’ї платника податку), збільшення 
інвестиційних можливостей платника податку в частині індивідуального житлового 
будівництва (шляхом, наприклад, виключення частини відповідних витрат з 
оподатковуваного доходу за умови, зокрема, що сукупний оподатковуваний доход 
відповідних домогосподарств в розрахунку на одного члена такого домогосподарства не 
перевищує певну суму), підвищення стимулюючої ролі податку на доходи громадян в 
частині здійснення останніми заощаджень, в тому числі шляхом інвестування в різноманітні 

                                                      
1 Кізима, Т.О. (2011). Фінанси домогосподарств: концептуальні засади теорії і практики. Автореф. 
Дис…. доктора економічних наук: спеціальність: 08.00.08. 
<http://library.tneu.edu.ua/images/stories/praci_vukladachiv/Факултет%20Фінансів/Каф%20фінансів/Кіз
има%20Т/дисертація/11KTOTIP.pdf> (2017, січень, 10) 
2 Задорожня, Л. (2015). Оцінка ефективності пільг з податку на доходи фізичних осіб в Україні. 
Економіст, 9, 29-33. <http://ua-ekonomist.com/archive/2015/9/Zadorognia.pdf> (2017, січень, 12). 
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фінансові інструменти, розміщення коштів у вигляді депозитних вкладів у фінансових 
корпораціях (шляхом, наприклад, повернення до оподаткування пасивних доходів за 
заниженою ставкою (наприклад, 5%)) тощо; 

розширення асортиментної структури податкових преференцій за рахунок 
запровадження нових (йдеться, передусім, про: податкові преференції так званого 
енергетичного спрямування, де вбачається доцільним вести мову 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 доходу, 
віднесення до таких витрат суми процентів при користуванні кредитом фінансової 
установи, наданого на реалізацію такого проекту, застосування диференційованих 
понижуючих коефіцієнтів в залежності від типу проекту енергозбереження, який реалізує 
платник податку, включення до податкової знижки витрат також витрат на придбання 
автомобіля (чи іншого транспортного засобу) з електричним двигуном; податкові 
преференції так званого інфраструктурного типу, де перспективними і загалом новими 
напрямами підвищення стимулюючої ролі податку на доходи фізичних осіб можна вважати 
розширення переліку витрат, на суму яких може зменшуватися оподатковуваний доход, 
та/або застосування понижуючих коефіцієнтів до основної ставки податку у разі здійснення 
платником податку таких витрат, як оплата послуг за приєднання до систем 
енергопостачання (електро-, газо-, водопостачання), фінансування капіталомістких 
інфраструктурних проектів, таких, як асфальтування вулиць, прокладання центральних 
мереж електро-, газо-, водопостачання та водовідведення (при застосуванні відповідної 
податкової преференції 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 податку 
понесених ним відповідних витрат за рахунок бюджетних коштів) тощо). 

4. Із запровадженням в Україні податку на майно, відмінне від земельної ділянки, як 
на нашу думку, актуалізується проблема оцінки сукупного податкового навантаження на 
доходи громадян при запровадженні податків, джерелом сплати яких виступають не 
доходи, отримані від використання об’єктів, з яких сплачуються такі нові податки, а 
поточні доходи громадян. Йдеться, насамперед, про податок на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки, в частині нерухомості, яка використовується в якості основного 
місця проживання платника податку та членів його сім’ї. Річ у тому, що зазначений податок 
поширюється на нерухомість, яка не приносить доходу (більш того, збудована чи придбана 
на кошти, з яких вже сплачений податок). Отже джерелом сплати відповідного майнового 
податку виступає виключно поточний доход, а у випадку недостатності такого – доход, 
сформований у попередні періоди, або ж кредитні ресурси. Відтак, недостатність коштів на 
сплату відповідного майнового податку містить значний ризик втрати житла (що, до речі, 
передбачено чинним податковим законодавством). Варіант зміни об’єкта оподаткування, 
що є власністю платника податку, часто передається з покоління в покоління, збудований 
власноруч таким платником податку тощо, нами апріорі вважається неприйнятним, 
оскільки алогічно позбавляти громадянина житла (власності) лише на підставі 
запровадження нових податків, які жодним чином не прив’язані до доходу такого 
громадянина та покликані сплачуватися з об’єкта, який забезпечує реалізацію 
конституційного права громадянина на житло, збудоване чи придбане в законний спосіб, 
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причому на доходи, з яких вже сплачений податок. При запровадженні ж подібного податку 
на відповідний об’єкт нерухомості вбачається доцільним, по-перше, здійснення його 
значної диференціації в залежності від типу нерухомості (такої, що використовується в 
якості основного місця проживання, а всередині такої – з диференціацією податкових 
ставок в розрізі житлової та нежитлової площі, господарських будівель; іншої житлової 
нерухомості, що є у власності платника податку та теоретично може приносити доход від 
здачі її в оренду тощо, комерційної нерухомості), по-друге, запровадження так званої «лінії 
відсікання», за якої сукупне фіскальне навантаження на платника податку в частині 
стягнення з отриманого протягом звітного періоду (року) доходу не перевищувало б певну 
величину (виключно у випадку оподаткування домоволодіння, яке використовується 
платником податку в якості основного місця проживання), або ж залишок доходу (в 
середньомісячному обчисленні) після сукупного оподаткування був не меншим за 
величину, кратну певній кількості реальних прожиткових мінімумів. 

Висновки. В Україні на порядку денному стоїть питання оновлення податкової 
системи загалом, а в її складі системи оподаткування доходів фізичних осіб. Йдеться про 
комплекс якісних трансформаційних змін, спрямованих на побудову нової моделі 
оподаткування особистих доходів. Основна мета таких змін – через посилення 
стимулюючої та соціальної функцій податків на доходи підвищити індивідуальну 
платоспроможність в сегментах поточного споживання, інвестицій та заощаджень, 
зменшити контингент суспільства, залежного від бюджетного ресурсу у вигляді 
різноманітних соціальних допомог, житлових субсидій тощо. У даному випадку вбачається 
слушною позиція І.Лютого, Д.Осецької, за якою «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»1. Відповідно, законодавчі ініціативи у цьому напрямі 
мають забезпечити якісний перехід до моделі, яка забезпечувала б: застосування як 
індивідуального, так і спільного (виходячи із сукупного доходу сім’ї, домогосподарства) 
оподаткування; запровадження, незалежно від того, в який спосіб оподатковуватимуться 
доходи громадян – індивідуально, чи сукупно, виходячи з доходу сім’ї чи 
домогосподарства, неоподатковуваного мінімуму на рівні реального прожиткового 
мінімуму (у випадку оподаткування сукупного доходу сім’ї чи домогосподарства, тобто при 
спільному оподаткуванні, розмір такого неоподатковуваного мінімуму має становити суму 
прожиткових мінімумів, встановлених для відповідних соціальних і демографічних груп 
населення, з розрахунку на кожного члена таких сім’ї чи домогосподарства); створення 
дієвої системи податкових преференцій, як індивідуальних, так і групових, шляхом як 
удосконалення діючих преференцій, зокрема, тих, що спрямовані на підвищення рівня 
доступу громадян до системи освіти, іпотечного кредитування, збільшення інвестиційних 
можливостей платника податку в частині індивідуального житлового будівництва, 
підвищення стимулюючої ролі податку на доходи громадян в частині здійснення останніми 
заощаджень, в тому числі шляхом інвестування в різноманітні фінансові інструменти, 
розміщення коштів у вигляді депозитних вкладів у фінансових корпораціях, так і 
розширення асортиментної структури податкових преференцій за рахунок запровадження 
нових (енергетичного спрямування, інфраструктурного типу, тощо); запровадження 
інтегрованого оподаткування шляхом оцінки сукупного податкового навантаження на 
доходи громадян при запровадженні податків, джерелом сплати яких виступають не 
доходи, отримані від використання об’єктів, з яких сплачуються такі нові податки, а 
поточні доходи громадян (в Україні на сьогодні таким є, насамперед, податок на нерухоме 

                                                      
1 Лютий, І., Осецька, Д. (2014). Соціальні пріоритети фіскальної політики в посткризовий період. 
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 1 (154), 28-33. 
<http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2016/04/154.pdf> (2017, січень, 10). 
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майно, відмінне від земельної ділянки, в частині нерухомості, яка використовується в якості 
основного місця проживання платника податку та членів його сім’ї). 
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