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ФІСКАЛЬНА РОЛЬ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 
 

У статті проведено аналіз фіскальної ролі податку на доходи фізичних осіб на макроекономічному рівні через 

показники доходів зведеного та державного бюджету, структуру податкових доходів державного бюджету, 

частки доходів від податку на доходи фізичних осіб у структурі доходів державного бюджету України та аналіз 

планових та фактичних його надходжень. Досліджено рівень виконання надходження податку на доходи фізичних 

осіб до державного бюджету. Розглянуто питання щодо подальшого вдосконалення адміністрування податку на 

доходи фізичних осіб в Україні та визначено перспективні шляхи вдосконалення. 
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Постановка проблеми. Із розвитком ринкових 

відносин в Україні податкові надходження 

набувають особливого значення у формуванні 

доходної частини Зведеного бюджету.  

Податок на доходи фізичних осіб належить 

до групи основних бюджетоутворюючих 

податків та за фіскальною значимістю займає 

першу позицію в системі прямого 

оподаткування в Україні, що свідчить про 

значну роль даного податку у формуванні 

дохідної частини Зведеного бюджету [1, c. 27].  

Однак реформа міжбюджетних відносин в 

Україні зробила певні зміни щодо зарахування 

даного податку. Так, ПДФО є 

загальнодержавним податком і, як показує 

практика, основним елементом фінансової 

бази органів місцевого самоврядування, а 

також виступає регулюючим інструментом 

трансфертної політики в Україні. З огляду на 

актуальність фіскальної децентралізації 

місцевих бюджетів, в умовах реформи 

виникають питання щодо доцільності 

застосування механізму розщеплення ПДФО 

між рівнями бюджетної системи [2, c. 21]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Дослідженням фіскальної ефективності 

податку на доходи фізичних осіб займалися 

такі вчені, як К.І. Швабій, І.Г. Мартинець, П.Л. 

Кулик, Л.С. Стригуль та ін. 

Метою статті є проведення аналізу фіскальної 

ролі ПДФО у структурі доходів державного 

бюджету та місцевих бюджетів України та розгляд 

питання щодо подальшого вдосконалення 

адміністрування ПДФО в Україні. 

Основні результати дослідження. 

Позитивні зміни в економіці за останні роки 

сприяли росту надходжень податків і зборів до 

бюджетів всіх рівнів. Виконання дохідної 

частини державного та зведеного бюджету за 

2015 – 2017 рр. систематизовано в табл. 1. 

Показник 

Роки Абсолютне відхилення Темп приросту,% 

2015 2016 2017 
2017/ 

2015 

2017/ 

2016 

2017/ 

2015 

2017/ 

2016 

Зведений бюджет 652,0 782,7 1016,8 364,8 234,1 56,0 35,7 

Державний бюджет 531,6 612,1 787,3 255,7 175,2 48,1 28,6 

Табл. 1. Доходи зведеного та державного бюджету, 2015 – 2017 рр., млрд. грн. [4,5,6] 

Наочніше можна розглянути динаміку доходів на рис. 2.1. 

 

 
Рис. 1. Динаміка надходжень державного і зведеного бюджетів, 2015 – 2017 рр., млрд. грн. 
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Як показано на рис. 1, надходження до 

державного бюджету протягом аналізованих 

років мали тенденцію до зростання. Великий 

стрибок надходжень до державного бюджету 

спостерігається у 2017 році, коли почало 

відбуватися поступове врегулювання рівня 

інфляції. Це було пов’язано із зменшенням 

впливу інфляції на ціни, та зростанням 

мінімальних заробітної плати та прожиткового 

мінімуму. У 2015 році цей показник був 

найменшим. Можливо це було пов’язано з 

подіями, що відбувалися в країні протягом 

жовтня 2013 – 2014 рр. та початком АТО на 

Сході. 

Теж саме можна стверджувати і про 

надходження до зведеного бюджету. У 2017 

році відбулося зростання відносно 2015 року 

на 364,8 млрд. грн., що складає 56 % та 

відносно 2016 року на 234,1 млрд. грн., що у 

відсотковому співвідношенні – 35,7 %. 

Розглянемо питому вагу надходжень до 

державного бюджету за 2015 – 2017 рр., яка 

систематизована в табл. 2.   

Показник 

2015  2016 
 

2017 
 

Сума, 

млн. грн. 

Питома 

вага. % 

Сума, 

млн. грн. 

Питома 

вага. % 

Сума, 

млн. грн. 

Питома 

вага. % 

Податкові надходження 409418 76,57 503879 81,76 627154 79,04 

Неподаткові надходження 120006 22,44 103635 16,82 128402 16,21 

Інші надходження 2127 0,40 4589 0,74 31741 4,00 

Міжбюджетні трансферти 3144 0,59 4172 0,68 5967,7 0,75 

Всього 534695 100 616275 100 787297 100 

Табл. 2. Доходи зведеного та державного бюджету, 2015 – 2017 рр., млн. грн. [4,5,6] 

 

Найбільшу питому вагу протягом 

аналізованого періоду за 2015 – 2017 роки 

займали податкові надходження, які склали у 

2015 – 409418 млн. грн., у 2016 та 2017 

відповідно ці показники склали – 503879 млн. 

грн. та 627154 млн. грн. Найменшу частку 

займали міжбюджетні трансферти. Вони в 

свою чергу мали такі показники за період 2015 

– 2017 років відповідно – 3144 млн. грн., 4172 

млн. грн. та 5968 млн. грн.  

У структурі доходів також дуже незначну 

частину займають інші надходження до 

бюджету. Вони склали за проаналізований 

період відповідно – 2127 млн. грн., 4589 млн. 

грн. та 31741 млн. грн. Іншу частку склали 

неподаткові надходження, за 2015 рік – 120006 

млн. грн., за 2016 рік – 103635 млн. грн., за 

2017 рік – 128579 млн. грн. 

Систематизуємо в табл. 3, яку частку 

займав кожен податок у структурі податкових 

надходжень до державного бюджету  

протягом 2015 – 2017 рр.  

Назва податку 

 

2015 2016 2017 

Сума, 

млн. грн. 

Питома 

вага. % 

Сума, 

млн. грн. 

Питома 

вага. % 

Сума, 

млн. грн. 

Питома 

вага. % 

ПДВ 178453 43,59 235506 46,74 313980 50,12 

ПДФО 45062 11,01 59810 11,87 75033 11,98 

Акцизний податок 63111 15,41 90122 17,89 108293 17,29 

Податок на прибуток 

підприємств 
34776 8,49 54344 10,79 66912 10,68 

Плата за користування 

надрами 
36990 9,03 39699 7,88 43876 7,00 

Ввізне мито 39881 9,74 20001 3,97 23898 3,81 

Інше 11146 2,72 4396 0,87 -5535 -0,88 

Всього 409419 100,00 503878 100,00 626457 100,00 

Табл.3. Структура податкових надходжень в державному бюджеті, 2015 – 2017 рр., млн. 

грн. [4,5,6] 
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Як зображено в табл. 3, найбільшу питому вагу 

по податковим надходженням займає податок на 

додану вартість, протягом 2014 – 2017 років, цей 

податок був більше 40%. Це пов’язано з тим, що 

протягом цього періоду в Україні зростали рівень 

мінімальної заробітної плати, мінімального 

прожиткового мінімуму та збільшувалися ціни на 

товари які обкладаються непрямим податком – 

податком на додану вартість. На другому місці за 

показником питомої ваги розміщено податок на 

прибуток підприємств.  

Найменша частка надходжень припадає на 

плату за користування надрами. У 2015 році 

частка склала – 9 %, у 2016 та 2017 рр. 

надходження зменшились і склали – 7-8 % і 

ввізне мито стало займати найменшу частку 

серед надходжень: у 2016 – 2017 рр. близько 4 

%.  Податок на доходи фізичних осіб на 3-й 

сходинці, і протягом 2015 – 2017 рр. складав 

11-12 % у податкових надходженнях до 

державного бюджету. 

Розглянемо динаміку  фактичних та 

планових надходжень ПДФО до державного 

бюджету за 2015-2017рр. на рис. 2.  

 
Рис. 2. Динаміка фактичних та планових надходжень ПДФО до державного бюджету за 

2015 – 2017 рр., млн. грн. [4,5,6] 

Як бачимо, протягом 2015 – 2017 рр. 

податок на доходи фізичних осіб хоч і 

сплачувався, але планові показники не 

виконалися у повному обсязі у 2017 році. Так 

у 2017 році план недовиконаний на 3 %. 

Розглянемо рівень виконання фактичних 

надходжень ПДФО до планових за 2015 – 2017 

рр. детальніше. 

 
Рис. 3. Рівень виконання фактичних показників до планових, % [4,5,6] 

На підставі рис. 2 та рис. 3 бачимо, що 

незважаючи на те, що фактичні надходження 

податку на доходи фізичних осіб протягом 

2015 – 2017 рр. зростали, але рівень виконання 

найнижчий у 2017 році і становить 97 %, а 

недовиконання відповідно 3 %. У 2015 та 2016 

рр. план перевиконаний на 6-7 % відповідно.  

Податок на доходи фізичних осіб є головним 

джерелом наповнення доходів місцевих 

бюджетів та у структурі надходжень займає 

найбільшу питому вагу (рис. 4): 

 
Рис. 4. Питома вага ПДФО у загальних надходженнях до місцевого бюджету, % [4,5,6] 
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Як бачимо частка ПДФО у загальних 

надходженнях збільшується та він і надалі 

залишається основним бюджетоутворюючим 

податком для місцевого бюджету. 

Такого рівня надходжень досягнуто за 

рахунок заходів щодо виявлення платників 

податків, що здійснюють виплату заробітної 

плати в «конвертах», упередження та 

руйнування схем ухилень від оподаткування 

платниками, у тому числі ліквідації джерел 

походження «тіньових» коштів для виплати 

заробітної плати та інших доходів громадянам 

без сплати податку на доходи фізичних осіб та 

єдиного внеску [3]. 

Висновки. Отже, трансформаційні 

перетворення на шляху до соціально 

орієнтованої ринкової економіки України 

вимагають становлення такої системи 

оподаткування доходів фізичних осіб, 

елементи якої б відповідали сучасним 

принципам оподаткування, визначеним цілям 

економічної політики, світовим тенденціям та 

будувалися з урахуванням існуючих 

соціально-економічних умов. 

Перспективним є визначення таких шляхів 

вдосконалення адміністрування ПДФО в Україні:  

 визначення більш справедливої бази 

оподаткування за допомогою оптимізації 

звільнень від оподаткування, удосконаленні 

механізму податкового кредиту;  

 збільшення купівельної спроможності 

малозабезпечених шляхом удосконалення 

податкової соціальної пільги;  

 оптимізація податкових ставок з метою 

справедливого перерозподілу;  

 покращення податкової дисципліни 

через реформу податкового адміністрування та 

створення зручних умов сплати податків. 

Із ростом добробуту платників податків – 

фізичних осіб, розширенням бази 

оподаткування буде відбуватись збільшення 

надходжень до бюджету, що дасть змогу 

проводити активну соціальну політику. 
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Покиньборода А.А. 

ФИСКАЛЬНАЯ РОЛЬ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

В статье проведен анализ фискальной роли налога на доходы физических лиц на макроэкономическом уровне через 

показатели доходов сводного и государственного бюджета, структуру налоговых доходов государственного 

бюджета, доли доходов от налога на доходы физических лиц в структуре доходов государственного бюджета 

Украины и анализ плановых и фактических его поступлений. Исследован уровень выполнения поступления налога на 

доходы физических лиц в государственный бюджет. Рассмотрены вопросы дальнейшего совершенствования 

администрирования налога на доходы физических лиц в Украине и определены перспективные пути 

совершенствования. 
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Ключевые слова: налог на доходы физических лиц, фискальная роль, Сводный бюджет, государственный бюджет, 

местный бюджет. 

 

Pokinboroda A.A. 

FISCALROLE OF TAX ON INCOME OF PHYSICAL PERSONS 

The article analyzes the fiscal role of the tax on personal income at the macroeconomic level through the indicators of 

consolidated and state budget revenues, the structure of tax revenues of the state budget, the share of income from personal 

income tax in the structure of revenues of the state budget of Ukraine, and the analysis of planned and actual revenues. The 

level of execution of the income tax on individuals' incomes to the state budget is researched. The issue of further 

improvement of the administration of the personal income tax in Ukraine is considered, and perspective ways of improvement 

are identified. 

Keywords: personal income tax, fiscal role, consolidated budget, state budget, local budget. 
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