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Мартинюк Г. П., Мартинюк М. А. Податок на доходи фізичних осіб у контексті формування дохідної частини 
місцевих бюджетів

Доведено, що визначальну роль в організації оподаткування доходів фізичних осіб та наповненні дохідної частини бюджету відіграють податкові 
агенти. Констатовано, що податковим агентом можна вважати інфраструктурну інституцію, яка забезпечує комунікацію, координацію пере-
рахування податку на доходи та його декларування від імені платника фізичної особи. Проаналізовано динаміку розміру мінімальної заробітної 
плати та податку на доходи фізичних осіб. Сформульовано авторське визначення податку на доходи фізичних осіб. Розкрито роль та значення 
податку на доходи фізичних осіб у механізмі наповнення місцевих бюджетів. Запропоновано авторський підхід до розподілу податку на доходи 
фізичних осіб до бюджетів з урахуванням показників площі, чисельність жителів та кількість працюючих.
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Мартынюк Г. П., Мартынюк М. А. Налог на доходы физических лиц 
в контексте формирования доходной части местных бюджетов

Доказано, что определяющую роль в организации налогообложения 
доходов физических лиц и наполнении доходной части бюджета игра-
ют налоговые агенты. Констатировано, что налоговым агентом 
можно считать инфраструктурную институцию, обеспечивающую 
коммуникацию, координацию перечисления налога на доходы и его де-
кларирование от имени плательщика физического лица. Проанализи-
рована динамика размера минимальной заработной платы и налога 
на доходы физических лиц. Сформулировано авторское определение 
налога на доходы физических лиц. Раскрыта роль и значение налога 
на доходы физических лиц в механизме наполнения местных бюдже-
тов. Предложен авторский подход к распределению налога на доходы 
физических лиц в бюджеты с учетом показателей площади, числен-
ность жителей и количество работающих.
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stated that an infrastructure institution providing communication, coordina-
tion of the income tax transfer and its declaring on behalf of the payer of 
an individual can be considered a tax agent. The dynamics of the amount of 
minimum wage and the tax on the income of individuals are analyzed. The 
authors’ own definition of the tax on incomes of individuals is formulated. The 
role and meaning of the tax on incomes of individuals in the mechanism of 
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Економічний розвиток регіонів піддається впли-
ву процесів децентралізації та характеризуєть-
ся посиленням вимог щодо наповнення місце-

вих бюджетів. Доходи від власності, адміністративні 
збори та неподаткові платежі формують значну час-
тину бюджетів на місцях. Разом з тим податкові над-
ходження від місцевих податків і зборів не забезпе-
чують належного рівня доходів, і тому загальнодер-
жавні податки є ключовими в наповненні бюджетів 
громад. Податок з доходів фізичних осіб спроможний 
формувати значну дохідну частину як Державного  
і Зведеного бюджетів України, так і місцевих бюдже-
тів об’єднаних територіальних громад. 

Засади наповнення дохідної частини місцевих 
бюджетів знайшли відображення у працях багатьох 
відомих учених – фінансистів і практиків-подат-
ківців, таких як Д. Дема, В. Андрущенко, К. Швабій,  
О. Василик, В. Вишневський, Ю. Іванов, А. Крисова-
тий та інших. Проблеми фінансового забезпечення 
об’єднаних територіальних громад буди об’єктами 
дослідження таких науковців: О. Василик, М. Козо-
різа, В. Кравченко, І. Луніна В. Опаріна. Досліджен-
ня науковців більшою мірою стосується розуміння 
механізму наповнення бюджетів у цілому, водночас 
формування дохідної частини бюджету завдяки опо-
даткуванню доходів фізичних осіб залишається недо-
статньо дослідженим та уповільнює впровадження 
дієвого податкового інструментарію задля форму-
вання дохідної частини місцевих бюджетів.

Метою статті є обґрунтування аспектів форму-
вання дохідної частини місцевих бюджетів у частині 
податку на доходи фізичних осіб. У процесі науково-
го дослідження для досягнення мети передбачається 
вирішити виділені завдання:
 означити інституціональне середовище опо-

даткування доходів фізичних осіб;
 дослідити динаміку наповнення місцевих бю-

джетів України;
 розкрити бюджетну роль податку на доходи 

фізичних осіб;
 проаналізувати фіскальні показники податку 

на доходи фізичних осіб у частині формування 
дохідної частини бюджетів місцевих громад.

Теоретичною і методологічною основою дослі-
дження є системний підхід до вивчення фундамен-
тальних положень бюджетної науки, джерел наповне-
ння дохідної частини місцевих бюджетів, спрямуван-
ня частини загальнодержавних податків на розвиток 
місцевих регіонів, раціонально обґрунтованих засад 
формування бюджетів громад завдяки податку на до-
ходи фізичних осіб.

У процесі дослідження використано комплекс 
економічних методів, зокрема: абстрактно-логічний –  
для теоретичних узагальнень, формування висновків 
і пропозицій; аналізу та синтезу – з метою іденти-
фікації чинників, що впливають на дохідну частину 
місцевих бюджетів.

У багатьох країнах світу пряме оподаткування 
розглядається як незамінний фіскальний інструмен-
тарій відчуження частини доходів фізичної особи, із 
використанням податкового агента, спрямований на 
формування дохідної частини бюджетів. Доцільність 
використання такої форми оподаткування доходів 
ґрунтується на необхідності підвищення податкової 
культури, сприяння фінансово-економічної стабіль-
ності в наповненні бюджету та забезпечення цикліч-
ності оподаткування доходів. 

Загальновідомо, що в економічній літературі 
поняття «інституціональне середовище» висвітлю-
ється як сукупність інституцій та фінансово-еконо-
мічних правил, що регламентують поведінку. Дослі-
дження інституціональної теорії оподаткування до-
ходів породжує необхідність здійснення характерис-
тики податкових відносин суб’єктів оподаткування. 
Суб’єктами оподаткування виступають платники –  
фізичні особи, податкові агенти та фіскальні органи 
(рис. 1). Відповідно до Податкового кодексу України 
платниками податків визнаються фізичні особи (ре-
зиденти і нерезиденти), які одержують об’єкти опо-
даткування (доходи) та на яких покладено обов’язок 
із сплати податків [4].

Державне казначейство фіскальної служби – го-
ловний розпорядник бюджетних коштів та касового 
виконання бюджету.

Платники податку на доходи фізичних осіб – 
резиденти та нерезиденти, що зареєстровані в по-

 

 
СУБ’ЄКТИ ОПОДАТКУВАННЯ  

Платники ПДФО Податковий агент 

Фіскальний орган – Державне казначейство   

Рис. 1. Синергетичне відображення відносин в оподаткуванні доходів
Джерело: авторська розробка.
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датковій інспекції та мають номер платника податків. 
Податковим агентом визначено юридичну чи фізичну 
особу, що забезпечує нарахування та виплату доходу 
з одночасним утриманням і перерахуванням ПДФО. 
Отже, податковим агентом можна вважати інфра-
структурну інституцію, що забезпечує комунікацію, 
координацію перерахування податку на доходи та 
його декларування від імені платника та відіграє ви-
значальну роль в організації оподаткування доходів 
фізичних осіб і наповненні бюджету.

Разом з тим податковий агент зобов’язаний 
застосовувати податкові соціальні пільги при обо-
в’язковому застосуванні чітко визначених концепцій 
обмеження (рис. 2). 

відендів, роялті, доходів від продажу нерухомого та 
рухомого майна, подарунків та спадщини, виграшів 
і призів, заробітної плати та винагород, виплачених 
відповідно до умов трудового та цивільно-правового 
договору [4]. Дохід у вигляді заробітної плати домінує 
в переліку доходів платників податку – резидентів.

Проведемо аналіз динаміки розміру мінімаль-
ної заробітної плати та утримань податку з доходів 
фізичних осіб у 2016–2018 рр. (рис. 3).

Отже, з даного дослідження можна зробити 
висновок, що розмір податкових надходжень 
від ПДФО до бюджету залежить від розміру 

доходів, прирівняних до заробітної плати. Збільшення 

Концепція, 
орієнтована 

на вид 
доходу

Концепція, 
орієнтована 

на інфор-
мацію

Концепція, 
орієнтована 
на прожит-

ковий
мінімум

Зорієнтована на дохід у вигляді заробітної плати та прирівнених доходів

Спрямована на подання заяви платником за одним місцем роботи

Базується на прожитковому рівні, збільшеному на кофіцієнт 1,4







Рис. 2. Концепції обмеження податкового агента для застосування соціальної пільги
Джерело: розроблено на основі ПКУ.

Податком на доходи фізичних осіб вважають 
обов’язковий, безумовний платіж із доходів 
резидента та нерезидента, через податково-

го агента, що формує дохідну частину державного 
та місцевих бюджетів. У наукових дослідженнях Н. 
Ткаченко податок на доходи трактується як осно-
вний вид прямих податків, який стягується з доходів 
фізичних і юридичних осіб (із заробітної плати, іншо-
го доходу) та є одним із джерел доходів бюджету [7]. 
Можна погодитись із твердженнями Н. Ткаченко, що 
податок на доходи формує частину доходів бюджетів 
різних рівнів, але категорично не можна погоджува-
тись із тим, що податок стягується із доходів юридич-
них осіб. Юридичні особи виконують функцію подат-
кового агента, посередника між платником – фізич-
ною особою, найманим працівником та Управлінням 
державного Казначейства.

Відповідно до Податкового кодексу України до-
хід фізичних осіб формується у вигляді: відсотків, ди-

удвічі розміру мінімальної заробітної плати у 2017 р.  
не спричинило подвійного зростання податку на до-
ходи, що свідчить: зростання мінімальних доходів 
не привело до збільшення заробітної плати в цілому, 
але, можливо, призвело до тінізації виплат. Поступо-
ве зростання у 2017 р. розміру мінімальної заробітної 
плати до 3723 грн призвело до зменшення податку із 
75033,4 млн грн до 65595,5 млн грн., що підтверджує 
наші припущення щодо виплат доходів «у конвертах». 

Наукові дослідження Себірянської Ю. В. під-
тверджують, що більша половина осіб працює нео-
фіційно, а отже, ні ПДФО, ні військовий збір, ні 
внески до соціальних фондів не сплачує. Тобто бю-
джет втрачає більше 25 млрд грн надходжень лише 
по ПДФО, що відповідає майже 95% обсягу видатків 
Зведеного бюджету України на оборону у 2014 р. [6] 
та послаблення дохідної спроможності державного 
та місцевих бюджетів за рахунок податку на доходи 
фізичних осіб.
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Рис. 3. Динаміка розміру мінімальної заробітної плати та податку з доходів фізичних осіб у 2014–2018 рр.
Джерело: побудовано за даними Державної казначейської служби України.

У контексті оподаткування доходів фізичних 
осіб для нас прийнятні наукові доробки Яреми Б. П. 
з висновками, що система оподаткування доходів 
фізичних осіб повинна, крім фіскальної (мобілізація 
фінансових ресурсів до бюджетів), виконувати ще й 
регулюючу функцію (підвищення рівня соціальної за-
хищеності найбідніших верств населення за рахунок 
багатшої частини суспільства) [9]. Разом з тим, ми 
категорично не погоджуємося із науковими пропо-
зиціями групи науковців Національного університету 
«Львівська політехніка» щодо підвищення ПДФО до 
єдиної ставки у 20% [1]. 

Дохідна податкова частина місцевих бюджетів 
визначена ключовими положеннями Бюджетного та 
Податкового кодексів України. Так, податок на доходи 
фізичних осіб, основні положення якого регулюються 
Податковим кодексом України, стягується податкови-
ми агентами та перераховується в органи Державного 
казначейства і, згідно з Бюджетним кодексом, розпо-
діляється таким чином: до державного бюджету зара-
ховується 25%; до обласних бюджетів – 15%; до бю-
джетів міст обласного значення, районів, об’єднаних 
громад – 60% податку на доходи фізичних осіб.

Норми розподілу є фіксованими та не врахо-
вують чинники, які впливають на розвиток регіону. 
Однак через нерівномірність економічного розвитку 
територій ми пропонуємо при розподілі податку на 
доходи фізичних осіб враховувати такі показники, як 
площа громади, чисельність жителів та кількість пра-
цюючих.

У наукових доробках Тулуш Л. Д. піднімаєть-
ся проблема реєстрації підприємницьких структур 
податкових агентів щодо виконання податкових 
зобов’язань з ПДФО та структурних підрозділів без 

належної реєстрації на території відповідної грома-
ди, використовуючи при цьому її трудові та земель-
ні ресурси, наявну інфраструктуру тощо. Те ж саме 
стосується й утримання ПФДО при виплаті орендної 
плати за земельні та майнові паї фізичним особам, які 
проживають на сільських територіях – податок спря-
мовується до відповідного бюджету за місцем зна-
ходження юридичної особи. Внаслідок цього місцеві 
громади сільських територій позбавляються значних 
обсягів фінансових ресурсів [8].

Зміни Податкового кодексу щодо підвищення 
ставки ПДФО з 15 до 18%, механізму застосу-
вання податкових соціальних пільг та системи 

податкових знижок позитивно вплинули на стан до-
ходів місцевих бюджетів. За даними Державної каз-
начейської служби (табл. 1), до місцевих бюджетів  
у 2018 р. надійшло 262,3 млрд грн, що на 14,3% більше, 
ніж відповідний показник 2017 р. і на 70, 5% більше за 
рівень 2015 р. 

Натомість у 2018 р. збільшився рівень податко-
вих надходжень місцевих бюджетів на 82,9 млрд грн, 
що на 56,4% більше порівняно з базисним 2016 р.  
Це збільшення пов’язане саме зі здійсненими ре-
формами законодавства, в основу яких закладено 
зміни мінімальної заробітної плати, а отже, і серед-
ньої зарплатні та інших доходів, які одночасно впли-
нули на зростання податкових надходжень саме від 
податку на доходи фізичних осіб – від 78,9 млрд грн 
у 2016 р. до 135,6 млрд грн у 2018 р. Що стосується 
ролі податку, то він займає провідне місце в подат-
кових надходженнях місцевих бюджетів і в частці 
податкових надходжень складає від 46,3% у 2016 р. 
до 59,0% у 2018 р. 
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Таблиця 1

Динаміка та роль податку на доходи фізичних осіб у формуванні місцевих бюджетів України

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

+/– %

Доходи місцевого бюджету, млн грн 170645 229491 262251 91606 153,7

Податкові надходження до місцевих бюджетів, 
млн грн 146902 201005 229815 82913 156,4

у т. ч. податок на доходи фізичних осіб, млн грн 78971 110653 135647 56676 171,8

Питома вага ПДФО у податкових надходженнях, % 46,3 55,0 59,0 12,7

Джерело: розраховано на основі даних [2].

Податковий моніторинг дохідної частини міс-
цевих бюджетів показав частку податку на до-
ходи фізичних осіб та його фіскальне значення 

для формування місцевих бюджетів. Виконуючи фіс-
кальну та регулюючу функції, а також будучи імпера-
тивними грошовими відносинами, пов’язаними з фор-
муванням централізованого фонду грошових коштів, 
податки впливають на соціально-економічний розви-
ток держави [3], а саме: наповнення новітньої форми 
місцевих бюджетів об’єднаних територіальних громад.

Наразі особливо доречними можна вважати по-
казники бюджетного наповнення (табл. 2) за допо-
могою податку в розрахунку на 1 людину, 1 працю-
ючого та у % до ВВП.

Частка дохідної частини місцевих бюджетів 
від податку на доходи фізичних осіб в розрахунку на  
1 людину збільшилась із 1851 грн у 2016 р. до 3209 грн 
у 2018 р. Можна констатувати і збільшення податку 
в розрахунку на 1 працюючого за відповідні роки на 
70,3%. Значне зростання даних показників відбулося 
завдяки зростанню доходів, а отже, і надходження до 
місцевих бюджетів від податку, та зменшення чисель-
ності населення та кількості працюючих платників 
податку. 

Однак, на думку О. Сафонової, надмірна фіс-
кальна орієнтація податкової політики є одним із 
чинників охолодження ділової активності в Україні, 
що здійснює додатковий негативний тиск на динамі-
ку ВВП, промислового виробництва та інвестицій [5]. 
Динаміка проведеного дослідження фіскальних по-

Таблиця 2

Фіскальні показники податку на доходи фізичних осіб у частині формування дохідної частини місцевих бюджетів 
за 2016–2018 рр.

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

+/– %

Податкові надходження від ПДФО в розрахун-
ку на 1 людину, грн 1851 2604 3209 1358 173,3

Надходження від ПДФО в розрахунку  
на 1 працюючого, грн 4 852 6 849 8 267 3415 170,3

Податкові надходження від ПДФО, % від ВВП 3,3 3,7 3,8 0,5 115,1

Джерело: розраховано на основі даних [2].

казників, на нашу думку, показує збільшення доходів, 
а отже, і податку на доходи фізичних осіб та зменшен-
ня чисельності жителів та працюючих в Україні.

Зростання фіскальних показників за останні 
три роки позитивно впливає на формування надхо-
джень місцевих бюджетів задля виконання функцій 
місцевих органів самоврядування. 

ВИСНОВКИ
Визначальну роль в організації оподаткування 

доходів фізичних осіб та наповненні дохідної части-
ни бюджету відіграють податкові агенти. Податковим 
агентом можна вважати інфраструктурну інституцію, 
що забезпечує комунікацію, координацію перераху-
вання податку на доходи та його декларування від 
імені платника фізичної особи.

Дослідивши динаміку наповнення місцевих бю-
джетів України, можна констатувати, що загальнодер-
жавний податок на доходи фізичних осіб займає прі-
оритетне місце в доходах місцевих бюджетів. Норми 
розподілу податку до бюджетів різних рівнів є фіксо-
ваними та не враховують чинники, які впливають на 
розвиток регіону. Однак через нерівномірність еконо-
мічного розвитку територій ми пропонуємо при розпо-
ділі податку на доходи фізичних осіб ураховувати такі 
показники, як площа громади та чисельність жителів.

Подальшого дослідження потребує деталізація 
соціальної функції податку на доходи фізичних осіб 
та вдосконалення механізму використання податко-
вих соціальних пільг.                   
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