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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Враховуючи обраний європейський вектор розвитку

України, прогресивний поступ вітчизняної наукової думки є неможливим без
запозичення західних теоретичних знань та практичних надбань. Уміла
трансформація успішно апробованого на практиці міжнародного досвіду
відповідно до національних інтересів та особливостей України є невичерпним
джерелом якісної трансформації податкової системи країни у цілому та податку
на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) зокрема.

Збалансоване поєднання фіскальної та регулюючої функції ПДФО
набуває конкретного змістовного наповнення за умови гармонійного
узгодження інтересів усіх учасників фіскального процесу, що потребує
теоретико-методологічного обґрунтування та практичного опрацювання, а тому
пов’язано зі специфічними труднощами. З огляду на це податкові пільги як
інструмент реалізації регулюючої функції ПДФО і критикують, і підтримують.
В Україні полярність поглядів вчених та практиків породжує різну семантику
навколо сутнісних аспектів податкових пільг, а відсутність вичерпної,
достовірної та відкритої статистичної інформації унеможливлює отримання
надійних кінцевих результатів щодо оцінки ефективності їх застосування для
досягнення цілей соціально-економічного розвитку.

Усвідомлення істини невідворотної присутності податкових пільг у
податковій системі та наявність відповідної політичної волі дозволили західним
економістам відмовитися від неконструктивних з точки зору кінцевого
результату дискусій і перенацілити інтелектуальний потенціал на пошук
компромісу між теоретичною концептуалізацією та емпіричною дійсністю
застосування податкових пільг, що втілився у концепцію податкових витрат –
предмет численних досліджень і наукових пошуків, який належить до найбільш
актуальних сфер фінансового знання з погляду практичного застосування.
Аналіз податкових витрат (далі – ПВ) як відхилень від базової (нормативної)
структури податку, а також перманентна гармонізація їх переліку задля
досягнення балансу між функціями податку проводився урядовими експертами,
фахівцями фіскальних відомств і міжнародних авторитетних організацій, а
також науково-дослідних закладів. Зокрема, посилений інтерес викликають
праці таких вчених та експертів: М. Блауг, С. Л. Брю, В. Вікрі, Л. Віллела,
В. Кіп Віскузі, А. Лаффер, М. Лоренц, Д. Любік, П. Макденіел, К. Р. Макконел,
Дж. Мірліс, П. Самуельсон, З. Свіфт, С. Сюррей, У. Хассі, Х. Зі Хауелл,
Дж. Р. Хікс та ін.

Вагомий внесок у дослідження окремих аспектів цієї проблематики
зробили також вітчизняні та російські науковці, а саме: В. Л. Андрущенко,
В. П. Вишневський, Ю. Б. Іванов, Т. І. Єфименко, А. І. Крисоватий, І. О. Луніна,
І. А. Майбуров, Т. А. Малініна, Д. М. Нєкіпєлов, Д. М. Серебрянський,
А. А. Славкова, А. М. Соколовська, Л. Л. Тарангул, К. І. Швабій та ін. Але у
цих дослідженнях, незважаючи на академічну скрупульозність, у контексті
системного підходу не йдеться про методологію переходу від діючого в Україні
порядку функціонування податкових пільг з ПДФО до концепції податкових
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витрат із одночасним удосконаленням конструкції чинних видів пільг. Це
негативно впливає як на змістовну складову при розробці податкової політики в
цілому, так і на податкову стратегію інтеграції України до ЄС зокрема.

Теоретична і практична значущість подальших досліджень з даної
проблематики обумовили актуальність обраної теми дисертації, визначили її
об’єкт і предмет, мету та завдання.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційна робота підготовлена відповідно до плану науково-дослідної
роботи кафедри податкової політики Університету державної фіскальної
служби України «Імплементація європейських цінностей і технологій
оподаткування в Україні» (номер державної реєстрації 0116U003025), у
межах якої автором досліджено сучасний стан пільгового оподаткування
доходів населення у національних податкових системах на прикладі Великої
Британії.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертації є обґрунтування
теоретичних засад використання податкових пільг при оподаткуванні
особистих доходів населення відповідно до світового досвіду із урахуванням
національних особливостей та розробка практичних рекомендацій щодо їх
удосконалення в Україні.

Досягнення визначеної мети зумовило необхідність вирішення таких
завдань:

– відстежити еволюцію теоретичних підходів до сутності доходу як
економічної категорії та об’єкта оподаткування;

– дослідити зміст поняття «податкова пільга» як інструменту досягнення
податкової справедливості;

– розкрити особливості розуміння податкових пільг через призму теорії
податкових витрат;

– оцінити вітчизняну систему податкових пільг із ПДФО, а також
специфіку пільгового оподаткування доходів населення у зарубіжних країнах;

– дослідити методологію обліку податкових витрат із ПДФО у розрізі
країн із виділенням відповідних переваг та недоліків;

– проаналізувати вплив форм податкових пільг на розподіл та
перерозподіл доходів різних верств населення;

– визначити основні напрями запровадження в Україні міжнародного
досвіду пільгового оподаткування доходів населення;

– розробити механізм реалізації концепції податкових витрат в Україні.
Об’єкт дослідження – фінансові відносини, що виникають у процесі

оподаткування особистих доходів між державою та фізичними особами.
Предмет дослідження – теоретичні і практичні аспекти вдосконалення

пільгового оподаткування доходів фізичних осіб в Україні у контексті
використання зарубіжного досвіду.

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань у
дисертаційній роботі було використано комплекс науково-дослідних методів:
метод герменевтики – при вивченні наукового доробку вітчизняних та
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зарубіжних учених; системно-аналітичний – при теоретичному узагальненні
наукових поглядів щодо визначення сутності доходу та податкових пільг, а
також дослідженні основних теорій оподаткування доходів населення;
порівняльний (компаративістика) – при порівняльній характеристиці
національних особливостей надання та обліку пільг при оподаткуванні
особистих доходів; методи кількісного аналізу економічних показників – при
систематизації, порівнянні та узагальненні статистичної та аналітичної
інформації у межах досліджуваної проблематики; економіко-математичний –
при моделюванні впливу податкових пільг на розподіл та перерозподіл доходів
населення; абстрактно-логічний – при узагальненні дослідженого матеріалу та
формуванні висновків тощо.

Інформаційною базою дослідження є положення вітчизняної та
зарубіжної економічної науки, наукові та практичні дослідження в сфері
оподаткування, законодавчі та підзаконні нормативно-правові акти з питань
оподаткування доходів громадян, інформаційно-аналітичні матеріали
Державної фіскальної служби України, статистичні матеріали Державної
служби статистики України та інших органів державного управління.

У процесі дослідження також були використані електронні ресурси
світової мережі Internet, переважно англомовні, у т. ч інформаційні ресурси
Організації економічного співробітництва та розвитку, Міжнародного
валютного фонду, Світового банку, Національного бюро економічних
досліджень, Внутрішньої служби доходів США, Королівської служби доходів і
зборів Великобританії, Канадського податкового агентства, провідних
міжнародних аудиторських та консалтингових фірм та ін.

Наукова новизна одержаних результатів дисертаційного дослідження
полягає у наступному:

вперше:
– із множини податкових пільг на основі виділення базової (нормативної)

структури податку на доходи фізичних осіб в Україні виокремлено податкові
витрати та встановлено їх відповідність із чинною податковою звітністю, що
при імплементації отриманих результатів у бюджетний процес дозволятиме
оперативно реалізовувати заходи фіскальної політики на якісно новій
методологічній основі;

удосконалено:
– порядок визначення розміру податкової соціальної пільги та граничного

рівня доходу, що дає право на її отримання, шляхом заміни фіксованої
величини у першому випадку на регресивну та запровадження додаткових
термінів «максимальний дохід» і «ставка згортання». Це дозволятиме змінити
механізм надання пільги, який полягатиме у застосуванні ставки згортання до
стандартного розміру пільги після перевищення максимального рівня доходу у
платника на 2 % за кожні 100 грн такого перевищення до досягнення
граничного рівня доходу, за якого розмір пільги дорівнюватиме нулю. Такий
підхід забезпечуватиме реалізацію принципу справедливості в оподаткуванні та
посилення соціальної складової;
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– змістовну структуру податкової звітності з податку на доходи фізичних
осіб у частині обов’язкового декларування фізичною особою за наслідками
звітного року не лише сум отриманих доходів за його видами, а й деталізовану
суму податкової соціальної пільги, якою платник скористався для визначення
оподатковуваного доходу у кореляції з нормами Податкового кодексу, що
дозволятиме виокремлювати результуючий показник наданої пільги у розрізі
кожного платника відповідно до передбаченої законодавством варіативності,
внаслідок чого підвищуватиметься достовірність аналітичних даних щодо втрат
бюджету через надання таких пільг;

– практичні підходи до прогнозування наслідків кількісної верифікації
податкових пільг з податку на доходи фізичних осіб, що ґрунтуються на
розширенні горизонту та діапазону оцінки бюджетних втрат на засадах
гласності, індикаторної обґрунтованості необхідності державного втручання та
числової аргументованості переваг податкових пільг порівняно із прямими
бюджетними витратами з метою підвищення рівня достовірності отриманих
показників;

набуло подальшого розвитку:
– теоретичні узагальнення щодо необхідності імплементації інституту

шлюбу та сім’ї у податкову систему країни через: надання права одному з
подружжя передавати іншому партнеру невикористані податкові пільги за
результатами звітного року; закріплення можливості зменшення
оподатковуваного доходу для батьків осіб, які перебувають на утриманні, але
мають офіційний підробіток; введення додаткових податкових пільг за
соціальними ознаками (у т. ч. для основного годувальника), що посилюватиме
соціальну складову в оподаткуванні доходів населення;

– наукові рекомендації, спрямовані на редукцію та забезпечення
однозначного трактування норм податкового законодавства України, зокрема в
частині терміна «неоподатковуваний мінімум доходів громадян», назву якого
запропоновано змінити на «встановлений мінімум», що дозволятиме зберегти
значення величини у правовому полі держави із одночасною ліквідацією
невідповідності між його назвою та функціональним наповненням;

– аргументації в частині доцільності адаптації кращих світових практик
активізації регулюючої функції податку на доходи фізичних осіб до
вітчизняних реалій. Це дало можливість обґрунтувати логіку взаємозалежності
й прагматику взаємообумовленості оподаткування і добробуту населення, що
сприятиме збалансуванню інтересів держави та платників податків при
розподілі та перерозподілі доходів за допомогою податкових пільг.

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці
рекомендацій щодо вдосконалення пільгового оподаткування доходів фізичних
осіб в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду.

Практичні рекомендації, що містяться у дисертаційному дослідженні,
були використані у діяльності Секретаріату Кабінету Міністрів України під час
опрацювання відповідних проектів нормативно-правових актів, а саме науково-
аналітичні матеріали щодо впровадження практичних підходів до
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прогнозування наслідків кількісної верифікації податкових пільг з податку на
доходи фізичних осіб та аргументації регулюючої функції податку на доходи
фізичних осіб до вітчизняних реалій (довідка про впровадження № 142-2/34 від
06.04.2016). Практичні підходи до оцінки наслідків кількісної верифікації
податкових пільг з податку на доходи фізичних осіб використовувалися
Головним управлінням Державної фіскальної служби України у Запорізькій
області при оцінці достовірності бюджетних втрат від надання податкових пільг
з податку на доходи фізичних осіб (довідка про впровадження № 3227/8/08-01-
13-01-08 від 22.07.2016).

Окремі матеріали і положення дисертаційної роботи використовувалися у
навчальному процесі Національного університету державної податкової служби
України при викладанні дисципліни «Податкова система» (довідка про
впровадження № 2401/01-12 від 21.08.2015).

Особистий внесок автора. Виконане дослідження – результат власних
розборок автора. Наукові положення, висновки та пропозиції сформульовані
дисертантом самостійно. Усі опубліковані наукові праці виконані здобувачем
одноосібно.

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень, проведених
у межах дисертації, були апробовані на міжнародних науково-практичних
конференціях, а саме: «Податки – теорія та практика» (Чехія, м. Брно, 12–13
вересня 2014); «Історія торгівлі, податків та мита» (Дніпропетровськ, 30–31
жовтня 2014); «Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті :
національна візія та виклики глобалізації» (Тернопіль, 26–27 березня 2015),
всеукраїнських наукових-практичних конференціях, зокрема: «Реформування
податкової системи України в контексті глобалізаційних викликів» (Ірпінь,
21 листопада 2014); «Реформування податкової системи України відповідно
до європейських стандартів» (Ірпінь, 12 грудня 2014); «Фінансове
забезпечення діяльності суб’єктів господарювання» (Кременчук, 19–21 лютого
2015); «Бюджетно-податкова політика та регіональний розвиток України»
(Ірпінь, 22 травня 2015) та науково-практичному круглому столі
«Євроінтеграційні процеси в Україні: економічний та правовий аспект»
(Ірпінь, 08 вересня, 2015).

Публікації. Основний зміст дисертаційного дослідження опубліковано у
14 одноосібних публікаціях, загальним обсягом 5,77 д.а., з них 5 – у наукових
фахових виданнях (3,79 д.а.), участь у 1 колективній монографії (0,7 д.а.); 8 – у
інших виданнях обсягом 1,28 д.а.

Структура і обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох
розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг
дисертації 314 сторінок. Основний зміст роботи викладено на 176 сторінках
комп’ютерного тексту. Робота містить 20 таблиць, 24 рисунка та 12 додатків на
103 сторінках. Список використаних джерел налічує 356 найменувань, які
займають 35 сторінок.
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі розкрито актуальність теми дисертаційної роботи, визначено її

мету, завдання, об’єкт, предмет, методи дослідження, обґрунтовано наукову
новизну та практичне значення отриманих результатів.

У першому розділі «Теоретичні засади оподаткування доходів
населення» розкрито еволюцію теоретичних підходів до сутності доходу як
економічної категорії та об’єкта оподаткування; досліджено зміст поняття
«податкова пільга» як інструменту досягнення податкової справедливості;
розкрито особливості розуміння податкових пільг через призму теорії
податкових витрат.

Окреслено, що зростання доходів населення та запобіжні заходи проти
надмірного майнового розшарування є пріоритетом державного регулювання
економіки будь-якої країни світу, яке здійснюється через регулювання оплати
праці, трансферти, індексацію грошових доходів, управління цінами та
оподаткування.

Доведено, що ПДФО є одним із самих вдалих та ефективних інструментів
перерозподілу доходів населення у масштабах країни, що здійснюється за
допомогою податкових пільг.

Розкрито, що базова (нормативна) структура ПДФО є компромісом між
фундаментальною природою податку і, відповідно, об’єктом оподаткування та
нормативними вимогами країни, що необхідні для забезпечення ефективності
та простоти адміністрування. Узгодження цих критеріїв часто включає елемент
суб’єктивності, тому об’єктивною дійсністю є ситуація, що на цьому етапі
розвитку міжнародних фінансів забезпечення єдиної уніфікованої базової
(нормативної) структури ПДФО у глобальному вимірі не є можливим, а отже,
форми податкових пільг у розрізі країн будуть різними.

За результатами ґрунтовного аналізу теоретичних напрацювань науковців
зроблено висновок, що плюралізм поглядів на сутність дефініції «податкова
пільга» є доволі значним, а загальновизнана методологічна основа для
класифікації відсутня, що у сукупності провокує коло проблем прикладного
характеру.

З’ясовано, що країни ОЕСР у відповідь на виклики, що породжуються як
економічними проблемами в цілому (дефіцитність бюджетів, фінансові кризи,
старіння населення тощо), так і неминучою (через об’єктивні причини)
присутністю податкових пільг у податковій системі із притаманними їм
недоліками зокрема, почали розглядати пільги з точки зору бюджетних витрат
із відповідною зміною методики їх планування та моніторингу ефективності –
через призму концепції податкових витрат (далі – ПВ), що у підсумку сприяє
подоланню проблематики, пов’язаної із контролем та адмініструванням
податкових пільг.

Здійснення компаративного аналізу виділених автором переваг та
недоліків впровадження концепції ПВ у бюджетний процес дозволило
резюмувати, що її реалізація в Україні має принципово важливе значення для
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досягнення прозорості та підвищення ефективності функціонування системи
державних фінансів.

З урахуванням такого положення та з позицій системного підходу було
структуровано стратегічні завдання щодо впровадження концепції ПВ з ПДФО
у національну бюджетну практику в рамках загальної методології.
Обґрунтовано необхідність дослідження особливостей визначення базової
(нормативної) структури ПДФО за різними підходами і, відповідно,
ідентифікації та обліку ПВ у Великій Британії, США та Канаді з метою
адаптації кращого у розумінні найбільш успішного та ефективного досвіду в
Україні, адже чітке виокремлення податкових пільг має аналогічне значення
порівняно з їх систематизацією та обліком.

У другому розділі «Сучасний стан пільгового оподаткування доходів
населення у національних податкових системах» проаналізовано
конфігурацію податкових пільг та підходи до їх обліку при оподаткуванні
особистих доходів фізичних осіб у Великій Британії, США та Канаді.

Встановлено, що з метою їх обліку втрати бюджету при оподаткуванні
фізичних осіб поділяють на три категорії: 1) податкові витрати; 2) структурні
звільнення – невід’ємна частина базової (нормативної) структури податку;
3) структурні звільнення із компонентами ПВ (для тих, що складно однозначно
класифікувати). Обсяги втрат систематизовано у трьох таблицях, які є
доступними на сайті Королівської служби доходів і зборів Великобританії:
а) оцінка основних ПВ та структурних звільнень (розмір яких перевищує 50
млн фунтів); б) оцінка незначних податкових знижок та звільнень (розмір яких
є меншим 50 млн фунтів); в) перелік податкових знижок та звільнень, кількісна
оцінка яких неможлива (відсутні необхідні дані). Обґрунтовано, що поділ на
категорії, а також групування пільг за розміром у різних таблицях забезпечує їх
чітку ієрархію та прозорість.

Розкрито, що ПВ у британській практиці виділяються виходячи із норм
діючого законодавства, тобто на основі нормативного підходу. Таким чином,
модель всеохоплюючого доходу Хейга-Сімонса, як теоретична
концептуалізація базової структури ПДФО, не застосовується.

Доведено, що розмаїття видів і форм податкових пільг з ПДФО у
Великобританії та їх вартісний вираз є досить значними: обсяги ПВ та
структурних звільнень з компонентами ПВ, розмір яких перевищує 50 млн
фунтів, за досліджуваний період зросли більше ніж у півтори рази: з 24 340 млн
фунтів у 2003/2004 фінансовому році до 38 922 млн фунтів у 2014/2015 році при
стабільній питомій вазі у надходженнях податку на рівні 25 % (рис. 1).

Аргументовано, що через належно організовану у Британії систему обліку
і контролю за ПВ, а також поєднання пільг із розвитком економіки (наприклад,
інвестиції у стартапи), пільгове оподаткування доходів населення можна
визнати таким, що побудовано за конструктивним підходом.
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Рис. 1. Динаміка надходжень ПДФО та відсоток ПВ і структурних
звільнень, розмір яких перевищує 50 млн фунтів, у Великій Британії у
2003–2015 рр. (млн фунтів стерлінгів)*

*Джерело : Розроблено автором за даними Main tax expenditures and structural reliefs 2003–2015.

Встановлено, що рівень контролю за правильністю нарахування та сплати
ПДФО у США є високим: обов’язок подання декларації виникає у будь-якого
платника, який претендує на отримання податкових пільг – їх перелік
характеризується широкою варіативністю із суттєвою перевагою для тих пільг,
що приносять подвійну вигоду (double-dividend), а саме: заохочують
інвестування у пенсійне та медичне страхування, отримання вищої освіти,
усиновлення дітей тощо.

Розкрито, що США були однією з перших країн, що почала формувати і
публікувати звіти про ПВ, – з 1967 р. Сьогодні у Звіті Міністерства фінансів
розмір усіх виділених 169 статей ПВ з ПДФО оцінюється на довгострокову
перспективу (10 років) із щорічним коригуванням відповідно до змін у
податковому законодавстві із детальним описом методології розрахунків у
вступній частині. Ідентифікація ПВ відбувається шляхом порівняння двох
базових структур податку, а саме: нормальної структури (normal tax baseline) зі
структурою на основі чинного податкового законодавства (reference tax law
baseline). Нормальна структура податку у США побудована на основі концепції
всеохоплюючого доходу, яка визначає його як суму споживання (consumption)
та зміну чистого майна (net wealth) у встановлений період часу та передбачає
наявність персонального звільнення, стандартного вирахування та вирахування
витрат, пов’язаних із зароблянням доходу. Структура на основі чинного
законодавства також ґрунтується на концепції всеохоплюючого доходу, проте
із прив’язкою до чинного закону. Оцінка ПВ здійснюється за методами
втрачених податків та чистої поточної вартості (сума приведених вартостей
вхідних і вихідних платежів).

У результаті проаналізовано зміст Звіту у розрізі чотирьох основних
таблиць: 1) сукупна оцінка ПВ з прибуткових податків відповідно до
функціональної бюджетної класифікації; 2) оцінка ПВ окремо для податку на
прибуток корпорацій (2А) та ПДФО (2В); 3) групування всіх 169 статей ПВ із
ПДФО за впливом на доходи бюджету; 4) узагальнення оцінки приведеної
вартості для деяких статей ПВ, які мають довгострокові ефекти. Встановлено,
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що урядом США у довгостроковому періоді заплановано потужне збільшення у
числовому вираженні обсягів ПВ: із 1 208 306 млн дол. США у 2015 р. до
2 075 750 млн дол. США у 2024 р., тобто майже у два рази, що є вагомим
приростом навіть при врахуванні інфляційних аспектів, із одночасним
підвищенням питомої ваги ПВ у надходженнях податку (рис. 2).

Визначено, що превалювання податкових пільг із подвійною вигодою
слугуватиме потенційно надійним джерелом зростання надходжень ПДФО у
2024 р. на 65 % порівняно з 2015 роком.

Рис. 2. Динаміка прогнозованих надходжень ПДФО та відсотку ПВ у
США у 2015–2024 рр.(млрд дол. США)*

*Джерело : Розроблено автором за даними Income tax revenues and forecast in the United States from
2000 to 2025 (in billion U.S. dollars).

Детальне вивчення норм федерального Податкового кодексу дозволило
зробити висновок, що пільгове оподаткування доходів фізичних осіб у Канаді
реалізоване через вирахування з доходу та заліки/кредити. Перелік вирахувань
для розрахунку чистого доходу переважно має соціальний характер, тоді як при
визначенні оподатковуваного – інвестиційний, внаслідок чого виникає реальна
економічна зацікавленість у виконанні всіх умов, передбачених нормами
податкового законодавства, що в остаточному підсумку націлює платника на
вирішення саме тих завдань соціально-економічного розвитку, в яких
безпосередньо зацікавлена держава.

Щодо податкових кредитів, то у Канаді, як і у США та Великобританії,
вони реалізовані у двох видах: ті, що не відшкодовуються у випадку
перевищення розміру кредиту над розрахованою платником сумою податку до
сплати, і ті, що відшкодовуються. Канадські податкові кредити пов’язані із
різними аспектами життя пересічного платника ПДФО, однак найбільша
кількість стосується пенсійних внесків, родини та утриманців, а їх умови
отримання поступово соціалізуються.

Розкрито, що очікування канадської влади щодо ПДФО – зростання
надходжень на 69 % у 2020 р. порівняно з 2015 р. – забезпечуватиметься за
рахунок ефекту від зниження ставок і розширення податкових пільг.
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Окреслено, що Канада реалізовує концепцію ПВ бюджету з 1979 р., а
починаючи з 2000 р. звітність про ПВ для ПДФО, податку на прибуток
корпорацій та податку на споживання подається у двох документах: «Податкові
витрати і їх оцінка» та «Податкові витрати: пояснення оцінок і прогнозів».
Перший звіт публікується щорічно і, крім оцінки та прогнозів ПВ, містить
також аналітику щодо дієвості конкретних податкових інструментів. Другий
документ презентує зміст та мету кожної статті ПВ, а також розкриває підходи
до розрахунку контрольних сум.

Функціональне групування статей ПВ у Канаді нами оцінено як
нераціональне. Більшість ПВ Департаментом з індивідуального прибуткового
податку оцінюється за методом втрачених доходів на основі імітаційних
моделей, а прогнозні оцінки щорічно коригуються відповідно до змін у
податковому законодавстві.

За результатами дослідження обґрунтовано, що найбільш успішним для
адаптації в Україні є досвід пільгового оподаткування населення у
Великобританії.

У третьому розділі «Вектори вдосконалення податкових пільг при
оподаткуванні доходів фізичних осіб в Україні у контексті використання
зарубіжного досвіду» проаналізовано соціально-економічну компоненту
пільгового оподаткування доходів фізичних осіб в Україні; оцінено вплив форм
податкових пільг на перерозподіл доходів населення та запропоновано
стратегічні орієнтири раціоналізації системи податкових пільг в Україні у
контексті концепції податкових витрат. Цей розділ у широкому контексті надає
можливість дослідження та оцінки національних особливостей застосування
пільг при оподаткуванні доходів фізичних осіб порівняно із зарубіжними
підходами.

Результати проведеного дослідження продемонстрували, що низький
рівень заробітної плати та майже нульова диференціація джерел доходу у
більшості населення України не дозволяє подолати т. зв. «пастку бідності», що
не лише пригнічує економіку, а й знижує будь-які стимули у працівників до
продуктивної праці та здійснення заощаджень. При цьому в країнах із значним
прошарком незаможного населення (до яких ми, на жаль, відносимо Україну)
немає розвинених механізмів/інститутів роздрібного інвестування, а базова
фінансова грамотність населення є поверхневою. У сукупності це гальмує
можливості прискореного формування прошарку заможних осіб, а податкові
пільги інвестиційного та накопичувального характеру є недієвими.

На основі виокремлених недоліків функціонування податкової соціальної
пільги (далі – ПСП) та податкових знижок (далі – ПЗ) визначено, що в Україні
регулююча функція ПДФО значно програє фіскальній.

Здійснена оцінка фактичних втрат бюджету від надання ПСП для
найчисленнішої групи її отримувачів у розмірі 100 % від прожиткового
мінімуму для працездатної особи, встановленому на 1 січня звітного
податкового року (через брак необхідних даних стосовно інших груп), та
прогнозованих на основі методів кореляційного аналізу втрат бюджету через



11

повернення ПДФО внаслідок реалізації права платників на ПЗ засвідчила
наявність потенціалу для підвищення розмірів ПСП і ПЗ та розширення кола їх
користувачів шляхом соціалізації умов отримання.

Доцільність першочергового реформування у національній практиці ПЗ,
що відшкодовуються, доведена на основі оцінки впливу форм податкових пільг
на перерозподіл доходів населення. Для визначення важливого соціально-
економічного ефекту розширення пільг для найманих працівників – впливу на
надходження ПДФО в Україні – у дисертації запропоновано використовувати
економетричну формулу, яку вивели європейські економісти С. Барріос
(Barrios), С. Фатіка (Fatica), Д. Мартінес (Martinez) та Г. Мур (Mourre),
оцінюючи механічну та поведінкову компоненти:

),),(()()( 0, iii
EXT

ii
INT

i єTTadBdBTdMdR  

де механічний ефект dM визначає статичний вплив реформи, а
поведінковий ефект dB – зміни надходжень внаслідок реакції індивідуумів на
модифікацію параметрів податку в частині податкових пільг.

При цьому поведінковий ефект також декомпонований за частинами:
перша складова оцінює зміну інтенсивності праці, що залежить від граничної
ефективної ставки податку ( i ) та еластичності пропозиції робочої сили ( i ).
Друга – представляє екстенсивний показник функції зміни в податкових
зобов’язаннях платника при зміні статусу безробітного на найманого
працівника )( 0TTi  , відсотковій зміні кількості працівників у децильній групі як
результату одновідсоткової зміни споживання при порівнянні працюючих та
безробітних ( iє ) та податкової ставки ( ia ).

За допомогою послідовності еквівалентних перетворень і спрощень ця
формула дає можливість передбачити, що збереження статусу-кво у системі
податкових пільг з ПДФО в Україні (без розширення їх переліку та соціалізації
умов отримання) не матиме відчутного значення на надходження податку, а
отже, на активізацію суспільно корисної діяльності платників, оскільки
мотивації офіційного працевлаштування для найманих працівників є доволі
слабкими.

Наявність математичного апарату для оцінки наслідків збільшення
обсягів та видів податкових пільг для найманих працівників з метою
підвищення ефективності управління державними фінансами, недієвість
чинних в Україні пільг з ПДФО та принципова відсутність обліку втрат
бюджету внаслідок їх надання (порівняно зі скудною статистикою з податку на
прибуток та ПДВ), що унеможливлює використання формули у національній
практиці, виступили фундаментом для напрацювання концептуальних підходів
активізації регулюючої функції ПДФО інструментарієм податкових пільг у
проекції концепції ПВ. Зокрема, виділено відповідні пропозиції у рамках
сформованих автором груп: 1) побудова вихідних норм податкового
законодавства виключно на наукових доробках у сфері теорії оподаткування;
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2) переорієнтація податкових пільг із формату щорічного «проїдання» на
формат максимального зв’язку із економічним і соціальним розвитком країни;
3) підвищення ефективності перерозподілу доходів населення; 4) забезпечення
рівного доступу до податкових пільг для всіх категорій населення; 5) зростання
ефективності податкового контролю в частині користування пільгами;
6) створення можливості повноцінного контролю податкових пільг з ПДФО у
рамках бюджетного процесу за рахунок впровадження концепції ПВ.

Структурування автором норм чинної редакції розділу IV «Податок на
доходи фізичних осіб» Податкового кодексу України на ті, які технічно
(елементи податку) або якісно (забезпечення нейтральності, справедливості та
ефективності податку, а також спрощення адміністрування та виконання
податкового обов’язку) формують структуру ПДФО, дозволило чітко
ідентифікувати статті ПВ із одночасним встановленням їх відповідності з
Податковим розрахунком сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь
фізичних осіб, за формою 1-ДФ (форма 1-ДФ) та Декларацією про майновий
стан і доходи.

ВИСНОВКИ
У дисертації запропоновано нове вирішення наукового завдання, яке

полягає в обґрунтуванні теоретико-практичних засад функціонування системи
податкових пільг при оподаткуванні особистих доходів населення відповідно
до світового досвіду і з урахуванням національних особливостей та розробленні
на цій основі концептуальних підходів і практичних рекомендацій,
спрямованих на їх вдосконалення в Україні для посилення регулюючої функції
податку на доходи фізичних осіб.

У результаті проведених досліджень основні наукові та практичні
висновки полягають у такому:

1. Екскурс у генезис категорії «дохід» засвідчив наявність
методологічного плюралізму поглядів учених: еволюція наукових теорій під
впливом їх критичного переосмислення наступниками забезпечила сучасний
стан розуміння сутності доходу як ключової економічної категорії та
центральної величини у теорії і практиці оподаткування.

У роботі обґрунтовано, що розподіл та перерозподіл доходів населення з
метою зменшення нерівності є основним завданням державного регулювання
економіки, податковий інструментарій досягнення якого включає
маніпулювання варіативністю та обсягами податкових пільг задля посилення
регулюючої функції податку. Доведено, що головна особливість застосування
податкових пільг пов’язана з тим, що їх вплив на підвищення загального
добробуту здійснюється не прямо за незначний проміжок часу, а
опосередковано на перспективу, шляхом формування у населення свідомих
потреб у відповідь на зміну змістовної складової, переліку та обсягів надання
пільг.

2. За результатами дослідження встановлено дивергенцію розуміння
сутності дефініції «податкова пільга», відповідних класифікаційних ознак та
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методів оцінки кінцевої результативності надання, що дозволило на основі
системного підходу узагальнити притаманні податковим пільгам недоліки
сутнісного та прикладного характеру як результату невідповідності орієнтирам
податкових систем – принципам оподаткування. Виявлено, що здатність
податкових пільг ліквідовувати «провали ринку» за умов збалансованості з
позиції ефективності та справедливості в оподаткуванні спонукає до
перманентних пошуків цієї межі як компромісу між теоретично допустимими і
фактично реалізованими обсягами податкових пільг.

3. На основі здійсненого аналізу встановлено, що адекватна організація
системи контролю за розмірами наданих податкових пільг, відповідно до
концепції ПВ, є загальносвітовим трендом останніх років для країн з високим
ступенем розвитку, оскільки має принципово важливе значення для досягнення
прозорості та підвищення ефективності функціонування системи державних
фінансів.

Дослідження теоретичних основ і практичних аспектів пільгового
оподаткування доходів фізичних осіб у західних країнах продемонструвало
унікальність діючого порядку виділення базової (нормативної) структури
податку та ідентифікації ПВ як відхилень від неї (із притаманними ПВ
специфічними ознаками) у межах загальної методології впровадження
концепції ПВ у бюджетну практику в розрізі відповідних етапів, що засвідчило
доцільність адаптації в Україні кращого у розумінні найбільш успішного й
ефективного досвіду.

4. Обґрунтовано, що характеристики та обсяги пільг варіюють у розрізі
країн, проте спільною є тенденція до тяжіння у напрямі експансії тих форм, що
є фіскально ефективними: негативний вплив на доходи бюджету у
короткостроковому періоді компенсується у перспективі позитивним впливом
здійснення бажаної для держави суспільної поведінки користувачами пільг.

5. Доведено, що прямо пропорційна залежність зменшення загального
дистрибутивного ефекту від надання податкових пільг із збільшенням розміру
отриманого доходу відсутня, внаслідок чого інструментарієм податкової
системи забезпечується формування матеріального інтересу у платників ПДФО
до офіційного працевлаштування та повного декларування заробітної плати.

6. Продемонстровано, що перманентні трансформації та перетворення
ПДФО в Україні забезпечили відповідність податку за формальними та
реальними ознаками прибутковим податкам провідних країн світу із
аналогічним фіскальним значенням на противагу діючій варіативності та
характеристик податкових пільг.

7. Оцінку податкових пільг з ПДФО в Україні здійснено на основі
аналізу: 1) складу доходів, що не включаються до бази оподаткування (ст. 165
ПКУ); 2) податкової соціальної пільги, що зменшує місячний оподатковуваний
дохід, отриманий від одного роботодавця у вигляді заробітної плати (ст. 169
ПКУ); 3) податкової знижки як права на зменшення річного оподатковуваного
доходу на суму підтверджених витрат (ст. 166 ПКУ).
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8. За результатами проведеного дослідження встановлено, що перелік
звільнених від оподаткування доходів є доволі значним – 56 позицій
інвестиційного, і соціального, і екологічного спрямування, що з певною
специфікою є подібними до положень законодавства Великобританії, США та
Канади. На основі співставлення структури та розмірів доходів
домогосподарств з динамікою обсягів фактично звільнених від оподаткування
доходів у їх розрізі відповідно до форми 1-ДФ доведено, що у переважної
більшості населення відсутнє фінансове підґрунтя для користування цим видом
податкових пільг з метою формування бажаної для держави поведінки на тлі
нерозвиненого належним чином відповідного інституційного середовища.

9. Обґрунтовано, що податкова соціальна пільга, яка фактично виконує
роль неоподатковуваного мінімуму для соціально вразливих та незаможних
категорій осіб, сьогодні є швидше умовною величиною із наявним потенціалом
для підвищення її розмірів і масштабів охоплення населення з одночасною
зміною підходу до визначення граничного розміру доходу, що дає право на
отримання ПСП, та застосування ставки згортання до суми перевищення
визначених меж доходу.

10. Доведено, що у внутрішніх параметрах податкової знижки
спостерігаються дисбаланси, що звужують коло потенційних користувачів
цією податковою пільгою, а відповідно регулююча функція податку
проявляється недостатньою мірою. На основі методів кореляційного аналізу
визначено, що втрати бюджету через повернення ПДФО внаслідок реалізації
права платників на податкову знижку не мають значного впливу на
формування дохідної частини бюджету, хоча інформаційна скудність наявних
аналітичних матеріалів знижує точність отриманих висновків. У цілому
необхідність якісного та кількісного посилення (у т.ч. у грошовому виразі)
податкової знижки є очевидною, оскільки результати дослідження засвідчили,
що податкові заліки, які відшкодовуються платникові, є найбільш ефективним
каналом передачі ресурсів незаможним верствам населення.

11. Аналіз використання пільгового інструментарію при оподаткуванні
доходів фізичних осіб в Україні дозволив виявити переважання у податковій
політиці фіскальних інтересів над суспільною корисністю. Очевидно, що у
такому форматі пільги для фізичних осіб не зорієнтовані ані за принципом
подвійної вигоди, ані за забезпеченням належного перерозподілу доходів. У
сукупності із принциповою відсутністю в Україні обліку втрат бюджету
внаслідок надання пільг з ПДФО це стало базисом для виділення
концептуальних підходів активізації регулюючої функції з податку
інструментарієм податкових пільг у розрізі відповідних груп та напрямів, в
основі яких закладено логіку взаємозалежності й прагматику
взаємообумовленості державних фінансів і добробуту населення.

12. Виділення базової (нормативної) структури ПДФО та виокремлення
ПВ змішаних статей із одночасним встановленням відповідності останніх з
чинною податковою звітністю дозволятиме отримувати якісну статистичну
інформацію стосовно обсягів наданих та спожитих пільг у розрізі їх видів і



15

платників, застосовувати відповідний математичний апарат для визначення
важливого соціально-економічного ефекту розширення пільг, оперативно
імплементувати отримані результати у бюджетний процес, що у сукупності
підвищуватиме ефективність функціонування державних фінансів в Україні,
оскільки рівень патерналізму як форми взаємовідносин між державою і
населенням повинен постійно перевірятися на відповідність оптимальному
балансу щодо міри державної опіки та державного втручання.
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Дисертаційна робота присвячена теоретичним і практичним аспектам
використання податкових пільг при оподаткуванні особистих доходів
населення з урахуванням зарубіжного досвіду та визначення перспектив його
впровадження в Україні. Досліджено еволюцію наукових підходів щодо
сутності доходу як економічної категорії та об’єкта оподаткування. Розкрито
зміст поняття «податкова пільга» з позиції ефективності та справедливості в
оподаткуванні. Окреслено особливості розуміння податкових пільг через
призму концепції податкових витрат.

Проаналізовано вітчизняну систему податкових пільг з податку на доходи
фізичних осіб, а також специфіку пільгового оподаткування доходів населення
у зарубіжних країнах. З’ясовано методологію обліку податкових витрат з
податку у розрізі країн із виділенням відповідних переваг та недоліків.
Здійснено оцінку впливу форм податкових пільг на перерозподіл доходів
населення.

За результатами дослідження визначено основні напрями імплементації
в Україні міжнародного досвіду пільгового оподаткування доходів населення
та розроблено механізм реалізації концепції податкових витрат для
посилення у сукупності регулюючої функції податку на доходи фізичних
осіб в Україні.

Ключові слова: дохід, податкова система, податок на доходи фізичних
осіб, особисті доходи населення, регулююча функція податку, базова
(нормативна) структура податку, податкова пільга, податкові витрати,
перерозподіл доходів населення, Податковий кодекс, податкова звітність.

АННОТАЦИЯ
Гройсман Н. Г. Льготы в налогообложении доходов физических лиц:

зарубежный опыт и отечественная практика. – Рукопись.
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Диссертация посвящена теоретическим и практическим аспектам
использования налоговых льгот при налогообложении личных доходов
населения с учётом зарубежного опыта и определения перспектив его
внедрения в Украине.

Исследована эволюция научных подходов к сущности дохода как
экономической категории и объекта налогообложения. Определено содержание
понятия «налоговая льгота» с позиции эффективности и справедливости в
налогообложении. Детализованы особенности понимания налоговых льгот
через призму концепции налоговых расходов и определены стратегические
задачи по ее внедрению в национальную бюджетную практику по налогу на
доходы физических лиц.

Раскрыто, что унифицированная концепция определения налоговой базы
при налогообложении доходов физических лиц (совокупного дохода из всех
источников; дохода из регулярных источников; рыночного дохода; трудового
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дохода) отсутствует, а потому базовая (нормативная) структура налога на
доходы физических лиц как компромисс между его фундаментальной природой
и нормативными требованиями страны, необходимыми для обеспечения
эффективного администрирования, в глобальном измерении является разной и
может изменяться с течением времени. Соответственно обосновано причину
разных форм и видов налоговых льгот в разрезе стран.

Установлено дивергенцию понимания сущности дефиниции «налоговая
льгота», соответствующих классификационных признаков и методов оценки
конечной результативности предоставления. Выявлено, что способность
налоговых льгот ликвидировать «провалы рынка» активизирует поиски
баланса между теоретически допустимыми и фактически реализованными
объемами налоговых льгот при помощи реализации концепции налоговых
расходов – общемирового тренда последних лет для стран с высокой степенью
развития.

Исследование теоретических основ и практических аспектов
льготного налогообложения личных доходов физических лиц в западных
государствах продемонстрировало, что характеристики и объемы льгот
варьируют в разрезе стран, однако общей является тенденция к увеличению
их объемов в долгосрочном периоде и преобладанию форм с двойной
выгодой: негативное влияние на доходы бюджета в краткосрочном периоде
компенсируется положительным влиянием результативных для государства
действий со стороны пользователей льгот (преимущественно наемных
работников) в перспективе. Также выявлено уникальность подходов к
выделению базовой (нормативной) структуры налога и идентификации
налоговых расходов как отклонений от нее (с присущими им
специфическими признаками) в рамках общей методологии внедрения
концепции налоговых расходов в бюджетную практику в разрезе
соответствующих этапов. За результатами анализа обосновано
целесообразность адаптации в Украине опыта Великобритании – лучшего в
смысле наиболее успешного и эффективного.

В работе показано, что перманентные трансформации и преобразования
налога на доходы физических лиц в Украине обеспечили его соответствие по
формальным и реальным признакам аналогичным налогам ведущих стран мира
с практически тождественным фискальным значением. Однако за исключением
действующей вариативности и параметров налоговых льгот – вывод, сделанный
за результатами оценки следующих налоговых льгот и освобождений по налогу
на доходы физических лиц: 1) доходов, которые не включаются в базу
налогообложения (ст. 165 Налогового кодекса Украины); 2) налоговой
социальной льготы, которая уменьшает месячный налогооблагаемый доход,
полученный от одного работодателя в виде заработной платы (ст. 169
Налогового кодекса Украины) и 3) налоговой скидки как права на уменьшение
годового налогооблагаемого дохода на сумму подтвержденных расходов
(ст. 166 Налогового кодекса Украины).
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В результате сделано вывод про преобладание в политике
налогообложения личных доходов населения Украины фискальных интересов
над общественной полезностью. В совокупности с полным отсутствием в
Украине учета потерь бюджета в результате предоставления льгот по налогу на
доходы физических лиц это стало базисом для выделения концептуальных
подходов активизации регулирующей функции налога инструментарием
налоговых льгот в разрезе соответствующих групп и направлений, в основе
которых заложена логика взаимозависимости и прагматика
взаимообусловленности государственных финансов и благосостояния
населения.

Разработано механизм внедрения концепции налоговых расходов в
Украине для повышения эффективности функционирования системы
государственных финансов, в рамках которого нормы действующей редакции
раздела IV «Налог на доходы физических лиц» Налогового кодекса Украины
структурированы на те, которые технически (элементы налога) или качественно
(обеспечение нейтральности, справедливости и эффективности налога, а также
облегчение администрирования) формируют структуру налога на доходы
физических лиц, что позволило идентифицировать статьи налоговых расходов
и смешанные статьи, с одновременным установлением их корреляции с
соответствующей налоговой отчетностью.

Формула С. Барриоса, С. Фатики, Д. Мартинеса и Г. Мур рекомендована
для оценки влияния последствий реформирования налоговых льгот по налогу
на доходы физических лиц на доходы бюджета.

Ключевые слова: доход, налоговая система, налог на доходы физических
лиц, личные доходы населения, регулирующая функция налога, базовая
(нормативная) структура налога, налоговая льгота, налоговые расходы,
перераспределение доходов, Налоговый кодекс, налоговая отчетность.

ANNOTATION
Groysman N. G. Benefits in personal income taxation: foreign experience

and domestic practice. – Manuscript.
Dissertation for the degree of Candidate of Economic Science, specializing in

08.00.08 – money, finance and credit. – University of the State Fiscal Service of
Ukraine, Irpin, 2016.

The dissertation is devoted to theoretical and practical aspects of the using of
tax benefits in personal income taxation with introducing of international experience
and determination of prospects for its implementation in Ukraine. The research deals
with examined the evolution of scientific approaches to nature of income as an
economic category and as an object of taxation; with considered the content of «tax
benefit» in the context of tax efficiency and equity; with defined ways of
understanding of the tax benefits in terms of the concept of tax expenditures.

Also in dissertation were analyzed national system of tax benefits of personal
income tax and specific of preferential taxation of household’s income in foreign
countries. Founded accounting methodology of personal tax expenditure broken
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down by countries with pointing of advantages and disadvantages. Estimated tax
benefits influence on distribution of household’s income.

As a result were identified the main directions of implementation of
international experience of preferential personal income taxation in Ukraine and
mechanism of realization of the concept of tax expenditures in order to enhance
regulating function of personal income tax in Ukraine.

Keywords: income, tax system, personal income tax, personal income,
regulating function of tax, benchmark (normative) tax structure, tax benefit, tax
expenditures, distribution of household’s income, Tax code, tax reporting.
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