
 
 

 

 

 

 

116 

Вісник 

ЖНАЕУ 

 

№ 1 (54), т. 2 

2016 

 

Література 

1. Азаренкова Г. М. Шляхи удосконалення державного фінансового контролю в 

Україні: окреслення та обґрунтування / Г. М. Азаренкова // Бізнесінформ. – 2013. – 

№ 12. – с. 280–283. 

2. Державна фінансова інспекція [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

www.dkrs.gov.ua 

3. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності: закон України № 877 від 5 жовтня 2007 р. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua 

4. Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність деяких 

законодавчих актів: закон України № 76 від 28 грудня 2014 р. [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua 

5. Ковальова В. Держпідприємства зменшили збитки / В. Ковальова // Урядовий 

кур’єр. – № 135. –с. 2. 

6. Корень Н. В. Концептуальні засади формування системи державного 

фінансового контролю в умовах економічних реформ / Н. В. Корень // Формування 

ринкових відносин в Україні. – 2012. –№ 8. – с. 21–25. 

8. Мельничук В. Фінансовий контроль як необхідна складова державного 

управління / В. Мельничук // Голос України. – 2011. – № 159. – с. 4–5. 

9. Стефанюк І. В. Державний фінансовий контроль: проблеми ідентифікації й 

визначення системи / І. В. Стефанюк // Фінанси України. – 2009. – № 11. – с. 12–20. 

10. Про утворення Державної аудиторської служби України [Електронний 

ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України № 868 від 28 жовтня 2015 р. – Режим 

доступу: www.kmu.gov.ua 

11. Чугунов І. Державний внутрішній фінансовий контроль: стратегія розвитку / 

І. Чугунов // Фінанси України. – 2009 . – № 4. – с. 7–10. 

 

УДК 336.226.11                                                                                         І. В. Шевчук
2
 

к.е.н. 

Житомирський національний агроекологічний університет 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ  
В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

Розглянуто актуальні проблеми податкової політики у сфері перерозподілу доходів 
фізичних осіб. Наголошено на фіскальному значенні податку на доходи фізичних осіб у 
фінансуванні доходів місцевого бюджету. Здійснено аналіз податкового навантаження 
на доходи фізичних осіб. Особлива увага приділена питанням нерівномірного 
податкового навантаження, що суперечить принципу соціальної справедливості 
оподаткування. Акцентовано на необхідності встановлення оптимальних норм 
оподаткування через перенесення податкового навантаження на заможні верстви 
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населення та зміни порядку зарахування податку з доходів фізичних осіб до бюджету. 
Висвітлено особливості надання податкових пільг платникам податку на доходи 
фізичних осіб. Наголошено на необхідності зміни порядку міжбюджетного розподілу 
ПДФО, що набуває особливої актуальності в умовах фінансової децентралізації. 

Ключові слова: дохід, механізм оподаткування, податкове навантаження, податок 
на доходи фізичних осіб, фінансова децентралізація. 

Постановка проблеми 

Рівень доходів громадян є важливим показником добробуту, оскільки 
визначає можливості матеріального й духовного життя. Серед факторів, що 
безпосередньо впливають на величину доходів населення, крім розмірів 
заробітної плати, – динаміка роздрібних цін, ступінь насиченості споживчого 
ринку товарами та ін. Нерівність доходів членів суспільства стимулює 
виробництво, створює передумови для піднесення економіки, збільшення 
доходів кожної сім’ї, тобто є шляхом до індивідуальної свободи та гарантування 
підприємницького духу. З метою збільшення доходу суспільство розвиває 
продуктивні сили, оновлює технологію виробництва, винаходить нові товари і 
послуги. Однак, занадто велика різниця в доходах, є причиною соціального 
напруження і можливого соціального збурення у суспільстві 

Пріоритетним напрямом розвитку соціально-орієнтованої держави є 
забезпечення зростання рівня благополуччя кожного окремого громадянина. 
Досягнення даної мети можливе лише за умов якісного державного управління, 
котре укріплює демократичні інститути, ліквідує нерівність можливості доступу 
до суспільних благ, підвищує якість суспільних послуг і рівень життя населення. 
Тому вектором реформ в Україні, у цьому контексті, стають процеси фінансової 
децентралізації як найбільш ефективної форми організації управління 
суспільними коштами.  

Суттєвий вплив на рівень доходів здатна спричиняти податкова політика 
держави, яка провадиться через податковий механізм, одним із складових 
елементів якого є механізм оподаткування доходів фізичних осіб. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Проблеми збалансування податкового навантаження, а також дослідження 
ролі пільгової політики в механізмі оподаткування доходів фізичних осіб 
висвітлено у наукових працях багатьох науковців, зокрема: Кондратенко М. Б., 
Луніної І. О., Покатаєвої О. В., Соколовської А. М., Тропіної В. Б., Швабія К. І., 
Фролової Н. Б. та ін. [3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15]. 

Водночас окремі проблемні питання впливу податкової політики на рівень 
податкового навантаження, а також міжбюджетного розподілу ПДФО в умовах 
фінансової децентралізації є недостатньо вивченими та потребують подальшого 
дослідження. Важливість вирішення зазначених проблем обумовили вибір теми 
статті та визначили її  мету. 
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Мета, завдання та методика досліджень 

Метою дослідження є обґрунтування залежності між податковою політикою 
держави та податковим навантаженням на доходи фізичних осіб в контексті 
останніх змін Податкового кодексу.  

Об’єктом дослідження є процес впливу механізму оподаткування на рівень 
податкового навантаження на доходи фізичних осіб.  

Мета дослідження обумовила постановку таких завдань: 
- дослідити стан податкового навантаження на доходи фізичних осіб; 
- розглянути складові та чинники пільгової політики у сфері 

оподаткування доходів фізичних осіб; 
- запропонувати напрями вдосконалення процесу сплати та 

міжбюджетного розподілу ПДФО; 
- запропонувати рекомендації щодо вдосконалення податкової політики в 

умовах фінансової децентралізації. 
Для наукового вирішення поставлених у статті завдань використовувалися: 

абстрактно-логічний метод – при визначенні сутності та складових елементів 
механізму оподаткування доходів фізичних осіб; метод порівняльного аналізу – 
при дослідженні економічних категорій, порядку оподаткування доходів від 
різних видів діяльності; розрахунково-конструктивний метод та метод аналогії 
– при розробці основних засад вдосконалення механізму оподаткування доходів 
фізичних осіб у ринкових умовах; статистико-економічні методи, зокрема: 
графічний, фінансового аналізу – для дослідження тенденцій розвитку 
оподаткування, формування доходів фізичних осіб, чинників, що впливають на 
розмір податкового навантаження. 

Результати досліджень 

В умовах ринкових перетворень актуальною є тенденція до децентралізації у 
державному управлінні, в результаті чого виконання певного ряду повноважень 
передається місцевим органам влади. Фінансова децентралізація дозволяє 
збалансувати механізми надання суспільних послуг з потребами та уподобаннями 
місцевих громад та жителів, підвищує рівень відповідальності місцевих органів за 
виконання відповідних функцій та ступінь ефективності діяльності державного 
сектора в цілому через запровадження елементів конкуренції. 

Наразі однією з основних статей податкових надходжень і джерелом доходів 
місцевих бюджетів є податок на доходи фізичних осіб. Втім, частка ПДФО в 
дохідній частині місцевого бюджету протягом 2009–2014 рр. є нестабільною: 
62,6 % в 2009 та 61,9 % у 2014 р.  

За даними органів ДФС річний план за надходженнями виконано на рівні 
93,4 %, що свідчить про достатньо високу ефективність адміністрування. 
Недовиконання фактичних надходжень над плановими показниками, 
затвердженими місцевими радами, склало 4,4 млрд. грн. Динаміка надходження 
ПДФО зображена на рис. 1.  
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Рис. 1. Динаміка надходжень ПДФО в Україні у 2009–2014 рр.  
Джерело: побудовано за даними [2]. 
 

ПДФО забезпечує значну частку в податкових надходженнях місцевого 
бюджету. Зростання податкових надходжень і високий рівень виконання планових 
показників забезпечується переважно податком із заробітної плати. Роль податку з 
інших доходів в наповненні місцевого бюджету залишається другорядною. Тому 
механізм оподаткування доходів фізичних осіб на сучасному етапі не можна 
вважати достатньо ефективним. Це перешкоджає нарощуванню податкових 
надходжень з усіх джерел доходів, а також регулювання диференціації життєвого 
рівня населення. 

Механізм оподаткування доходів фізичних осіб представляє собою сукупність 
елементів податкового регулювання особистих доходів та податкових важелів 
прямого та опосередкованого впливу на процес вилучення частини доходів до 
бюджету [16]. Проаналізуємо, наскільки це регулювання є ефективним, з точки зору 
дотримання принципу соціальної справедливості оподаткування і відповідає 
концепції розвитку України як соціально зорієнтованої держави.  

Динаміка окремих складових доходів фізичних осіб представлена на рис. 2. За 
період, що аналізується частка оплати праці в грошових доходах становила в 
середньому 49,34 %. Це показує, що заробітна плата залишається найвагомішим 
джерелом доходів українських громадян, що визначає їх добробут.  

 
Рис. 2. Динаміка грошових доходів та оплати праці фізичних осіб в Україні 

Джерело: побудовано за даними Державної служби статистики України. 
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Слід зазначити, що під впливом періодичного підвищення законодавчо 

встановленого розміру мінімальної заробітної плати та оплати праці у бюджетній 

сфері, зростання обсягів виробництва відбувалися суттєві зміни у структурі 

працівників за рівнем оплати праці: скорочення частки низькооплачуваних та 

зростання прошарку середньо та високооплачуваних працівників (рис. 3). Але 

суто номінальне зростання грошових доходів населення не покращує якості 

життя більшої його частини.  

 
Рис. 3. Розподіл працівників за розміром нарахованої зарплати в Україні, % 

Джерело: побудовано за даними Державної служби статистики України.  

 

У 2015 р. нарахування в межах мінімальної заробітної плати мали 2,7 % 

штатних працівників. Порівняно з груднем 2014 р. кількість таких працівників 

зменшилася на 41,9 %. Частка працівників з нарахуваннями більшими за 

середній рівень заробітної плати залишилась на рівні 2014 р. (23,1 %). Водночас 

суттєво збільшилася частка високооплачуваних працівників з нарахуваннями 

понад 10 тис. грн за місяць. Слід відмітити, що це зростання відбувається 

меншими темпами, ніж інфляційні процеси, що негативно позначається на 

купівельній спроможності населення.  

Тож актуальним наразі стає зміщення акцентів податкової політики в бік 

посилення регулюючому потенціалу особистого оподаткування, який 

проявляється, передусім, через систему податкових пільг і податкових ставок. 

З огляду на вищесказане, механізм оподаткування доходів фізичних осіб 

повинен включати елементи, що здійснюють регулюючий вплив на рівень життя 

соціально незахищених громадян, а також тих, чиї доходи вищі за середній 

рівень, з метою забезпечення вертикальної рівності.  

Можливість зниження податкового навантаження на малозабезпечені 

верстви населення і громадян, що отримують заробітну плату в межах 
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прожиткового мінімуму та його помірковане підвищення для платників, що 

мають середні та високі доходи можна розглядати як регулюючий потенціал 

особистого оподаткування [16]. Такий підхід забезпечуватиме приведення 

особистого прибуткового оподаткування у відповідність з принципами 

вертикальної і горизонтальної рівності. 

Важливою характеристикою податкової політики держави є податкове 

навантаження (П). Найчастіше для його виміру використовують такий показник 

як частка податкових надходжень у ВВП, який згідно з правилами міжнародної 

статистики називають податковий коефіцієнт, що розраховується за формулою: 

 

    П = ПН / ВВП,        (1) 

 

де,  ПН – податкові надходження бюджету, грн; 

ВВП – величина валового внутрішнього продукту, грн. 
 

Використовуючи цей показник, зокрема для порівняння його значень між 

країнами, слід враховувати різницю в економічному середовищі, рівні добробуту 

населення, структури суспільних благ, що надаються такими країнами тощо. 

При вивченні розподільчої ролі податку податкове навантаження нерідко 

називається національною квотою податку з доходів фізичних осіб. В Україні 

його середнє значення за останні роки було значно нижчим ніж у розвинених 

країнах і складало 4,3 % (табл. 1). Оцінимо рівень податкового навантаження 

зіставивши величину ПДФО із розміром доходів та заробітної плати фізичних 

осіб. З 2010 по 2014 рр. відбувалося коливання квоти ПДФО в межах загальної 

тенденції зниження з 4,7 % до 3,9 %. Основним завданням переходу від 

прогресивного оподаткування до пропорційного було зменшення податкового 

навантаження на платників. Дані табл. 1 показують, що протягом 2010–2012 рр. 

частка податку в заробітній платі знизилася з 11,2 % до 10 %. Проте надалі у 

2013–2014 рр. значення цього показника зросло до 10,2 %.  

Таблиця 1. Рівень податкового навантаження на фізичних осіб в Україні 

Показники 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 

Валовий внутрішній продукт, 

млн. грн 
1079346 1299991 1404669 1465198 1586915 

Заробітна плата, млн. грн 449553 529133 609394 630734 615022 

ПДФО, млн. грн 51029,3 54065,1 61066 64586 62557,2 

Частка ПДФО у ВВП, % 4,7 4,2 4,3 4,4 3,9 

Рівень податкового навантаження 

на заробітну плату, % 

 

11,4 

 

10,2 

 

10 

 

10,2 

 

10,2 

Джерело: побудовано за даними Державної служби статистики України. 
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Для порівняння, в період дії прогресивної системи оподаткування з 2002 по 

2003 рр. даний показник складав у середньому 9,7 %. З переходом до 

пропорційного оподаткування протягом 2004-2006 рр. його рівень становив у 

середньому 8,5% [16]. Це означає, що відбувалося поступове підвищення 

податкового навантаження саме на заробітну плату, що негативно позначилося 

на рівні життя тієї частини населення, єдиним джерелом доходів яких заробітна 

плата. Така тенденція є неприйнятною для громадян, які отримують заробітну 

плату в межах мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму  

У той же час зазначені проблеми загострюються через застосування 

практики пропорційного оподаткування заробітної плати, яке діє наразі. Адже 

воно, на відміну від прогресивного, є нерівномірним та несправедливим. 

Громадяни з меншим рівнем доходів змушені задовольняти в переважно 

матеріальні потреби. Значна частина населення обмежує себе у можливостях 

отримання якісних соціально-культурних послуг: освіти, лікування, оздоровлення 

тощо. Оскільки в ціну товарів і послуг включено непрямі податки, то через 

нерівномірність у доходах різні громадяни витрачають непропорційні частки на їх 

сплату. Малозабезпечені верстви населення сплачують значно більшу частку 

власних доходів на покриття ввізного мита, ПДВ, акцизного податку, оскільки в їх 

сімейних бюджетах значно вищою є частка витрат на поточне споживання. 

У зв’язку з цим механізм оподаткування доходів фізичних осіб повинен 

включати податкові пільги як важелі прямого впливу на хід виконання 

податкових зобов’язань платником. За допомогою обґрунтованих пільг можливо 

скорегувати податкове навантаження на платників з низьким рівнем достатку. 

Наразі при оподаткуванні доходів фізичних осіб застосовується податкова 

знижка (податковий кредит) і податкова соціальна пільга. 

Важливою пільгою, що застосовується при оподаткуванні доходів фізичних 

осіб є податкова соціальна пільга. Величину пільги диференційовано залежно від 

категорії платників (самотні матері; особи, віднесені до постраждалих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи; інваліди; учасники бойових дій та ін.) у розмірах 

100, 150, 200 %. 

Поряд з цим, розміру податкової соціальної пільги обмежується в розмірі 

50 % мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня поточного року. 

Скористатися даною пільгою можуть не всі громадяни, тому що застосовується 

вона лише до доходу, який не перевищує суми прожиткового мінімуму для 

працездатної особи помноженої на коефіцієнт 1,4. Такий підхід погіршує 

матеріальне становище низькооплачуваних та соціально незахищених прошарків 

населення та призводить до подальшого розшаруванню суспільства за рівнем 

доходів, що суперечить принципу соціальної справедливості в оподаткуванні. 

Податкове адміністрування податкових соціальних пільг є достатньо 

трудомістким та витратним. Труднощі обумовлені складним порядком їх 

надання та обчислення, що передбачає численні обмеження. Негативними 
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наслідками застосування пільги є і те, що вона звужує податкову базу, внаслідок 

чого зменшуються обсяги надходжень податкових платежів до бюджету.  

Іншим видом пільг є податкова знижка, об’єктом якої є не доходи та витрати 

платника, а обчислена сума податку. В Україні податкова знижка – сума витрат, 

понесених платником податку-резидентом у зв’язку з придбанням товарів (робіт, 

послуг) у фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку 

дозволяється зменшення суми його загального річного оподатковуваного доходу. 

До таких витрат віднесено частину суми процентів за іпотечним кредитом; суму 

коштів, сплачених платником податку на користь освітніх закладів; суму коштів 

або вартість майна переданих платником у вигляді пожертвувань; суму власних 

коштів платника податку, сплачених на користь закладів охорони здоров’я тощо. 

За підсумками року об’єктом оподаткування для фізичної особи є чистий річний 

оподатковуваний доход, що визначається шляхом зменшення загального річного 

оподатковуваного доходу на суму податного кредиту звітного року. Внаслідок 

такого зменшення, фізичній особі повертається надмірно сплачена сума податку 

з доходів фізичних осіб [9]. 

Проте не всі задекларовані положення є чинними. Суму власних коштів 

платника податку, сплачених на користь закладів охорони здоров’я, для 

компенсації вартості платних послуг з лікування такого платника податку або 

члена його сім’ї першого ступеня споріднення, у тому числі для придбання ліків, 

можна буде включити до податкового кредиту тільки з початку року, наступного 

за роком набрання чинності закону про загальнообов’язкове медичне 

страхування. Відсутність такого правового документу унеможливлює 

документальне підтвердження витрат на лікування. Це значний недолік, оскільки 

вони складають велику частку у витратах соціально незахищених громадян, 

таких як пенсіонери, інваліди. 

Враховуючи трудомісткість отримання та відносно невелику суму податку, 

що повертається, для забезпечених громадян немає вагомих стимулів для 

отримання такої знижки. Така пільга, безумовно повинна і надалі 

застосовуватися, оскільки передбачає підтримку соціально незахищених верств 

населення, але із суттєвим удосконаленням. 

Проведений аналіз показує, що діючий порядок надання податкових пільг 

при оподаткуванні доходів фізичних осіб недостатньо забезпечує соціальне 

регулювання і підтримку громадян з низьким і середнім рівнем доходу. В той же 

час він призводить до соціального розшарування і зростання напруженості у 

суспільстві. Основна причина цього полягає в тому, що податкова політика на 

основі пропорційного оподаткування не відповідає критерію платоспроможності, 

який полягає в тому, що податкове навантаження повинно розподілятися 

відповідно до платоспроможності платників. 

Відтак, можна зробити висновок про невідповідність механізму 

оподаткування доходів фізичних осіб такому важливому критерію як соціальна 
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справедливість. Тож можливості регулюючого потенціалу механізму 

оподаткування використовуються лише частково. Зниження податкового 

навантаження було позитивним кроком, але наразі низький його рівень 

зберігається і для заможних верств населення. На відміну від тих, хто отримує 

низьку зарплату і виконує усі податкові зобов’язання, забезпечені платники часто 

приховують реальні суми своїх доходів, повністю або частково ухиляються від 

сплати податкових зобов’язань. 

Таким чином, зростання доходів населення за рахунок підвищення 

мінімальної заробітної плати, заробітної плати працівників бюджетної сфери не 

сприяє підвищенню добробуту. Тому необхідно відновити економічне значення 

неоподатковуваного мінімуму. Неоподатковуваний мінімум доходів громадян 

повинен бути пов’язаний саме з розміром прожиткового мінімуму як важливої 

соціальної гарантії. Методика визначення прожиткового мінімуму в Україні 

значно відрізняється від методики, що застосовується в розвинених країнах і 

передбачає визначення прожиткового мінімуму на рівні мінімального 

біологічного виживання. В розвинутих країнах для оцінки величини 

прожиткового мінімуму, використовується поняття бюджету мінімального 

споживчого рівня, при обчисленні якого враховується широкий спектр життєво 

важливих і соціально значимих витрат, включаючи витрати на утриманні сім’ї і 

дітей, освіту, лікування. 

Слід відмітити, що використання переваг фінансової децентралізації стане 

можливим, передусім, за умови:  

- достатнього адміністративного і фінансового потенціалу місцевих органів 

влади для належного виконання покладених на них функцій; 

- дієвих стимулів та механізмів відповідальності органів місцевого 

самоврядування для забезпечення ефективного надання суспільних благ [1]. 

Одним з важливих завдань у цьому контексті є поступове досягнення 

оптимального співвідношення між сплатою податків до центрального та місцевих 

бюджетів, яке забезпечить найбільш продуктивне використання доходів для 

збільшення загального суспільного споживання, в тому числі шляхом більш повного 

використання можливостей місцевого самоврядування й саморозвитку регіонів без 

додаткових централізованих трансфертів. Певні кроки в цьому напрямі вже було зроблено 

із закріпленням ПДФО за місцевими бюджетами.  

Однак, сучасний розподіл надходжень ПДФО між місцевими бюджетами не 

можна назвати соціально-орієнтованим з точки зору задоволення потреб 

населення. Оскільки податок з доходів фізичних осіб є найбільш масовим, тому 

він повинен бути рівномірно розподілений по всій території країни. 

Статтею 64 Бюджетного кодексу визначено, що податок на доходи фізичних 

осіб податковим агентом  юридичною особою чи представництвом нерезидента 

 юридичної особи, зараховується до відповідного бюджету за їх 

місцезнаходженням в обсягах податку, нарахованого на доходи, що 
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виплачуються фізичній особі. Такий порядок застосовується всіма юридичними 

особами, у тому числі такими, що мають філії, відділення, інші відокремлені 

підрозділи, що розташовані на території іншої територіальної громади [9]. 

Відповідно зараховується податок до бюджету того регіону, де працює платник. 

Поряд з цим, витрати на освіту, лікування та інші соціальні потреби платник 

здійснює, як правило, за місцем проживання. Виникає питання про необхідність 

перенесення сплати даного податку не за місцем роботи, а за місцем проживання. 

Причому, особливо гостро це питання постає в сільській місцевості де 

відчувається недостатність фінансових ресурсів для забезпечення витрат із 

місцевих бюджетів. 

Запровадження в практику зарахування сум податку в бюджети за місцем 

проживання платників, поряд із складностями практичної організації даного 

процесу, мало б позитивні результати. Головною перевагою такого підходу до 

зарахування ПДФО стало б посилення залежності між доходами, що надходять і 

витратами, що фінансуються з того чи іншого місцевого бюджету. Податок буде 

надходити до того бюджету, з якого платник отримує основні види соціальної 

підтримки і послуг. Перехід на сплату податку за місцем проживання стане 

важливим кроком на шляху впровадження оподаткування родини як суб’єкту 

оподаткування за прикладом багатьох розвинутих країн. Позитивним би стало 

забезпечення однакового підходу при сплаті податку підприємцями-фізичними 

особами і найманими працівниками.  

Висновки та перспективи подальших досліджень 

Під регулюючим потенціалом оподаткування особистих доходів слід 

розуміти здатність впливати на рівень життя шляхом застосування 

неоподатковуваного мінімуму та прогресивного оподаткування, що забезпечує, з 

одного боку, зниження податкового навантаження на малозабезпечені верстви 

населення, а з іншого – його поступове підвищення для заможних громадян. 

Пільгова політика не забезпечує соціальне регулювання і підтримку громадян із 

низьким і середнім рівнем доходу, а призводить до подальшого соціального 

розшарування і зростання напруженості у суспільстві. Отже можливості 

регулюючого потенціалу особистого прибуткового оподаткування наразі 

використовуються частково.  

Імплементація фінансової децентралізації повинна передбачати проведення 

реальних бюджетної та податкової реформ, які в свою чергу, мають корелювати з 

реформуванням інституту місцевого самоврядування та адміністративно-

територіальним устроєм країни, що дозволить підвищити рівень фінансової 

незалежності місцевих органів самоврядування. 

Подальші наукові дослідження будуть присвячені проблемі вдосконалення 

механізму оподаткування доходів фізичних осіб для ефективного використання 

його фіскального та регулюючого потенціалу.  
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