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РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ
ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ В
УКРАЇНІ
Стаття присвячена історичному аспекту розвитку оподаткування
доходів в Україні. На основі проведеного дослідження виявлено пер/
спективні напрями змін в оподаткуванні доходів юридичних і фізич/
них осіб.
The article is devoted the historical aspect of development of profits
taxation in Ukraine. On the basis of the conducted research perspective
directions of changes in taxation of profits of legal and physical entities
are found out.
ВСТУП
Найбільшого розквіту податки
сягають за умов розвинутої ринко$
вої економіки, стаючи об'єктивним
елементом фінансових відносин між
державою, юридичними й фізичними
особами. У цей період формується
завершена модель податкової систе$
ми кожної держави, змінюються не
тільки види і форми стягнення до
бюджету певних сум коштів, а й саме
ставлення до податків. Вони стають
ефективним знаряддям втілення дер$
жавної політики з питань економіки
та соціального розвитку. За допомо$
гою податків здійснюється перероз$
поділ валового внутрішнього про$
дукту в територіальному та галузе$
вому аспектах, а також між різними
соціальними групами. Цей перероз$
поділ згладжує вади ринкового са$
морегулювання, створює додаткові
стимули для ділової та інвестиційної
активності, мотивації до праці, під$
тримання рівня зайнятості. В той же
час застосування різних форм опо$
даткування є предметом дискусій
між вченими і практиками. Дискусії
викликані і проблемами справедли$
вості оподаткування, і дотримання
критерію нейтральності, і необхід$
ністю наповнення бюджету. Особли$
вого загострення ці питання набува$
ють у періоди економічної нестабіль$
ності та посткризовий період.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Історичним аспектам розвитку
оподаткування присвячені праці
В. Андрущенка, Н. Нечай, В. Павлен$
ка, А. Соколовської, Ф. Ярошенка та
ін. Однак у сучасних умовах зростає
необхідність поглибленого дослід$
ження еволюції оподаткування до$
ходів фізичних та юридичних осіб, а
також виявлення перспектив їх змін.
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ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ
Багато рис сучасної податкової
системи вийшло із джерел Стародав$
нього Риму. У мирний час податків не
було, а на період війни всі громадя$
ни Риму сплачували податки відпо$
відно до розміру своїх доходів. Коли
Рим перетворився на імперію, до
складу якої входили провінції, гро$
мадяни провінцій змушені були пла$
тити податки в будь$який час, що
підкреслювало їх залежний статус.
Основним джерелом доходів від
Римських провінцій слугував пода$
ток на землю [10]. Тобто, на етапі
становлення податкової системи пе$
ревага віддавалася тим об'єктам опо$
даткування, які мали стабільний ха$
рактер.
Дещо пізніше почала створюва$
тись фінансова система Русі. Основ$
ним джерелом доходів княжої каз$
ни була дань. Після татаро$мон$
гольської навали стягування прямих
податків до казни Російської дер$
жави стало неможливим. Основним
джерелом внутрішніх доходів стали
мита, тобто непряме оподаткуван$
ня.
Взагалі, держава раннього пері$
оду не мала теорії податків, що і було
одним з головних чинників безсис$
темності їх справляння. Однак про$
блеми оподаткування цікавили філо$
софів та державних діячів різних
епох. Ще Фома Аквінський, відомий
церковний діяч і філософ, зазначав
стосовно податків, що вони є "доз$
воленою формою грабунку". Фран$
цузький філософ Ш. Монтеск'є від$
значав, що ніщо не вимагає стільки
мудрості й розуму, як визначення
тієї частини, яку у підданих забира$
ють, і ту, яку їм залишають [1]. У
кінці ХVІІ — на початку ХVІІІ ст. в

європейських країнах почала фор$
муватись адміністративна держава,
що створила апарат чиновників і вве$
ла достатньо чітку і раціональну по$
даткову систему, яка складалась з
прямих і непрямих податків. Серед
непрямих податків особливу роль
відігравали акцизи [3]. Практика
оподаткування розвивалась відпові$
дно до теорії. Так, призначений у
1769 р. міністром фінансів Франції
абат Терре віддавав перевагу непря$
мим податкам, оскільки вважав, що
"податки на видатки найменше важ$
кі... вони стягуються поступово та
непомітно". У ті ж роки створюва$
лась наукова теорія оподаткування.
Її основоположником вважається
А. Сміт.
У Росії прямі податки також
відігравали другорядну роль, по$
рівняно з непрямими податками.
Так, подушної податі збиралося в
1783 р. 5667 тис. рублів (30% усіх до$
ходів), а в 1796 р. — 24721 тис. рублів
(33%). Дуже незначні суми приноси$
ла подвірна подать і промисловий
податок. Податки на споживання
давали 42% у 1764 р., 43% у 1796 р.
Майже половину цієї суми приноси$
ли податки на спиртні напої.
Протягом 19 ст. головним дже$
релом надходжень до державної
казни залишаються прямі й непрямі
податки. Головним прямим подат$
ком була подушна подать, другим —
оброк. Купці сплачували гільдійну
подать — процентний збір із заявле$
ного капіталу. Крім того, діяла па$
тентна система оподаткування
торгівлі та промисловості. Було вве$
дено квитки на лавки, тобто плата за
кожен торговий заклад [8].
Розвиток оподаткування після
Жовтневої революції має свої особ$
ливості. Варто відмітити, що основ$
ними джерелами доходів централь$
них органів радянської влади стала
емісія грошей, а місцеві органи вла$
ди існували за рахунок контрибуції.
Досвід 20$х років показав, що об$
грунтоване оподаткування можливе
лише за певної побудови відносин
власності, яка забезпечила б право$
ве відособлення підприємств від дер$
жавного апарату управління. Таке
відособлення потрібне не тільки для
створення правильного оподатку$
вання, а й нормального переливу ка$
піталу між галузями та підприєм$
ствами для формування ринку капі$
талу.
Фінансова система в період непу
мала багато специфічних особливос$
тей, але базувалась на податковій си$
стемі дореволюційної Росії. Система
оподаткування, що встановлювалась,
мала погано налагоджений податко$
вий апарат і характеризувалась май$
же повною відсутністю інформації
для визначення фінансового стану
різних категорій платників податків,
що визначало дуже примітивні спосо$
би оподаткування [8].
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Таблиця 1. Етапи розвитку оподаткування особистих доходів в Україні

ȿɬɚɩ
ɉɟɪɲɢɣ (ɞɨ 1993 ɪ.)
Ⱦɪɭɝɢɣ (ɩɟɪɿɨɞ ɞɿʀ
Ⱦɟɤɪɟɬɭ ɄɆɍ «ɉɪɨ
ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɢɣ ɩɨɞɚɬɨɤ ɡ
ɝɪɨɦɚɞɹɧ)
Ɍɪɟɬɿɣ (ɧɚɛɭɬɬɹ
ɱɢɧɧɨɫɬɿ Ɂɚɤɨɧɨɦ
ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɩɨɞɚɬɨɤ ɡ
ɞɨɯɨɞɿɜ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ» ɿ
ɩɨ ɬɟɩɟɪɿɲɧɿɣ ɱɚɫ

ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ
Ⱦɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɪɿɡɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ
ɩɥɚɬɧɢɤɿɜ
ȼɿɞɦɨɜɚ ɜɿɞ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɨɝɨ
ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ɝɪɨɦɚɞɹɧ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ
ɽɞɢɧɢɯ ɫɬɚɜɨɤ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɿ ɜɫɿɯ
ɜɢɞɿɜ ɞɨɯɨɞɿɜ
Ɉɫɬɚɬɨɱɧɢɣ ɩɟɪɟɯɿɞ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ
ɪɿɜɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ

Джерело: складено автором.

У 1922—1923 роках прямі подат$
ки становили близько 43 % від усіх
податкових надходжень до бюдже$
ту, а у 1925—1926 роках — 82% [3].
Промисловим податком оподатко$
вувались торговельні й промислові
підприємства, а також одноосібні
ремесла та промислові заняття. Але,
крім цього зрівнювального збору, до
складу промислового входив ще й
патентний податок. Зрівнювальний
збір являв собою, по суті, податок з
обороту, який дозволяв відносно
рівномірно оподатковувати всі това$
ри, акумулювати в бюджеті надлиш$
ки доходів.
Протягом 1930—1931 рр. було
встановлено двоканальну систему
платежів до бюджету: податок з обо$
роту і відрахування від прибутку.
Така реформа мала суттєвий недолік
— диференціація відрахувань від при$
бутку ставила підприємства у нерівні
умови. У середині 60$х років з'явились
негативні тенденції у розвитку еконо$
міки. Існуюча система платежів до
бюджету виконувала лише фіскальну
функцію і не стимулювала виробниц$
тво. Тому, на нашу думку, почався
пошук нових форм взаємовідносин
між державою та підприємствами.
Додатково було встановлено плату за
трудові ресурси та сплату вільного
залишку від прибутку. Можна зроби$
ти висновок, що відносини між дер$
жавою і платниками податків розви$
вались у напрямі, протилежному про$
цесу загальносвітового розвитку.
Адже від оподаткування перейшли до
адміністративних методів вилучення
прибутку підприємств і перерозподі$
лу фінансових ресурсів через бюджет
країни.
Про розвиток податкових відно$
син можна говорити з початком роз$
будови незалежної України. Варто
зауважити, що більш пізнє порівня$
но з розвиненими західними держа$
вами запровадження в нашій країні
прибуткового податку можна пояс$
нити низьким рівнем доходів у країні.
Адже лише за досить високого рівня
економічного розвитку, який зумов$
лює відповідні доходи, а також зі
зростанням числа великих доходів
виникають умови для запроваджен$
ня прибуткового оподаткування [4].
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Еволюцію власне українського
оподаткування доходів фізичних
осіб можна проаналізувати, почина$
ючи з доби СРСР (табл. 1).
Важливі зміни в системі оподат$
кування доходів громадян пов'язані
з еволюцією об'єкта оподаткування.
У процесі цієї еволюції просте$
жується тенденція до переходу від
роздільного до сукупного принципу
обкладання доходів громадян. Пер$
ший принцип застосовувався на по$
чатковому етапі. Він передбачав, що
кожен вид доходу громадянина опо$
датковується окремо. Такий поря$
док оподаткування був природним в
умовах закріпленого в Конституції
обов'язку працювати в суспільному
виробництві, обмеженості форм зай$
нятості та видів доходів, що визна$
валися законними, можливостей од$
ночасно займатися різними видами
діяльності та отримувати доходи з
різних джерел. З розвитком форм
власності з'являються нові види
діяльності та зайнятості, відповідно
і нові види особистих доходів, з яких
знімаються всілякі обмеження і за$
борони на зростання. Визнається
законною і розширюється сфера от$
римання доходів, пов'язаних не з
працею, а з фінансовими операціями,
операціями з нерухомістю. Зростан$
ня безробіття та падіння рівня до$
ходів призводять до того, що пара$
лельна зайнятість у різних місцях і
отримання доходів з різних джерел
стають масовим явищем. З розвит$
ком процесу первісного нагрома$
дження капіталу поступово відбу$
вається концентрація різних видів
доходів (від підприємницької діяль$
ності, від володіння корпоративни$
ми правами, від вкладів у комерцій$
них банках, від операцій з нерухомі$
стю та ін.) у руках обмеженої кіль$
кості громадян. Все це, на нашу дум$
ку, створює об'єктивні передумови
для переходу до оподаткування су$
купного річного доходу як суми всіх
видів доходів за рік, яке й було зап$
роваджено Декретом Кабінету
Міністрів України [7]. Окрім викла$
деного вище, необхідність запрова$
дження такого оподаткування зу$
мовлена тим, що доходи, зазнаючи
впливу ринкових чинників, можуть

суттєво коливатися протягом року,
і лише оподаткування сукупного
річного доходу певним чином ніве$
лює ці коливання.
Зміни, які відбулися в оподатку$
ванні доходів громадян із набуттям
чинності Закону України "Про пода$
ток з доходів фізичних осіб", не мож$
на оцінити однозначно. Позитивним
з точки зору спрощення адміністру$
вання можна вважати запроваджен$
ня єдиної ставки оподаткування до$
ходів громадян. Негативним можна
вважати збільшення податкового
навантаження на незаможні верстви
населення через оподаткування про$
житкового мінімуму доходів грома$
дян та вищий рівень їх оподаткуван$
ня порівняно з прибутковим подат$
ком з громадян. Негативним з точки
зору соціальної справедливості та
формування дохідної частини бю$
джету можна вважати оподаткуван$
ня високих і надвисоких доходів гро$
мадян за єдиною ставкою та від$
сутність елемента прогресії для них.
На відміну від доходів громадян,
як було відмічено вище, доходи
підприємств в СРСР вилучалися до
бюджету у формі неподаткових пла$
тежів. Перехід до податкової форми
взаємовідносин між підприємствами
і державою розпочався з 1990 р.,
коли в процесі проведення податко$
вої реформи було ухвалено Закон
СРСР "Про податки з підприємств,
об'єднань і організацій". З перехо$
дом до оподаткування підприємств
відразу постало питання про те, що
має стати об'єктом оподаткування —
валовий дохід чи прибуток. Зокрема,
вже у 1991 р. висловлювалися серй$
озні аргументи на користь запровад$
ження податку на валовий дохід
підприємства [8, с. 29—32]. Основ$
ним аргументом було те, що в умо$
вах перехідної економіки, на відміну
від зрілої ринкової, ще не сформу$
вався соціальний суб'єкт, зацікавле$
ний в отриманні прибутку. Процеси
приватизації у цей період тільки по$
чались. Державні підприємства до
цього моменту вже мали право само$
стійно встановлювати форми і роз$
міри оплати праці, чим вони і корис$
тувались, як правило, у бік збільшен$
ня. У зв'язку з цим прибуток значно
занижувався або взагалі зникав. Ви$
рішити таку проблему можна було
двома шляхами: або обмежити суму
витрат на оплату праці, яку можна
було відносити на собівартість, або
обрати об'єктом оподаткування ва$
ловий дохід, тобто суму прибутку і
заробітної плати. Застосування по$
датку на дохід у цей період мало
підставою і недостатньо розвинену
правову базу. З одного боку, під$
приємства перебували у державній
власності, а з іншого, реально були
задекларовані права трудових ко$
лективів на цю власність. Тому юри$
дично складно встановити, кому на$
лежить прибуток — державі чи тру$
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довому колективу. Таким чином,
найбільш прийнятним у даній ситу$
ації був податок на дохід. Доціль$
ність оподаткування валового дохо$
ду в перші роки становлення систе$
ми прибуткового оподаткування під$
приємств зумовлена також гіперін$
фляцією, зниження якої потребува$
ло антистимулів для підвищення за$
робітної плати і сукупного попиту.
Серед аргументів проти оподат$
кування валового доходу підпри$
ємств найбільш вагомим було тверд$
ження, згідно з яким заробітна плата
як частина валового доходу стає об$
'єктом подвійного оподаткування —
прибутковим податком з громадян і
податком на валовий дохід, отже, в
разі застосування останнього логіч$
ним було б скасування прибуткового
податку з громадян. Можна погоди$
тися з тим, що податкова система, яка
включає обидва зазначені податки,
підвищує податкове навантаження на
заробітну плату. Однак важливо
підкреслити, що ці податки викону$
ють різні функції, а тому є такими, що
взаємодоповнюють, а не взаємовик$
лючають один одного. Оподаткуван$
ня заробітної плати у складі валово$
го доходу підприємства було подат$
ком на колективний дохід [8]. Воно
означало застосування однакових
вимог до підприємств з різною
трудомісткістю виробництва, що сти$
мулювало її зниження. Теоретичні
дискусії з приводу форми доходу
підприємства, що має бути об'єктом
оподаткування, з одного боку, а з
іншого — яскраво виражена орієнта$
ція на світовий досвід оподаткування,
стали передумовою неодноразового
перегляду в перші роки становлення
податкової системи України об'єкта
оподаткування підприємств — дохо$
ду чи прибутку (табл. 2).
Таким чином, у період з 1992 р. по
1997 р. можна відмітити тенденцію до
максимального наближення механіз$
му оподаткування доходів юридич$
них осіб до того, який притаманний
розвиненим західним країнам.
Щодо визначення величини об'єк$
та оподаткування, то в його еволюції
простежуються дві тенденції. З од$
ного боку, спостерігається прагнен$
ня до збільшення коригуючих вира$
хувань з об'єкта оподаткування пев$
них видів доходів і витрат з метою як
виконання податком на прибуток
регулюючої функції (наприклад,
стимулювання благодійної діяль$
ності підприємств), так і запобіган$
ня подвійному оподаткуванню до$
ходів на корпоративні права, а також
нарахуванню податків на податки. З
іншого боку, має місце тенденція до
збільшення об'єкта оподаткування в
процесі його коригування з метою
зменшення можливостей заниження
оподатковуваного прибутку внаслі$
док реалізації продукції за бартер$
ними угодами з використанням цін,
нижчих від звичайних, та інших опе$
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Таблиця 2. Еволюція об'єкта оподаткування податку на доходи і прибуток
підприємств

ɉɟɪɿɨɞ
1991 ɪ.
1992 ɪ.
ȱ ɤɜ. 1993 ɪ.
ȱȱ ɤɜ. 1993 ɪ.
1994 ɪ.
1995 – 1997 ɪ.
1997 – ɩɨ
ɬɟɩɟɪɿɲɧɿɣ ɱɚɫ

Ɉɛ’ɽɤɬ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ
ɉɨɞɚɬɨɤ ɧɚ ɩɪɢɛɭɬɨɤ
ɉɨɞɚɬɨɤ ɧɚ ɞɨɯɿɞ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ
ɉɨɞɚɬɨɤ ɧɚ ɩɪɢɛɭɬɨɤ
ɉɨɞɚɬɨɤ ɧɚ ɞɨɯɿɞ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ
ɉɨɞɚɬɨɤ ɧɚ ɞɨɯɿɞ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ
ɉɨɞɚɬɨɤ ɧɚ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ (ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɜɢɡɧɚɱɚɜɫɹ
ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ)
ɉɨɞɚɬɨɤ ɧɚ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ (ɩɪɢɛɭɬɨɤ
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ)

Джерело: складено автором

рацій, спрямованих на приховуван$
ня доходів (табл. 3).
Збільшення об'єкта оподатку$
вання, передбачене Законом Украї$
ни "Про оподаткування прибутку
підприємств" від 28 грудня 1994 р., на
нашу думку, зумовлене необхідністю
обмеження можливостей прихову$
вання доходів від оподаткування
шляхом різного роду домовленостей
між суб'єктами господарювання, а
також нецільового використання
коштів фондів, створених за рахунок
собівартості. Також вказаним зако$
ном вперше передбачена для ново$
створених підприємств можливість
зменшувати балансовий прибуток на
суму збитків від операцій, які були
отримані протягом будь$якого з
трьох перших років господарювання,
що передували оподатковуваному
періоду.
З 1997 р. запроваджується нова
методика визначення оподатковува$
ного прибутку, яка передбачає не ок$
ремий розрахунок прибутку (доходу)
від різних видів діяльності підприєм$
ства, а вирахування зі скоригованого
валового доходу підприємства як до$
ходу від усіх видів його діяльності
валових витрат, що становлять суму
будь$яких витрат платника, здійсню$
ваних як компенсація вартості товарів
(робіт, послуг), придбаних (виготов$
лених) для їх використання у госпо$
дарській діяльності платника, та
амортизаційних відрахувань [5]. Зап$
ровадження цієї методики мало на
меті як гармонізацію механізму опо$
даткування прибутку з європейськи$
ми країнами, так і зменшення подат$
кового навантаження на прибуток
підприємства. Для зменшення подат$
кового навантаження на прибуток
підприємства важливого значення
мало набути розширення кола витрат,
що включаються до валових, порівня$
но з витратами, що відносилися на
собівартість.
Важливим новим моментом у ме$
ханізмі обрахування оподатковува$
ного прибутку стало запроваджен$
ня нових правил визначення терміну
виникнення податкових зобов'язань
підприємств. У Законі "Про оподат$
кування прибутку підприємств" від
22 травня 1997 р. запроваджуються
нові правила податкового обліку до$

ходів і витрат, згідно з якими датою
збільшення валових витрат вва$
жається дата будь$якої з подій, що
сталася раніше: або дата списання
коштів з банківських рахунків плат$
ника податку в оплату товарів (робіт,
послуг), або дата оприбуткування
платником податку товарів. Відпо$
відно датою збільшення валового до$
ходу вважається або дата зарахуван$
ня коштів від покупця на банківський
рахунок платника податку в оплату
товарів (робіт, послуг), що підляга$
ють продажу, або дата відвантажен$
ня товарів (надання результатів
робіт, послуг). Такий порядок, що
формально виглядав як певного роду
компроміс між бажанням наблизи$
тись до усталених у розвинутих краї$
нах правил податкового обліку до$
ходів і витрат за методом нарахувань
у реаліях української платіжної си$
стеми, які вимагали застосування
касового методу, замість розв'язан$
ня наявних проблем створив нові. Він
не виключав можливості визнання
доходом надходження грошей за не$
реалізований товар (невиконану ро$
боту, ненадану послугу), тобто на
умовах передоплати, що суперечить
класичному касовому методу. Внас$
лідок цього використання принципу
першої з подій створило сприятливі
умови для уникнення податків [8].
Його застосування дало змогу, ман$
іпулюючи грошима (за допомогою
авансових платежів), зменшувати
обсяги податкових зобов'язань або
"виходити" на збитки. Тому наступ$
ним кроком на шляху удосконален$
ня податку на прибуток підприємств
мають стати відмова від принципу
першої з подій і послідовне запро$
вадження методу нарахувань.
Проведений аналіз змін у ме$
ханізмі визначення оподатковувано$
го прибутку в цілому свідчить про те,
що, по суті, ці зміни були спрямовані
на наближення практики оподатку$
вання доходів підприємств в Україні
до норм, усталених у більшості роз$
винутих країн, і зменшення на цій
основі податкового навантаження на
підприємства. Подальшому розвит$
ку зазначених тенденцій сприяли й
зміни до Закону України "Про опо$
даткування прибутку підприємств",
внесені в грудні 2002 р.:
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Таблиця 3. Еволюція коригування величини об'єкта оподаткування податком
на прибуток

ɉɟɪɿɨɞ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ
ɚɤɬ
Ⱦɟɤɪɟɬ ɄɆɍ «ɉɪɨ
ɩɨɞɚɬɨɤ ɧɚ ɩɪɢɛɭɬɨɤ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ» ɜɿɞ 26 ɝɪɭɞɧɹ
1992 ɪ.

Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ
ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ
ɩɪɢɛɭɬɤɭ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ» ɜɿɞ 28
ɝɪɭɞɧɹ 1994 ɪ.

Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ
ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ
ɩɪɢɛɭɬɤɭ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ» ɜɿɞ 22
ɬɪɚɜɧɹ 1997 ɪ.

ɋɭɦɢ, ɧɚ ɹɤɿ ɡɦɟɧɲɭɜɚɜɫɹ ɚɛɨ ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɜɫɹ ɨɛ’ɽɤɬ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ
ɩɨɞɚɬɤɨɦ ɧɚ ɩɪɢɛɭɬɨɤ (ɞɨɯɿɞ)
Ɂɦɟɧɲɭɜɚɜɫɹ ɧɚ ɫɭɦɭ:
ɚ) ɪɟɧɬɧɢɯ ɩɥɚɬɟɠɿɜ, ɳɨ ɜɧɨɫɹɬɶɫɹ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɨ
ɛɸɞɠɟɬɭ ɡ ɩɪɢɛɭɬɤɭ;
ɛ) ɞɨɯɨɞɿɜ (ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ, ɩɪɨɰɟɧɬɿɜ) ɡ ɚɤɰɿɣ, ɨɛɥɿɝɚɰɿɣ ɬɚ ɿɧɲɢɯ
ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ, ɜɢɩɭɳɟɧɢɯ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɭ;
ɜ) ɞɨɯɨɞɿɜ ɜɿɞ ɩɚɣɨɜɨʀ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿɧɲɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ.
Ɂɛɿɥɶɲɭɜɚɜɫɹ ɧɚ ɫɭɦɭ:
ɚ) ɡɛɢɬɤɿɜ ɡ ɬɨɜɚɪɨɨɛɦɿɧɧɢɯ (ɛɚɪɬɟɪɧɢɯ) ɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɢɯ ɡɚ
ɰɿɧɚɦɢ, ɧɢɠɱɢɦɢ ɜɿɞ ɡɜɢɱɚɣɧɢɯ;
ɛ) ɤɨɲɬɿɜ ɮɨɧɞɿɜ, ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɩɥɚɬɧɢɤɨɦ ɩɨɞɚɬɤɭ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ
ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɧɟ ɡɚ ɰɿɥɶɨɜɢɦ
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ;
ɜ) ɫɭɦɭ ɤɨɲɬɿɜ, ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɩɥɚɬɧɢɤɨɦ ɩɨɞɚɬɤɭ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɜɥɚɫɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɨ ɬɨɳɨ.
Ɂɦɟɧɲɭɜɚɜɫɹ ɧɚ ɫɭɦɭ:
ɚ) ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɜɿɞ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɦɢ ɩɪɚɜɚɦɢ (ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ
ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ);
ɛ) ɩɨɞɚɬɤɭ ɧɚ ɦɚɣɧɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ; ɩɨɞɚɬɤɭ ɧɚ ɡɟɦɥɸ, ɳɨ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɦɭ ɚɛɨ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɦɭ
ɨɛɨɪɨɬɿ; ɩɨɞɚɬɤɭ ɡ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ;
ɜ) ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɳɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɧɚ ɛɚɥɚɧɫɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ;
ɝ) ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɿ ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɞɨ ɮɨɧɞɿɜ, ɭɫɬɚɧɨɜ, ɡɚɤɥɚɞɿɜ,
ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɦɟɬɨɸ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɹɤɢɯ ɧɟ ɽ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ
ɩɪɢɛɭɬɤɭ, ɚɥɟ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 4 % ɛɚɥɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ;
ɞ) ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿɧɜɟɫɬɨɪɨɦ ɧɚɥɟɠɧɨʀ ɣɨɦɭ ɱɚɫɬɤɢ ɠɢɬɥɚ,
ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɡɛɭɞɨɜɚɧɢɯ
ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɣɨɝɨ ɤɨɲɬɿɜ ɞɥɹ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɫɥɭɠɛɨɜɰɿɜ ɬɚ ɱɥɟɧɿɜ ʀɯɧɿɯ
ɫɿɦɟɣ.
Ɂɦɟɧɲɭɜɚɜɫɹ ɧɚ ɫɭɦɭ:
ɚ) ɛɚɥɚɧɫɨɜɢɯ ɡɛɢɬɤɿɜ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ;
ɛ) ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɜɢɬɪɚɬ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɜɢɩɥɚɬɨɸ ɚɛɨ ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ
ɩɪɨɰɟɧɬɿɜ ɡɚ ɛɨɪɝɨɜɢɦɢ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹɦɢ (ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡɚ ɛɭɞɶɹɤɢɦɢ ɤɪɟɞɢɬɚɦɢ, ɞɟɩɨɡɢɬɚɦɢ ɚɛɨ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɨɪɟɧɞɧɨʀ ɩɥɚɬɢ)
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɡɜɿɬɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ, ɹɤɳɨ ɬɚɤɿ ɜɢɩɥɚɬɢ ɚɛɨ ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɜɟɞɟɧɧɹɦ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɥɚɬɧɢɤɚ ɩɨɞɚɬɤɭ;
ɜ) ɫɭɦ ɛɟɡɧɚɞɿɣɧɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ ɜ ɱɚɫɬɢɧɿ, ɳɨ ɧɟ ɛɭɥɚ ɜɿɞɧɟɫɟɧɚ
ɞɨ ɜɚɥɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ, ɭ ɪɚɡɿ, ɤɨɥɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɫɬɹɝɧɟɧɧɹ
ɬɚɤɢɯ ɛɨɪɝɿɜ ɧɟ ɩɪɢɜɟɥɢ ɞɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɫɥɿɞɤɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɭɦ
ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ, ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɹɤɢɯ ɡɚɤɿɧɱɢɜɫɹ ɫɬɪɨɤ ɩɨɡɨɜɧɨʀ ɞɚɜɧɨɫɬɿ;
ɝ) ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɿɜ ɜɢɩɥɚɬ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɪɟɦɿɣ, ɡɚɨɯɨɱɟɧɶ, ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɶ
ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɬɨɜɚɪɿɜ (ɪɨɛɿɬ, ɩɨɫɥɭɝ), ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɜɢɩɥɚɬɭ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞ ɬɚ ɜɢɩɥɚɬ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ (ɩɨɫɥɭɝ) ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ
ɰɢɜɿɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɿɧɲɢɯ ɜɢɩɥɚɬ ɭ ɝɪɨɲɨɜɿɣ
ɚɛɨ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɿɣ ɮɨɪɦɿ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɡɚ ɞɨɦɨɜɥɟɧɿɫɬɸ ɫɬɨɪɿɧ.

Джерело: складено автором.

— право переносити від'ємне
значення об'єкта оподаткування на
наступні податкові періоди до по$
вного погашення такого від'ємного
значення;
— підвищення норм амортиза$
ційних відрахувань;
— збільшення суми витрат на
поліпшення основних фондів;
— включення до складу валових
витрат суми коштів або вартості май$
на, добровільно перерахованих (пе$
реданих) установам науки, культури,
неприбутковим установам і організа$
ціям, у розмірі, що становить не мен$
ше 2 % та не більше 5 % оподатко$
вуваного прибутку попереднього
звітного періоду (для громадських
організацій інвалідів — не більше
10 %) [8, c. 243—244].
Важливі зміни відбулися і у 2004
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р., коли було збільшено норми амор$
тизаційних відрахувань для нових
основних фондів, а також змінено
класифікацію основних фондів з ме$
тою нарахування амортизації (4 гру$
пи замість 3$х). Подальші зміни у
коригуванні величини об'єкта опо$
даткування податком на прибуток
були спрямовані на мінімізацію зло$
вживань з боку платників податків
(наприклад, обмеження витрат на
маркетингові дослідження, мора$
торій на надання податкових пільг
технопаркам тощо), а також на по$
дальше стимулювання ділової актив$
ності (запровадження бонусної
амортизації у 2010 р.).
ВИСНОВКИ
Таким чином, проаналізувавши
історичний аспект розвитку оподат$

кування доходів, можна зробити
висновки, що оподаткування доходів
необхідно розглядати у розрізі опо$
даткування доходів громадян та до$
ходів (прибутків) підприємств. Така
необхідність зумовлена різною при$
родою та призначенням доходів гро$
мадян та прибутків підприємств, ос$
кільки доходи громадян призначені
для кінцевого споживання, а доходи
(прибутки) підприємств — для по$
дальшого відтворення.
Незважаючи на значні прогре$
сивні зміни, які відбулися протягом
останніх 20$ти років у оподаткуванні
доходів громадян і підприємств, сис$
тема оподаткування все ще потребує
подальшого реформування. З точки
зору оподаткування громадян існує
необхідність виведення з$під оподат$
кування доходів, які не перевищують
прожитковий мінімум, та запровад$
ження прогресивного оподаткування
доходів у великих розмірах. З точки
зору оподаткування прибутку
підприємств існує необхідність поси$
лення регулюючої функції податку на
прибуток, яка може бути реалізована
через зниження ставки податку на
прибуток або збільшення обсягу вира$
хувань з валових доходів.
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