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ВСТУП 
 

Одним з головних податків в системі прямого оподаткування України є 

податок на доходи фізичних осіб, оскільки за допомогою ПДФО формується значна 

частина надходжень до бюджету країни. Крім того, він являється одним з 

економічних регуляторів, завдяки якому держава оптимізує рівень доходів населення 

та вплив податкового навантаження на економічно активне населення України. 

Однією з особливостей податку на доходи фізичних осіб, є те що він виступає 

ефективним стабілізатором макроекономічних коливань, завдяки тому, що він 

плавно реагує на спади та підйоми при циклічності економіки. Таким чином податок 

на доходи фізичних осіб має як фіскальне, так і соціально-регулююче значення. 

Пoдаток на дoходи фізичних осіб займає oдне з прoвідних місць у пoдатковій 

системі держави, як oбов'язковий її елемент. Він є  не лише oдним із компoнентів 

попoвнення бюджету, а й важливим елементом фінансoвого механізму держави. В 

системі розподілу та перерозподілу доходів населення, невідємне місце займає саме 

податок на доходи фізичних осіб, за допомогою якого є змога впливати на 

зменшення соціальної ерівності населення і забезпечення економічного зростання 

країни.    

В сучасних умовах руху України до соціально орієтованої ринкової 

економіки, зилишаються актуальними питання пошуку шляхів вдосконалення 

системи індивідуального оподаткування, з врахуванням ставок податку та світового 

досвіду в цій сфері. 

Актуальність. Податки являються одним із ключових інструментів 

державної політики, оскільки вони впливають на важливі сторони життя людини і 

суспільства. Тому питання оподаткування доходів населення завжди і у всіх країнах 

актуальна. Особлива актуальність для України полягає сьогодні в тому, що 



 

податкова реформа визначає глибину і характер сучасних економічних, соціальних і 

політичних перетворень в країні. У центрі будь-якої податкової системи знаходиться 

оподаткування особистих доходів. Передусім, це викликано тим, що всі суспільні 

відносини пов’язані безпосередньо з людиною, при цьому важливо пам’ятати, що 

тяжкість індивідуального оподаткування багато в чому визначає рівень 

оподаткування іншими податками. Існує ряд факторів, що змінюють умови 

формування та використання доходів, такі як: розвиток ринкових відносин, 

зростання цін, підвищення оплати, що вимагає великої рухливості податків. 

Подальший розвиток України як соціально-орієнтованої правової держави націленої 

на інтеграцію у європейське співтовариство визначатиметься рівнем розвитку усіх 

державних інститутів, зокрема й податкової системи. Отже, податкова система 

потребує приведення у відповідність з пріоритетами державної політики соціально-

економічного розвитку, забезпечення достатнього обсягу сукупних податкових 

надходжень до бюджетів усіх рівнів на основі проведення збалансованої бюджетної 

політики. З огляду на це, важливим є реформування і подальше вдосконалення 

механізму оподаткування доходів фізичних осіб, а також пошук шляхів зростання 

фіскального й регулюючого потенціалу особистого прибуткового оподаткування. 

Дослідженню питань функціонування сучасної податкової системи, зокрема у 

сфері оподаткування індивідуальних доходів населення, присвячені роботи 

вітчизняних вчених: О. Непочатенко, С. Левицького, Л. Юрчишена, А. Славкової, М. 

Степури, Ю. Сибірянської, А. Поддерьогіна, А. Соколовської, Л. Шаблистої, 

І. Чугунова, та інших. 

В сучасних умовах, коли надходження від оподаткування доходів фізичних 

осіб являються одним із визначальних джерел формування бюджетних доходів, 

малодослідженими залишилися проблемні питання, що існують у сфері справляння 

податку на доходи фізичних осіб та напрямів вдосконалення механізму 

оподаткування, оцінка фіскальних та регулюючих властивостей ПДФО.  

Об’єктом дослідження є податок на доходи фізичних осіб. 



 

Предметом дослідження є податкові відносини, що виникають між 

державою з одного боку та фізичними особами з іншого, в процесі стягнення 

податку на доходи фізичних осіб. 

Мета роботи: дослідження теоретичних і практичних аспектів оподаткування 

доходів фізичних осіб, та напрями вдосконалення податкового регулювання доходів 

населення. 

Для досягнення зазначеної мети ставляться наступні завдання: 

 розглянути основний категорійно-понятійний апарат, що характеризує об’єкт 

дослідження та механізм оподаткування доходів фізичних осіб; 

 розкрити економічний зміст та сутність поняття «податок на доходи фізичних 

осіб»; 

 описати процес розвитку правового забезпечення оподаткування доходів 

фізичних осіб, та розглянути основне нормативно-правове забезпечення; 

 здійснити критичну оцінку наукових публікацій з проблематики об’єкта 

дослідження; 

 охарактеризувати основні проблемні питання, що існують в процесі 

адміністрування податку на доходи фізичних осіб та запронувати шляхи їх 

вирішення; 

 розкрити основні засади організації роботи щодо адміністрування податку на 

доходи фізичних осіб на базі практики у Варашському відділенні 

Сарненського ОДПІ ГУ ДФС в Рівненській області; 

 проаналізувати ефективність справляння податку на доходи фізичних осіб на 

прикладі Варашського відділення Сарненського ОДПІ ГУ ДФС в Рівненській 

області (динаміка та структура надходжень, виконання індикативних 

показників); 

 проаналізувати зарубіжний досвід в системі податкового регулювання доходів 

населення; 



 

 запропонувати заходи щодо вдосконалення податкової звітності та механізму 

оподаткування окремих видів доходів фізичних осіб. 

Методологічне забезпечення: діючі законодавчі акти України, такі як 

Податковий та Бюджетний кодекси України, матеріали науково-практичних 

конференцій, навчальні та навчально-методичні посібники з податкової системи, 

монографії, статті періодичних видань України, таких як "Фінанси України", "Все 

про бухгалтерський облік", "Праця і зарплата" та матеріали електронних ресурсів. 

Інформаційне забезпечення: статистичні дані доходної частини Варашського 

відділення Сарненської ОДПІ ГУ ДФС у Рівненській області. 

Структура дипломної роботи складається зі змісту, вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаної літератури та додатків. 

Розділ 1 має теоретичне спрямування та називається «Теоретичні основи 

оподаткування доходів фізичних осіб». В ньому розкрито основний категорійно-

понятійний апарат та механізм оподаткування доходів фізичних осіб, здійснено 

критичний огляд наукових публікацій та визначено основні проблеми в сфері 

адміністрування податку на доходи фізичних осіб. 

Розділ 2 присвячено аналітичній оцінці, він має назву «Справляння податку 

на доходи фізичних осіб на прикладі Варашського відділення Сарненської ОДПІ ГУ 

ДФС в Рівненській області». На основі даних звітів здійснено аналіз динаміки 

основних показників, проаналізовано результативні та відносні показники, що 

характеризують діяльність Варашського відділення ДФС. 

Розділ 3 носить творчий характер, і має назву «Напрями вдосконалення 

податкового регулювання доходів населення та їх оподаткування». Досліджено 

світовий досвід в системі податкового регулювання доходів фізичних осіб, 

запропоновані заходи щодо вдосконалення податкової звітності та механізму 

оподаткування окремих видів доходів фізичних осіб. 

Дипломна робота містить 118 сторінок, 11 таблиць, 17 рисунків, список 

літератури з 82 найменувань, 15 додатків. 
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