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Постановка проблеми. На сучасному етапі в 
Україні здійснюється реформування місцевого само-
врядування [1], що зумовлено як внутрішніми полі-
тичними процесами, так і зобов’язаннями, які взяла 
на себе Україна під час підписання та ратифікації 
Угоди з Європейським Союзом [2], і раніше взятими 
зобов’язаннями під час ратифікації Європейської 
хартії місцевого самоврядування [3]. Основою про-
цесу політичної децентралізації влади об’єктивно 
повинен стати процес децентралізації фінансового 
забезпечення регіону, що, своєю чергою, можливо 
через проведення податкової реформи. 

Відповідно до ст. 9 Європейської хартії місце-
вого самоврядування, фінансові системи, які є під-
ґрунтям ресурсів місцевих властей, мають достат-
ньо диверсифікований і підвищувальний характер і 
повинні забезпечувати можливість приводити наявні 
ресурси, наскільки це практично можливо, у від-
повідність до реального зростання вартості викону-
вання завдань місцевої влади [3].

Діюча в Україні податкова система не забезпечує 
достатню фінансову самостійність регіонів, оскільки 
більшу частину надходжень місцевих бюджетів ста-
новлять надходження з державного бюджету. Цю 
проблему повинна була вирішити податкова реформа, 
яка повинна була відбутися відповідно до визначеної 
стратегії розвитку України [4].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання реформування фіскальної системи України 
досліджувалися багатьма вітчизняними вченими: 
В. Андрущенко, О. Василиком, А. Гальчинським, 
А. Даниленком, І. Луніною, В. Онищенко, В. Опарі-
ним, В. Федосовим та ін.

Останнім часом дослідження проблем податкової 
децентралізації провадили в тому числі з досліджен-
ням міжнародного досвіду, серед них: В. Пальчук, 
М. Тітов, І. Юркевич [5; 6].

Мета статті полягає в аналізі питання практич-
ного впровадження податкової реформи, запропо-
нованих законодавчих змін, які стосуються рефор-
мування фіскальної політики регіонів в Україні, та 

дослідженні їх із погляду визначених на державному 
рівні завдань реформування фіскальної політики на 
регіональному рівні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сут-
ність децентралізації влади в Україні та шляхи 
забезпечення процесу децентралізації на сучасному 
етапі було визначено в Концепції реформування міс-
цевого самоврядування та територіальної організації 
влади в Україні, яку було схвалено Розпоряджен-
ням Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. 
№ 333-р [7]. 

Відповідно до Концепції [7]:
– запорукою вирішення питання децентралізації 

є створення належних матеріальних, фінансових та 
організаційних умов для забезпечення здійснення 
органами місцевого самоврядування власних і деле-
гованих повноважень;

– фінансовою основою здійснення органами міс-
цевого самоврядування власних повноважень пови-
нні бути податки та збори, які пов’язані з територією 
відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

– для оптимального розподілу повноважень між 
органами місцевого самоврядування та органами 
виконавчої влади на різних рівнях адміністра-
тивно-територіального устрою необхідно забезпечити 
достатню податкову базу, що дасть змогу забезпе-
чити виконання органами місцевого самоврядування 
власних повноважень з урахуванням об’єктивних 
критеріїв фінансування державою делегованих 
повноважень;

– матеріальною основою місцевого самовряду-
вання визначено майно, зокрема земля, що перебу-
ває у власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст (комунальній власності), об’єктів спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст, 
району, області;

– податкова реформа повинна передбачати закрі-
плення за місцевими бюджетами частини коштів, що 
надходять від сплати податку на прибуток новоство-
рених юридичних осіб, протягом п’яти років від дати 
інвестування в юридичну особу.
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Таблиця 1
Перелік податків та зборів згідно з діючими положеннями Податкового кодексу [11]  

та положеннями законопроекту [8]

Зміст положення (норми) чинного Податкового кодексу Зміст відповідного положення (норми) проекту 

Стаття 9. Загальнодержавні податки та збори Стаття 9. Загальнодержавні податки та збори

9.1. До загальнодержавних належать такі податки та збори: 
9.1.1. податок на прибуток підприємств; 
9.1.2. податок на доходи фізичних осіб; 
9.1.3. податок на додану вартість; 
9.1.4. акцизний податок; 
9.1.5. збір за першу реєстрацію транспортного засобу; 
9.1.6. екологічний податок; 
9.1.7. рентна плата за транспортування нафти і нафтопродук-
тів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопрово-
дами, транзитне транспортування трубопроводами природного 
газу та аміаку територією України; 
9.1.8. виключено;
9.1.9. плата за користування надрами; 
9.1.10. плата за землю; 
9.1.11. збір за користування радіочастотним ресурсом 
України; 
9.1.12. збір за спеціальне використання води; 
9.1.13. збір за спеціальне використання лісових ресурсів; 
9.1.14. фіксований сільськогосподарський податок; 
9.1.15. збір на розвиток виноградарства, садівництва і 
хмелярства; 
9.1.16. мито; 
9.1.17. збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на 
електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробле-
ної кваліфікованими когенераційними установками; 
9.1.18. збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на 
природний газ для споживачів усіх форм власності

9.1. До загальнодержавних належать такі податки та 
збори: 
9.1.1. податок на прибуток підприємств;
9.1.2. податок на доходи фізичних осіб;
9.1.3. податок на додану вартість;
9.1.4. акцизний податок;
9.1.5. екологічний податок;
9.1.6. рентна плата;
9.1.7. мито

 

Стаття 10. Місцеві податки та збори Стаття 10. Місцеві податки

10.1. До місцевих податків належать: 
10.1.1. податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки; 
10.1.2. єдиний податок.

10.1. До місцевих податків належать: 
10.1.1. податок на нерухоме майно; 
10.1.2. єдиний податок

10.2. До місцевих зборів належать: 
10.2.1. збір за провадження деяких видів підприємницької 
діяльності; 
10.2.2. збір за місця для паркування транспортних засобів; 
10.2.3. туристичний збір.

Виключити

На виконання вимог податкової реформи урядом 
України було внесено до парламенту проект закону 
України «Про внесення змін до Податкового кодексу 
та інших законів України (відносно податкової 
реформи)», зареєстрованій 15.09.2014 за № 5079 [8]. 

Незважаючи на те що цей законопроект було від-
хилено парламентом, він визначив напрями змін 
щодо фіскального забезпечення територіальних 
громад. Законопроект передбачав такі зміни щодо 
структури загальнодержавних та місцевих податків 
(табл. 1).

Подальшими змінами до Податкового кодексу 
перелік місцевих зборів було розширено додаванням 
до них збору за місця для паркування транспортних 
засобів та туристичного збору. 

Як свідчать дані, наведені в таблиці, положення 
законопроекту передбачали суттєве скорочення пере-
ліку податків. Але слід зазначити, що зазначене 
скорочення відбулося, головним чином, через об’єд-
нання декількох податків в одну назву.

Так, новий акцизний податок став включати 
чотири попередні податки: акцизний податок, збір за 
першу реєстрацію транспортного засобу, екологічний 
податок (з палива), збір у вигляді цільової надбавки 
до діючого тарифу на електричну та теплову енергію.

Новий екологічний податок став включати збір за 
спеціальне використання лісових ресурсів та еколо-
гічний податок (окрім палива).

Рентна плата стала включати плату за користу-
вання надрами, збір за користування радіочастотним 
ресурсом України та збір за спеціальне використання 
води.

Податок на нерухоме майно став включати плату 
за землю та податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки.

Новий єдиний податок став включати безпосеред-
ньо єдиний податок та фіксований сільськогосподар-
ський податок.

Звісно, безпосередньо об’єднання податків в 
один не зможе збільшити надходження до місцевих 
бюджетів. До складу місцевих податків було переве-
дено податок на землю (у складі податку на нерухоме 
майно) та фіксований сільськогосподарський податок 
(у складі єдиного податку). Але ці податки, відповідно 
до попередніх редакцій Бюджетного кодексу України, 
і раніше підлягали зарахуванню до доходів місцевих 
бюджетів, хоча й були визначені як загальнодержавні.

Серед перспективних напрямів додаткових над-
ходжень можна було зазначити, що, відповідно 
до проекту закону [8], до повноважень сільських, 
селищних, міських рад щодо податків додано вста-
новлення ставок акцизного податку з реалізованих 
через роздрібну торговельну мережу пива, алкоголь-
них напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промис-
лових замінників тютюну, товарів, зазначених у 
пп. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 цього Кодексу в межах, 
визначених законодавчими актами. Ця норма в разі її 
розвитку в Бюджетному кодексі повинна була забез-
печити надходження до місцевих бюджетів окремих 
видів акцизного збору.

Проект закону [8] передбачав підвищення ставок 
податку з доходів фізичних осіб із пасивних доходів 
(табл. 2), які на цей час оподатковуються за ставкою 
5% або 15%.



62 Серія Економічні науки

Випуск 29. Частина 2. 2018

Крім того, законопроект передбачав посилення 
контрольних механізмів щодо сплати податку з 
доходів фізичних осіб. Проектом передбачалося вве-
дення додаткових методів контролю над витратами 
та доходами платників податків – фізичних осіб під 
час визначення зобов’язань щодо податку на доходи 
фізичних осіб та порядок його застосування.

Законопроект передбачав відміну пільг щодо 
сплати та підвищення базової ставки податку на 
нерухомість (табл. 3).

Також законопроект передбачав підвищення роз-
міру плати за землю (табл. 4).

При цьому законопроект передбачав незначне 
зниження деяких ставок єдиного податку.

Щодо підтримки інноваційної діяльності в регі-
онах у законопроекті було передбачено надання 
пільг з 1 січня 2015 р. по 1 січня 2017 р. у вигляді 
несплати до державного або місцевого бюджету 
податку на прибуток підприємств, нарахованого 
від бази оподаткування з діяльності: оборонно-про-
мислового комплексу, машинобудування для агро-
промислового комплексу, виробництва програмної 
продукції, літакобудування, видобутку та реалізації 
нафти, газу. Право на застосування цієї пільги нада-

валося суб'єктам інвестиційної діяльності за подан-
ням обласних та міських державних адміністрацій.

Наведений аналіз практичних кроків щодо про-
вадження податкової реформи свідчить про те, що 
питання децентралізації у фіскальній сфері планува-
лося вирішити шляхом збільшення ставок (податку 
з доходів фізичних осіб, податку на землю) та бази 
(податок із нерухомого майна) оподаткування за 
тими податками, які й до проведення реформи під-
лягали зарахуванню до місцевих бюджетів.

Такий підхід у цілому не можна визнати таким, 
що відповідає Концепції реформування місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади 
в Україні [7] та запропонованої Президентом страте-
гії реформ [4].

Слід зазначити, що експерти Українського союзу 
промисловців та підприємців серед недоліків такого 
напряму реформування податкової системи визна-
чили перекладення податкового тягаря на населення 
(розширена база оподаткування акцизами, податком 
на нерухомість, орендної плати на землю) та надмірне 
посилення адміністрування доходів громадян [12].

Альтернативою цьому підходу доцільно було 
припустити вдосконалення адміністрування загаль-

Таблиця 2
Ставки податку з доходів фізичних осіб з оподаткування пасивних доходів  

згідно з діючими положеннями Податкового кодексу [11] та положеннями законопроекту [8]

Зміст положення (норми) чинного Податкового кодексу Зміст відповідного положення (норми) проекту 

Стаття 167. Ставки податку Стаття 167. Ставки податку

167.5. Ставка податку може становити інший розмір, 
визначений відповідними нормами цього розділу

167.5. Ставки податку до пасивних доходів встановлюються 
у відсотках бази оподаткування у таких розмірах:
167.5.1. для пасивних доходів (окрім зазначених у під-
пункті 167.5.2 цього пункту) незалежно від країни 
походження:
15% – для доходів, загальна сума яких за звітний податко-
вий рік не перевищує 500 тис. грн.;
20% – для доходів, загальна сума яких за звітний подат-
ковий рік перевищує 500 тис. грн., але не перевищує 
1 млн. грн., у частині такого перевищення;
25% – для доходів, загальна сума яких за звітний подат-
ковий рік перевищує 1 млн. грн., у частині такого 
перевищення;
167.5.2. 5% – для доходів у вигляді дивідендів

Таблиця 3
Норми щодо ставок податку з нерухомості згідно з діючими положеннями Податкового кодексу [11]  

та положеннями законопроекту [8]

Зміст положення (норми) чинного Податкового кодексу Зміст відповідного положення (норми) проекту 

Стаття 265. Податок на нерухоме майно, відмінне від земель-
ної ділянки 

265.4. Пільги із сплати податку 
265.4.1. База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової неру-
хомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності 
фізичної особи – платника податку, зменшується: 
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 
120 кв. м; 
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кіль-
кості – на 250 кв. м; 
в) для різних видів об'єктів житлової нерухомості, в тому 
числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності 
платника податку квартири/квартир та житлового будинку/
будинків, у тому числі їх часток), – на 370 кв. м.

265.5. Ставка податку 
265.5.1. Ставки податку встановлюються за рішенням сіль-
ської, селищної або міської ради у відсотках до розміру міні-
мальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 
звітного (податкового) року, за 1 кв. м бази оподаткування.
265.5.2. Ставки податку для фізичних осіб встановлюються в 
таких розмірах:
а) не більше 1% – для квартири/квартир, загальна площа 
яких не перевищує 240 кв. м, або житлового будинку/будин-
ків, загальна площа яких не перевищує 500 кв. м /…/

Стаття 266. Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки 
266.4. Пільги із сплати податку 

/виключено/

266.5. Ставка податку 
266.5.1. Ставки податку для об’єктів житлової та/
або нежитлової нерухомості, що перебувають у влас-
ності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за 
рішенням сільської, селищної або міської ради в залеж-
ності від місця розташування (зональності) та категорії 
таких об’єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 
2% розміру мінімальної заробітної плати, встановле-
ної законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 
1 кв. м бази оподаткування
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Таблиця 4

Норми щодо ставок податку на землю згідно з діючими положеннями Податкового кодексу [11]  
та положеннями законопроекту [8]

Зміст положення (норми) чинного Податкового кодексу Зміст відповідного положення (норми) проекту 

274.1. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну 
грошову оцінку яких проведено, встановлюється у роз-
мірі 1% від їх нормативної грошової оцінки, за винятком 
земельних ділянок, зазначених у статтях 272, 273, 276 
цього Кодексу

274.1. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну 
грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі 
не більше 3% від їх нормативної грошової оцінки, а для 
сільськогосподарських угідь – не більше 1% від норматив-
ної грошової оцінки одиниці площі ріллі /…/

нодержавних податків. Але подальша реформа від-
бувалася саме у напряму, який було визначено в 
аналізованому законопроекті. У результаті сучасний 
стан бюджетного та фіскального регулювання по від-
ношенню до місцевих громад не можна визначити 
як такий, що відповідає вимогам Європейської хартії 
місцевого самоврядування щодо фінансової самостій-
ності місцевих громад. Як і в попередніх роках, най-
більшу частку в надходженнях до місцевих бюджетів 
займають трансферти з державного бюджету.

З урахуванням вищевикладеного, на нашу думку, 
у подальших кроках із податкової реформи необ-
хідно більшої уваги приділити стимулюванню еконо-
мічного розвитку, у тому числі через запровадження 
механізмів розвитку інноваційних проектів на місце-
вому рівні. 

Висновки. Концепція реформування місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади 
в Україні [7] передбачає суттєве збільшення повно-
важень місцевого самоврядування. Таке збільшення 
повноважень неможливе без виконання вимог Євро-
пейської хартії місцевого самоврядування щодо 
побудови належного фінансового підґрунтя ресурсів 
місцевих влад, яке повинно мати достатньо диверси-
фікований і підвищувальний характер.

Практичні кроки уряду щодо реалізації поло-
жень концепції, які було втілено в проекті податко-
вої реформи, потребують подальшого розвитку для 
досягнення визначених цілей щодо надання органам 
місцевої влади більшої фінансової самостійності.

Такого розвитку можна було б досягти в тому 
числі й через закріплення за місцевими бюджетами 
частки з прямого надходження основних податків та 
зборів, які стягуються до державного бюджету (ПДВ, 
податок на прибуток, акцизний збір тощо) та мають 
походження з відповідної місцевості. 

Особливої уваги в дослідженнях та практичній 
реалізації потребують питання забезпечення еконо-
мічного розвитку регіонів та економіки України у 
цілому. 
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