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ВПЛИВ РЕГУЛЯТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ  
НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ 

У статті досліджено проблеми податкового регулювання у рамках податку на доходи фізичних осіб при застосуванні по-
даткової соціальної пільги та податкової знижки. Проаналізовано обмеження щодо застосування податкової соціальної пільги 
та податкової знижки. Здійснено SWOT-аналіз та побудовано матрицю для оцінки впливу регулятивного потенціалу податку на 
доходи фізичних осіб у досягненні цілей соціального захисту населення. Обґрунтовано та запропоновано порядок реалізації чо-
тирьох стратегій розвитку регулятивного потенціалу податку на доходи фізичних осіб у забезпеченні реалізації цілей соціального 
захисту населення. 

Ключові слова: податок на доходи фізичних осіб, регулятивний потенціал, податкова соціальна пільга, податкова знижка, 
SWOT-аналіз.

Найденко А.Е., Логошенко В.А. ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
НА СОЦИАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ НАСЕЛЕНИЯ

В статье исследованы проблемы налогового регулирования в рамках налога на доходы физических лиц при применении на-
логовой социальной льготы и налоговой скидки. Проанализированы ограничения по применению налоговой социальной льготы 
и налоговой скидки. Осуществлен SWOT-анализ и построена матрица для оценки влияния регулятивного потенциала налога 
на доходы физических лиц в достижении целей социальной защиты населения. Обоснован и предложен порядок реализации 
четырех стратегий развития регулятивного потенциала налога на доходы физических лиц в обеспечении реализации целей со-
циальной защиты населения.

Ключевые слова: налог на доходы физических лиц, регулятивный потенциал, налоговая социальная льгота, налоговая 
скидка, SWOT-анализ.

Naydenko A.E., Logoshenko V.A. INFLUENCE REGULATORY CAPACITY TO TAXES ON INCOME INDIVIDUALS ON SOCIAL 
PROTECTION OF POPULATION

The problems of tax regulations in the framework of the tax on personal income tax in the application of social benefits and tax 
credits. Analyzed limitations on the application of social tax benefits and tax credits. SWOT-analysis carried out and construct a matrix 
for assessing the impact of the regulatory capacity of the tax on personal income in the achievement of social protection. Justified and 
proposed how the implementation of the four strategies for the development of the regulatory capacity of the tax on personal income to 
ensure realization of the objectives of social protection.

Keywords: tax on personal income, regulatory capacity, tax social benefits, tax relief, SWOT-analysis.

Постановка проблеми. Зміни, що відбуваються в 
українському податковому законодавстві, мають на 
меті спрощення ведення бізнесу, покращання відно-
син між платниками податків та органами фіскаль-
ної служби України і, як наслідок, збільшення над-
ходжень до бюджету за рахунок добровільної сплати 
податкових зобов’язань та виконання платниками 
податків податкового обов’язку. Зміни у податко-
вому законодавстві у тому числі стосуються оподат-
кування фізичних осіб. 

З переходом у 2004 р. до пропорційного оподатку-
вання доходів фізичних осіб держава планувала збіль-
шити питому вагу податку на доходи фізичних осіб 
(ПДФО) у надходженнях Зведеного бюджету Укра-
їни, оскільки індивідуальний прибутковий податок 
в європейських країнах займає провідне місце серед 
надходжень до бюджетів цих країн (табл. 1). Але сьо-

годні податок на доходи фізичних осіб не набув ролі 
основного податку в Україні (значну питому вагу в 
доходах Зведеного бюджету України займає податок 
на додану вартість – близько 50%). 

Як бачимо з даних табл. 1, Україна займає одне з 
останніх місць у рейтингу (нижче показники у Бол-
гарії, Чехії, Хорватії, Кіпру, Литви, Польщі, Руму-
нії, Словаччини). Усе це свідчить про перекладання 
податків в Україні на юридичних осіб. 

При справлянні ПДФО застосовуються інстру-
менти податкового регулювання, спрямовані як на 
стимулювання, так і на обмеження податкових пільг 
для забезпечення соціального захисту населення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженням сутності податкового регулювання в опо-
даткуванні фізичних осіб займалися багато відомих 
вчених. Так, О.С. Вилкова [2] у своїй роботі при-


