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ПРО МОЖЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МАЖОРИТАРНОГО ПІДХОДУ
В ПОДАТКОВІЙ ПОЛІТИЦІ ПРИ ПРИЙНЯТТІ ПРОГРАМИ
СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Статтю присвячено питанням можливостей реалізації змін податкового законодавства,
які б мали підтримку в більшості населення. Мажоритарний підхід до змін податкового
законодавства вивчено на підставі реформування податку на доходи фізичних осіб. Аналізуються
недоліки нової редакції закону та причини, через які не відбулася очікувана детінізація доходів
громадян.
Нині, коли у суспільстві знову виникла по
треба у перегляді податкових відносин [5], важ
ливо визначити принципи внесення змін до по
даткового законодавства, які знайдуть підтримку
в більшості населення і відповідатимуть страте
гічним завданням національного розвитку. Тому
необхідно проаналізувати як запроваджені, так
і можливі зміни податкового законодавства з
точки зору їх законодавчого затвердження Вер
ховною Радою, реалізації та позитивного впливу
на подальший економічний розвиток. Податко
вим відносинам властиві тісні взаємозв'язки, за
яких зміна одних податкових ставок неминуче
призведе до змін в усій податковій системі [11].
Зважаючи на це, у Податковому кодексі слід вра
хувати вплив цих змін як на бюджет України, так
і на всі сфери економічного та соціального життя
країни, щоб у майбутньому уникнути внесення
безкінечних поправок. Оскільки Податковий ко
декс - зведення податкових законів, яке визна
чає податкову політику на довготривалий період,
необхідно визначити базові принципи його побу
дови. Однак, ймовірно, зміни податкових відно
син будуть реалізовуватись поступово, з огляду
на невдалі спроби втілення Податкового кодексу
в минулому [14]. Такий варіант розвитку подій
випливає також зі значної політичної поляризації
українського суспільства, зумовленої її значною
майновою та дохідною стратифікацією [4].
Минулий рік не вніс прозорості у вибір стра
тегії розвитку української економіки. Виголошені
під час «помаранчевої революції» заяви про
зменшення податкового навантаження на еконо
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міку не були реалізовані, оскільки суперечили
яскраво вираженій соціальній складовій політи
ки уряду, спрямованої на розширення електо
ральної бази до парламентських виборів 2006 р.
за рахунок найменш забезпечених прошарків
населення. Спроба наближення мінімальних
пенсії і зарплати до прожиткового мінімуму, бе
зумовно, на деякий час розширила підтримку
електорату, але водночас призвела до негатив
них наслідків - підвищення темпів інфляції, по
яви розриву між доходами пенсійного фонду
і його витратами, негативно вплинула на темпи
розвитку економіки. Це значною мірою усклад
нило реалізацію давно очікуваного зменшення
рівня соціальних платежів, яке разом із зменшен
ням рівня доходів громадян (з 01.01.2004 [6])
повинно було сприяти детінізації фонду оплати
праці.
Як об'єднати завдання ефективності та соці
альної спрямованості? Як реалізувати мету стра
тегічного розвитку (ex ante) і вирішення питань
сьогодення (ex post)? Яким повинен бути Подат
ковий кодекс України, що його безрезультатно
намагається прийняти парламент України протя
гом уже 10 років [13]? На наступних парламент
ських виборах, за прогнозами, жодна з політич
них сил не матиме більшості у парламенті; більш
того, ситуативне блокування з метою прийняття
окремих законопроектів також видається мало
ймовірним. На прикладі діяльності українського
парламенту можна наочно продемонструвати дію
теореми Ерроу про неможливість реалізації ма
жоритарного підходу за наявності більш, ніж
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Рис. 1. Податковий тиск на громадян до та після реформи прибуткового податку 2004 р.

0

1

2

3

4

5

Ig χ
Рис. 2. Відсотки виграшу громадян у результаті проведення податкової реформи

З рис. 2 випливає, що найбільший виграш до 27% - отримали громадяни із значним рівнем
доходів (понад 10 тис. грн.). Виграш громадян
із незначними доходами є не таким великим і не
перевищує 10%.
Зміна податкового навантаження довела ре
альну відповідність Парето ефективності прове
деної реформи. Слід наголосити, що виграш (аб
солютний і відносний) високодохідних верств
населення істотно перевищив аналогічний показ
ник середньо- і низькодохідних. До недоліків
варто віднести запізнення із проведенням рефор
ми (ефективна ставка прибуткового податку сяг
нула у 2004 р. 16%), що призвело до суттєвих
зменшень надходжень після реформування. Крім
того, введення соціальної податкової пільги за
мість неоподатковуваного мінімуму порушило
один із базових принципів оподаткування - не
порушність наявної щодо оподаткування ієрархії
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грн
Рис. 3. Залежність доходу після оподаткування від доходу
до оподаткування

збільшення стрибка у доходах після оподатку
вання (до 0,13 МЗ).
Однак у цілому перехід до пласкої шкали опо
даткування був позитивно сприйнятий платника
ми податків. Про це можна говорити, виходячи
з того, що більшість політичних сил приписує
собі ініціативу його проведення. Логіка ринко
вого розвитку диктує необхідність виведення з
тіні доходів громадян (надання кредитів, медич
ного страхування), що неможливо зробити без
зменшення ставки соціальних платежів. У цьому
разі інтереси представників найманої робочої
сили і роботодавців суттєво розходяться: перші
зацікавлені в детіназації фонду оплати праці,
другі - ні. Тому необхідно здійснити зміну по
даткового законодавства, яка вирішили б цю кон
фліктну ситуацію і здобула б підтримку більшості
населення. Нерозв'язаним питанням залишається
ліквідація розриву між дохідною і витратною
статтями Пенсійного фонду. Зважаючи на це,
зменшення ставки соціальних платежів дове
деться проводити поетапно, що, вочевидь, буде
позитивно сприйнято більшістю соціуму.
Щодо оподаткування праці (оподаткування
доходів фізичних осіб), то, по-перше, слід ви
правити недоліки чинного законодавства, вико
нання якого порушує ієрархію доходів до опо
даткування та відносить до платоспроможних
громадян, доходи яких перевищують 1,4 прожит
кового мінімуму. Це суттєво зменшить податко
ве навантаження на громадян із доходами від 600
до 1000 грн. Зробити це можна через заміну
соціальної податкової пільги на неоподаткований
мінімум. Такий крок повинен ураховувати значні
втрати місцевих бюджетів, які зростуть, якщо не
зробити заміну податкової пільги на неоподтакований мінімум у 2007 р.
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що за чинної системи оподаткування (τ, = 25%,
τ2= 13%) дає загальну ставку соціальних пла
тежів на рівні 16%. З 2007 ρ. ( τ 2 = 15%) ставка
соціальних платежів, яка сприяє детінізації фон
ду оплати праці, дорівнює 13,3%.
Висновки
1. З огляду на суттєвість дохідної неоднорід
ності суспільства, запровадження Податкового
кодексу як зведення законів найближчим часом
малоймовірне через прогнозовану відсутність
більшості у Верховній Раді.
2. Реформування податкового законодавства
повинно здійснюватися покрокового на основі
мажоритарного підходу та Парето ефективності.
3. Спочатку слід виправити недоліки чинного
законодавства, до яких належить введення соці
альної податкової пільги щодо податку на доходи
фізичних осіб, яку слід замінити на неоподатко
вуваний мінімум. Крім того, необхідно запрова
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дити оподаткування доходів від капіталу (акцій,
облігацій, банківських депозитів) за нульовою
ставкою.
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перехід до диференціальної шкали оподаткуван
ня ПДВ із суттєвим їх зменшенням на товари
першої необхідності. При цьому слід ретельно
простежити за виконанням бюджетного обме
ження з урахуванням надходжень не тільки від
ПДВ, а й від інших податків (податку на прибу
ток, акцизного збору) [11].
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податкових ставок, що сприятиме вирішенню
конфліктної ситуації між найманим працівником
і роботодавцем. Однак нинішнє економічне ста
новище дозволяє зробити цей крок тільки посту
пово (шляхом поетапного зменшення соціальних
платежів).
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TAX POLICY, E C O N O M I C A L D E V E L O P M E N T
AND MAJORITY STRATEGY REALIZATION

The article is devoted to the problems of tax laws changing on the base of majority strategy. Majority
strategy is analyzed on the example changing the profit tax. The reasons of falling in hidden profits
reduction are analyzed.

