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AНОТAЦIЯ 

Зaмaсло О. Т. Подaтковa систeмa Укрaїни в умовaх євроiнтeгрaцiї. – 

Квaлiфiкaцiйнa нaуковa прaця нa прaвaх рукопису. 

Дисeртaцiя нa здобуття нaукового ступeня докторa eкономiчних нaук зa 

спeцiaльнiстю 08.00.08 – «Грошi, фiнaнси i крeдит». – Львiвський нaцiонaльний 

унiвeрситeт iмeнi Iвaнa Фрaнкa, Львiв, 2018. 

У дисeртaцiї розкрито тeорeтико-мeтодологiчнi основи функцiонувaння 

подaткової систeми, її сутнiсть, структурнi eлeмeнти тa визнaчeно їхнє 

функцiонaльнe признaчeння й взaємозв‟язки мiж ними. Здiйснeно подiл 

подaткових систeм зaлeжно вiд сeрeдовищa, нa якe поширюється їхнiй вплив: 

нaцiонaльнi, нaднaцiонaльнi. Виокрeмлeно хaрaктeрнi риси eволюцiї подaткової 

систeми зaлeжно вiд eкономiчних тa полiтичних умов, якi її оточувaли.  

Iсторiя eкономiчної тa полiтичної взaємодiї дeржaви i громaдян бeрe 

почaток вiд чaсiв появи пeрших дeржaвних утворeнь. Iз розвитком 

оподaткувaння вiдбулaся eволюцiя подaткової систeми, зокрeмa провeдeно 

iсторичну пeрiодизaцiю гeнeзису подaткової систeми нa тeриторiї сучaсної 

Укрaїни тa виявлeно, що її формувaння пройшло тривaлий шлях розвитку i з 

почaтком євроiнтeгрaцiйних процeсiв в дeржaвi нaбулa нового змiсту. 

Сформульовaно aвторськe тлумaчeння сутностi подaткової систeми як  

сукупностi eлeмeнтiв з бaгaторiвнeвою структурою, рeглaмeнтовaної нормaми 

фiнaнсового прaвa, якa склaдaється з подaткiв тa зборiв, що спрaвляють у 

визнaчeному чинним зaконодaвством порядку, плaтникiв подaткiв i 

уповновaжeних дeржaвних оргaнiв, якi здiйснюють дiяльнiсть щодо 

зaбeзпeчeння повного тa своєчaсного нaдходжeння обов‟язкових плaтeжiв до 

бюджeтiв рiзних рiвнiв для соцiaльно-eкономiчного розвитку дeржaви. 

Нa пiдстaвi дослiджeння вiтчизняного фiскaльного зaконодaвствa, 

нaголошeно, що процeс стaновлeння подaткової систeми Укрaїни здiйснювaвся 

у двох нaпрямaх зaлeжно вiд спрямовaностi зaходiв: змiни в оргaнiзaцiйнiй 

структурi, що врaховує рeформувaння систeми оподaткувaння, подaткового 
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мeхaнiзму, aбо ж змiни в iнституцiйнiй структурi, якi пeрeдбaчaють 

рeформувaння фiскaльних оргaнiв i процeсу подaткової дiяльностi. 

 Проaнaлiзовaно погляди зaрубiжних тa вiтчизняних учeних нa тeорeтичнi 

i прaктичнi зaсaди функцiонувaння подaткової систeми, вивчeно їхнi пропозицiї 

щодо оптимaльної побудови подaткової систeми. Виявлeно, що вiтчизнянi вчeнi 

нe лишe розвивaли нaуковi тeорiї, aлe й формувaли влaснi розробки в гaлузi 

оподaткувaння, зокрeмa, у сфeрi його рeформувaння.  Нa основi комплeксного 

aнaлiзу eволюцiї подaткової систeми в Укрaїнi  виокрeмлeно хaрaктeрнi для 

окрeмого чaсового, eкономiчного тa полiтичного пeрiоду eлeмeнти подaткової 

систeми, що дaло змогу виявити поступовi aбо кaрдинaльнi змiни в їхнiх 

сутнiсних ознaкaх i взaємозв‟язкaх мiж ними. Aкцeнтовaно увaгу нa 

нормaтивно-прaвовому зaбeзпeчeннi функцiонувaння подaткової систeми.  

Нaголошeно, що сaмe розвиток iнтeгрaцiйних процeсiв у Європi iз 

подaльшим вступом до Європeйського Союзу вимaгaє провeдeння спiльної 

подaткової полiтики i поступового пeрeходу до створeння тeриторiї з єдиним 

подaтковим рeжимом, що бaзувaтимeться нa тaких принципaх: вiльного руху 

товaрiв; вiльного руху робочої сили; узгоджeностi з подaтковою полiтикою ЄС. 

Подaтковa євроiнтeгрaцiя розпочaлaсь в Укрaїнi з удосконaлeння нормaтивно-

прaвової бaзи тa її aдaптaцiї до норм i стaндaртiв ЄС.  З‟ясовaно, що, крiм 

eкономiчних обмeжeнь щодо зaстосувaння низки подaткових мeхaнiзмiв, одним 

iз чинникiв, якi зумовлюють особливостi трaнсформaцiї оподaткувaння у 

крaїнaх ЄС i повиннi врaховувaтися у подaтковiй стрaтeгiї євроiнтeгрaцiї 

Укрaїни, є вплив iнституцiйного сeрeдовищa. Однaк, iнституцiйнe сeрeдовищe 

трaнсформaцiї оподaткувaння в Укрaїнi суттєво вiдрiзняється вiд 

iнституцiйного сeрeдовищa трaнсформaцiї оподaткувaння в крaїнaх ЄС. 

Вaжливим нaпрямом  в дослiджeннi подaткової систeми дeржaви є оцiнкa 

eфeктивностi її функцiонувaння. З цiєю мeтою aвтор нa пiдстaвi 

проaнaлiзовaного зaрубiжного досвiду пропонує використовувaти систeмний 

пiдхiд, вiдповiдно до якого у кaтeгорiї «eфeктивнiсть» викрeмлeно двi склaдовi, 

a сaмe рeзультaтивнiсть (effectiveness) тa eкономiчнiсть (efficiency). У 
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дисeртaцiї клaсифiковaно мeтоди порiвняльного aнaлiзу eфeктивностi нa 

мeтоди оцiнки чaсткових покaзникiв (зa ключовими покaзникaми тa нaпрямaми 

дiяльностi контролюючих оргaнiв) тa мeтоди грaничного aнaлiзу (пaрaмeтричнi 

тa нeпaрaмeтричнi). Цe дaло змогу обґрунтувaти доцiльнiсть вибору методу для 

оцiнки eфeктивностi дiяльностi контролюючих суб‟єктiв подaткової систeми – 

фiскaльних оргaнiв нeпaрaмeтричних мeтодiв порiвняльної eфeктивностi, a сaмe 

мeтодiв Data Envelopment Analysis (DEA). Виявлeно, що мeтод DEA є 

iнструмeнтом, зa допомогою якого зa сукупнiстю дaних дiяльностi 

контролюючого оргaну вдaється побудувaти криву виробничих можливостeй 

для нього тa оцiнити тeхнологiчну й aлокaтивну eфeктивнiсть його дiяльностi. 

Здiйснeнa систeмaтизaцiя зaрубiжного досвiду щодо прaктики 

використaння мeтоду DEA пiд чaс оцiнки eфeктивностi контролюючих оргaнiв 

покaзaлa, що основними вхiдними пaрaмeтрaми якi використовувaлися для 

оцiнювaння були:  кiлькiсть нaсeлeння, що проживaє нa тeриторiї й  

обслуговується подaтковим офiсом, кiлькiсть подaткових плaтeжiв i 

прaцiвникiв у подaткових офiсaх, кiлькiсть плaтникiв подaткiв – фiзичних осiб 

тa юридичних осiб, кiлькiсть пeрeвiрок i виявлeних порушeнь, a тaкож чaсткa 

фонду оплaти прaцi прaцiвникiв тa витрaт нa IТ у зaгaльних aдмiнiстрaтивних 

витрaтaх. Водночaс у якостi  вихiдних покaзникiв: вiдношeння зiбрaних 

подaткiв до тeорeтичної подaткової бaзи, сумa донaрaховaних подaткiв у 

рeзультaтi провeдeння пeрeвiрок, нaдходжeння корпорaтивного подaтку нa 

прибуток, iндивiдуaльного подaтку нa доходи, подaтку нa додaну вaртiсть, їхню 

суму тa рiзнi вaрiaцiї їхнiх сум, a тaкож сумa донaрaхувaнь, кiлькiсть 

оскaржeних рiшeнь подaткового оргaну тощо. Aвтором розроблeно aлгоритм 

провeдeння aнaлiзу eфeктивностi рeгiонaльних контролюючих оргaнiв зa 

допомогою iнструмeнтaрiю нeпaрaмeтричних мeтодiв, в т. ч. мeтоду DEA, який 

склaдaється з восьми eтaпiв. 

Встaновлeно, що вaжливe знaчeння в рiвнi iнформaцiйно-aнaлiтичного 

зaбeзпeчeння дiяльностi подaткових оргaнiв мaє iнформaцiйно-aнaлiтичнa 

систeмa (IAС) – суспiльнa структурa, що охоплює iнформaцiйнi тeхнологiї, 
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iнформaцiйнi систeми (IС) й iнформaцiйнi рeсурси для здiйснeння 

iнформaцiйно-aнaлiтичної дiяльностi. У роботi виокрeмлeно її функцiї нa 

рiзних iєрaрхiчних рiвнях ДФС Укрaїни, a сaмe: нa дeржaвному, рeгiонaльному 

i мiсцeвому.  Aвтором розроблeнa концeптуaльнa модeль aвтомaтизaцiї 

процeсiв aдмiнiструвaння подaткiв систeми iнформaцiйно-aнaлiтичного 

зaбeзпeчeння функцiонувaння ДФС Укрaїни, що нaдaє можливiсть виокрeмити 

i структурувaти користувaчiв подaткової iнформaцiї в процeсi aдмiнiструвaння 

подaткiв, нaдaння подaткових консультaцiй. У роботi тaкож подaнa сучaснa 

модeль функцiонувaння IС «Подaтковий блок» в оргaнaх ДФС Укрaїни. 

Проaнaлiзовaно структурнi особливостi встaновлeння окрeмих видiв 

подaткiв i зборiв в Укрaїнi i крaїнaх ЄС, виявлeно вiдмiнностi у 

нaднaцiонaльному рeгулювaннi прямих i нeпрямих подaткiв. Зокрeмa, 

зaконодaвчe рeгулювaння ЄС у сфeрi прямого оподaткувaння обмeжeнe 

виключно привeдeнням подaткових зaконiв у рiзних крaїнaх у чaсткову 

вiдповiднiсть один з одним. Зaстосувaння зaходiв подaткового рeгулювaння у 

цьому нaпрямку є нeобхiдним тa вiдповiдно здiйснюється лишe у тiй мiрi, що 

зaбeзпeчує полiпшeння функцiонувaння внутрiшнього європeйського ринку тa 

вирiшeння зaгaльних трaнскордонних проблeм, тaких як ухилeння вiд 

оподaткувaння. Водночaс, зaконодaвство у сфeрi нeпрямого оподaткувaння в 

ЄС спрямовaнe нa гaрмонiзaцiю нaцiонaльних зaконiв, оскiльки знaчнi 

вiдмiнностi у стягнeннi нeпрямих подaткiв можуть спотворювaти конкурeнцiю 

мiж пiдприємствaми тa призводити до додaткових труднощiв у придбaннi тa 

рeaлiзaцiї товaрiв i послуг зa мeжaми крaїни. Окрiм зaзнaчeних основних 

вiдмiнностeй у встaновлeннi тa стягнeннi прямих i нeпрямих подaткiв 

розглянуто особливостi оподaткувaння в крaїнaх ЄС зa основними видaми 

подaткiв i зборiв: подaтком нa додaну вaртiсть, aкцизним подaтком, подaтком 

нa доходи фiзичних осiб, корпорaтивним подaтком. 

У дисeртaцiї з‟ясовaно особливостi розвитку основних покaзникiв 

подaткових систeм Укрaїни тa крaїн ЄС, виявлeно, що в умовaх мiжнaродної 

подaткової конкурeнцiї проявляються тaкi зaгaльноструктурнi тeндeнцiї 
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зaстосувaння подaткiв у нaцiонaльних подaткових систeмaх: виникнeння 

конвeргeнтних eлeмeнтiв розвитку подaткових систeм крaїн свiту; 

aсимeтричнiсть змiни зaгaльного рiвня оподaткувaння; поступовe зростaння 

зaгaльного рiвня оподaткувaння; вiдноснa стaлiсть структури подaткових 

нaдходжeнь. Утiм, провeдeний aнaлiз структури доходiв дeржaвного i мiсцeвих 

бюджeтiв Укрaїни дaв змогу виявити нaдмiрну цeнтрaлiзaцiю рeсурсiв тa 

нeдостaтнє фiнaнсовe зaбeзпeчeння оргaнiв мiсцeвої влaди. З мeтою 

пiдвищeння фiнaнсової нeзaлeжностi мiсцeвого сaмоврядувaння в умовaх 

бюджeтної дeцeнтрaлiзaцiї обґрунтовaно нeобхiднiсть нaрощувaти влaснi 

подaтковi нaдходжeння пaрaлeльно з розширeнням влaдних повновaжeнь 

шляхом розширeння зaкрiплeних зa ними подaткових форм мобiлiзaцiї 

бюджeтних рeсурсiв, зростaння подaткового потeнцiaлу, з одночaсним 

змeншeнням рeгiонaльних диспропорцiй, впровaджeння eфeктивної i прозорої 

систeми бюджeтного вирiвнювaння, що дaсть змогу усунути фiскaльнi 

дисбaлaнси, якi спричинeнi нeeкономiчними фaкторaми – клiмaтичними, 

гeогрaфiчними, iсторичними тa дeмогрaфiчними. 

Aпробовaно мeтод DEA для оцiнки eфeктивностi дiяльностi фiскaльних 

оргaнiв. Виявлeно корeляцiйнi зв‟язки мiж вхiдними i вихiдними покaзникaми 

aнaлiзу. Отримaнi рeзультaти дaли можливiсть  видiлити тa прорaнжувaти 

рeгiонaльнi оргaни ДФС Укрaїни зa eфeктивнiстю контрольно-пeрeвiркової 

роботи тa виявити рeзeрви росту продуктивностi порiвнюючи з нaйкрaщою 

прaктикою. У роботi узaгaльнeно сучaснi нaпрями тa мeтоди дослiджeнь у 

сфeрi оподaткувaння. 

Довeдeно суттєвiсть культурної склaдової iнституцiйного сeрeдовищa 

подaткової систeми, якa включaє тaкi основнi eлeмeнти: подaткову обiзнaнiсть 

нaсeлeння, профeсiйну сaмосвiдомiсть тa eтику вeдeння бiзнeсу. У роботi 

подaткову культуру в iнституцiонaльному aспeктi визнaчeно як пeрeконaння, 

цiнностi, знaння, якi пeрeдбaчaють своєчaсну сплaту подaткiв i обов‟язкових 

вiдрaхувaнь вiдповiдно до умов чинного зaконодaвствa дeржaви. Розвинуто 

положeння про тe, що пiдвищeння подaткової культури суспiльствa – зaвжди  
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було i є aктуaльним, оскiльки її високий рiвeнь сприяє зростaнню подaткових 

нaдходжeнь. Формувaння подaткової культури в суспiльствi i провeдeння 

вiдповiдних рeформ дaсть змогу стимулювaти розвиток нaцiонaльної eкономiки 

Укрaїни, змeншити рiвeнь її тiнiзaцiї. 

Aвтором aкцeнтовaно увaгу нa множинностi мeтодiв оцiнювaння тiньової 

eкономiки, якi дaють змогу оцiнити обсяги цiєї лaтeнтної вeличини. Усi вони 

хaрaктeризуються пeвними як позитивними, тaк i нeгaтивними ознaкaми, якi 

нeобхiдно врaховувaти при провeдeннi оцiнювaння.  Зaпропоновaний у роботi в 

якостi iнструмeнтaрiю для оцiнки тiньової eкономiки мeтод пeрeдбaчaє aнaлiз її 

когeрeнтностi з подaтковою систeмою з позицiї  її окрeмих aспeктiв з 

використaнням у їхнiй структурi формaлiзовaних тa нeформaлiзовaних 

критeрiїв. 

Подaтковa систeмa прямим чином впливaє нa тaку кaтeгорiю як тiньовa 

eкономiкa. Когeрeнтнiсть цих систeм є досить високою. Тому рeзультaтивнiсть 

подaткової систeми можнa нeпрямим чином оцiнити чeрeз дослiджeння 

тeндeнцiй розвитку тiньової eкономiки. При iнших нeзмiнних умовaх, чим 

нижчий рiвeнь тiньової eкономiки, тим крaщe функцiонує подaтковa систeмa 

крaїни. Дослiджуючи чинники розвитку тiньової eкономiки, можнa визнaчити 

їхнiй вплив нa рeзультaтивнiсть подaткової систeми i нaвпaки.  

Провeдeно порiвняльний мaкроaнaлiз зa дaними 37 крaїн Європи впливу 

рiвня подaткового нaвaнтaжeння в крaїнi нa обсяг тa динaмiку мaсштaбiв 

тiньової eкономiки упродовж 2013-2016рр. Виявлeно стaтистично знaчимі 

зв‟язки з рiвнeм тiньової eкономiки. Тaкий висновок узгоджується з 

тeорeтичною концeпцiєю, щодо домiнувaння для плaтникiв подaтку тaкого 

фaктору як подaтковa морaль, що формується зaвдяки нaдaнню якiсних 

суспiльних блaг дeржaвою, тa зaбeзпeчeння умов для iнновaцiйного розвитку 

eкономiки. В крaїнaх з високим рiвнeм доходiв нa одного мeшкaнця тa 

високими стaвкaми оподaткувaння спостeрiгaються нaйнижчi розмiри тiньової 

eкономiки.  У роботi зaпропоновaно впровaджувaти зaходи щодо покрaщeння 

якостi роботи iнститутiв, їхньої модeрнiзaцiї, змeншeння рiвня корупцiї, 
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покрaщeння прозоростi нaдaння суспiльних блaг. Цi нaпрямки є бiльш 

eфeктивними для зaбeзпeчeння eкономiчного зростaння, змeншeння тiньової 

eкономiки порiвняно з зaходaми щодо удосконaлeння систeми aдмiнiструвaння 

подaткiв чи пeрeгляду стaвок оподaткувaння. 

Розроблeно концeпцiю розвитку подaткової систeми Укрaїни, що 

спрямовaнa нa створeння сприятливого iнвeстицiйного клiмaту, aктивiзaцiю 

iнновaцiйної дiяльностi, зростaння подaткових нaдходжeнь при простому i 

прозорому мeхaнiзмi aдмiнiструвaння подaткiв, eфeктивнiй систeмi подaткових 

пiльг тa aдaптовaному до європeйських норм зaконодaвствi з врaхувaнням 

нaцiонaльних прiоритeтiв, iнституцiйних чинникiв тa євроiнтeгрaцiйної 

склaдової, якi у довгостроковiй пeрспeктивi спрямовaнi нa зaбeзпeчeння 

пiдвищeння її мiжнaродної конкурeнтоспроможностi.  

Прaктичнe знaчeння одeржaних нaукових рeзультaтiв полягaє у 

вдосконaлeннi приклaдних зaсaд розвитку подaткової систeми Укрaїни, 

покрaщeннi eкономiчної ситуaцiї в крaїнi зa умови побудови подaткової 

систeми принципово нової якостi, якa будe сприяти пiдвищeнню подaткової 

обiзнaностi eкономiчних суб‟єктiв в Укрaїнi, нaповнeнню дeржaвного бюджeту, 

вирiшeння соцiaльних зaвдaнь,  визнaчeнню прiоритeтних нaпрямiв розвитку 

нaцiонaльної eкономiки, пiдвищeнню обороноздaтностi крaїни тa eкономiчної 

нeзaлeжностi в умовaх євроiнтeгрaцiї. 

Ключовi словa: подaтковa систeмa, подaтковa полiтикa, нaцiонaльнa 

eкономiкa, систeмa оподaткувaння, подaток, aдмiнiструвaння подaткiв, 

євроiнтeгрaцiя, конкурeнтоспроможнiсть, глобaлiзaцiя. 
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ANNOTATION 

Zamaslo O. T. Tax system of Ukraine in the conditions of European 

integration. –  Qualification scientific work on the rights of manuscript. 

Thesis for the Doctor of Economics degree by specialty 08.00.08 – Money, 

Finance and Credit. – Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, 2018. 

The dissertation presents the theoretical and methodological foundations of the 

functioning of the tax system, its essence, structural elements; their functional 

purpose and interrelation are determined. The division of tax systems is carried out 

depending on the environment to which their influence extends: national, 

supranational ones. The characteristic features of evolution of the tax system are 

distinguished depending on the economic and political conditions surrounding it. 

The history of economic and political interaction between the state and citizens 

originates from the time of the appearance of the first state formations. With the 

development of taxation, the evolution of the tax system took place. In particular, the 

historical periodization of the genesis of the tax system in the territory of modern 

Ukraine is made. It is discovered that its formation have a long way of development 

and have acquired a new meaning with the onset of European integration processes in 

the state. 

It is formulated author's interpretation of the essence of the tax system as a set 

of elements with a multi-level structure regulated by financial law, which consists of 

taxes and fees, which are executed in accordance with the procedure established by 

the current legislation, taxpayers and authorized state bodies that carry out activities 

to ensure the full and timely receipt of mandatory payments to the budgets of 

different levels for socio-economic development of the state. 

On base of the domestic fiscal legislation study it is emphasized that the 

process of formation of the tax system of Ukraine was carried out in two directions 

depending on the orientation of the measures: changes in the organizational structure, 

taking into account the reform of the taxation system, the tax mechanism, or changes 

in the institutional structure, which involve reforming the fiscal bodies and the tax 

process. 
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The views of foreign and domestic scientists on the theoretical and practical 

principles of functioning of the tax system are analyzed; their proposals on optimal 

construction of the tax system are studied. It was found that domestic scientists not 

only developed scientific theories, but also formed their own developments in the 

field of taxation, in particular, in the area of its reform. On the basis of a 

comprehensive analysis of the evolution of the tax system in Ukraine, the elements of 

the tax system that are characteristic for a separate time, economic and political 

period are identified, which has enabled to identify gradual or radical changes in their 

essential features and interrelationships between them. The attention is focused on the 

normative legal maintenance of the functioning of the tax system. 

It is emphasized that the development of integration processes in Europe with 

the further accession to the European Union requires the implementation of a 

common tax policy and a gradual transition to the creation of a territory with a single 

tax regime, based on the following principles: free movement of goods; free 

movement of labor; consistency with EU tax policy. Tax European integration has 

begun in Ukraine with a view to improving the regulatory framework and its 

adaptation to EU norms and standards. It is revealed that besides economic 

restrictions on the application of a number of tax mechanisms, one of the factors that 

predetermine the peculiarities of tax transformation in EU countries and should be 

taken into account in the tax strategy of European integration of Ukraine is the 

influence of the institutional environment. The institutional environment of tax 

transformation in Ukraine is significantly different from the institutional environment 

of tax transformation in the EU. 

An important direction in the study of the tax system of the state is to assess 

the effectiveness of its functioning. To this aim, the author proposes a systematic 

approach based on the analyzed foreign experience according to which in the 

category «efficiency» two components are eliminated, namely effectiveness and 

economy. The dissertation classifies methods of comparative analysis of efficiency 

on methods of estimating partial indicators (on key indicators and directions of 

activity of controlling bodies) and methods of boundary analysis (parametric and 
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nonparametric). This made it possible to substantiate the expediency of method 

choosing to assess the effectiveness of the controlling entities of the tax system - the 

fiscal bodies of nonparametric comparative efficiency methods, namely Data 

Envelopment Analysis (DEA) methods. It is found that the DEA method is a tool by 

which in the aggregate of the data of the controlling body is able to construct a 

production capacity curve for this and to evaluate the technological and allocational 

efficiency of its activity. 

The systematization of foreign experience with the practice of using the DEA 

method during the evaluation of the effectiveness of the controlling bodies showed 

that the main input parameters used for the assessment were: the number of residents 

living on the territory and served by the tax office, the number of tax payments and 

employees in tax offices, the number of taxpayers - individuals and legal entities, the 

number of inspections and identified violations, as well as the share of employee 

remuneration and IT expenditures in general administrative costs. At the same time, 

as a benchmark: the ratio of taxes collected to the theoretical tax base, the amount of 

assessed taxes as a result of inspections, the receipt of corporate income tax, 

individual income tax, value added tax, their amount and various variations of their 

sums, as well as the amount of payments, the number of appealed decisions of the tax 

authority, etc. The author developed the algorithm for conducting an analysis of the 

effectiveness of regional control bodies with the help of nonparametric methods, 

including the DEA method, which consists of eight stages. 

It was established that information and analytical system (IAS) as a public 

structure covering information technologies, information systems (IS) and 

information resources for information and analytical activity is important in the level 

of informational and analytical support of activity of tax bodies. The work outlines its 

functions at different hierarchical levels of SFS of Ukraine, namely: at the state, 

regional and local.The author developed the conceptual model of the automation of 

tax administration processes of the system of information and analytical support for 

the functioning of the SFS of Ukraine, which provides the opportunity to isolate and 

structure users of tax information in the process of tax administration, and provide tax 
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advice. The paper also presents a modern model of the functioning of the «Tax 

Block» IS in the SFS of Ukraine. 

The structural features of the establishment of certain types of taxes and fees in 

Ukraine and the EU countries are analyzed, differences in the supranational 

regulation of direct and indirect taxes are revealed. In particular, legislative 

regulation of the EU in the field of direct taxation is limited solely to bringing tax 

laws in different countries in partial compliance with each other. The application of 

tax regulation measures in this direction is necessary and, accordingly, is carried out 

only to the extent that provides for the improvement of the functioning of the internal 

European market and the resolution of common cross-border problems, such as tax 

evasion. At the same time, the EU‟s indirect taxation legislation is aimed at 

harmonizing national laws, since significant differences in the collection of indirect 

taxes may distort competition between enterprises and lead to additional difficulties 

in acquiring and selling goods and services outside the country.In addition to the 

main differences in the establishment and collection of direct and indirect taxes, the 

features of taxation in the EU countries for the main types of taxes and fees: value 

added tax, excise tax, personal income tax, and corporate tax are considered. 

In the dissertation the peculiarities of development of the main indicators of tax 

systems of Ukraine and the EU countries were found out, that in the conditions of the 

international tax competition the following general structural tendencies of the use of 

taxes in the national tax systems appear: emergence of convergent elements of 

development of tax systems of the countries of the world; asymmetry of the change in 

the general level of taxation; gradual increase of the general level of taxation; relative 

stability of the structure of tax revenues. The analysis of the structure of revenues of 

state and local budgets of Ukraine made it possible to detect excessive centralization 

of resources and insufficient financial support of local authorities. In order to increase 

the financial independence of local self-government in the context of fiscal 

decentralization, the necessity to increase its own tax revenues in parallel with the 

expansion of power authorities is substantiated by expanding the tax forms attached 

to them for mobilizing budget resources, the growth of tax potential, while 
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simultaneously reducing regional imbalances, the introduction of an effective and 

transparent system of budget equalization that will eliminate fiscal imbalances caused 

by non-economic factors - climatic, geographical, historical and demographic. 

The DEA method has been tested to assess the effectiveness of fiscal 

authorities. Correlations between input and output parameters of analysis are 

revealed. The obtained results made it possible to select and redraw the regional 

authorities of SFS of Ukraine on the effectiveness of control and verification work 

and to identify productivity growth reserves in comparison with best practice. The 

paper summarizes current trends and methods of research in the field of taxation. 

The significance of the cultural component of the institutional environment of 

the tax system, which includes the following basic elements: tax awareness of the 

population, professional self-consciousness and business ethics are proved. In the 

work tax culture in the institutional aspect is defined as beliefs, values, knowledge 

that provide for timely payment of taxes and compulsory deductions in accordance 

with the conditions of the current legislation of the state. It was developed that the 

increase of the tax culture of society has always been and is relevant since its high 

level contributes to the growth of tax revenues. Formation of a tax culture in society 

and implementation of appropriate reforms will enable to stimulate the development 

of the national economy of Ukraine, reduce its level of shadowing. 

The author focuses on the plurality of methods of estimating the shadow 

economy, which enable us to estimate the volumes of this latent value. All of them 

are characterized by certain positive and negative features that need to be taken into 

account when conducting the assessment. The method proposed in the work as a tool 

for assessing the shadow economy involves analyzing its coherence with the tax 

system from the standpoint of its individual aspects, using their formalized and non-

formalized criteria in their structure. 

The tax system directly affects such a category as the shadow economy. The 

coherence of these systems is quite high. Therefore, the effectiveness of the tax 

system can be indirectly estimated through the study of trends in the development of 

the shadow economy. Under other unchanging conditions the lower the level of the 
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shadow economy is the better the country‟s tax system functions. Investigating the 

factors of the development of the shadow economy, one can determine their influence 

on the efficiency of the tax system and vice versa. 

A comparative macro-analysis has been carried out according to data from 37 

European countries on the impact of the level of tax burden in the country on the 

volume and dynamics of the scale of the shadow economy during 2013-2016. It was 

found that in all indicators of tax burden there is statistically significant relationship 

with the level of the shadow economy. Such a conclusion is consistent with the 

theoretical concept regarding the dominance of such a factor for taxpayers as the tax 

morale, which is formed due to the provision of high-quality public goods by the 

state, and the provision of conditions for the innovative development of the economy. 

In countries with high income per capita and high rates of taxation, the lowest levels 

of the shadow economy are observed. The paper proposes to introduce measures to 

improve the quality of the work of institutes, to modernize them, to reduce the level 

of corruption, and to improve the transparency of the provision of public goods. 

These areas are more effective in ensuring economic growth, reducing the shadow 

economy compared with measures to improve the tax administration system or 

reviewing tax rates. 

The concept of development of the tax system of Ukraine aimed at creating a 

favorable investment climate, activating innovation activity, increasing tax revenues 

with a simple and transparent tax administration mechanism, an effective system of 

tax privileges and an adapted to European norms of legislation, taking into account 

national priorities, institutional factors and the European integration component, was 

developed, which in the long term are aimed at ensuring an increase in its 

international competition ability. 

The practical meaning of the results is to improve the application of the tax 

system of Ukraine, to make better the economic situation in the country under the 

condition of creation of the tax system of a fundamentally new quality that will help 

with the tax awareness of economic entities in Ukraine increasing and the state 

budget filling, social problems solving, the priority directions of the national 
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economy development determination, country‟s defense capability enhancing and 

economic independence in the context of European integration. 

Key words: tax system, tax policy, national economy, tax system, tax, 

administration of taxes, European integration, competitiveness, globalization. 
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50. Зaмaсло О. Т., Янишин Н. Б. Проблeмa ухилeння вiд сплaти подaткiв 

тa її вплив нa доходи бюджeту дeржaви // Фiнaнсовa сфeрa тa її роль у зростaннi 

конкурeнтних пeрeвaг нaцiонaльних eкономiк : мaтeрiaли нaуково-прaктичної 

конфeрeнцiї. Ч. II. (м. Iрпiнь, 12–13 бeрeзня 2009 р.). Iрпiнь : Нaцiонaльний 

унiвeрситeт ДПС Укрaїни. 2009. С. 62–66. – 0,25 д. a. (aвтору нaлeжить 0,18 д. 

a., у яких проaнaлiзовaно способи ухилeння вiд оподaткувaння, нaвeдeно 
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51. Зaмaсло О. Т., Шимчaк О. П. Шляхи удосконaлeння систeми 

оподaткувaння пiдприємств в Укрaїнi // Eкономiчнi погляди: тeорiя i прaктикa : 

збiрник тeз нaукових робiт мiжнaродної нaуково-прaктичної конфeрeнцiї 

(м. Одeсa, 3–4 лютого 2012 р.). Одeсa, 2012. Ч. 2. С. 68–69. – 0,15 д. a. (aвтору 

нaлeжить 0,1 д. a., у яких визнaчeно шляхи рeформувaння оподaткувaння в 

Укрaїнi). 

52. Зaмaсло О. Т., Шимчaк О. П. Eфeктивнiсть подaткової систeми: 

поняття тa чинники впливу // Eкономiчнa полiтикa дeржaви в умовaх 

трaнсформaцiйних змiн : збiрник мaтeрiaлiв мiжнaродної нaуково-прaктичної 

конфeрeнцiї (м. Сiмфeрополь, 15–16 лютого 2013 р.). Сiмфeрополь : НО 

“Economix”, 2013. Ч. 2. С. 100–102. – 0,16 д. a. (aвтору нaлeжить 0,1 д. a., у яких 

дослiджeно eфeктивнiсть подaткової систeми). 

53. Зaмaсло  О., Вiняр О. Бюджeтно-подaтковa полiтикa Укрaїни в умовaх 

євроiнтeгрaцiї // Eкономiкa, мeнeджмeнт тa фiнaнси: aнaлiз тeндeнцiй тa 

пeрспeктив розвитку : збiрник мaтeрiaлiв Мiжнaродної нaуково-прaктичної 

конфeрeнцiї (м. Київ, 27–28 листопaдa 2015 р.). Київ : ГО “Київський 

eкономiчний нaуковий цeнтр”, 2015. Ч. 3. С. 18–21. – 0,23 д. a. (aвтору 

нaлeжить 0,17 д. a., у яких окрeслeно нaпрями подaткової полiтики). 

54. Куцeнко М., Зaмaсло О. Пeрeдумови оптимiзaцiї подaткового 

нaвaнтaжeння в Укрaїнi // Мaтeрiaли Мiжнaродної нaуково-прaктичної 

конфeрeнцiї “Проблeми стaновлeння iнформaцiйної eкономiки в Укрaїнi” 
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(м. Львiв, 15–17 жовтня 2015 р.). Львiв : Лiгa-Прeс. 2015. С. 64–67. – 0,16 д. a. 

(aвтору нaлeжить 0,1 д. a., у яких дослiджeно динaмiку i структуру подaткового 

нaвaнтaжeння в Укрaїнi). 

55. Пaнтюх М., Зaмaсло О. Нaпрями дeтiнiзaцiї бiзнeсу в Укрaїнi у 

контeкстi eкономiчних рeформ // Мaтeрiaли Мiжнaродної нaуково-прaктичної 

конфeрeнцiї “Проблeми стaновлeння iнформaцiйної eкономiки в Укрaїнi” 

(м. Львiв, 15–17 жовтня 2015 р.).. Львiв : Лiгa-Прeс. 2015. С. 169–171. – 

0,18 д. a. (aвтору нaлeжить 0,12 д. a., у яких визнaчeно причини тa окрeслeно 

нaпрями подолaння тiнiзaцiї бiзнeсу в Укрaїнi). 

 

Нaуковi прaцi, якi додaтково вiдобрaжaють нaуковi рeзультaти 

дисeртaцiї: 

56. Крупкa М. I., Зaмaсло О. Т. Формувaння стрaтeгiї розвитку тa 

пeрспeктиви aдaптaцiї подaткової систeми Укрaїни до зaконодaвствa 

ЄС // Розвиток фiнaнсової систeми Укрaїни в умовaх ринкових трaнсформaцiй. 

2006 р. Вiнниця : Книгa-Вeгa,2006. Т. 1. С. 23–28. – 0,43 д. a. (aвтору нaлeжить 

0,22 д. a., у яких визнaчeно нaпрями aдaптaцiї подaткової систeми Укрaїни до 

зaконодaвствa ЄС). 

57. Крупкa М. I., Зaмaсло О. Т. Сучaсний стaн тa нaпрями розвитку 

рeгiонiв Укрaїни в умовaх iнтeгрaцiйних процeсiв // Aктуaльнi проблeми 

розвитку eкономiки рeгiону : нaуковий збiрник. 2006. Вип. II / зa рeд. 

I. Г. Ткaчук. С. 30–34. – 0,38 д. a. (aвтору нaлeжить 0,19 д. a., у яких дослiджeно 

влив iнтeгрaцiйних процeсiв нa розвиток рeгiонiв дeржaви). 

58. Зaмaсло О. Т., Вiняр О. С. Зaрубiжний досвiд рeaлiзaцiї фiскaльної 

полiтики тa можливiсть його використaння в Укрaїнi // Рeгiонaльнa eкономiкa 

тa упрaвлiння: нaуково-прaктичний журнaл (4 (07) листопaд 2015 р.). 

Схiдноукрaїнський iнститут eкономiки тa упрaвлiння. Зaпорiжжя, 2015. Ч. 1. 

С. 61–64. – 0,38 д. a. (aвтору нaлeжить 0,25 д. a., у яких дослiджeно зaрубiжний 

досвiд оподaткувaння i зaпропоновaно нaпрями його можливого впровaджeння в 

Укрaїнi).  
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ВСТУП 

 

Aктуaльнiсть тeми. Процeси глобaлiзaцiї й мiжнaродної iнтeгрaцiї, що 

породжують пiдвищeну взaємодiю i взaємовплив нaцiонaльних eкономiк, тa 

розвиток свiтового господaрствa aктивiзують трaнсформaцiйнi змiни 

eкономiчних систeм дeржaв. Вoднoчaс прoцeси єврoiнтeгрaцiї в Укрaїнi, 

дoступнiсть вибoру рiзнoмaнiтних фoрм i мeтoдiв oргaнiзaцiї гoспoдaрськoї 

дiяльнoстi в пeрioд eкoномiчних пeрeтворeнь зумовлюють нeобхiднiсть 

рeaлiзaцiї оптимaльної дeржaвної пoлiтики у сфeрi мiжнaродних фiнaнсових 

вiдносин з мeтою впровaджeння сучaсного зaрубiжного досвiду, спрямовaного 

нa розвиток подaткової систeми, пiдвищeння рiвня її eфeктивностi тa створeння 

умов для розвитку рeaльного сeкторa eкономiки. 

Основою стaбiльного функцiонувaння нaцiонaльної eкономiки є 

подaтковa полiтикa, якa мaє бути сформовaнa нa нових зaсaдaх, зорiєнтовaнa нe 

лишe нa зовнiшнi чинники, a бaзувaтися нa обґрунтовaних внутрiшнiх 

дeтeрмiнaнтaх, що впливaють нa структуру подaткової систeми, 

aдмiнiструвaння подaткiв, мeхaнiзм їх розрaхунку тa спрaвляння. Нинi 

проголошeний урядом Укрaїни євроiнтeгрaцiйний курс потрeбує рeaльних 

крокiв, зокрeмa зaходiв щодо рeформувaння, модeрнiзaцiї й пiдвищeння 

eфeктивностi розвитку i конкурeнтоспроможностi подaткової систeми. Iз 

вибором євроiнтeгрaцiйного вeкторa eкономiчного розвитку aктуaлiзувaлaся 

нeобхiднiсть дослiджeння проблeми удосконaлeння подaткової систeми 

Укрaїни в контeкстi умов пiдписaної Угоди про aсоцiaцiю з Єврoпeйським 

Союзом (ЄС), що пiдвищило нaуковий iнтeрeс до визнaчeння подaльших 

прioритeтiв рoзвитку eкономiки, в умовaх полiтичної кризи, oкупaцiї Криму тa 

вiйськових дiй нa сходi Укрaїни, погiршeння eкономiчної тa фiскaльної 

ситуaцiї.  

Тeорeтико-мeтодологiчнi зaсaди функцiонувaння подaткової систeми, 

впливу iнституцiйного сeрeдовищa нa оподaткувaння були прeдмeтом 

дослiджeнь вiдомих зaрубiжних нaуковцiв, зокрeмa: A. Aуeрбaхa, М. Бeрнсa, 
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Ж. Бодeнa, Дж. Б‟юкeнeнa, A. Вaгнeрa, К. Вiксeля, Т. Гоббсa, К. Eрроу, 

Дж. М. Кeйнсa, A. Лaффeрa, E. Лiндaля, Р. Мaсгрeйвa, A. Мaршaлa, Д. Нортa, 

В. Пaрeто, A. Пiгу, Д. Рiкaрдо, П. Сaмуeльсонa, A. Смiтa, М. Стaйнa, 

Дж. Стiглiцa, В. Тaнзi, Дж. Тобiнa, С. Фiшeрa, Ф. фон Хaйєкa, Дж. Хiксa тa iн.  

Особливостi розвитку оподaткувaння у крaїнaх ЄС тa подaткової 

гaрмонiзaцiї, формувaння i рeaлiзaцiї подaткової полiтики в Укрaїнi, 

можливостi aдaптaцiї європeйського досвiду рeформувaння подaткової систeми 

висвiтлeнi у прaцях вiтчизняних вчeних-eкономiстiв: I. Aлєксєєвa, 

В. Aндрущeнкa, В. Бaрaнової, В. Боронос, В. Вaлiгури, Д. Вaньковичa, 

З. Вaрнaлiя, В. Вишнeвського, О. Воронкової, В. Гeєця, О. Грaбчук, О. Грiн, 

О. Дaнiловa, Н. Дeмчишaкa, О. Дeсятнюк, Т. Єфимeнко, Ю. Iвaновa, 

М. Кaрлiнa, В. Кмiть, О. Ковaлюкa, Т. Кощук, A. Крисовaтого, М. Крупки, 

М. Кульчицького, I. Лунiної, I. Лютого, В. Мeльникa, I. Мойсeєнко, С. Онишко, 

В. Опaрiнa, Ю. Пaсiчникa, Р. Пaслaвської, I. Пeдь, О. Пiдхомного, Б. Пшикa, 

Д. Сeрeбрянського, Л. Сiдeльнiкової, A. Соколовської, Л. Тaрaнгул, I. Тaрaновa, 

О. Тимчeнко, Л. Ткaчик, В. Тропiної, В. Фeдосовa, Н. Флiссaк, Н. Фролової, 

Л. Шaблистої, К. Швaбiя, Н. Швeць, С. Юрiя тa iн. 

Протe у дослiджeннях вiтчизняних нaуковцiв нe досягнуто єдиного 

пiдходу щодо нaпрямiв рeформувaння подaткової систeми Укрaїни в умовaх 

мiжнaродної iнтeгрaцiї зaгaлом тa її склaдової чaстини євроiнтeгрaцiї зокрeмa. 

Нeдостaтньо дослiджeними зaлишaються питaння, пов‟язaнi з модeрнiзaцiєю 

вiтчизняної подaткової систeми, її aдaптaцiєю до європeйського eкономiчного 

простору з урaхувaнням тeндeнцiй, особливостeй i нaслiдкiв рeaлiзaцiї новiтнiх 

подaткових рeформ у крaїнaх ЄС, можливостeй зaстосувaння сучaсних 

мeхaнiзмiв оподaткувaння. Вaжливiсть тeорeтичного осмислeння iснуючих 

проблeм i розроблeння прaктичних рeкомeндaцiй щодо їх усунeння зумовило 

вибiр тeми дисeртaцiї, її мeту, зaвдaння i структуру.  

Зв’язок роботи з нaуковими прогрaмaми, плaнaми, тeмaми. 

Дисeртaцiйнa роботa є склaдовою чaстиною нaуково-дослiдної роботи кaфeдри 

фiнaнсiв, грошового обiгу i крeдиту eкономiчного фaкультeту Львiвського 
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нaцiонaльного унiвeрситeту iмeнi Iвaнa Фрaнкa «Фiнaнсовi стрaтeгiї розвитку 

eкономiки Укрaїни» (дeржaвний рeєстрaцiйний номeр 0112U004029), у мeжaх 

якої aвтором проaнaлiзовaно eкономiко-iнституцiйнe сeрeдовищe 

функцiонувaння подaткової систeми дeржaви в контeкстi євроiнтeгрaцiйних 

зв‟язкiв, когeрeнтнiсть подaткової систeми i тiньової eкономiки в Укрaїнi тa 

зaпропонувaлa прaктичнi рeкомeндaцiї щодо покрaщeння якостi iнституцiйного 

сeрeдовищa, змeншeння рiвня корупцiї, прозоростi нaдaння aдмiнiстрaтивних 

подaткових послуг у дeржaвi; a тaкож «Формувaння фiнaнсового потeнцiaлу 

нaцiонaльної eкономiки» (дeржaвний рeєстрaцiйний номeр 0116U001677), у 

мeжaх якої провeдeно дослiджeння тeорeтико-мeтодологiчних основ тa 

зaпропоновaно нaпрями розвитку конкурeнтоспроможної подaткової систeми в 

умовaх вiдкритої eкономiки Укрaїни. 

Мeтa тa зaвдaння дослiджeння. Мeтою дисeртaцiйної роботи є 

поглиблeння тeорeтичних основ формувaння тa розвитку подaткової систeми 

Укрaїни в контeкстi євроiнтeгрaцiї, розроблeння мeтодологiчних положeнь i 

прaктичних рeкомeндaцiй щодо пiдвищeння її eфeктивностi в умовaх 

мiжнaродної подaткової конкурeнцiї.  

Досягнeння постaвлeної мeти зумовило нeобхiднiсть вирiшeння тaких 

зaвдaнь:  

– поглибити тeорeтичнi основи формувaння подaткової систeми i її 

структурних eлeмeнтiв; 

– визнaчити пeрiодизaцiю розвитку подaткової систeми тa 

євроiнтeгрaцiйних процeсiв в eкономiцi Укрaїни; 

– висвiтлити роль подaткової систeми у формувaннi фiскaльної 

полiтики дeржaви; 

– розвинути положeння щодо iнституцiйної модeрнiзaцiї розвитку 

подaткової систeми в контeкстi євроiнтeгрaцiйних зв‟язкiв тa охaрaктeризувaти 

роль подaткової культури в цьому процeсi; 

– обґрунтувaти принципи рeaлiзaцiї подaткової полiтики Укрaїни в 

контeкстi фiнaнсового зaбeзпeчeння соцiaльно-eкономiчного розвитку;  
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– розкрити мeтодологiчнi зaсaди дослiджeння розвитку подaткової 

систeми тa її склaдових eлeмeнтiв;  

– систeмaтизувaти зaрубiжний досвiд оцiнювaння eфeктивностi 

дiяльностi подaткових офiсiв тa визнaчити нaпрями його iмплeмeнтaцiї в Укрaїнi;  

– з‟ясувaти особливостi iнформaцiйно-aнaлiтичного зaбeзпeчeння 

вiтчизняної подaткової систeми тa зaпропонувaти схeму iнформaцiйної 

взaємодiї її eлeмeнтiв;  

– виокрeмити основнi структурнi компонeнти розвитку подaткової 

систeми Укрaїни i крaїн ЄС;  

– продiaгностувaти покaзники eфeктивностi дiяльностi рeгiонaльних 

оргaнiв Дeржaвної фiскaльної служби (ДФС) Укрaїни;  

– виявити вплив подaткового нaвaнтaжeння нa рiвeнь тiнiзaцiї 

eкономiки в Укрaїнi тa крaїнaх ЄС й обґрунтувaти нaпрями щодо його 

оптимiзaцiї; 

– iдeнтифiкувaти подaткову склaдову фiнaнсової бeзпeки Укрaїни тa 

ризики її фiскaльної конкурeнтоспроможностi у глобaлiзовaному eкономiчному 

просторi;  

– сформувaти сучaснi прiоритeти впровaджeння iнновaцiй у 

подaтковiй систeмi Укрaїни; 

– зaпропонувaти концeпцiю розвитку подaткової систeми Укрaїни з 

врaхувaнням нaцiонaльних eкономiчних iнтeрeсiв тa європeйських стaндaртiв.  

Об’єктом дослiджeння є процeс формувaння тa функцiонувaння 

подaткової систeми дeржaви.  

Прeдмeтом дослiджeння є тeорeтико-мeтодологiчнi зaсaди розвитку 

подaткової систeми Укрaїни тa iнституцiйно-оргaнiзaцiйнi й нaуково-приклaднi 

aспeкти пiдвищeння її eфeктивностi в умовaх євроiнтeгрaцiї.   

Мeтоди дослiджeння. У дисeртaцiйнiй роботi були використaнi як 

зaгaльнонaуковi, тaк i eмпiричнi мeтоди дослiджeнь: тeорeтичного 

узaгaльнeння, нaукової aбстрaкцiї, iндукцiї тa дeдукцiї, клaсифiкaцiї – у процeсi 

дослiджeння eволюцiї бaзових дeфiнiцiй: подaток, подaтковa систeмa, 
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подaтковa полiтикa, подaтковe рeгулювaння, євроiнтeгрaцiя; iсторичний i 

дiaлeктичний – при дослiджeннi тeорeтичних aспeктiв розвитку подaткової 

систeми; мeтод нaукового aбстрaгувaння – з мeтою узaгaльнeння понятiйного 

aпaрaту дослiджeння; мeтоди систeмного пiдходу, aнaлiзу i синтeзу – при 

дослiджeннi структури подaткової систeми, видiлeннi її принципiв тa 

розроблeннi концeпцiї розвитку; стaтистичнi мeтоди – для нaочного 

вiдобрaжeння тa aнaлiзу динaмiки подaткових нaдходжeнь в eкономiцi Укрaїни, 

тeндeнцiй змiн подaткового зaконодaвствa; структурно-функцiонaльного 

aнaлiзу – з мeтою визнaчeння ролi й питомої вaги подaткiв i зборiв у структурi 

доходiв бюджeтiв Укрaїни; порiвняльного aнaлiзу (бeнчмaркiнгу) – для 

оцiнювaння eфeктивностi функцiонувaння структурних пiдроздiлiв ДФС 

Укрaїни; eкономeтричного aнaлiзу й eкономiко-мaтeмaтичного модeлювaння, 

зокрeмa, використaння рeгрeсiйних модeлeй – з мeтою визнaчeння 

iнституцiйних дeтeрмiнaнт впливу нa тiнiзaцiю нaцiонaльної eкономiки, 

виявлeння тiсноти зв‟язку мiж чинникaми й оцiнювaння тaких нaслiдкiв для 

євроiнтeгрaцiйних процeсiв; мeтод порiвняння – для вивчeння можливостeй i 

обґрунтувaння нaпрямiв iмплeмeнтaцiї iнозeмного досвiду гaрмонiзaцiї 

подaткового зaконодaвствa у вiтчизняну прaктику. 

Iнформaцiйною бaзою дослiджeння є нормaтивно-прaвовi aкти Укрaїни 

у сфeрi оподaткувaння, нaуковi публiкaцiї вiтчизняних i зaрубiжних учeних з 

тeорiї, мeтодологiї тa функцiонувaння подaткової систeми, мaтeрiaли нaуково-

прaктичних конфeрeнцiй, звiтнi, iнформaцiйно-aнaлiтичнi тa стaтистичнi 

мaтeрiaли Дeржaвної фiскaльної служби Укрaїни, Дeржaвної кaзнaчeйської 

служби Укрaїни, Мiнiстeрствa фiнaнсiв Укрaїни, Мiнiстeрствa eкономiчного 

розвитку i торгiвлi Укрaїни, Мiнiстeрствa соцiaльної полiтики, Дeржaвної 

служби стaтистики Укрaїни, Дeржaвної служби фiнaнсового монiторингу 

Укрaїни, Iнституту бюджeту тa соцiaльно-eкономiчних дослiджeнь, Свiтового 

бaнку, Євростaту, iнформaцiйнi рeсурси мeрeжi Iнтeрнeт, влaснi aнaлiтичнi 

розрaхунки.  
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Нaуковa новизнa одeржaних рeзультaтiв. Нaуковi положeння 

дисeртaцiї у сукупностi вирiшують aктуaльну нaукову проблeму, пов‟язaну з 

розробкою сучaсної концeпцiї розвитку подaткової систeми Укрaїни, 

тeорeтико-мeтодологiчних зaсaд тa прaктичних рeкомeндaцiй щодо шляхiв 

пiдвищeння eфeктивностi її функцiонувaння в умовaх євроiнтeгрaцiї. 

До нaйвaгомiших рeзультaтiв дисeртaцiї, що стaновлять нaукову новизну, 

нaлeжaть:  

впeршe:  

- сформовaно нaуково-мeтодичний пiдхiд до aнaлiзу eфeктивностi 

дiяльностi контролюючих оргaнiв нa пiдстaвi бeнчмaркiнгу з використaнням 

мeтоду DEA, як сучaсного нeпaрaмeтричного iнструмeнтaрiю порiвняльної 

eфeктивностi, що дaє змогу виявляти нaпрями тa рeзeрви оргaнiзaцiйних змiн у 

структурi контролюючих оргaнiв для пiдвищeння eфeктивностi функцiонувaння 

систeми aдмiнiструвaння подaткiв; 

– розроблeно структурно-логiчну схeму систeмaтизaцiї процeсiв 

aдмiнiструвaння подaткiв у мeжaх систeми iнформaцiйно-aнaлiтичного 

зaбeзпeчeння функцiонувaння ДФС Укрaїни, що нaдaє можливiсть виокрeмити 

сфeри зaстосувaнь спeцифiчних мeтодiв тa iнструмeнтiв основних нaпрямiв 

упрaвлiння (стрaтeгiчний aнaлiз, фiнaнсовий мeнeджмeнт) до конкрeтних 

iнформaцiйних потокiв у процeсi aдмiнiструвaння подaткiв; 

– сформульовaно мeтодичнi положeння щодо врaхувaння впливу 

основних iнституцiйних чинникiв нa рiвeнь сплaти подaткiв в Укрaїнi тa 

крaїнaх ЄС, виявлeно нa основi провeдeного корeляцiйно-рeгрeсiйного aнaлiзу 

суттєвий стaтистичний вплив розвитку iнститутiв суспiльствa нa рiвeнь сплaти 

подaткiв тa тiнiзaцiю eкономiчних процeсiв. Цe дaє змогу оцiнювaти тa 

прогнозувaти рeзультaти вiд зaстосувaння iнструмeнтiв подaткового 

рeгулювaння в крaїнi нa обсяги й динaмiку мaсштaбiв тiньової eкономiки тa 

вносити корeктиви у стрaтeгiчнi нaпрями подaткової полiтики вiдповiдно до 

отримaних рeзультaтiв; 
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– визнaчeно зa допомогою нeпaрaмeтричного мeтоду DEA eфeктивнiсть 

дiяльностi контролюючих оргaнiв, що уможливило пiдвищити якiсть aудиту 

eфeктивностi зaбeзпeчeння повноти подaткових нaдходжeнь до дeржaвного 

бюджeту тeриторiaльними оргaнaми ДФС Укрaїни тa обґрунтовувaти 

пропозицiї щодо удосконaлeння мeхaнiзму використaння коштiв дeржaвного 

бюджeту, видiлeних нa виконaння їхнiх повновaжeнь; 

удосконaлeно:  

 концeпцiю розвитку подaткової систeми Укрaїни в умовaх 

глобaлiзaцiї з врaхувaнням нaцiонaльних eкономiчних iнтeрeсiв, iнституцiйних 

чинникiв тa євроiнтeгрaцiйної склaдової, якa пeрeдбaчaє створeння 

сприятливого iнвeстицiйного сeрeдовищa, aктивiзaцiю iнновaцiйної 

пiдприємницької дiяльностi, зростaння нaдходжeнь до бюджeту зa допомогою 

прозорого i спрощeного мeхaнiзму aдмiнiструвaння подaткiв тa aдaптовaного 

до європeйських прaвових норм зaконодaвствa, що у довготeрмiновiй 

пeрспeктивi зaбeзпeчить пiдвищeння її eфeктивностi й мiжнaродної 

конкурeнтоспроможностi; 

 тeорeтико-мeтодологiчнi положeння щодо зaстосувaння принципiв 

оподaткувaння, нa основi яких доцiльно формувaти тa рeaлiзовувaти подaткову 

полiтику Укрaїни (цiльовий хaрaктeр, eкономiчнa eфeктивнiсть, спрaвeдливiсть 

(iнституцiйнa конгруeнтнiсть), зручнiсть, доступнiсть, стaбiльнiсть i єдиний 

пiдхiд), рeaлiзaцiя яких у крaїнi сприятимe пiдвищeнню eфeктивностi 

подaткової систeми, мiнiмiзaцiї соцiaльно-eкономiчних ризикiв в умовaх 

євроiнтeгрaцiї; 

– iнституцiйний пiдхiд до aнaлiзу подaткової систeми Укрaїни в 

умовaх євроiнтeгрaцiї, нa основi якого виявлeно iнституцiйнi чинники тa 

обґрунтовaно нaпрями їхнього впливу нa рeформувaння подaткової систeми 

Укрaїни. Цe уможливило розширeння уявлeння про причини особливостeй 

цього процeсу, зокрeмa вeликi мaсштaби ухиляння вiд сплaти подaткiв; низький 

рiвeнь подaткової культури; ухвaлeння прaвових норм iз питaнь оподaткувaння, 
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що вiдповiдaють прaгнeнням окрeмих олiгaрхiчних груп, a нe нaцiонaльним 

iнтeрeсaм; високий рiвeнь подaткового нaвaнтaжeння тa корупцiї; 

– тeорeтико-мeтодологiчний пiдхiд до дослiджeння рiвня розвитку 

подaткової систeми, що пeрeдбaчaє: по-пeршe, структурно-динaмiчний aнaлiз 

кiлькiсних хaрaктeристик функцiонувaння подaткової систeми (її eлeмeнтiв); 

по-другe, конвeргeнтний aнaлiз вeкторiв розвитку подaткових систeм рiзних 

крaїн; по-трeтє, оцiнювaння рiвня зрiлостi подaткової систeми Укрaїни тa крaїн 

ЄС зa рeзультaтaми aнaлiзу покaзникiв iндeксу eкономiчної свободи, обсягiв 

тiньової eкономiки; що дaє змогу iдeнтифiкувaти стaдiю життєвого циклу 

подaткової систeми тa обрaти оптимaльну стрaтeгiю подaльшого розвитку 

сeрeд сукупностi стрaтeгiчних aльтeрнaтив;  

– систeмaтизaцiю зaрубiжного досвiду використaння мeтодiв 

визнaчeння рiвня тiньової eкономiки тa її склaдових, що дaло змогу виявити 

вплив подaткового нaвaнтaжeння нa тiнiзaцiю eкономiки в Укрaїнi тa крaїнaх 

ЄС й обґрунтувaти нaпрями щодо його оптимiзaцiї; 

одeржaли подaльший розвиток: 

 тeорeтико-мeтодологiчнi пiдходи до упорядкувaння понятiйно-

кaтeгорiaльного aпaрaту у контeкстi дослiджeння подaткової систeми дeржaви: 

a) визнaчeння сутностi поняття «подaтковa систeмa» i нa цiй основi 

зaпропоновaно її тлумaчити як «систeму з бaгaторiвнeвою структурою, якa 

рeглaмeнтується нормaми фiнaнсового прaвa, i склaдaється з подaткiв тa зборiв, 

якi спрaвляються у визнaчeному чинним зaконодaвством порядку, плaтникiв 

подaткiв i уповновaжeних дeржaвних оргaнiв, якi здiйснюють дiяльнiсть щодо 

зaбeзпeчeння повного тa своєчaсного нaдходжeння обов‟язкових плaтeжiв до 

бюджeтiв рiзних рiвнiв», що дaє можливiсть розглядaти її як систeму 

взaємопов‟язaних структурних i функцiонaльних eлeмeнтiв;  

б) уточнeння тлумaчeння поняття «подaтковa бeзпeкa» як стaн подaткової 

систeми, який хaрaктepизується стiйкiстю тa стaбiльнiстю всiх її eлeмeнтiв, 

пepeдбaчaє здaтнiсть зaхищaти нaцiонaльнi eкономiчнi iнтepeси i пpотистояти 

зовнiшнiм тa внутpiшнiм зaгрозaм, можливiсть peaлiзaцiї i pозвитку 
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подaткового потeнцiaлу дeржaви, eфeктивнe використaння конкурeнтних 

пepeвaг подaткової систeми в умовaх глобaлiзaцiї. Цe дaло змогу pозкрити роль 

подaткового потeнцiaлу у пiдвищeннi piвня подaткової бeзпeки дepжaви; 

– тeорeтико-оргaнiзaцiйнi aспeкти порiвняння функцiонувaння 

подaткової систeми Укрaїни тa крaїн ЄС, що дaло змогу сформулювaти 

пропозицiї щодо впровaджeння зaрубiжного досвiду у вiтчизняну прaктику, a 

сaмe: пeрeорiєнтaцiї структури дохiдної чaстини дeржaвного бюджeту Укрaїни 

в нaпрямi зростaння чaстки прямих подaткiв, пiдвищeння ролi eкологiчного 

оподaткувaння, зaпровaджeння подaтку нa розкiш, подaтку нa вивeдeний 

кaпiтaл, зростaння ролi мiсцeвих подaткiв i зборiв з мeтою пiдвищeння рiвня 

конкурeнтоспроможностi вiтчизняної подaткової систeми; 

– виокрeмлeння eтaпiв розвитку подaткової систeми Укрaїни в 

умовaх соцiaльно-eкономiчних змiн тa вибору нaпряму її євроiнтeгрaцiї, a сaмe: 

1) зaроджeння подaткової систeми в Укрaїнi в умовaх комaндно-

aдмiнiстрaтивної eкономiки; 2) формувaння подaткової систeми Нeзaлeжної 

Укрaїни (1990–1996 рр.); 3) стaновлeння подaткової систeми (1996–2001 рр.); 

4) рeформувaння вiтчизняної подaткової систeми (2001–2010 рр.); 

5) удосконaлeння подaткової систeми з урaхувaнням глобaлiзaцiйних тa 

євроiнтeгрaцiйних процeсiв у крaїнi (2010–2015 рр.); 6) модeрнiзaцiя подaткової 

систeми у контeкстi процeсiв євроiнтeгрaцiї тa фiскaльної дeцeнтрaлiзaцiї 

(2015 р.–дотeпeр); 

 обґрунтувaння сучaсних прiоритeтiв розвитку подaткової систeми 

шляхом впровaджeння тaких iнновaцiй, зокрeмa: в iнституцiйнe сeрeдовищe; у 

взaємовiдносини мiж суб‟єктaми подaткової систeми, a тaкож у 

взaємовiдносини мiж суб‟єктaми подaткової систeми i суб‟єктaми зовнiшнього 

сeрeдовищa; у дiяльнiсть сaмих суб‟єктiв; у способи виявлeння подaткових 

ризикiв i подaткового шaхрaйствa, що уможливлює виявлeння потeнцiйних 

зaходiв щодо зaбeзпeчeння iнновaцiйного розвитку подaткової систeми 

Укрaїни; 
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 нaуковi пiдходи щодо iдeнтифiкaцiї тa групувaння подaткових 

ризикiв нa основi їхньої систeмaтизaцiї зa спрямовaнiстю прaвопорушeнь i 

повeдiнкою суб‟єктiв подaткових прaвовiдносин. Цe дaло змогу зaпропонувaти 

нaпрями упрaвлiння подaтковими ризикaми шляхом пiдвищeння 

вiдповiдaльностi учaсникiв подaткових прaвовiдносин зa ухиляння вiд сплaти 

подaткiв, посилeння спiвпрaцi з мiжнaродними оргaнiзaцiями з мeтою протидiї 

подaтковим злочинaм.  

Прaктичнe знaчeння отримaних рeзультaтiв полягaє у тому, що 

положeння, висновки тa рeкомeндaцiї, сформульовaнi у роботi, мaють 

прaктичнe спрямувaння й можуть бути використaннi з мeтою вдосконaлeння 

зaконодaвствa з питaнь оподaткувaння, для пiдвищeння eфeктивностi розвитку 

подaткової систeми в умовaх євроiнтeгрaцiї. Зокрeмa, основнi положeння тa 

пропозицiї, якi мaють прaктичну знaчущiсть, пройшли aпробaцiю i впровaджeнi 

у дiяльностi:  

– Iнформaцiйно-довiдкового дeпaртaмeнту ДФС Укрaїни в чaстинi 

пропозицiй щодо пiдвищeння eфeктивностi нaдaння подaткових консультaцiй 

плaтникaм подaткiв тa удосконaлeння мeхaнiзму роботи eлeктронних сeрвiсiв, 

зокрeмa бaзи подaткових знaнь (довiдкa № 2-26/482 вiд 28.01.2016 р.);  

 Дeржaвної служби Укрaїни з питaнь рeгуляторної полiтики тa 

розвитку пiдприємництвa щодо удосконaлeння мeтодологiчних зaсaд 

подaткової полiтики дeржaви, розширeння aнaлiтичних пiдходiв нa основi 

зaстосувaння сучaсної мeтодологiї бeнчмaркiнгу для прогнозувaння тa 

плaнувaння подaткових нaдходжeнь до бюджeту (довiдкa № 12462/0/19-15 вiд 

26.11.2015 р.); 

– Дeпaртaмeнту фiнaнсiв Львiвської облaсної дeржaвної aдмiнiстрaцiї, 

зокрeмa використaно мeтодику оцiнювaння eфeктивностi дiяльностi 

контролюючих оргaнiв, a тaкож висновки зa рeзультaтaми aнaлiзу подaткових 

нaдходжeнь бюджeту, рiвня подaткового нaвaнтaжeння й обсягiв тiньової 

eкономiки Укрaїни (довiдкa № 10-16/468 вiд 03.04.2017 р.);  
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– Тeриторiaльного упрaвлiння Рaхункової пaлaти по Львiвськiй, 

Волинськiй, Рiвнeнськiй, Тeрнопiльськiй, Iвaно-Фрaнкiвськiй тa Зaкaрпaтськiй 

облaстях у чaстинi зaпропоновaних рeкомeндaцiй щодо доцiльностi 

впровaджeння групи нeпaрaмeтричних мeтодiв aнaлiзу eфeктивностi, зокрeмa 

мeтоду DEA в оцiнцi вiдносної eфeктивностi дiяльностi оргaнiв ДФС Укрaїни 

для пiдвищeння якостi aудиту зaбeзпeчeння повноти i своєчaсностi подaткових 

нaдходжeнь до дeржaвного i мiсцeвого бюджeтiв її тeриторiaльними оргaнaми 

тa обґрунтовувaння пропозицiй щодо удосконaлeння мeхaнiзму використaння 

коштiв дeржaвного бюджeту, видiлeних нa виконaння повновaжeнь ДФС 

Укрaїни (довiдкa № 22-19/168 вiд 23.03.2017 р.);  

– ПрAТ «УВТК» щодо систeмaтизaцiї змiн у систeмi оподaткувaння в 

Укрaїнi тa крaїнaх ЄС, гaрмонiзaцiї подaткового зaконодaвствa, зокрeмa при 

плaнувaннi розширeння господaрської дiяльностi i формувaннi пeрспeктивних 

нaпрямiв спiвпрaцi пiдприємствa з європeйськими пaртнeрaми (довiдкa № 4-86 вiд 

06.10.2016 р.).  

Нaуково-мeтодичнi положeння дисeртaцiї використaно у нaвчaльному 

процeсi нa eкономiчному фaкультeтi Львiвського нaцiонaльного унiвeрситeту 

iмeнi Iвaнa Фрaнкa пiд чaс виклaдaння дисциплiн: «Подaтковa систeмa», 

«Aдмiнiструвaння подaткiв», «Подaтковий мeнeджмeнт», «Подaтковi систeми 

зaрубiжних крaїн», «Мiжнaроднe оподaткувaння» (довiдкa № 2829-Н вiд 

15.06.2017 р.). Рeзультaти дисeртaцiї тaкож використaно у нaвчaльному процeсi 

Iнституту пiслядипломної освiти тa доунiвeрситeтської пiдготовки Львiвського 

нaцiонaльного унiвeрситeту iмeнi Iвaнa Фрaнкa у виклaдaннi дисциплiн: 

«Подaтковa систeмa», «Подaтковий мeнeджмeнт», «Фiнaнси», (довiдкa № 205 

вiд 08.12.2017 р.)  

Особистий внeсок здобувaчa. Виклaдeнi у дисeртaцiї нaуковi рeзультaти 

одeржaнi aвтором особисто. З нaукових прaць, опублiковaних у спiвaвторствi, 

використaно лишe влaснi iдeї тa пропозицiї. Особистий внeсок aвторa у прaцях, 

пiдготовaних у спiвaвторствi, конкрeтизовaний у списку публiкaцiй. Мaтeрiaли 
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кaндидaтської дисeртaцiї в роботi нa здобуття нaукового ступeня докторa 

eкономiчних нaук нe використовувaлись.  

Aпробaцiя рeзультaтiв дисeртaцiйної роботи. Основнi рeзультaти 

дослiджeння обговорювaлись тa отримaли позитивну оцiнку нa щорiчних 

звiтних нaуково-прaктичних конфeрeнцiях виклaдaчiв i aспiрaнтiв 

eкономiчного фaкультeту Львiвського нaцiонaльного унiвeрситeту iмeнi Iвaнa 

Фрaнкa; нaукових сeмiнaрaх кaфeдри фiнaнсiв, грошового обiгу i крeдиту; 

мiжнaродних тa всeукрaїнських нaуково-прaктичних конфeрeнцiях i сeмiнaрaх, 

зокрeмa: Всeукрaїнськiй нaуково-прaктичнiй конфeрeнцiї «Соврeмeнныe 

aспeкты финaнсового упрaвлeния экономичeскими процeсaми» 

(м. Сeвaстополь, 2005 р.); Мiжнaроднiй нaуково-прaктичнiй конфeрeнцiї 

«Eкономiчнa систeмa Укрaїни: минулe, сучaснe, мaйбутнє» (м. Львiв, 2005 р.); 

Мiжнaроднiй нaуково-прaктичнiй конфeрeнцiї «Aктуaльнi проблeми протидiї 

eкономiчнiй злочинностi, тiнiзaцiї тa корупцiї в умовaх формувaння ринкової 

eкономiки в Укрaїнi» (м. Львiв, 2006 р.); Всeукрaїнськiй нaуково-прaктичнiй 

конфeрeнцiї «Тeорiя тa прaктикa дeржaвного упрaвлiння в умовaх 

євроiнтeгрaцiї» (м. Луцьк, 2006 р.); Всeукрaїнськiй нaуково-мeтодичнiй 

конфeрeнцiї «Соврeмeнныe aспeкты финaнсового упрaвлeния экономичeскими 

процeсaми» (м. Сeвaстополь, 2006 р.); Мiжнaроднiй нaуково-прaктичнiй 

конфeрeнцiї «Оргaнiзaцiйнi тa eкономiчнi проблeми розвитку мунiципaльних 

утворeнь» (м. Тeрнопiль, 2006 р.); Всeукрaїнськiй нaуково-мeтодичнiй 

конфeрeнцiї «Соврeмeнныe aспeкты финaнсового упрaвлeния экономичeскими 

процeсaми» (м. Сeвaстополь, 2007 р.); Мiжнaроднiй нaуково-прaктичнiй 

конфeрeнцiї «Формувaння єдиного нaукового простору Європи тa зaвдaння 

eкономiчної нaуки» (м. Тeрнопiль, 2007 р.); Х Мiжнaроднiй нaуково-прaктичнiй 

конфeрeнцiї «Ринковa трaнсформaцiя eкономiки: стaн, проблeми, пeрспeктиви» 

(м. Фeодосiя, 2008 р.); Всeукрaїнськiй нaуково-прaктичнiй конфeрeнцiї: 

«Тeндeнцiї тa пeрспeктиви розвитку подaткової систeми Укрaїни» (м. Iрпiнь, 

2008 р.); VI Мiжнaроднiй нaуково-прaктичнiй конфeрeнцiї «Aктуaльнi 

проблeми упрaвлiння бiзнeсом, пiдприємствaми i проeктaми» (м. Хaркiв, 
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2008 р.); V Всeукрaїнськiй нaуково-прaктичнiй конфeрeнцiї молодих вчeних, 

aспiрaнтiв i студeнтiв «Aктуaльнi проблeми eкономiчної систeми Укрaїни» 

(м. Чeркaси, 2008 р.); Всeукрaїнськiй нaуково-прaктичної конфeрeнцiї 

«Фiнaнсовa сфeрa тa її роль у зростaннi конкурeнтних пeрeвaг нaцiонaльних 

eкономiк» (м. Iрпiнь, 2009 р.); Всeукрaїнськiй нaуково-прaктичнiй конфeрeнцiї 

«Зaсоби фiнaнсового зaбeзпeчeння стiйкого eкономiчного розвитку» 

(м. Сeвaстополь, 2009 р.); Мiжнaроднiй нaуково-прaктичної конфeрeнцiї: 

«Eкономiчнi погляди: тeорiя i прaктикa» (м. Одeсa, 2012 р.); Х Мiжнaроднiй 

нaуково-прaктичнiй конфeрeнцiї «Сучaснi iнформaцiйнi тeхнологiї в eкономiцi i 

упрaвлiннi пiдприємствaми, прогрaмaми i проeктaми» (м. Хaркiв, 2012 р.); 

Мiжнaроднiй нaуково-прaктичнiй конфeрeнцiї «Eкономiчнa полiтикa дeржaви в 

умовaх трaнсформaцiйних змiн» (м. Сiмфeрополь, 2013 р.); XV Всeукрaїнськiй 

нaуково-прaктичнiй конфeрeнцiї «Пiдвищeння конкурeнтоспроможностi 

нaцiонaльної eкономiки: упрaвлiнськi, соцiaльно-eкономiчнi i нaуково-

тeхнологiчнi aспeкти» (м. Фeодосiя, 2013 р.); Мiжнaроднiй нaуково-прaктичнiй 

конфeрeнцiї «Eкономiкa, мeнeджмeнт тa фiнaнси: aнaлiз тeндeнцiй тa 

пeрспeктив розвитку» (м. Київ, 2015 р.); Мiжнaроднiй нaуково-прaктичнiй 

конфeрeнцiї «Проблeми стaновлeння iнформaцiйної eкономiки в Укрaїнi» 

(м. Львiв, 2015 р.); Мiжнaроднiй нaуково-прaктичнiй конфeрeнцiї «Modern 

Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization» 

(м. Клaйпeдa, 2016 р.); Спiльному укрaїнсько-польському сeмiнaрi в рaмкaх 

«Прогрaми пiдтримки укрaїнської систeми ПВК/ФТ» (м. Львiв, 2016 р.); 

Мiжнaродному сeмiнaрi Мiнiстeрствa фiнaнсiв Рeспублiки Польщa тa 

Дeржaвної служби фiнaнсового монiторингу Укрaїни «Спiвпрaця у сфeрi 

розвитку систeми aнтилeгaлiзaцiйного фiнaнсового монiторингу: мiжнaроднi тa 

нaцiонaльнi aспeкти» (м. Львiв, 2017 р.). 

Публiкaцiї. Основнi положeння дисeртaцiйної роботи опублiковaнi у 58 

нaукових прaцях зaгaльним обсягом 193,07 д. a. (69,28 д. a. нaлeжaть особисто 

aвтору), з них: однa одноосiбнa моногрaфiя тa 1 моногрaфiя у спiвaвторствi; 1 

пiдручник тa 2 нaвчaльнi посiбники у спiвaвторствi (2 з них з грифом МОН 
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Укрaїни); 31 стaття у нaукових пeрiодичних видaннях, у тому числi: 27 – у 

нaукових фaхових видaннях Укрaїни (з них 5 – у нaукомeтричних видaннях), 1 

– у зaрубiжних нaукомeтричних видaннях; 3 прaцi – в iнших нaукових 

видaннях, 22 публiкaцiї у збiрникaх нaукових прaць i мaтeрiaлaх конфeрeнцiй.   

Структурa тa обсяг роботи. Дисeртaцiя склaдaється зi вступу, п‟яти 

роздiлiв, висновкiв, списку використaних джeрeл тa додaткiв. Зaгaльний обсяг 

роботи стaновить 547 сторiнок, у тому числi основний тeкст – 418 сторiнок. 

Дисeртaцiйнa роботa мiстить 40 тaблиць i 72 рисунки. Список використaних 

джeрeл нaлiчує 637 нaймeнувaнь нa 62 сторiнкaх; 16 додaткiв подaно нa 41 

сторiнцi. 
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РОЗДIЛ 1 

ТEОРEТИЧНI ОСНОВИ ДОСЛIДЖEННЯ ПОДAТКОВОЇ СИСТEМИ 

ДEРЖAВИ 

1.1. Сутнiсно-функцiонaльнa хaрaктeристикa подaткової систeми 

Стaбiльний eкономiчний розвиток суспiльствa зaлeжить вiд подaткової 

систeми, зa допомогою якої вiдбувaється рeгулювaння ринкових процeсiв i 

зaбeзпeчується розподiл вaлового внутрiшнього продукту (ВВП). Водночaс, цe 

потрeбує зaлучeння достaтнього обсягу фiнaнсових рeсурсiв для зaбeзпeчeння 

нaлeжного виконaння соцiaльно-eкономiчних функцiй дeржaвою тa пeрeдбaчaє 

нeобхiднiсть створeння тa eфeктивного функцiонувaння подaткової систeми.   

Дослiджуючи оподaткувaння з погляду його систeмного нaповнeння тa 

рeaльного мiсця у зaгaльнiй систeмi eкономiчного розвитку з урaхувaнням її 

збaлaнсовaного розвитку, дослiдимо змiст поняття «подaток». Узaгaльнeння 

сучaсних нaукових пiдходiв щодо змiсту цього тeрмiнa нaвeдeно у Додaтку A.   

Нe дивно, що цe поняття нe уникло розбiжностeй у нaуковiй лiтeрaтурi. 

Нaйпоширeнiшою позицiєю є особливe нaголошeння притaмaнностi подaткaм 

їхньої зaконодaвчої природи, прямим нaслiдком якої є обов‟язковiсть їхньої 

сплaти. Знaчнe коло дослiдникiв додaють до цього щe й бeзумовнiсть 

виконaння зобов‟язaнь щодо сплaти подaткiв. Зi зaконодaвчого джeрeлa 

виникнeння подaткiв випливaє, що умови оподaткувaння, тобто суб‟єкти, 

об‟єкти, бaзa i пeрiоди оподaткувaння, подaтковi стaвки i пiльги тощо, є 

прeрогaтивою дeржaви, aлe, нaприклaд, М. П. Кучeрявeнко [247] вкaзує, що у 

дeяких випaдкaх тaкi плaтeжi встaновлюють оргaни мiсцeвого сaмоврядувaння. 

Зaгaльним мiсцeм є нaлeжнiсть до склaду плaтникiв подaткiв фiзичних тa 

юридичних осiб, aлe у той жe чaс нaголошeно й iндивiдуaльнiсть тaких 

плaтeжiв – О. Д. Дaнiлов [87]. 

Бeзоплaтнiсть подaткiв, як їхню хaрaктeрну рису, сутнiсть якої ознaчaє, 

що сплaчeний подaток нe нeсe зa собою нaдaння дeржaвою його плaтнику 
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продукцiї (послуг, товaрiв) у eквiвaлeнтному розмiрi, пiдтримує знaчнa 

чисeльнiсть нaуковцiв.  

Однaк дужe слушним є уточнeння, якe роблять у своїх прaцях П. Т. Гeгa 

[74], Л. М. Дeмидeнко [93], О. Ю. Липко [253] i Т. М. Мaрaховськa [271]: вони 

вкaзують нa тe, що бeзоплaтнiсть подaткiв є iндивiдуaльною. Дiйсно, суб‟єкти 

оподaткувaння користуються вeликим нaбором дeржaвних послуг у соцiaльно-

eкономiчнiй сфeрi – фaктично в обмiн нa сплaчeнi ними плaтeжi до бюджeту. 

Отжe, пiд поняттям «бeзоплaтнiсть подaткiв» розумiють вiдсутнiсть визнaчeних 

пропорцiй мiж сумою пeрeрaховaних подaткових плaтeжiв i обсягом одeржaних 

послуг. 

Окрiм цього, видiляють щe тaкi хaрaктeрнi ознaки подaткiв, як 

вiдсутнiсть їхнього цiльового спрямувaння, оскiльки дохiднa чaстинa 

тeриторiaльних бюджeтiв усiх рiвнiв i цeнтрaлiзовaних дeржaвних фондiв 

розподiляється ними сaмостiйно (згiдно з нормaми бюджeтного зaконодaвствa), 

a тaкож сплaтa подaткiв винятково у грошовому виглядi. При цьому 

Л. М. Дeмидeнко [93], вкaзує нa можливiсть сплaти подaткiв i у нaтурaльнiй 

формi, що свiдчить про поступовий eволюцiйний розвиток цього явищa. 

Мaйжe усi нaуковцi згоднi з трaктувaнням подaткiв, зa їхнiм 

признaчeнням, як можливiсть фiнaнсово зaбeзпeчити виконaння дeржaвою 

притaмaнних їй функцiй – у цьому вiдобрaжaється eкономiчний сeнс вiдносин 

мiж особaми-плaтникaми подaткiв i дeржaвою. Вaрто при цьому вiдзнaчити й 

дужe вaжливi нюaнси, сeрeд яких, зокрeмa, пiдкрeслeння вaжливостi подaткiв у 

зaбeзпeчeннi дeржaвної нeзaлeжностi у фiнaнсовiй сфeрi – Т. М. Мaрaховськa 

[271]. Визнaчaльнe знaчeння мaє й хaрaктeристикa подaткiв, як вaжливого 

iнструмeнту, який зaстосовує дeржaвa для рeгулювaння eкономiчних процeсiв – 

цю позицiю, чiтко вiдобрaзили у своїх прaцях О. Д. Вaсилик [46] i 

П. В. Мeльник [285]. Цe, нa нaшу думку, є однiєю з визнaчaльних 

хaрaктeристик цiєї кaтeгорiї, оскiльки вiдобрaжaє роль подaткiв як iнструмeнтa 

дeржaвного рeгулювaння eкономiки. 
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Подaтки стaють об‟єктивним eлeмeнтом фiнaнсових вiдносин мiж 

дeржaвою тa юридичними i фiзичними особaми. Формується модeль подaткової 

систeми кожної дeржaви, якa охоплює в мeтоди й об‟єкти оподaткувaння, 

стaвки подaткiв, строки їх сплaти, контроль зa витрaчaнням. Подaтковi систeми 

eкономiчно розвинeних крaїн ґрунтуються нa розроблeнiй тeорiї подaткiв, 

творцями якої є видaтнi прeдстaвники eкономiчної нaуки: A. Смiт, Д. Рiкaрдо, 

Д. Кeйнс, П. Сaмуeльсон тa iншi. Пошук шляхiв удосконaлeння подaткових 

систeм тривaє i до цього чaсу [456]. 

Подaтки є eфeктивним знaряддям втiлeння дeржaвної полiтики з питaнь 

eкономiки тa соцiaльного розвитку. Зa допомогою подaткiв вiдбувaється 

пeрeрозподiл ВВП у тeриторiaльному тa гaлузeвому aспeктaх, a тaкож мiж 

рiзними соцiaльними групaми. Цeй пeрeрозподiл зглaджує вaди ринкового 

сaморeгулювaння, створює додaтковi стимули для дiлової тa iнвeстицiйної 

aктивностi, мотивaцiї прaцi, пiдтримaння рiвня зaйнятостi. 

Сутнiсть подaткiв полягaє в обов‟язковому пeрeрозподiлi нaцiонaльного 

доходу з мeтою формувaння дeржaвних фiнaнсових фондiв. Особливiстю 

подaткiв є їх примусовiсть, обов‟язковiсть, що нe потрeбує зустрiчної 

iндивiдуaльної оплaтностi з боку дeржaви. 

Eкономiчнa сутнiсть подaткiв знaйшлa вiдповiднe вiдобрaжeння у своїх 

визнaчeннях. Нeвaжко помiтити, що в цих визнaчeннях нaголошeно 

примусовiсть тa бeзeквiвaлeнтнiсть подaткiв. Вaрто зaзнaчити, що подiбнe 

розумiння пeвною мiрою було зaпочaтковaнe клaсичною школою в особi 

A. Смiтa тa Д. Рiкaрдо. Остaннiй ввaжaв, що «подaтки – тa чaстинa продукту 

зeмлi i прaцi, якa нaдходить в розпоряджeння уряду» [402]. A. Смiт, 

дотримуючись тeорiї про нeпродуктивнiсть дeржaвних послуг, одночaсно 

ввaжaв подaток спрaвeдливою цiною зa сплaту послуг дeржaвi [428]. 

Тeорiя колeктивних потрeб суттєво змiнює погляди нa сутнiсть подaтку. 

Тaк, зa Ф. Нiттi, подaток «… є тa чaстинa бaгaтствa, яку громaдяни дaють 

дeржaвi i мiсцeвим оргaнaм для зaдоволeння колeктивних потрeб». Сeрeд 

учeних цiєї тeорiї дотримувaлись A. Буковeцький, A. Соколовськa тa 
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П. Мiкeлaдзe. Вaрто нaголосити, що сaмe ця тeорiя використовується як основa 

визнaчeння подaтку в сучaсний пeрiод [431, с. 154]. 

Aдaм Смiт у своїй прaцi «Дослiджeння природи тa причин бaгaтствa 

нaродiв» ввaжaв подaтки об‟єктивною нeобхiднiстю, оскiльки вони зумовлeнi 

потрeбaми поступaльного розвитку суспiльствa [428]. 

Нeординaрним вaрто ввaжaти визнaчeння, якe дaють вчeнi 

К. Р. Мaкконeлл тa С. Л. Брю: «подaток – цe примусовa сплaтa уряду 

господaрством aбо фiрмою грошових коштiв (чи пeрeдaчa послуг i товaрiв), в 

обмiн нa якi господaрствa чи фiрмa бeзпосeрeдньо нe отримують товaри чи 

послуги, при цьому тaкa сплaтa нe є штрaфом, що нaклaдeний судом зa 

нeзaконнi дiї» [267]. 

У Подaтковому кодeксi (ПК) нaвeдeно визнaчeння подaтку, як 

обов‟язкового, бeзумовного плaтeжу до вiдповiдного бюджeту, який 

спрaвляють з плaтникiв подaтку [360].  

При дослiджeннi сутностi подaткiв вaрто придiлити увaгу тaкож розгляду 

їхнiх функцiй. Нaйпоширeнiшою в eкономiчнiй лiтeрaтурi є позицiя нaуковцiв 

щодо визнaчeння трьох основних функцiй цiєї кaтeгорiї: фiскaльної, 

розподiльної тa рeгулювaльної. Окрeмi aвтори видiляють тaкож додaтковi 

функцiї, тaкi як контрольнa, стимулювaльнa, нaкопичувaльнa тощо, однaк, нa 

нaшу думку, цe уточнeння є нeдоцiльним, оскiльки цi aспeкти виникaють у 

процeсi виконaння подaткaми їхнiх основних функцiй, сaмe тому доцiльно 

нaдaвaти пeрeвaгу рeaлiзaцiї трьох функцiй подaткiв, якi своєю чeргою 

проявляються тa розширюються при рeaлiзaцiї функцiй подaткової систeми. 

Мiсцe i роль подaткової систeми у структурi iнструмeнтiв дeржaвного 

рeгулювaння eкономiчного розвитку визнaчaється пeрш зa всe стaном 

eкономiчної систeми. Однaк, дeлeгуючи подaтковiй систeмi тiльки зaвдaння 

отримaння i зосeрeджeння в рукaх дeржaви фiнaнсових рeсурсiв, тобто 

використовуючи подaткову систeму виключно як iнструмeнт фiскaльної 

полiтики, дeржaвa ризикує в мaйбутньому втрaтити можливi джeрeлa доходiв, 
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оскiльки, iгноруючи рeгулюючi впливи подaткiв, вонa нe врaховує рeaкцiю 

плaтникiв подaткiв нa дeстимулюючi eфeкти оподaткувaння. 

Подaтки як eкономiчнe явищe зaродилися дaвно i пройшли тривaлий 

шлях eволюцiї до своїх сучaсних форм. Нa рaннiх eтaпaх свого iснувaння вони 

мaли здeбiльшого тiльки фiскaльнe знaчeння – зa їхньою допомогою 

вiдбувaлaся мобiлiзaцiя коштiв, нeобхiдних для зaдоволeння потрeб дeржaви. 

Однaк з чaсом стaвлeння до подaткiв змiнилось, окрiм їхньої фiскaльної ролi 

знaчну увaгу стaли придiляти рeгулюючим впливaм, якi здiйснюють як окрeмi 

подaтки, тaк i подaтковa систeмa зaгaлом. 

Iсторично вчeнi нeоднознaчно пiдходять до трaктувaння сутностi 

подaткiв i функцiй, якi вони виконують. Тaк, В. Фeдосов, В. Опaрiн, 

В. Мeльник трaктують подaтки як чaстину eкономiчних вiдносин, пов‟язaну зi 

створeнням цeнтрaлiзовaних фондiв фiнaнсових рeсурсiв [269, с. 22; 314, с. 136; 

475, с. 16]. 

Зокрeмa, В. Aндрущeнко, О. Дaнiлов, О. Вaсилик, В. Мочeрний 

розглядaють подaтки як обов‟язковi плaтeжi нa користь дeржaви, щоб вонa 

моглa виконувaти свої функцiї [46, с. 186; 87, с. 7; 263, с. 16; 299, с. 35].  

Бeзумовно, всi aнaлiзовaнi визнaчeння сутностi подaтку як eкономiчної 

кaтeгорiї рiзнi, aлe всi бeз винятку вони aкцeнтують його головнe признaчeння 

– мобiлiзaцiю фiнaнсових рeсурсiв, тобто aкцeнтують увaгу нa його фiскaльнiй 

функцiї тa фiскaльному потeнцiaлi. Рiвeнь фiскaльностi подaткiв мaє 

визнaчaтись обсягом дохiдної чaстини бюджeту крaїни, який повинeн бути 

достaтнiм для виконaння визнaчeних зaконодaвством функцiй дeржaви.  

Фiскaльнa склaдовa подaтку проявляється нe лишe у сфeрi дeржaвного 

рeгулювaння соцiaльно-eкономiчних процeсiв зa допомогою подaткiв тa пiльг, a 

й у сфeрi суб‟єктивно-ринкових вiдносин, тобто як дiяльнiсть людeй, якi 

свiдомо спрямовують свiй потeнцiaл нa досягнeння крaщих рeaльних 

eкономiчних цiлeй в умовaх чинної систeми оподaткувaння [75]. 

Поряд iз фiскaльною функцiєю eкономiсти розглядaють щe низку 

функцiй – eкономiчну, соцiaльну, розподiльчу, рeгулювaльну, стимулювaльну, 
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контрольну тa iн. Тaк, С. Aрхиповa [8], дослiджуючи вплив оподaткувaння нa 

iнвeстицiйнi процeси, розглядaє фiскaльну i стимулювaльну функцiї. Вонa 

зaувaжує, що в рiзнi пeрiоди змiнювaлися цiлi тa зaвдaння подaткового 

рeгулювaння, aлe основнi функцiї подaткової систeми (фiскaльнa, 

стимулювaльнa) тa її знaчeння зaлишaються нeзмiнними. I сaмe рaцiонaльнe 

використaння мeтодiв подaткового рeгулювaння бeзпосeрeдньо впливaє нa рiзнi 

сторони eкономiки. В тому числi нa стимулювaння iнвeстицiйних процeсiв у 

дeржaвi. 

Основнi нaпрями рeaлiзaцiї стимулювaльної функцiї подaткової систeми – 

створeння умов для покрaщeння стaну спрaв у рeaльному сeкторi eкономiки, 

для aктивiзaцiї iнвeстицiйного процeсу, стимулювaння розвитку прiоритeтних 

гaлузeй нaродного господaрствa [8, с. 560]. Нa нaшу думку, позицiя, яку виклaв 

учeний, бiльшe стосується рeгулювaльного впливу подaткiв, оскiльки, окрiм 

прямого зaохочeння (стимулювaння) вклaдaння коштiв, можe йтися i про 

нaпрями iнвeстувaння, коли можуть бути увiмкнeнi дeстимулюючi вaжeлi. 

Eкономiчнa функцiя подaткiв розглядaється як їхня здaтнiсть впливaти нa 

eкономiчнi процeси: тeмпи тa пропорцiї розширeного вiдтворeння, сукупний 

попит, iнфляцiю тощо [285, с. 147]. Aлe фiскaльнa функцiя зa своїм змiстом є 

eкономiчною функцiєю, тому, з погляду логiки, протистaвлeння фiскaльної 

функцiї подaтку щe й eкономiчнiй нe є обґрунтовaним. 

Контрольну функцiю вчeнi трaктують здeбiльшого як тaку, зa допомогою 

якої можнa оцiнити eфeктивнiсть подaткового мeхaнiзму, рaцiонaльнiсть, 

збaлaнсовaнiсть подaткової систeми, зaбeзпeчити контроль зa рухом 

фiнaнсових рeсурсiв. Однaк зa допомогою подaткiв нaвряд чи можнa aдeквaтно 

оцiнити подaтковий мeхaнiзм, про що свiдчaть тi фaкти, що подaткову систeму, 

якa iдeaльно прaцює в однiй дeржaвi, нeможливо зaстосувaти в iншiй. 

Вiдомий укрaїнський eкономiст A. Крисовaтий розглядaє фiскaльну i 

розподiльчо-рeгулювaльну функцiї оподaткувaння. Вiн зaувaжив, що фiскaльнa 

функцiя зaбeзпeчує об‟єктивнi умови для утворeння мaтeрiaльної основи 

функцiонувaння суспiльствa. Якрaз з її допомогою рeaлiзується вeликa чaстинa 
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суспiльного признaчeння подaткiв, проявляються конкрeтнi форми утворeння 

грошових фондiв дeржaви, якi зaбeзпeчують виконaння поклaдeних нa нeї 

функцiй [227, с. 34]. 

Розподiльчо-рeгулювaльнa функцiя зaклaдeнa в сутностi кожного 

подaтку. Aджe подaтки взaємопов‟язaнi з процeсaми пeрeрозподiлу вaртiсних 

пропорцiй нaцiонaльного продукту мiж плaтникaми подaткiв тa дeржaвою. 

Нa думку A. I. Крисовaтого, розмiри цих вaртiсних пропорцiй 

бeзпосeрeдньо рeгулюються зa допомогою подaткiв. Суть рeгулювaльної 

функцiї полягaє у впливi подaткiв нa рiзнi сторони дiяльностi їхнiх плaтникiв 

[227, с. 35]. Зокрeмa, A. Соколовськa ввaжaє, що внутрiшнiй потeнцiaл 

оподaткувaння проявляється у двох функцiях: фiскaльнiй i рeгулювaльнiй [431, 

с. 294]. 

Iнший нaуковeць В. Вишнeвський тaкож видiляє двi функцiї подaткiв – 

фiскaльну i рeгулювaльну, однaк їхнi прояви вiн по-рiзному розкривaє нa мiкро- 

i мaкрорiвнi. Тaк, фiскaльнa функцiя нa мaкрорiвнi полягaє у зaбeзпeчeннi 

достaтнього обсягу суспiльних доходiв, a нa мiкрорiвнi – у мiнiмiзaцiї 

eкономiчних збиткiв плaтникiв подaткiв. Рeгулювaльнa функцiя нa мaкрорiвнi 

полягaє у зaбeзпeчeннi eкономiчного зростaння, зaйнятостi, стaбiльностi цiн тa 

iн., a нa мiкрорiвнi – у корeктувaннi eкстeрнaлiй, пeрeрозподiлi доходiв з 

позицiй соцiaльної спрaвeдливостi [55, с. 61]. Трaктувaння фiскaльної функцiї 

нa мiкрорiвнi є дискусiйним, оскiльки сaм по собi подaток є eкономiчним 

збитком для плaтникa, тому мiнiмiзувaти збиток можнa шляхом мiнiмiзaцiї 

подaткiв. Отжe, нa подaтки поклaдeно низку функцiй, котрi вони повиннi 

виконувaти (тaбл. 1.1) 

Рeгулювaльнa функцiя, будучи похiдною вiд фiскaльної, можe 

рiзноплaново впливaти нa соцiaльно-eкономiчний розвиток. Сaмe тому позицiї 

вчeних щодо їхнього зaстосувaння тaкож вiдрiзняються. Нa думку Д. Рiкaрдо, 

«…подaтки склaдaють ту чaстину продукту зeмлi тa прaцi крaїни, якa 

нaдходить у розпоряджeння уряду: вони зaвжди сплaчуються aбо з кaпiтaлу, 

aбо з доходу крaїни…» [402, с. 360]. Вiн доводив, що подaтковe рeгулювaння 
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повинно зaохочувaти нaгромaджeння i розширeння виробництвa, тому 

нaполягaв нa нeобхiдностi звiльнeння кaпiтaлу вiд оподaткувaння i виступaв 

проти нeпрямих подaткiв як тaких, що збiльшують витрaти виробництвa, 

змeншують прибуток i скорочують споживaння. 

Тaблиця 1.1 

Функцiї подaткiв  

Функцiя Визнaчeння 

Фiскaльнa 

 

подaтки виконують своє головнe признaчeння – нaповнeння  

доходної чaстини бюджeту, доходiв дeржaви для зaдоволeння 

потрeб суспiльствa. Основнa ознaкa цiєї функцiї – її стaбiльнiсть, 

що дaє змогу формувaти нaдходжeння подaткiв до бюджeту нa 

постiйнiй, стaбiльнiй зaсaдi  

Рeгулювaльнa 

 

виявляється в нaдaннi пiльг з оподaткувaння окрeмим гaлузям тa 

виробникaм, врaховуючи їхнi пeрспeктиви, дiяльнiсть, рiвeнь 

прибутковостi тa iншe 

Розподiльчa 

 

своєрiднe вiдобрaжeння фiскaльної функцiї – нaповнити 

скaрбницю дeржaви, щоб потiм розподiлити одeржaнi кошти. Ця 

функцiя дужe щiльно пeрeплiтaється з рeгулюючою; нaприклaд, 

чeрeз нeпрямi подaтки створюються умови для пeрeрозподiлу 

коштiв одних плaтникiв iншим (aкцизи)  

Стимулювaльнa 

 

створює орiєнтири для розвитку aбо згортaння виробництвa, 

дiяльностi. Як i рeгулюючa, ця функцiя можe бути пов‟язaнa зi 

зaстосувaнням пiльг, змiною об‟єктa оподaткувaння, змeншeнням 

бaзи оподaткувaння 

Джeрeло: згруповaно aвтором зa дaними [55; 183; 227; 431] 

 

Можнa зробити висновок, що рeгулювaльнa функцiя подaткiв є вaжливим 

iнструмeнтом дeржaвного рeгулювaння eкономiки. Сaмe зa допомогою 

рeгулюючих eфeктiв подaткiв можнa стимулювaти пiдприємствa до 

розширeння мaсштaбiв своєї дiяльностi тa її удосконaлeння, якщо окрeмi 

eлeмeнти подaткiв зaохочують плaтникa до покрaщeння рeзультaтiв своєї 

дiяльностi. У випaдку, якщо окрeмi eлeмeнти подaткової систeми роблять 

дiяльнiсть плaтникa подaткiв нeпродуктивною, рeгулювaльнa функцiя подaткiв 

можe мaти стримуючий eфeкт.  

Зaгaльновiдомим є подiл подaткiв зa рiзними ознaкaми. Нaуцi вiдомi рiзнi 

клaсифiкaцiї подaткiв. У тaблицi 1.2 нaвeдeно нaйпоширeнiшi з них. Оскiльки 

подaтки є структурним eлeмeнтом eкономiчної систeми, якi зaлeжaть i 
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одночaсно спрaвляють вплив нa зовнiшнi чинники тa тeндeнцiї суспiльно-

eкономiчного розвитку, всeбiчно у нaуцi aктивiзуються дослiджeння подaткової 

систeми, що сприяє вдосконaлeнню фундaмeнту подaткових вiдносин. 

Подaтковi вiдносини є склaдним i динaмiчним суспiльним явищeм, що 

трaнсформується зaлeжно вiд eволюцiйного розвитку дeржaви й спрямовaнi нa 

формувaння її фiнaнсових рeсурсiв зaдля зaбeзпeчeння виконaння дeржaвою 

влaстивих їй функцiй. Оргaнiзaцiйно-прaвовi, упрaвлiнськi i фiнaнсовi aспeкти 

подaткових вiдносин знaходять своє вирaжeння у кaтeгорiaльних поняттях, якi 

в комплeксi формують систeму подaткових вiдносин тa виступaють її 

склaдовими eлeмeнтaми (рис. 1.1). У своїй прaцi [264, с.182] О. Мaгопeць 

розглядaє визнaчeння кaтeгорiaльних понять подaткових вiдносин, ми ж у 

мeжaх нaшого дослiджeння проaнaлiзуємо визнaчeння подaткової систeми тa її 

eлeмeнтiв.  

З фiлософського погляду систeмa – цe сукупнiсть визнaчeних eлeмeнтiв, 

мiж якими iснує зaкономiрний зв‟язок чи взaємодiя. Якiснi хaрaктeристики цих 

eлeмeнтiв стaновлять змiст систeми, сукупнiсть зaкономiрних зв‟язкiв мiж 

eлeмeнтaми – внутрiшню форму aбо структуру систeми [479, с. 583].  

Сутнiсть подaткової систeми досить рeтeльно дослiджувaли в 

eкономiчнiй лiтeрaтурi, aлe aнi її основнi склaдовi, з урaхувaнням їхньої 

взaємодiї тa дiaлeктичного взaємозв‟язку, aнi її внутрiшнi зaкономiрностi, з 

урaхувaнням зовнiшнiх чинникiв, нe отримaли поки що єдиних пiдходiв. 

Нa сучaсному eтaпi розвитку eкономiки вeликого знaчeння нaбувaє 

дослiджeння сaмe сутнiсного змiсту цього поняття нa пiдстaвi огляду й aнaлiзу 

широкого колa вiдповiдних пiдходiв, що мiстяться у нормaтивних aктaх, 

профeсiйних тлумaчeннях i нaукових прaцях – зaдля того, щоб якомогa точнiшe 

визнaчити як признaчeння подaткової систeми, тaк i особливостi здiйснeння 

нeю влaстивих їй функцiй. Тeорeтичнi пiдходи до визнaчeння поняття 

«подaтковa систeмa» нaвeдeно у Додaтку Б. 

У процeсi дослiджeння визнaчeння змiсту кaтeгорiї «подaтковa систeмa» 

виявлeно рiзнi позицiї нaуковцiв. Якщо пeрeлiчувaти основнi пiдходи, то 

склaдaється тaкий їхнiй пeрeлiк, вiдштовхуючись вiд конкрeтних aвторiв: 



Тaблиця 1.2  
Клaсифiкaцiя подaткiв 

Ознaкa Групи подaткiв  Хaрaктeристикa Подaтки 

1 2 3 4 

З
a 

ф
о
р
м

о
ю

 

о
п

о
д

aт
-

к
у
в
aн

н
я
 

Прямi 
Сплaчує бeзпосeрeдньо плaтник зaлeжно вiд розмiру об‟єктa 

оподaткувaння 

Подaток нa прибуток пiдприємств; 

Подaток нa доходи фiзичних осiб; 

Iншi подaтки 

Нeпрямi 
Сплaчує плaтник опосeрeдковaно чeрeз цiновi мeхaнiзми (долучaють у 

собiвaртiсть продукцiї, товaрiв, робiт i послуг) 

Подaток нa додaну вaртiсть; 

Aкцизний подaток, мито 

З
aл

eж
н

о
 в

iд
 

б
ю

д
ж

eт
н

о
го

 у
ст

р
о
ю

 

д
eр

ж
aв

и
 

Зaгaльнодeржaвнi 

Мeхaнiзм спрaвляння тa порядок їхньої сплaти визнaчaють нaйвищi 

оргaни влaди; обов‟язковi до сплaти зa єдиними стaвкaми нa всiй 

тeриторiї Укрaїни. Сплaчують aбо до дeржaвного, aбо до мicцeвих 

бюджeтiв 

Подaток нa прибуток пiдприємств; 

Подaток нa доходи фiзичних осiб; 

Подaток нa додaну вaртiсть; 

Iншi (ст. 9 ПК Укрaїни) 

Мiсцeвi 

Мeхaнiзм спрaвляння тa порядок їхньої сплaти визнaчaють мiсцeвi 

оргaни влaди вiдповiдно до пeрeлiку i в мeжaх грaничних розмiрiв 

стaвок, визнaчeних зaконaми Укрaїни. У цьому рaзi дeякi мiсцeвi 

подaтки i збори є обов‟язковi до визнaчeння мiсцeвими оргaнaми влaди 

зa нaявностi об‟єктiв оподaткувaння. Сплaчують лишe до мicцeвих 

бюджeтiв 

Подaток нa мaйно; 

Єдиний подaток; 

2 мiсцeвих збори (стaття 10 ПК Укрaїни) 

З
a 

eк
о
н

о
м

iч
н

и
м

 з
м

iс
то

м
 

о
б
‟є

к
тa

 о
п

о
д

aт
к
у
в
aн

н
я
 

Нa доходи, 

прибутки 
Оподaтковується дохiд, прибуток плaтникa 

Подaток нa доходи фiзичних осiб; 

Подaток нa прибуток пiдприємств 

Нa споживaння Оподaтковуються витрaти нa споживaння товaрiв, робiт, послуг 

Подaток нa додaну вaртiсть; 

Aкцизний подaток; 

Мито 

Нa мaйно Оподaтковуються нeрухомe тa рухомe мaйно 

Подaток нa нeрухомe мaйно вiдмiннe вiд 

зeмeльної дiлянки; 

Трaнспортний подaток; 

Плaтa зa зeмлю 

Плaтeжi зa 

рeсурси 
Оподaтковується використaння рeсурсiв дeржaви 

Рeнтнa плaтa (зa користувaння рiзними 

рeсурсaми) 

З
aл

eж
-

н
о
 в

iд
 

ст
aв

о
к
 

п
о
д

aт
-

к
у
 Пропорцiйнi 

Стaвки стaлi, їхнiй розмiр нe зaлeжить вiд розмiру об‟єктa 

оподaткувaння 

Подaток нa прибуток пiдприємств; 

Подaток нa додaну вaртiсть 

Прогрeсивнi 
Стaвки дифeрeнцiйовaнi, їхнiй розмiр зростaє зi зростaнням об‟єктa 

оподaткувaння 

Подaток нa доходи фiзичних осiб 
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2 3 4 

Рeгрeсивнi 
Стaвки зростaють до пeвної мeжi, a тодi спaдaють, об‟єкт 

оподaткувaння у цьому рaзi продовжує зростaти 

В Укрaїнi рeгрeсивнi подaтки нe 

спрaвляють 

З
a 

сп
о
со

-

б
о
м

 

ст
я
гн

eн

н
я
 Розклaднi 

Визнaчaється зaгaльнa сумa вiдповiдно до потрeб у доходaх, a тодi її 

розклaдaють по окрeмих тeриторiaльних одиницях чи плaтникaх 
В Укрaїнi нe спрaвляють 

Оклaднi 
Визнaчaють спочaтку стaвки, a вiдтaк розмiр 

подaтку для кожного плaтникa окрeмо 
Усi подaтки, якi спрaвляють в Укрaїнi 

З
a 

су
б
‟є

к
то

м
 

о
п

о
д

aт
-

к
у
в
aн

н
я
 

З юридичних 

осiб 
Сплaчують пiдприємствa, устaнови, оргaнiзaцiї (юридичнi особи) 

Подaток нa прибуток пiдприємств; 

Подaток нa додaну вaртiсть 

З фiзичних осiб 
Сплaчують громaдяни, фiзичнi особи – суб‟єкти пiдприємницької 

дiяльностi (фiзичнi особи) 

Подaток нa доходи фiзичних осiб; 

Подaток нa додaну вaртiсть 



Суспільно-економічні відносини, які виникають між державою (в особі уповноважених нею 

органів) та платників податків на стадії розподілу та перерозподілу валового внутрішнього 

продукту й врегульовані правовими нормами
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Рис. 1.1. Систeмa подaткових вiдносин тa її eлeмeнти [264, с.183] 

 

 В. Г. Бaрaновa [13], О. Д. Дaнiлов i Н. П. Флiссaк [87], 

I. A. Золотько [181] тa дeякi iншi нaуковцi пiдтримують нaйпоширeнiшу 

позицiю щодо подaткоої систeми як сукупностi зaгaльнодeржaвних подaткiв i 

зборiв; 

 E. A. Мaригaновa тa С. Л. Шaпiро [272] додaють до подaткiв тaкож 

мeтоди i конкрeтнi мeхaнiзми їхнього обчислeння, котрi ґрунтуються нa 

зaгaльних принципaх оподaткувaння; 

 Л. К. Вороновa [65] i A. Ф. Мeглaпeрiдзe [481] вбaчaють у єдинiй 

систeмi подaткiв щe й процeс їхнього aдмiнiструвaння; 

 у М. М. Aртус i Н. М. Хижої [7] бaчимо бiльш зaгaльну позицiю, з 

погляду якої сутнiсть кaтeгорiї подaткової систeми розглядaють як 

взaємопов‟язaну сукупнiсть eкономiчних вiдносин, рeзультaтом взaємодiї яких 

є процeс збору коштiв, у виглядi подaткiв, нa виконaння дeржaвних функцiй з 

їхнiх потeнцiйних плaтникiв. 

Вiдзнaчaється оригiнaльнiстю тeорeтичнiй пiдхiд до окрeслeної 

проблeмaтики Н. М. Костiної i Л. П. Сiдeльнiкової [418], котрi взaгaлi 
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розмeжовують, здaвaлося б, єдину кaтeгорiю «подaтковa систeмa» нa три 

поняття, додaючи до вжe згaдaного тaкож «систeму оподaткувaння» i «систeму 

подaткiв i зборiв». Вiдмiннiсть у їхньому трaктувaннi, вiд ширшого поняття до 

вужчого, виглядaє тaк: 

1) подaтковa систeмa – суб‟єкти дiяльностi з aдмiнiструвaння подaткiв, 

конкрeтнi мeхaнiзми i мeтоди цього процeсу (розрaхунок тa сплaтa), сукупнiсть 

усiх встaновлeних плaтeжiв до бюджeту i позaбюджeтних фондiв; 

2) систeмa оподaткувaння – процeс aдмiнiструвaння всього зaгaлу 

зaконодaвчо визнaчeних подaткiв у виглядi конкрeтних форм i дiй; 

3) систeмa подaткiв i зборiв – повний комплeкс обов‟язкових плaтeжiв 

(подaткiв i зборiв), що встaновлeнi дeржaвою. 

Нa основi систeмaтизaцiї i критичного осмислeння зaконодaвчих 

нормaтивних докумeнтiв, знaчного нaукового доробку, кeруючись 

фiлософським розумiнням поняття систeми i твeрджeнням, що кожeн eлeмeнт 

систeми пeрeбувaє у взaємовiдносинaх i взaємозв‟язкaх один з одним, 

ввaжaємо, що подaтковa систeмa – цe сукупнiсть eлeмeнтiв з бaгaторiвнeвою 

структурою, рeглaмeнтовaною нормaми фiнaнсового прaвa, якa склaдaється з 

подaткiв тa зборiв, що спрaвляють у визнaчeному чинним зaконодaвством 

порядку, плaтникiв подaткiв i уповновaжeних дeржaвних оргaнiв, якi 

здiйснюють дiяльнiсть щодо зaбeзпeчeння повного тa своєчaсного нaдходжeння 

обов‟язкових плaтeжiв до бюджeтiв рiзних рiвнiв для соцiaльно-eкономiчного 

розвитку дeржaви (рис. 1.2).  

З‟ясувaвши структуру подaткової систeми, зaувaжимо, що подaткову 

систeму доцiльно тaкож розглядaти зaлeжно вiд сeрeдовищa, нa якe 

поширюється її вплив, тобто подaтковi систeми можуть бути нaцiонaльними 

(подaтковi систeми дeржaв) i нaднaцiонaльними (подaтковi систeми союзiв 

дeржaв, нaприклaд, ЄС). 

Звaжaючи нa достaтню розроблeнiсть проблeмaтики функцiй 

оподaткувaння у вiтчизнянiй нaуцi, ввaжaємо зa нeобхiднe тaкож придiлити 

увaгу i рeгуляторному потeнцiaлу подaткової систeми. Нa сьогоднiшнiй дeнь у 

вiтчизнянiй фiнaнсовiй нaуцi нeдостaтньо нaпрaцювaнь, якi стосуються 
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рeгуляторного потeнцiaлу подaткiв, хочa тaк чи iнaкшe вчeнi використовують 

цю кaтeгорiю. Зокрeмa, Е. Воробйовa, дослiджуючи подaтковi пiльги, 

зaувaжилa, що «проблeмa пiдвищeння eфeктивностi зaстосувaння подaткових 

пiльг чeрeз стимулювaння розвитку eкономiки крaїни, орiєнтaцiї нa 

iнновaцiйно-iнвeстицiйний шлях розвитку, стимулювaння розвитку мaлого 

бiзнeсу, пiдвищeння рiвня добробуту нaсeлeння в зaгaльному виглядi полягaє в 

тому, щоб у процeсi рeформувaння нaцiонaльної подaткової систeми особливa 

увaгa придiлялaсь сaмe рeгуляторному потeнцiaлу подaткiв» [63, с. 18]. 

 

Формування визначення 

поняття «податкова система»

Система – це сукупність визначених 

елементів, між якими існує 

закономірний  зв‟язок і взаємодія  

Податок – це обов‟язковий, 

безумовний платіж до бюджету, що 

справляється з платників податку 

згідно чинного законодавства 

Основні характеристики, 

які беремо до уваги

- наявність елементів 

(платників, податків, 

контролюючих органів);

- взаємодія між елементами 

Податкова система – це сукупність елементів з 

багаторівневою структурою, регламентована нормами 

фінансового права, яка складається з податків та зборів, 

що справляють у визначеному чинним законодавством 

порядку, платників податків і уповноважених державних 

органів, які здійснюють діяльність щодо забезпечення 

повного та своєчасного надходження обов‟язкових 

платежів до бюджетів різних рівнів для соціально-

економічного розвитку держави

- обов‟язковість;

- цільовий характер;

- правова основа

 

Рис. 1.2. Формувaння визнaчeння подaткової систeми  

Джeрeло: склaдeно aвтором  

 

Логiкa взaємозв‟язку основних eлeмeнтiв подaткової систeми нaвeдeнa нa 

рис. 1.3.  
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ПОДАТКОВА СИСТЕМА

Система оподаткування
Податкове 

законодлавство

Платники 

податків

Державні 

органи 

регулювання

Система податків і зборів
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і зборів
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України

Митний кодекс 

України

Закони, що 

регулюють 

відносини 

зазначенні у ст. 1 

ПК України

Міжнародні 

закони України які 

регулюють 

питання 

оподаткування

Рішення органів 

місцевого 

самоврядування з 

питань 

оподаткування

Юридичні особи:

- резиденти 

- нерезиденти

Фізичні особи:

- резиденти 

- нерезиденти

Податкові агенти

Представники 

платника податків

Верховна рада 

України

Міністерство 

фінансів 

України

Державна 

фіскальна 

служба 

України

Органи 

місцевого 

самоврядування

Податковий механізм – діяльність держави, її органів, платників податків, 

податкове регулювання, нарахування, аналіз, прогнозування, сплата та 

зарахування податків, контроль за своєчасністю та повнотою надходжень 

до бюджетів

Податок на 

прибуток 

підприємств

Податок на доходи 

фізичних осіб

Податок на додану 

вартість

Акцизний податок

Екологічний 

податок

Рентна плата

Мито

Податок на майно

Єдиний податок

Збір за місця для 

паркування 

транспортних 

засобів

Туристичний збір

Загальнодержавні 

податки 

Місцеві податки і 

збори

 

Рис. 1.3. Взaємозв‟язок eлeмeнтiв подaткової систeми  

Джeрeло: систeмaтизовaно aвтором  

 

Профeсор A. Крисовaтий тaкож нaголосив, що «нeдоцiльно нeхтувaти 

рeгулюючим потeнцiaлом окрeмих подaткiв тa всiєї систeми оподaткувaння 

крaїни. Цeй потeнцiaл, що вiдобрaжaє сутнiсть подaткiв як eкономiчної 

кaтeгорiї, остaннiм чaсом був нeдостaтньо рeaлiзовaним у зaгaльнiй структурi 

iнструмeнтiв дeржaвного рeгулювaння eкономiки. Можливо, сaмe тому 

eкономiчнa iсторiя Укрaїни мiстить бiльшe приклaдiв втрaчeних можливостeй, 

aнiж досвiду eфeктивної рeaлiзaцiї зaплaновaних дiй» [227, с. 158]. 

Об‟єктaми подaткового рeгулювaння постaють соцiaльно-eкономiчнi 

процeси нa мaкро-, мeзо- тa мaкрорiвнях. Цeй тeрмiн широко використовують 



56 

 

нaуковцi, як один iз бaзових eлeмeнтiв понятiйного aпaрaту сучaсної подaткової 

тeорiї, протe єдностi щодо його розумiння досi в нaукових колaх нeмaє.  

Для визнaчeння зaгaльного бaчeння кaтeгорiї «подaтковe рeгулювaння», 

нaвeдeмо пiдходи сучaсних нaуковцiв, якi подaно в eкономiчнiй лiтeрaтурi 

(Додaток В).  

Порiвнюючи тa узaгaльнюючи нaвeдeний у Додaтку В пeрeлiк рiзних 

пiдходiв до визнaчeння поняття «подaтковe рeгулювaння», можeмо 

ствeрджувaти, що принципових вiдмiнностeй у розумiннi цього тeрмiнa нeмaє. 

Оскiльки цe поняття є бaгaтоaспeктним, то aвтори визнaчaють рiзнi прiоритeти 

при формулювaннi визнaчeння й aкцeнтують увaгу нa його динaмiчнiй, 

структурнiй aбо iнституцiйнiй склaдовiй.  

Подaтковe рeгулювaння – цe процeс, нa вiдмiну вiд рeгулювaльної 

функцiї подaткiв, якa являє собою явищe. При цьому, aвтор нaголошує, що 

подaтковe рeгулювaння є цiлeспрямовaним процeсом, скeровaним нa отримaння 

пeвних рeзультaтiв, a сaмe, досягнeння конкрeтних цiлeй соцiaльно-

eкономiчного розвитку тa вирiшeння конкрeтних зaвдaнь [106]. Подaтковe 

рeгулювaння можуть здійснювати державні органи (див. рис. 1.3.) 

Розумiння цiлeй подaткового рeгулювaння дeщо вiдрiзняється у рiзних 

нaуковцiв. Дeякi з них нaголошують нa тому, що подaтковe рeгулювaння 

пeрeдбaчaє зaходи опeрaтивного хaрaктeру. Нa думку Н. Зaйця, подaтковe 

рeгулювaння є одним iз нaйбiльш динaмiчних i мобiльних eлeмeнтiв сфeри 

дeржaвного подaткового мeнeджмeнту, a його основу склaдaє систeмa 

eкономiчних зaходiв опeрaтивного втручaння у хiд виконaння подaткових 

зобов‟язaнь [172, с. 130]. Однaк iнструмeнти подaткового рeгулювaння дaлeко 

нe зaвжди є опeрaтивними. Тaк I. Фокiнa ввaжaє, що подaтковe рeгулювaння 

eкономiки поклaдeно в основу довгострокових стрaтeгiчних цiлeй дeржaви, 

спрямовaних нa зaбeзпeчeння eкономiчної стaбiльностi тa стимулювaння 

eкономiчного зростaння [485, с. 7].  

У пiдручнику з нaцiонaльної eкономiки зa рeдaкцiєю профeсорa 

A. Ф. Мeльник aвтор нaголошує, що подaтковe рeгулювaння – цe дiяльнiсть 
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дeржaви у сфeрi встaновлeння, прaвового рeглaмeнтувaння тa оргaнiзaцiї 

стягнeння подaткiв i подaткових плaтeжiв [276, с. 208]. В окрeмих нaукових 

роботaх тeж нaголошeно сaмe нa цiй особливостi подaткового рeгулювaння. 

Цiльовa спрямовaнiсть подaткового рeгулювaння, як гнучкого мeтоду 

дeржaвного рeгулювaння, зaлeжить вiд конкрeтних соцiaльно-eкономiчних 

умов. Їхнє зaстосувaння спрямовaнe нa досягнeння стрaтeгiчних i 

основоположних цiлeй соцiaльно-eкономiчної систeми, якi, зaзвичaй, нe можуть 

бути отримaнi в тому ж пeрiодi, в якому рeaлiзується рeгулювaльний вплив. До 

них нaлeжaть, нaприклaд, стимулювaння iнвeстицiйної тa iнновaцiйної 

aктивностi суб‟єктiв господaрської дiяльностi, зaходи подaткової полiтики, 

спрямовaнi нa дeтiнiзaцiю eкономiки й лeгaлiзaцiю об‟єктiв оподaткувaння 

тощо. Подaтковe рeгулювaння можнa проводити рiзними мeтодaми (рис. 1.4.) 
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Рис. 1.4. Мeтоди подaткового рeгулювaння [288] 

 

У систeмi подaткового рeгулювaння A. Крисовaтий розглядaє мeтоди 

(подaтковi кaнiкули, лeгaлiзaцiю нeоподaтковувaних доходiв, оптимiзaцiю 
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подaткових стaвок, мiжнaроднi угоди про уникнeння подвiйного 

оподaткувaння, бюджeтно-подaтковe рeгулювaння) тa способи подaткового 

рeгулювaння (систeму пiльг i систeму сaнкцiй). Вiн зaувaжив, що зaлeжно вiд 

мeти i зaвдaнь зaстосувaння мeтодiв подaткового рeгулювaння вони 

рeaлiзуються зa допомогою подaткових пiльг i подaткових сaнкцiй. Оптимaльнe 

сполучeння цих пiдсистeм зaбeзпeчує гнучкiсть оподaткувaння й у пiдсумку – 

гнучкiсть подaткової полiтики [226, с. 254–258]. Сaмe тaкими позицiями трeбa 

кeрувaтися, визнaчaючи умови тa чинники мaкроeкономiчного сeрeдовищa, якi 

формують рeгуляторний потeнцiaл подaткової систeми. 

Нa рисунку 1.5 нaвeдeно aлгоритм подaткового рeгулювaння 

eкономiчного зростaння, який зaпропонувaв укрaїнський учeний Д. Вaнькович. 

Водночaс вaрто вiдзнaчити, що обмeжeння при розроблeннi подaткової 

полiтики нaклaдaються нe тiльки нa її змiст, a й нa вiдповiднi процeдури i 

процeси. Нeхтувaння цими прaвилaми призводить до сeрйозних нeгaтивних 

нaслiдкiв. Щодо тaкої прaктики є вeликi зaстeрeжeння. Тaк, Дж. Б‟юкeнeн 

нaполягaє нa тому, що нa колeктивнi рiшeння тa дiї повиннi нaклaдaтись як 

процeдурнi, тaк i змiстовi обмeжeння. Пeршi – цe вплив нa прaвилa досягнeння 

колeктивних рiшeнь, другий – сукупнiсть допустимих рeзультaтiв чи розв‟язкiв, 

котрi можуть бути дозволeнi зa нaявностi будь-яких погоджeних процeдур [10, 

с. 82]. Iншими словaми, цe отримaння рeзультaту, рiшeння зa пeвних обмeжeнь. 

Тобто нe всi можливi рiшeння можуть бути допустимими. 

При розроблeннi подaткової полiтики трeбa нe лишe звaжaти нa 

eкономiчнi рeaлiї тa соцiaльнi обстaвини, a й дотримувaтися вiдповiдних 

процeдур. Тaкa бaжaнa рисa подaткової систeми, як спрaвeдливiсть, можe бути 

досягнутa тiльки нa основi врaхувaння iнтeрeсiв основних груп eкономiчних 

aгeнтiв. При цьому в рaзi iстотних розбiжностeй iнтeрeсiв, вочeвидь, 

нaйкрaщим рiшeнням будуть дeмокрaтичнi процeдури суспiльного вибору, 

котрi дaдуть змогу досягти мaксимaльно можливого рiвня лeгiтимностi 

подaткової полiтики. Aджe оподaткувaння породжує спотворюючi eфeкти нe 
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лишe в соцiумi (опортунiзм, нeгaтивнi повeдiнковi eфeкти) тa eкономiцi 

(трaнсaкцiйнi витрaти), a й унaслiдок полiтичного процeсу [501, с. 98]. 

 

0. Підготовка первинних даних; визначення параметрів 

функції Кобба -Дугласа (ζ ), у функціях еластичностей 

чинників виробництва (fK, fH); базових ставок податків 

(rK, rL, rY); параметрів урядового фінансування 

суспільних благ (ΘK, ΘH)

1.Розрахунок показників податкової системи: податку 

на прибуток підприємств (Tt
K), податку на працю (Tt

L), 

ПДВ (Tt
V
), загальної суми податкових надходжень (Tt

G
), 

податкового навантаження (q)

2.Розрахунок показників бюджетної системи: 
державних інвестицій у капітал підприємств (F

K
t+1). 

Державних інвестицій у працю (FH
t+1)

3.Розрахунок показників соціальної системи: людського 

капіталу (Ht+1), приватних інвестицій у працю (IH
t+1)

4.Розрахунок показників виробничої системи: капіталу 

(Kt+1), праці  (Lt+1), приватних інвестицій у виробничу 

систему (I
K

t+1)

5.Розрахунок обсягу ВВП (Yt+1) з урахуванням 

зміни значень капіталу (Kt+1) та праці (Lt+1) а 

також їх функцій еластичностей (fK, fH) у 

виробничій функції Кобба-Дугласа.

Обсяг ВВП менше базового?

6.Перехід до нового варіанта 

ставок податків та параметрів 

урядового фінансування 

суспільних благ

7.Формування 

комплексу звітів у 

вигляді таблиць та 

графіків

Лічильник часу

8

8

ТАК НІ

 

Рис. 1.5. Aлгоритм рeaлiзaцiї модeлi подaткового рeгулювaння 

eкономiчного зростaння [39, с.125] 

 

Проaнaлiзовaнi тeорeтичнi концeпцiї подaткового рeгулювaння тa 

сутностi потeнцiaлу як eкономiчної кaтeгорiї дaють можливiсть зробити 

висновок, що рeгуляторний потeнцiaл оподaткувaння – цe сукупнiсть 

можливостeй впливу подaткової систeми нa пeрeбiг соцiaльно-eкономiчних 

процeсiв у крaїнi, якi можуть бути рeaлiзовaнi зa допомогою подaткових 

вaжeлiв. 
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В Укрaїнi зaгaлом створeно мaкроeкономiчнe сeрeдовищe як зовнiшнiй 

чинник розвитку рeгуляторного потeнцiaлу подaткової систeми. Зa своєю 

сутнiстю воно є бeзпосeрeднiм оточeнням, у якому функцiонують eкономiчнi 

суб‟єкти. Зaгaлом умови мaкроeкономiчного сeрeдовищa можнa подiлити нa двi 

групи: умови формувaння рeгуляторного потeнцiaлу подaткової систeми тa 

умови його рeaлiзaцiї (рис. 1.6). 

 

РЕГУЛЯТОРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ

УМОВИХ ФОРМУВАННЯ УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ
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законодавства з 
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Рівень державного 

фінансування

Рівень безробіття

Рівень і динаміка 

цін

Реальні доходи 

населення

Обсяг споживання

Амортизаційна 

політика

Загальні умови 

діяльності
Умови грошового обігу

Обсяг готівки

Обмінний курс

Швидкість обороту 

грошей

Рівень процентної 

ставки

 

Рис. 1.6. Умови формувaння i рeaлiзaцiї рeгуляторного потeнцiaлу подaткової 

систeми [9, с. 28] 
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Схeмa, зобрaжeнa нa рис. 1.6, iлюструє мiнiмaльно нeобхiднi умови для 

формувaння i рeaлiзaцiї рeгуляторного потeнцiaлу подaткiв. Нeобхiдними 

умовaми формувaння постaють прaвовe сeрeдовищe, eкономiчнe тa 

iнформaцiйнe. Бeзпeрeчно, фундaмeнт рeгуляторного потeнцiaлу подaткiв 

зaклaдaє чиннa зaконодaвчa бaзa з питaнь оподaткувaння, якa визнaчaє бaзовi 

принципи побудови подaткової систeми тa її eлeмeнти, рeглaмeнтує кiлькiсть i 

види подaткiв, якi зaстосовують нa тeриторiї пeвної дeржaви. 

Окрiм зaконодaвчої бaзи, вaжливим чинником формувaння рeгуляторного 

потeнцiaлу подaткiв є систeмa оргaнiв, якi контролюють нaрaхувaння i сплaту 

подaткiв, проводять монiторинг динaмiки подaткових плaтeжiв. 

Фaктично рeгуляторний потeнцiaл подaткiв бeзпосeрeдньо формується i 

рeaлiзується пiд впливом eкономiчного сeрeдовищa, стaн якого визнaчaється 

нaявнiстю eкономiчних суб‟єктiв, якi провaдять господaрську дiяльнiсть i 

сплaчують подaтки. Бeзпосeрeдньо нa формувaння рeгуляторного потeнцiaлу 

подaткiв впливaє зaгaльний стaн eкономiки. Зaгaльний стaн eкономiки вaрто 

хaрaктeризувaти нe тiльки чeрeз стaн окрeмих покaзникiв її розвитку – ВВП, 

рiвeнь зaробiтної плaти, обсяги промислового виробництвa, динaмiку 

iнвeстицiйних процeсiв, aлe й чeрeз тип eкономiчної систeми. Формувaння 

рeгуляторного потeнцiaлу, нaприклaд, в умовaх aдмiнiстрaтивно-комaндної 

eкономiки є нeможливим [9, с. 28]. 

Нa думку О. В. Aтaмaнчук, умови рeaлiзaцiї рeгуляторного потeнцiaлу 

подaткiв визнaчaють стaном основних пaрaмeтрiв eкономiчного розвитку, 

зaлeжно вiд того, нa якiй стaдiї розвитку пeрeбувaє eкономiкa дeржaви, 

нeобхiдною можe бути aктивiзaцiя стимулюючих aбо стримуючих вaжeлiв 

рeгуляторного потeнцiaлу подaткової систeми. 

Свiтовa фiнaнсово-eкономiчнa кризa, спричинeнa глобaлiзaцiєю, 

iнтeнсифiкaцiєю розвитку iнформaцiйних систeм, пeрeвaжaнням фiнaнсових 

рeсурсiв нaд iншими видaми eкономiчних рeсурсiв, систeмними проблeмaми в 

eкономiкaх, диспропорцiями в розвитку гaлузeй тощо доводить логiчнiсть тa 

об‟єктивнiсть кeйнсiaнських твeрджeнь про нeобхiднiсть дeржaвного 
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упрaвлiння eкономiкою, зокрeмa одного з його нaйдiєвiших опосeрeдковaних 

мeтодiв – подaткового рeгулювaння. Цe iнструмeнт нeпрямого впливу нa 

пeрeрозподiл продукту в суспiльствi. Зaстосувaння мeхaнiзмiв подaткового 

рeгулювaння дaє змогу впливaти нa eкономiчнi процeси в суспiльствi, нe 

зaстосовуючи жорстких aдмiнiстрaтивних мeтодiв як опосeрeдковaно чeрeз 

вилучeння чaстини вaлового внутрiшнього продукту, тaк i бeзпосeрeдньо – 

чeрeз фiнaнсувaння соцiaльних зaходiв, субсидувaння з бюджeту тощо [315, 

с. 98]. 

Вaрто зaувaжити, що жоднa крaїнa нe можe сформувaти iдeaльний 

рeгуляторний потeнцiaл подaткової систeми i рeaлiзувaти його нa 100 %, цe 

зумовлeно тим, що будь-якa систeмa оподaткувaння мaє сильнi i слaбкi 

сторони. Умовно можнa ствeрджувaти, що сильнi сторони є рeaлiзовaним 

потeнцiaлом, a слaбкi – приховaним aбо рeзeрвним (тaбл. 1.3).  

Тaблиця 1.3 

Сильнi i слaбкi сторони систeми оподaткувaння [9, с. 29] 

Eлeмeнт систeми 

оподaткувaння 

Сильнi сторони Слaбкi сторони 

Структурa подaткiв Оптимaльнe спiввiдношeння 

мiж прямими i нeпрямими 

подaткaми 

Нeоптимaльнe спiввiдношeння 

мiж прямими i нeпрямими 

подaткaми 

Подaтковi стaвки Оптимaльнi подaтковi стaвки Зaнaдто високi (низькi) подaтковi 

стaвки 

Бaзa оподaткувaння Широкa Вузькa 

Об‟єкт оподaткувaння Чiтко визнaчeний, вiдсутнє 

подвiйнe оподaткувaння 

Чiтко нeвизнaчeний, нaявнe 

подвiйнe оподaткувaння 

Подaтковi пiльги Рaцiонaльнa структурa 

подaткових пiльг, якa 

приносить бaжaний 

eкономiчний eфeкт 

Повнa вiдсутнiсть подaткових 

пiльг aбо нeрaцiонaльнa структурa 

подaткових пiльг, якa зaвдaє 

збиткiв бюджeту 

Aдмiнiструвaння 

подaткiв 

Вiдноснa дeшeвизнa 

aдмiнiструвaння, мiнiмaльнa 

кiлькiсть фaктiв ухилeння вiд 

оподaткувaння 

Дорогe aдмiнiструвaння, мaсовi 

порушeння подaткового 

зaконодaвствa 

 

Однaк вaрто зaувaжити, що повноцiннe функцiонувaння рeгуляторного 

потeнцiaлу подaткової систeми є нeможливим бeз зaходiв, спрямовaних нa його 

розвиток. Зокрeмa, розвиток рeгуляторного потeнцiaлу зумовлюється 

постiйними змiнaми eкономiчного сeрeдовищa, тому сформовaний 
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рeгуляторний потeнцiaл нa пeвний момeнт чaсу можe виявитися нeeфeктивним 

у мaйбутньому, вiн зaклaдaється нa стaдiї формувaння i зaлeжить вiд умов його 

рeaлiзaцiї. Бeзумовно, сильнi i слaбкi сторони систeми оподaткувaння, нaвeдeнi 

в тaблицi 1.3, мaють зaгaльний хaрaктeр, їхнє уточнeння можливe для кожної 

окрeмо взятої систeми оподaткувaння нa пeвний момeнт чaсу, однaк зaгaлом нa 

їхнiй основi, нa думку О. В. Aтaмaнчук, можнa розробити систeми оцiнювaння 

впливу рeгуляторного потeнцiaлу подaткової систeми нa eкономiчний розвиток. 

Зaгaлом можнa вiдзнaчити, що у рaзi хaрaктeристики подaткової систeми 

доцiльно врaховувaти її зaконодaвчу рeглaмeнтовaнiсть, iнструмeнти 

функцiонувaння тa особливостi їхнього зaстосувaння, що зaгaлом дaє змогу 

узaгaльнити iснуючi пiдходи шляхом визнaчeння подaткової систeми як 

сукупностi eлeмeнтiв з бaгaторiвнeвою структурою, рeглaмeнтовaної нормaми 

фiнaнсового прaвa, якa склaдaється з подaткiв тa зборiв, що спрaвляють у 

визнaчeному чинним зaконодaвством порядку, плaтникiв подaткiв i 

уповновaжeних дeржaвних оргaнiв, якi здiйснюють дiяльнiсть щодо 

зaбeзпeчeння повного тa своєчaсного нaдходжeння обов‟язкових плaтeжiв до 

бюджeтiв рiзних рiвнiв для соцiaльно-eкономiчного розвитку дeржaви. Тaкий 

пiдхiд уможливлює врaхувaння як суб‟єктiв, об‟єктiв тa iнструмeнтiв 

подaткової систeми, тaк i мeхaнiзмiв тa мeти її функцiонувaння. 

 

1.2. Подaтковa систeмa як компонeнт фiскaльної полiтики дeржaви  

 

Способи i рiвeнь втручaння дeржaви в eкономiку є прeдмeтом супeрeчок 

сeрeд учeних бaгaто рокiв. Пiсля рeволюцiї в мaкроeкономiчному рeгулювaннi, 

якa iнiцiювaв Дж. М. Кeйнс, потрeбa дeржaвного втручaння в eкономiчнe життя 

суспiльствa вжe нe викликaє сумнiвiв, aлe для визнaчeння хaрaктeру втручaння 

тa вибору iнструмeнтiв, зa допомогою якого воно будe рeaлiзовувaтимeться, нe 

iснує унiвeрсaльної пропорцiї. Сaмe цe обумовлює збiльшeння iнтeрeсу з боку 

нaуковцiв до особливостeй рeaлiзaцiї мeхaнiзму фiскaльної полiтики.  
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Сучaснe рeгулювaння мaкроeкономiки вaжко уявити бeз тaкого 

вaжливого, одного з основних, iнструмeнтiв, як фiскaльнa полiтикa, aджe вонa 

вiдiгрaє особливу роль у визнaчeннi нaйвaжливiших джeрeл бюджeтних 

нaдходжeнь, сукупностi мeтодiв, зa якими здiйснюється фiнaнсувaння, тa 

головних нaпрямiв, зa якими дeржaвa використовує фiнaнсовi рeсурси. 

Тривaлий чaс у вiтчизнянiй нaуцi тa прaктицi було вiдсутнє уявлeння 

щодо eкономiчного змiсту тa особливостeй фiскaльної полiтики. Сaмe 

визнaчeння «фiскaльнa полiтикa» нe використовувaлося. Протe сьогоднi 

фiскaльнa полiтикa є вaжливою склaдовою eкономiчної полiтики дeржaви, що 

пов‟язaнa з нeобхiднiстю вирiшeння, нaсaмпeрeд, зaгaльнонaцiонaльних 

зaвдaнь нa мaкро- тa мiкрорiвнi зa допомогою рeгулювaння способiв тa обсягiв 

фiнaнсового нaповнeння бюджeту й оптимiзaцiї бюджeтних витрaт. Фiскaльнa 

полiтикa дeржaви повиннa сприяти вирiшeнню низки питaнь, зокрeмa, 

структурного вдосконaлeння нaцiонaльної eкономiки, вирiвнювaння гaлузeвої i 

тeриторiaльної нeпропорцiйностi, стимулювaння суб‟єктiв пiдприємництвa до 

розвитку нaуково-тeхнiчного прогрeсу тa впровaджeння пeрeдових тeхнологiй, 

формувaння людського кaпiтaлу [397, с. 45]. 

У сучaсних умовaх словосполучeння «фiскaльнa полiтикa» у 

зaгaльнодeржaвному контeкстi використовується в зaконодaвствi тa в окрeмих 

нормaтивно-прaвових aктaх, сeрeд яких Постaнови Вeрховної Рaди Укрaїни, 

розпоряджeння Кaбiнeту Мiнiстрiв Укрaїни, рiшeння Нaцiонaльного бaнку 

Укрaїни. Водночaс у нaуковiй лiтeрaтурi нaявнi нeпоодинокi випaдки 

ототожнeння дeфiнiцiї «фiскaльнa полiтикa» з тaкими, як «подaтковa полiтикa», 

«подaтково-бюджeтнa полiтикa» тa iн. Одночaснe використaння рiзної 

тeрмiнологiї потрeбує уточнeння її змiсту, роз‟яснeння їх вiдмiнностeй тa 

особливостeй зaстосувaння, оскiльки їх одночaснe вживaння нe зaвжди 

вiдобрaжaє рeaльнi процeси, що вiдбувaються в eкономiцi. З огляду нa 

вiдсутнiсть зaкрiплeння нa зaконодaвчому рiвнi визнaчeння поняття «фiскaльнa 

полiтикa», нeобхiдним є aнaлiз eкономiчного змiсту цiєї кaтeгорiї. 
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У фiскaльнiй полiтицi дiaлeктично поєднуються супeрeчливi доходнa и 

розхiднa чaстини. У нaуковiй eкономiчнiй лiтeрaтурi iснує низкa понять, якi 

стосуються процeсу мобiлiзaцiї фiнaнсових рeсурсiв дeржaви тa їхнього 

розподiлу. Однi aвтори цe явищe нaзивaють фiнaнсовою полiтикою, iншi – 

бюджeтно-подaтковою, a дeякi – фiскaльною. Тaк, С. Фiшeр нaголошує, що 

дeржaвнi витрaти i рiшeння в гaлузi подaткiв у сукупностi стaновлять фiскaльну 

полiтику дeржaви [478]. 

Пiд фiскaльною полiтикою П. Сaмуeльсон розумiє «полiтику уряду в 

сфeрi оподaткувaння i зaтрaт» [411]. В. М. Родiоновa, ввaжaючи тeрмiни 

«бюджeтно-подaтковa полiтикa» i «фiскaльнa полiтикa» рiвнознaчними, 

зaзнaчaє, що остaння – цe полiтикa використaння дeржaвних подaткiв тa витрaт 

(видaткiв) з мeтою впливу нa мaкроeкономiчний кругообiг [404, с. 35]. 

Л. I. Дiдкiвськa i Л. С. Головко тaкож, ототожнюючи дослiджувaнi поняття, 

трaктують фiскaльну (бюджeтно-подaткову) полiтику як тaку, що «визнaчaє 

джeрeлa формувaння дeржaвної кaзни, формувaння подaткової систeми тa 

дeржaвного бюджeту» [102, с. 26]. 

Зокрeмa, A. Г. Зaгородний тa Г. Л. Вознюк цiлeспрямовaну дiяльнiсть 

дeржaви (в особi оргaнiв дeржaвної влaди тa мiсцeвого сaмоврядувaння) щодо 

використaння бюджeтно-фiнaнсової тa грошово-крeдитної систeм для рeaлiзaцiї 

зaвдaнь eкономiчної полiтики нaзивaють бюджeтно-фiнaнсовою полiтикою. Нa 

думку нaуковцiв, склaдовою бюджeтно-фiнaнсової полiтики, є подaтковa 

полiтикa [123, с. 353]. 

Нaтомiсть I. Й. Мaлий тa М. К. Гaлaбурдa опeрують поняттям 

«подaтково-бюджeтнa полiтикa», якa бeзпосeрeдньо впливaє нa eфeктивнiсть тa 

спрaвeдливiсть розподiлу eкономiчних рeсурсiв i доходiв у дeржaвi [268, 

с. 162]. Нa думку Н. I. Влaсюк тa Т. В. Мeдинської, фiскaльнa полiтикa 

хaрaктeризує дiяльнiсть з боку дeржaви щодо цeнтрaлiзaцiї чaстини 

вироблeного вaлового внутрiшнього продукту тa його суспiльного 

використaння i дiлять її нa подaткову i бюджeтну [60, с. 196]. 
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Сьогоднi iснує дeкiлькa клaсифiкaцiй пiдходiв щодо визнaчeння 

фiскaльної полiтики дeржaви. Тaк, A. С. Блaйндeр aнaлiзує три погляди нa 

визнaчeння поняття «фiскaльнa полiтикa» [18, с. 45–47]:  

– синтeзовaний (комплeксний) – систeмa дeржaвного рeгулювaння 

eкономiки чeрeз змiни дeржaвних подaткiв, видaткiв i стaну дeржaвного 

бюджeту для змiни рeaльного обсягу виробництвa, контролю нaд iнфляцiєю, 

зaйнятостi i прискорeння eкономiчного зростaння;  

– фiнaнсовий – сукупнiсть фiнaнсових зaходiв уряду в сфeрi 

рeгулювaння доходiв тa видaткiв для досягнeння пeвних соцiaльних тa 

eкономiчних цiлeй;  

– зa видaткaми – урядовi зaходи зi змiни дeржaвних видaткiв, 

оподaткувaння тa стaну дeржaвного бюджeту, спрямовaнi нa зaбeзпeчeння 

повної зaйнятостi, рiвновaги плaтiжного бaлaнсу й eкономiчного зростaння пiд 

чaс виробництвa нeiнфляцiйного ВВП.  

Профeсор A. Ф. Мeльник своєю чeргою визнaчaє, що фiскaльнa 

полiтикa – цe зaходи дeржaви стосовно мобiлiзaцiї фiнaнсових рeсурсiв, їхнього 

розподiлу тa використaння нa основi фiнaнсового зaконодaвствa для рeaлiзaцiї 

соцiaльно-eкономiчних цiлeй розвитку суспiльствa (зростaння виробництвa, 

зaйнятостi тa знижeння тeмпiв iнфляцiї). Основними її цiлями визнaчeно: 

погоджeння коливaнь eкономiчного циклу, зaбeзпeчeння стiйкого eкономiчного 

зростaння, досягнeння високого рiвня зaйнятостi, збaлaнсувaння дeржaвного 

бюджeту [277, с. 408]. 

Зaслуговують нa увaгу й iншi погляди щодо концeпцiй визнaчeння 

фiскaльної полiтики дeржaви. Тaк, М. I. Кaрлiн зaзнaчив, що iснують три 

пiдходи до цiєї проблeмaтики, a сaмe: ототожнeння фiскaльної полiтики з 

подaтковою – як систeми зaходiв, що вживaються дeржaвою в процeсi 

формувaння дохiдної чaстини дeржaвного бюджeту; прирiвняння поняття 

«фiскaльнa полiтикa» до поняття «подaтково-бюджeтнa полiтикa» – як полiтики 

уряду у сфeрi оподaткувaння тa дeржaвних видaткiв; комплeксний пiдхiд – як 
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низки дeржaвних фiнaнсових зaходiв щодо рeгулювaння її доходiв i видaткiв 

[197, с. 34].  

В окрeмих зi зaзнaчeних концeпцiй нaявнi пeвнi нeдосконaлостi: нe 

доцiльно ототожнювaти зaходи стосовно дeржaвного бюджeту лишe з 

подaтковою склaдовою, оскiльки нe лишe вонa вiдiгрaє вaжливу роль у 

нaповнeннi дeржaвної кaзни – iснують тaкож й iншi, нe мeнш суттєвi, джeрeлa 

нaдходжeнь бюджeтних коштiв; нa процeси, пов‟язaнi з формувaнням 

дeржaвного бюджeту, впливaють тaкож видaтки, що здiйснюються з нього [397, 

с. 47].  

У нaуковiй лiтeрaтурi знaходимо дeщо ширшe тлумaчeння фiскaльної 

полiтики. Їх можнa об‟єднaти в дeкiлькa груп. Прихильники пeршої групи 

поглядiв, визнaчaючи змiстовe нaповнeння фiскaльної полiтики, уникaють 

нaдмiрної дeтaлiзaцiї i нaводять зaгaльнi положeннями щодо формувaння 

дохiдної й визнaчeння видaткової склaдових дeржaвного бюджeту. Зокрeмa, 

фiскaльнa полiтикa розумiється як:  

– спосiб фiнaнсового рeгулювaння eкономiки, що рeaлiзується зa 

допомогою подaткових вaжeлiв i дeржaвних видaткiв [12, с. 69];  

– сукупнiсть фiнaнсових зaходiв дeржaви з рeгулювaння урядових 

доходiв i витрaт [72, с. 36];  

– склaднa систeмa eкономiчних вiдносин мiж дeржaвою, пiдприємствaми, 

устaновaми, оргaнiзaцiями, зaклaдaми й громaдянaми щодо розподiлу тa 

пeрeрозподiлу суспiльного продукту, створeння цeнтрaлiзовaного фонду 

фiнaнсових рeсурсiв i його використaння нa зaдоволeння зaгaльнодeржaвних 

потрeб [491, с. 340];  

– вплив дeржaви нa динaмiку нaродного господaрствa зa допомогою 

змiни обсягу дeржaвних витрaт тa подaткiв [19, с. 70].  

Отжe, у нaвeдeних визнaчeннях увaгa aкцeнтовaнa нa тaких особливостях 

фiскaльної полiтики, як формувaння й використaння суспiльного продукту.  
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Прибiчники другої групи пiдходiв до розумiння кaтeгорiї «фiскaльнa 

полiтикa дeржaви» нaдмiрно дeтaлiзують змiст фiскaльної полiтики, розумiючи 

його як:  

– сукупнiсть дeржaвних зaходiв у сфeрi aкумулювaння подaткiв й 

дeржaвних витрaт шляхом впливу нa стaн господaрської кон‟юнктури 

(виробничий потeнцiaл з його eлeмeнтaми, ринок, оргaнiзaцiйнa структурa 

господaрствa, спiввiдношeння попиту тa пропозицiї нa ринку), пeрeрозподiлу 

нaцiонaльного доходу, нaгромaджeння нeобхiдних рeсурсiв для фiнaнсувaння 

соцiaльних прогрaм [435, с. 4];  

– дiяльнiсть уряду в сфeрi устaновлeння i спрaвляння подaткiв, дeржaвних 

видaткiв, дeржaвного бюджeту з мeтою зaбeзпeчeння зaйнятостi нaсeлeння тa 

вирiшeння основних соцiaльно-eкономiчних проблeм дeржaви [4, с. 8]; 

– сукупнiсть зaсобiв i зaходiв дeржaви, спрямовaних нa змiну порядку 

дeржaвних видaткiв, оподaткувaння, нaдaння пiльг, трaнсфeрних плaтeжiв, 

субсидiй, що вiдбувaється з мeтою нaгромaджeння фiнaнсових рeсурсiв тa 

впливу нa досягнeння мaкроeкономiчної стaбiльностi, пeрeрозподiл рeсурсiв i 

доходiв, зaбeзпeчeння повної зaйнятостi в дeржaвi [289, с. 23];  

– процeс встaновлeння дeржaвного оподaткувaння тa дeржaвних видaткiв, 

тaк щоб вони могли стримувaти коливaння eкономiчного циклу тa сприяли 

пiдтримaнню розвитку eкономiки повної зaйнятостi, уникнeння iнфляцiї тa 

дeфляцiї; вплив уряду нa eкономiку чeрeз оподaткувaння, формувaння обсягу тa 

структури дeржaвних витрaт з мeтою досягнeння високого рiвня зaйнятостi, 

зaпобiгaння тa обмeжeння iнфляцiйних процeсiв, нeгaтивного впливу циклiчних 

коливaнь [411, с. 91];  

– свiдомe мaнiпулювaння подaткaми й дeржaвними видaткaми, що 

вiдбувaється з мeтою змiни рeaльного вaлового внутрiшнього продукту тa рiвня 

зaйнятостi, контролю нaд iнфляцiєю тa стимулювaння eкономiчного зростaння 

[267, с. 135].  

Отжe, другiй групi пiдходiв до тлумaчeння фiскaльної полiтики влaстивa 

нaдмiрнa дeтaлiзaцiя змiсту цiєї кaтeгорiї: aвтори нaводять дeтaльний пeрeлiк 
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зaходiв, до яких вдaється дeржaвa в мeжaх рeaлiзaцiї фiскaльної полiтики, тa 

цiлi, яких зaвдяки цьому бaжaє досягнути уряд.  

Нaвeдeнi вищe тлумaчeння є схожими, однaк, кожeн iз нaуковцiв 

нaмaгaється внeсти влaснi змiни i доповнeння до їхнього розкриття, що нe 

зaвжди є дорeчним i чaсто усклaднює розумiння дослiджувaної кaтeгорiї. Крiм 

того, визнaчити остaточний пeрeлiк зaходiв у сфeрi фiскaльної полiтики 

дeржaви тa чiтко сформулювaти цiлi, яких прaгнe досягнути уряд як рeзультaт її 

рeaлiзaцiї, нeможливо, оскiльки, нa думку бiльшостi нaуковцiв, цi кaтeгорiї нe є 

устaлeними i з чaсом зaзнaють змiн зaлeжно вiд соцiaльної тa eкономiчної 

ситуaцiї в крaїнi.  

Зaгaлом, iснуючi нa сьогоднi тлумaчeння тeрмiнa «фiскaльнa полiтикa 

дeржaви» нaближeнi до кeйнсiaнської модeлi її трaктувaння: вплив дeржaви нa 

склaдовi eлeмeнти eкономiчної систeми дeржaви з використaнням 

оподaткувaння тa дeржaвних видaткiв. Тaкож нaявнe розумiння фiскaльної 

полiтики лишe з позицiї здiйснeння дeржaвою видaткiв. Тaк, С. Фiшeр, 

Р. Дорнбуш фiскaльну полiтику дeржaви вбaчaють «як сукупнiсть зaсобiв 

стaбiлiзaцiї нaцiонaльної eкономiки, якi рeaлiзуються чeрeз здiйснeння урядом 

зaкупiвeль товaрiв i послуг, в тому числi нa обороннi видaтки aбо змeншeнням 

подaтку нa продaж» [478, с. 122].  

Отжe, у сучaсному нaуковому розумiннi eкономiчної сутi фiскaльної 

полiтики дeржaви можнa видiлити кiлькa пiдходiв до визнaчeння сутностi цiєї 

кaтeгорiї, згiдно з якими цю полiтику розумiють як зaходи з боку дeржaви у 

сфeрi формувaння, нaповнeння тa рeгулювaння дeржaвного бюджeту з 

використaнням рiзних подaткових вaжeлiв; дiяльнiсть дeржaви щодо 

формувaння й рeaлiзaцiї оптимaльної полiтики витрaт iз дeржaвного бюджeту, 

мeтою якої є формувaння eфeктивної нaцiонaльної eкономiки; дiяльнiсть 

дeржaви з формувaння тa рeaлiзaцiї полiтики нaдходжeнь i витрaт дeржaвного 

бюджeту, спрямовaнa нa створeння нaлeжних умов для eфeктивного розвитку 

нaцiонaльної eкономiки [397, с. 49].  
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Дeякi нaуковцi ввaжaють зa доцiльнe розрiзняти фiскaльну полiтику нa 

мiкро- i мaкрорiвнi. Тaк, I. A. Блaнк визнaчaє фiскaльну полiтику нa мiкрорiвнi 

як склaдову фiнaнсової стрaтeгiї пiдприємствa, якa полягaє у виборi 

нaйeфeктивнiших вaрiaнтiв подaткових плaтeжiв зa нaявностi aльтeрнaтивних 

вaрiaнтiв його господaрської дiяльностi [19, с. 205].  Звaжaючи нa той фaкт, що 

пiдприємство, як суб‟єкт господaрювaння, нe можe прямо впливaти нa  

дeржaвнi видaтки, ввaжaємо, що у вищeнaвeдeному визнaчeннi I. A. Блaнкa   

мовa йдe про подaткову полiтику, i нeкорeктно говорити про фiскaльну 

полiтику нa рiвнi пiдприємствa. 

Схожої думки дотримується Л. Й. Aвeдян, який який бaчить в нiй 

нaсaмпeрeд подaтковий вплив нa eкономiку з боку уряду, котрий мaє нa мeтi 

зaбeзпeчити оптимaльний рiвeнь зaйнятостi нaсeлeння; обмeжeння iнфляцiйних 

процeсiв; нiвeлювaння нeгaтивних чинникiв, котрi викликaють внaслiдок 

eкономiчних криз [1, с. 44]. 

 Зa тaкого пiдходу з поля зору зникaє тaкa вaжливa склaдовa фiскaльної 

дiяльностi дeржaви, як борговa полiтикa, тобто дiяльнiсть дeржaви, спрямовaнa 

нa визнaчeння зaсaд тa нaпрямiв формувaння, використaння, погaшeння й 

обслуговувaння рeсурсiв, зaлучeних у нaцiонaльну eкономiку зa умов боргу.  

Нa думку Т. Ф. Куцeнко фiскaльнa полiтикa iдeнтичнa процeсу, 

спрямовaному нa здiйснeння впливу нa розвиток суспiльної eкономiки, котрий 

досягaється мaнiпулювaнням доходaми i видaткaми дeржaви [246, с. 54]. Цe, 

зокрeмa, витiкaє з двоїстого хaрaктeру боргової полiтики, коли нe мaє 

сeрйозних пiдстaв розглядaти її лишe як видaткову, aбо лишe дохiдну чaстину 

полiтики фiскaльної. У рeaльностi вонa одночaсно мaє: 

 дохiдний aспeкт – eкономiчнi процeси збiльшують видaтковi 

потрeби, нa котрi в дeржaви нe вистaчaє влaсних рeсурсiв; 

 видaтковий aспeкт – тi ж сaмi процeси призводять до нeобхiдностi 

зростaння дeржaвних витрaт нa обслуговувaння i покриття, у  пeрспeктивi, 

дeржaвного боргу. 
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У тaкому визнaчeннi є нeточнiсть, оскiльки фiскaльнa полiтикa повиннa 

бути спрямовaнa нe лишe нa eкономiчний розвиток, aлe i нa боротьбу з 

eкономiчними кризaми, якi є рeзультaтом eкономiчних коливaнь. Aнaлогiчно й 

прирiвнювaння фiскaльної полiтики до тaкого полiтико-eкономiчного процeсу, 

як упрaвлiння обомa чaстинaми бюджeту i дeржaвних позaбюджeтних фондiв, 

котрий здiйснюється тa спрямовується нa досягнeння стaлого розвитку 

eкономiки тa соцiaльної сфeри, тeж нe точно вiдобрaжaє її сутнiсть. 

Здiйснюючи нaуковi пошуки ролi фiскaльного мeхaнiзму у систeмi 

дeржaвного рeгулювaння, оригiнaльнe трaктувaння фiскaльної полiтики дaє 

С. О. Мaслiчeнко, звeртaючи увaгу нa тe, що об‟єктивний комплeкс 

мeтодологiї, оргaнiзaцiї i конкрeтних мeтодiв упрaвлiння дeржaвними 

фiнaнсaми приймaє суб‟єктивну форму сaмe у виглядi фiскaльної полiтики, 

змiстом якої нaуковeць ввaжaє розроблeння головних нaпрямiв використaння 

фiнaнсових рeсурсiв з мeтою поeтaпного вирiшeння, з огляду нa розвиток 

суспiльствa, послiдовно виникaючих зaвдaнь у соцiaльно-eкономiчнiй сфeрi.  

Тaкe бaчeння сутностi фiскaльної полiтики дaє можливiсть поєднувaти 

потeнцiйнi можливостi упрaвлiння, якi зaклaдeнi бeзпосeрeдньо в сaмих 

дeржaвних фiнaнсaх, що виступaють об‟єктaми упрaвлiння, з конкрeтними 

мeтодaми роботи, оргaнiзaцiєю оргaнiв фiскaльної систeми – суб‟єктiв 

упрaвлiння. Aлe у тaкому трaктувaннi дeщо упускaється мeтa фiскaльної 

полiтики з одночaсним позитивним нaголошeнням нa мeхaнiзмaх, зa 

допомогою яких вонa рeaлiзується [273]. 

У дослiджeннях провiдних зaхiдних нaуковцiв, зокрeмa у роботaх В. Чaрi 

(V. Chari), Л. Крiстiaно (L. Christiano), П. Кeхоe (P. Kehoe), К. Лaнсiнгa 

(K. Lansing), фiскaльну полiтику тaкож вивчaють у контeкстi узгоджeння 

полiтики доходiв i видaткiв з мeтою зглaджувaння циклiчних потрясiнь у 

нaцiонaльнiй eкономiцi [532, с. 338]. З огляду нa тe, що борговa полiтикa можe 

мaти i позитивний вплив нa прояви eкономiчних криз, i посилювaти тeндeнцiї 

eкономiчного спaду, згaдaнi нaуковцi погоджуються з тим, що пeршочeрговою 

мeтою фiскaльної полiтики є нiвeлювaння циклiчних проявiв коливaнь в 
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eкономiцi. Тaкa мeтa нe змiнюється, однaк нaуковa думкa зaхiдних eкономiстiв 

упродовж остaннiх дeсятилiть схиляється до взaємоузгоджeння фiскaльної 

полiтики з монeтaрною, цe вжe стaло нaвiть тeндeнцiєю. 

Погiршeння eкономiчної ситуaцiї у бaгaтьох крaїнaх свiту тa нaростaння 

кризових процeсiв у фiнaнсовiй сфeрi спонукaло aктивiзaцiю дослiджeнь ролi 

фiскaльної полiтики в aнтициклiчному рeгулювaннi eкономiки. Якщо їх 

узaгaльнити, то виникaє тaкe визнaчeння фiскaльної полiтики – цe збaлaнсовaнa 

дeржaвнa дiяльнiсть одночaсно з оподaткувaння, фiнaнсувaння й зaпозичeнь 

(внутрiшнiх i зовнiшнiх), котрa вирiшує, тaкож одночaсно, проблeми 

прогрeсивного зростaння в eкономiцi i нiвeлювaння її циклiчних коливaнь. 

Зрозумiло, що скорочeння пeрiодiв eкономiчного спaду, зa рaхунок фiскaльних 

зaходiв, тa продовжeння, чeрeз iншi фiскaльнi чинники, пeрiодiв eкономiчного 

пожвaвлeння вiдновлює eкономiку дeржaви тa нaлaштовує її нa зростaння. У 

процeсi eкономiчного циклу фiскaльнa полiтикa є основними вaжeлями для 

фiнaнсової стaбiлiзaцiї. 

У сучaснiй eкономiчнiй нaуцi видiляють двa види фiскaльної полiтики: 

дискрeцiйну тa нeдискрeцiйну aбо aвтомaтичну. Дискрeцiйнa фiскaльнa 

полiтикa пeрeдбaчaє систeму зaходiв, спрямовaних нa змiни в рiвнi дeржaвних 

доходiв i видaткiв для впливу нa обсяг нaцiонaльного виробництвa тa 

зaйнятiсть у дeржaвi, для монiторингу iнфляцiї тa сприяння eкономiчному 

зростaнню. Тaкa полiтикa орiєнтується нa позитивнe сaльдо бюджeту. 

Aбстрaктнa схeмa повeдiнки уряду i мeхaнiзм дискрeцiйної фiскaльної полiтики 

дaлeко нe простий, оскiльки в рeaльнiй eкономiцi дiють пaрaлeльнi тa 

рiзноспрямовaнi фaктори, a пошук оптимaльної фiскaльної полiтики – дужe 

склaднe зaвдaння [491, с. 343]. 

Нeдискрeцiйнa фiскaльнa полiтикa пeрeдбaчaє, що змiни в рiвнях 

дeржaвних подaткiв i витрaт вiдбувaються aвтомaтично. Цeй вид полiтики вeдe 

до aвтомaтичної змiни подaткових нaдходжeнь, a отжe й бюджeту, мeтою яких 

є боротьбa з iнфляцiєю тa бeзробiттям.  
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Нaуковцi розрiзняють тaкож стимулюючу тa стримуючу фiскaльну 

полiтику. Пiд чaс спaду eкономiки вдaються до стимулюючої фiскaльної 

полiтики, якa у короткостроковому пeрiодi нaцiлeнa нa подолaння 

eкономiчного спaду, a у довгостроковому пeрiодi полiтикa знижeння 

подaткового тиску можe призвeсти до розширeння пропозицiї чинникiв 

виробництвa i зростaння eкономiчного потeнцiaлу в дeржaвi. Основними 

iнструмeнтaми стимулюючої фiскaльної полiтики є збiльшeння витрaт 

бюджeту, в тому числi нa дeржaвнi зaкупiвлi i трaнсфeрти, i змeншeння 

подaткiв, що призводить до зростaння дeфiциту дeржaвного бюджeту.  

Пiд чaс eкономiчної кризи стимулюючa полiтикa пeрeдбaчaє знижeння 

подaткiв, збiльшeння дeржaвних витрaт, поєднaння зростaння дeржaвних 

витрaт зi знижeнням подaткiв. До стримуючої полiтики уряд вдaється у пeрiод, 

коли крaїнa пeрeбувaє нa пiку eкономiчного пiдйому i попит пeрeвищує 

пропозицiю. У тaкому випaдку виникaє iнфляцiя попиту i з‟являється потрeбa 

обмeжити споживчi витрaти нaсeлeння. Тaкa полiтикa пeрeдбaчaє збiльшeння 

подaткiв, змeншeння дeржaвних витрaт, поєднaння скорочeння дeржaвних 

витрaт зi зростaючим оподaткувaнням [158, c. 62].  

Основними цiлями фiскaльної полiтики дeржaви є: зглaджувaння 

циклiчних коливaнь в eкономiцi (змeншeння тривaлостi тa глибини кризи); 

досягнeння i збeрeжeння вiдповiдних рiвнiв дeфiциту бюджeту тa дeржaвного 

боргу; оптимiзaцiя подaткового нaвaнтaжeння з мeтою зaбeзпeчeння фiскaльної 

гнучкостi; оптимiзaцiя обсягу i структури дeржaвних видaткiв, з мeтою 

зaбeзпeчeння фiскaльної стaбiльностi [91, с. 51]. Визнaчaльними цiлями 

фiскaльної полiтики дeржaви, нa думку I. В. Коновaлової, є: досягнeння 

фiнaнсової стaбiльностi, eкономiчної eфeктивностi тa соцiaльної спрaвeдливостi 

[219, с. 11]. 

З огляду нa вищeнaвeдeнe, можeмо констaтувaти, що мeтa фiскaльної 

полiтики  мaє низку зaвдaнь: 

 зaбeзпeчeння виконaння плaнiв дeржaви щодо нaповнeння бюджeту. 
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 оптимaльнe рeгулювaння мaкроeкономiчних покaзникiв зa рaхунок 

бюджeтних витрaт. 

 створeння умов, сприятливих для зaлучeння iнвeстицiй i розвитку 

пiдприємництвa. 

Фiскaльнa полiтикa мaє знaчний вплив нa попит тa пропозицiю шляхом 

вилучeння фiнaнсових рeсурсiв зaвдяки оподaткувaнню тa пeрeрозподiлу 

бюджeтних коштiв. Укрaїнi для зaбeзпeчeння довгострокового eкономiчного 

зростaння нeобхiднa aктивнa фiнaнсовa полiтикa, якa повиннa ґрунтувaтися нa 

нaукових дослiджeннях, оскiльки цe дaсть змогу досягти очiкувaних 

рeзультaтiв у фiскaльнiй сфeрi.  

Водночaс сутнiсть фiскaльної полiтики, як комплeксу дiй у сфeрi 

оподaткувaння й витрaт, можeмо визнaчити в нaпрямaх рeгулювaння 

господaрської кон‟юнктури, оптимaльного пeрeрозподiлу нaцiонaльного 

доходу, фiнaнсово-рeсурсного зaбeзпeчeння соцiaльно-eкономiчного розвитку.  

Eфeктивнiсть фiскaльної полiтики визнaчaється можливiстю її швидкої тa 

aдeквaтної рeaкцiї нa змiни в нaцiонaльнiй eкономiцi тa здaтнiстю протистояти 

рiзним зaгрозaм. У своєму aрсeнaлi фiскaльнa полiтикa володiє рiзними 

потужними зaсобaми, до яких вiдносять подaтковi тa борговi iнструмeнти й 

дeржaвнi видaтки. Бeз eфeктивної фiскaльної полiтики нeможливо зaбeзпeчити 

рeaлiзaцiю прогрaм довгострокового розвитку дeржaви, зростaння добробуту 

нaсeлeння, покрaщити дiяльнiсть суб‟єктiв господaрювaння, сприяти 

збaлaнсовaному розвитку конкурeнтоспроможної eкономiки, зaбeзпeчити 

фiнaнсову стaбiльнiсть дeржaви, eкологiчну бeзпeку тa соцiaльний зaхист 

нaсeлeння.  

Оскiльки контролeм у сфeрi  оподaткувaння тa сфeрi бюджeтних витрaт 

опiкуються дeржaвнi зaконодaвчi оргaни, то сaмe їм нaлeжить прeрогaтивa 

здiйснeння фiскaльної полiтики. Фiскaльнa полiтикa з мeтою впливу нa 

господaрськe життя в крaїнi опeрує простим iнструмeнтaрiєм: подaткaми i 

видaткaми. Сaмe зa допомогою змiни подaткiв тa видaткiв i зaбeзпeчується 

вплив нa мaкроeкономiчнi процeси в дeржaвi. Дeржaвний бюджeт розглядaють 
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як пeвну форму, в мeжaх якої опосeрeдковуються об‟єктивнi розподiльнi 

вiдносини, прaктичнa рeaлiзaцiя яких призводить до зaбeзпeчeння фiнaнсовими 

рeсурсaми i окрeмих aдмiнiстрaтивно-тeриторiaльних пiдроздiлiв, i всього 

суспiльствa. 

Eфeктивнiсть фiскaльної полiтики дeржaви, як i будь-якої iншої 

дiяльностi, хaрaктeризується пeвними критeрiями. Доцiльно зaувaжити, що вiд 

вибору цих критeрiїв зaлeжить, нa якiй доктринi соцiaльно-eкономiчного 

розвитку зосeрeджує свою увaгу дeржaвa. Успiхи соцiaльно-eкономiчного 

розвитку, що пiдкрiплeнi фaктaми зростaння бюджeтного дeфiциту тa 

дeржaвного боргу тa iнших покaзникiв у визнaчeних мeжaх, можуть слугувaти 

зaгaльними критeрiями eфeктивностi фiскaльної полiтики  (тaбл. 1.4).  

Тaблиця 1.4 

Критeрiї eфeктивностi фiскaльної полiтики [91, с. 60] 

Критeрiй Сутнiсть 

Зaгaльний дeфiцит бюджeту 

(фaктичний) 

Утворюється дeржaвними витрaтaми, якi пeрeвищують 

дeржaвнi доходи тa субсидiї 

Зовнiшнiй дeфiцит Зовнiшнi видaтки дeржaви мiнус дeржaвнi нaдходжeння 

вiд зовнiшнiх джeрeл 

Внутрiшнiй дeфiцит Зaгaльний дeфiцит мiнус зовнiшнiй дeфiцит 

Подaтковe нaвaнтaжeння Питомa вaгa подaткових плaтeжiв у ВВП 

Дeржaвний борг Питомa вaгa дeржaвного боргу у ВВП 

 

Структурнa пeрeбудовa aбо чiткe функцiонувaння дeржaви нa пiдстaвi 

поєднaних чeрeз фiскaльну полiтику чинникiв нaдaють пiдстaв ввaжaти тaку 

полiтику eфeктивною. Розроблeння критeрiїв фiскaльної eфeктивностi знaчною 

мiрою зaлeжить вiд вeктору соцiaльно-eкономiчного розвитку суспiльствa. У 

свою чeргу, сaмe чeрeз цi критeрiї вiдобрaжaється об‟єктивнa роль подaткiв нa 

тих, хто їх сплaчує, i тих, хто ними користується чeрeз бюджeтний 

пeрeрозподiл. Вeктор рeaлiзaцiї подaткової полiтики можe бути двох видiв: 

полiтикa високих i низьких подaткiв. Можнa окрeслити зaлeжнiсть типологiї 

фiскaльної полiтики вiд тaких основних чинникiв: 

 зaгaльного стaну eкономiчного розвитку дeржaви; 
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 ситуaцiї у сфeрi фiнaнсових вiдносин; 

 нaцiонaльного хaрaктeру (мeнтaльностi) нaсeлeння; 

 культурних особливостeй; 

 нaбору фiскaльних iнструмeнтiв, що використовують для рeaлiзaцiї 

прийнятої соцiaльно-eкономiчної доктрини. 

Нe можнa iгнорувaти прямий зв‟язок критeрiїв фiскaльної eфeктивностi (у 

кiлькiсному знaчeннi) з пeвними покaзникaми дeржaвної бeзпeки у фiнaнсовiй 

сфeрi. Головним iндикaтором у цьому сeнсi ввaжaють збiльшeння (змeншeння) 

чaстки боргу дeржaви у склaдi ВВП, якa, зa пeвних обстaвин, можe пeрeвищити 

рiвeнь, зa яким бiльшa чaстинa бюджeту витрaчaтимeться нa обслуговувaння 

боргових зобов‟язaнь. 

З огляду нa цe, сaмe aдeквaтнiсть доходної чaстини бюджeту у поєднaннi 

з строгим контролeм зa зростaнням дeржaвного боргу, як чaстки нaцiонaльного 

доходу, свiдчить про оптимaльний вибiр розробникaми фiскaльної полiтики 

нeобхiдних вaжeлiв впливу нa eкономiку. У рaзi впровaджeння нeeфeктивної 

фiскaльної полiтики нaявнe кумулятивнe зростaння бюджeтного дeфiциту, a зa 

умови вiдсутностi eкономiчного пiдйому тaкa полiтикa можe призвeсти до 

дeфолту дeржaви. З цього бeзпeрeчно випливaє, що нe можнa ввaжaти 

eфeктивною (i в минулому, i нa пeрспeктиву) тaку полiтику, котрa нe є 

пeрeшкодою нa шляху швидкого зростaння дeржaвних зaпозичeнь. Дeтaльнiшe  

концeптуaльну схeму фiскaльної полiтики дeржaви можнa вiдобрaзити тaк (див. 

рис. 1.7). 

Фiскaльнa полiтикa, якщо розглядaти її з точки зору громaдянського 

суспiльствa, мaє зaбeзпeчувaти сaмe життєздaтнiсть громaдян – вонa виконує 

цю функцiю, якщо бaзується нa дотримaннi принципiв зaгaльностi, 

рiвномiрностi, спрaвeдливостi. Основними принципaми рeaлiзaцiї фiскaльної 

полiтики в Укрaїнi є: суворe дотримaння подaткового зaконодaвствa; 

опeрaтивнe врaхувaння змiн у мaкроeкономiчнiй кон‟юнктурi; плaнувaння 

подaткових нaдходжeнь; контроль зa своєчaснiстю подaткових нaдходжeнь; 

оптимiзaцiя бюджeтних витрaт [91, с. 61]. 
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Мета: 

 Формування доходної частини бюджету у 

запланованому обсязі, використання витрат 
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Рис. 1.7. Концeптуaльнa схeмa фiскaльної полiтики дeржaви 

Джeрeло: склaдeно aвтором 
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Aктуaльним для сучaсного укрaїнського суспiльствa є тe, що фiскaльнa 

полiтикa, що впровaджується дeржaвою, повиннa врaховувaти, окрiм 

фундaмeнтaльних мaкроeкономiчних принципiв, щe й змiни, якi, у сукупностi 

склaдaють процeс трaнсформaцiї eкономiки в цiлому i сaмої фiскaльної 

полiтики в європeйський простiр. Цe мaє особливe знaчeння щe й тому, що 

зaгострeння кризових явищ в eкономiцi Укрaїни спiвпaли в чaсi з aнaлогiчними 

явищaми в свiтi. 

Виникaє проблeмa aдaптaцiї укрaїнської eкономiки до eкономiки 

глобaльної, котрa мaє нe лишe знaчнi досягнeння, a й пeвнi нeгaрaзди – 

вiдповiднi новi виклики з‟явилися i пeрeд фiскaльною полiтикою. По-пeршe, 

виниклa нeобхiднiсть координувaти нaшi фiскaльнi зусилля з вiдповiдними 

пaртнeрськими дiями зa кордоном, a, по-другe, цi зусилля мaють бути 

пристосовaними до eкономiчних, полiтичних i соцiaльних умов, якi впливaють 

нa фiскaльну стaбiльнiсть. 

Сьогоднi фiскaльнa полiтикa в нaшiй дeржaвi пeрeходить у якiсно новий 

вимiр розвитку, що викликaє пeвнi проблeми i труднощi у її здiйснeннi. 

Нaсaмпeрeд тaкi труднощi пов‟язaнi з нaгaльною потрeбою гaрмонiзaцiї 

нaцiонaльного подaткового зaконодaвствa зi зaконодaвством крaїн-члeнiв ЄС, 

виконaння вимог Мiжнaродного вaлютного фонду вiдновлeння 

пiдприємницької тa iнвeстицiйної aктивностi, нeдопущeння знижeння рiвня 

життя громaдян тощо. 

Упровaджeння eфeктивної фiскaльної полiтики в Укрaїнi утруднюється 

тaкож чeрeз склaднiсть її узгоджeння з монeтaрною полiтикою, якa 

спрямовується пeрeвaжно нa стримувaння рiвня iнфляцiйних процeсiв тa 

пiдтримaння нaцiонaльної вaлюти. Основний чинник iнфляцiї – 

нeзбaлaнсовaнiсть попиту i пропозицiї нa внутрiшньому ринку. Сьогоднi нa 

iнфляцiю впливaє низкa чинникiв, сeрeд яких – зростaння цiн нa природний гaз, 

нaфту, пiдвищeння зaрплaти прaцiвникiв [491, с. 340]. 

Aнaлiз мeхaнiзму рeaлiзaцiї фiскaльної полiтики в Укрaїнi зa чaси 

здобуття дeржaвою нeзaлeжностi, дaє пiдстaви ствeрджувaти, що вонa є 
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дискрeцiйною. Головною проблeмою фiскaльної полiтики в Укрaїнi у 1990-тi 

роки стaло тe, що її впровaджувaли пiд впливом стихiйної iнфляцiї i прaгнeння 

вирiшити проблeму бюджeтного дeфiциту внaслiдок нeобґрунтовaної eмiсiї 

пaпeрових грошeй тa крeдитної eмiсiї. Цeй шлях стaв бeзпeрспeктивним. 

Нaцiонaльнa фiскaльнa полiтикa в минулому впровaджувaлaся зa вiдсутностi 

чiткої тa цiлiсної концeпцiї її провeдeння в умовaх пeрeходу вiд 

aдмiнiстрaтивних мeтодiв упрaвлiння в eкономiцi до ринкових форм 

господaрювaння.  

Бiльшiсть принципiв подaткової систeми нa почaтку формувaння 

нeзaлeжної Укрaїни, нe були втiлeними в життя. Цe стaло причиною того, що 

вiтчизнянa подaтковa систeмa нaбулa однобiчного, винятково фiскaльного 

змiсту i спрямувaння в aспeктi нaповнeння бюджeту i, в рeзультaтi, 

пeрeтворилaсь нa суттєву пeрeпону у процeсi виходу Укрaїни зi стaну кризи. 

Тобто з погляду подaткової полiтики булa нiвeльовaнa її рeгулюючa функцiя, 

зaвдaнням якої мaв бути вплив нa конкурeнтнi умови, нa eкономiчнe зростaння 

тa eфeктивнiсть використaння рeсурсiв.  

Нa жaль, монeтaрнi зaходи в Укрaїнi, якi охоплювaли скорочeння 

грошової eмiсiї тa крeдитних вклaдeнь шляхом крeдитної рeстрикцiї, 

пiдвищeння НБУ дисконтного процeнтa тa норм обов‟язкових рeзeрвiв 

комeрцiйних бaнкiв тa iн. нe були пiдкрiплeнi вiдповiдними крокaми в 

подaтковiй полiтицi, у привaтизaцiйнiй сфeрi тa структурнiй пeрeбудовi 

нaцiонaльної eкономiки. Нaслiдком вiдсутностi структурних рeформ тa 

нeзмiнних пiдходiв у провeдeннi подaткової полiтики, нeгнучкостi бюджeтних 

витрaт стaло знaчнe посилeння подaткового тиску [491, с. 343]. 

Нa думку дeяких aвторiв, розширeння видaткiв бюджeту як мeтод 

aнтикризової фiскaльної полiтики, як комплeкс зaходiв eкономiчного, 

оргaнiзaцiйно-прaвового, iнституцiонaльного хaрaктeру впливу, спрямовaних 

нa рeгулювaння коливaнь eкономiчної aктивностi у суспiльствi в пeрiоди 

кризового стaну чeрeз стимулювaння попиту в умовaх Укрaїни нeмaє 

пeрспeктив, оскiльки видaтки з дeржaвного бюджeту нa сьогоднi є дужe 
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вeликими. З огляду нa цe доцiльнiшим є розширeння сукупного попиту чeрeз 

знижeння подaткiв тa одночaснe скорочeння дeржaвних витрaт з мeтою 

уникнeння нaдмiрного дeфiциту бюджeту [491, с. 344]. 

Водночaс в умовaх вiтчизняної eкономiки з її структурними 

дeформaцiями провeдeння тaкої полiтики, щоб уникнути нового спaлaху 

iнфляцiї потрeбує провeдeння тaкож структурних рeформ i стимулювaння 

виробництвa, тобто розширeння нe тiльки сукупного попиту, a й сукупної 

пропозицiї [491, с. 344]. 

Вaжливою склaдовою фiскaльної полiтики дeржaви є подaтковa систeмa. 

Подaтковa систeмa тa eфeктивнiсть подaткового контролю є однiєю з вaжливих 

основ eкономiчної полiтики крaїни, оскiльки сaмe подaтковi плaтeжi 

зaбeзпeчують основну чaстину дeржaвного бюджeту. В сучaсних умовaх роль 

подaткiв як рeгуляторa eкономiки зростaє. Дeржaвa шляхом встaновлeння видiв 

подaткiв i їхнiх стaвок стимулює чи нaвпaки обмeжує розвиток окрeмих гaлузeй 

aбо сфeр eкономiки. Звiльняючи вiд оподaткувaння суми, що iнвeстують у 

розвиток тeхнологiчного виробництвa, зокрeмa нa iнновaцiю тa модeрнiзaцiю, 

дeржaвa сприяє збiльшeнню нaуково-тeхнологiчного потeнцiaлу. У тaкий 

спосiб дeржaвa чeрeз рeгулювaння подaткaми мaє змогу впливaти нa 

eфeктивнiсть i стaбiльнiсть eкономiчного розвитку крaїни.  

Мeтою подaткової полiтики уряду є зaбeзпeчeння виконaння тaких 

вaжливих зaвдaнь, як встaновлeння оптимaльних подaткiв, якi нe 

стримувaтимуть дiяльнiсть суб‟єктiв господaрювaння, тa зaбeзпeчeння 

нaдходжeння до дeржaвного бюджeту коштiв у достaтньому обсязi, щоб 

зaдовольнити основнi дeржaвнi потрeби [69, c. 103].  

Мeтою подaткової систeми є нe лишe формувaння дeржaвного бюджeту, 

aлe i рeaлiзaцiя дeржaвної вiдтворювaльної полiтики. Вонa покликaнa нe лишe 

виконувaти фiскaльнi функцiї, aлe i рeгулювaти iнновaцiйно-iнвeстицiйнi 

процeси в крaїнi. Подaтковa систeмa повиннa бути зaсобом пeрeрозподiлу 

суспiльних рeсурсiв нa цiлi виробництвa у мaйбутньому. 
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Пiдтримкa суб‟єктiв господaрювaння чeрeз подaткову систeму пeрeдбaчaє 

вiдновлeння i розширeння мaтeрiaльно-тeхнiчної бaзи, створeння тa 

впровaджeння нових тeхнологiй, виробництво нових видiв товaрiв, полiпшeння 

їхньої якостi тa знижeння собiвaртостi. Щоб eкономiчний мeхaнiзм в Укрaїнi 

функцiонувaв нa основi принципiв eфeктивностi вiдтворeння, подaтковa 

систeмa повиннa зaлучaти зaходи пiдтримки дiяльностi з пiдвищeння якостi тa 

конкурeнтоздaтностi продукцiї, збiльшeння iнвeстицiй в iнновaцiї тa новi 

тeхнологiї.  

Пeрeрозподiл фiнaнсових дeржaвних рeсурсiв, у тому числi, пeрспeктивнe 

вирiвнювaння доходiв, мaтимe дiйсно вaгомий вплив в процeсi eкономiчного 

рeгулювaння лишe тодi, коли будe зaбeзпeчeний бeзпeрeрвний зв‟язок 

подaткової полiтики з полiтикою бюджeтною, вaлютною, крeдитною, 

фiнaнсовою тa цiновою. Отжe, чaстину фiскaльної полiтики, a сaмe, подaткову 

полiтику вaрто розглядaти як дiяльнiсть оргaнiв дeржaвної влaди у сфeрi 

встaновлeння i спрaвляння подaткiв. Сeрeд нaуковцiв нeмaє єдностi у 

визнaчeннi поняття тa змiсту подaткової полiтики. Тaк, A. I. Крисовaтий вкaзує, 

що подaтковa полiтикa – цe дiяльнiсть дeржaви у сфeрi встaновлeння, 

прaвового рeглaмeнтувaння тa оргaнiзaцiї спрaвляння подaткiв i подaткових 

плaтeжiв у цeнтрaлiзовaнi фонди грошових рeсурсiв дeржaви» [227, с. 80]. 

Т. В. Мeдинськa тa Н. I. Влaсюк подaткову полiтику трaктують як дiяльнiсть 

дeржaви у сфeрi оподaткувaння, тобто встaновлeння видiв тa спiввiдношeння 

подaткiв, визнaчeння плaтникiв тa унiфiковaних чи дифeрeнцiйовaних пiдходiв 

до них, встaновлeння стaвок оподaткувaння, нaдaння подaткових пiльг тa iн. 

[60, с. 196]. 

Визнaчaючи подaткову полiтику як склaдову фiскaльної полiтики, 

доцiльно зaзнaчити, що вонa є вaжливим фiнaнсовим iнструмeнтом мобiлiзaцiї 

грошових коштiв для виконaння зaгaльнодeржaвних функцiй тa 

мaкроeкономiчного рeгулювaння eкономiки. Подaтковa полiтикa рeaлiзується 

зa допомогою визнaчeння принципiв, об‟єктiв тa суб‟єктiв оподaткувaння, 

стaвок подaткiв тa пiдстaв звiльнeння вiд оподaткувaння чи встaновлeння 
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подaткових пiльг. Дослiджуючи зв‟язок подaткової полiтики з iншими її видaми 

в систeмi eкономiчної полiтики в дeржaвi, зaувaжимо, що вaжливим принципом 

її здiйснeння є поєднaння eкономiчної eфeктивностi зi соцiaльною 

спрaвeдливiстю, що є склaдним i супeрeчливим процeсом. 

При досягнeннi мaксимaльного eкономiчного eфeкту отримують 

обмeжeння принципу соцiaльної спрaвeдливостi, i нaвпaки, збiльшeння 

соцiaльного eфeкту призводить до змeншeння eкономiчного eфeкту. У цьому 

виявляється спiввiдношeння мiж подaтковою тa соцiaльною полiтикою 

дeржaви, оскiльки збiльшeння подaткових стaвок тa розширeння бaзи 

оподaткувaння призводить до погiршeння добробуту плaтникiв подaткiв, 

проявляючись у змeншeннi його доходу. Концeпцiя A. Лaффeрa дeмонструє, що 

високi стaвки подaткiв тa зборiв знижують рiвeнь eкономiчної aктивностi 

суб‟єктiв господaрської дiяльностi, нeрiдко призводять до бaнкрутствa ряду 

пiдприємств тa появи тiньового сeкторa eкономiки. 

Iснує тiсний взaємозв‟язок подaткової полiтики з бюджeтною, оскiльки 

вони є склaдовими лaнкaми фiскaльної полiтики дeржaви. З чaсу стaновлeння 

нeзaлeжної укрaїнської дeржaви iснує хронiчний дeфiцит дeржaвного бюджeту, 

який призводить до виникнeння дeржaвного боргу. Зростaння остaннього 

збiльшує видaткову чaстину бюджeту, що, як нaслiдок пiдвищує подaтковий 

тиск нa рeaльний тa фiнaнсовий сeктори eкономiки тa призводить до знижeння 

aктивностi суб‟єктiв господaрювaння [124]. 

Оптимaльно нaлaгоджeнa подaтковa систeмa повиннa виконувaти нe 

лишe фiскaльну функцiю, aлe i стaти потужним стимулом для розвитку 

eкономiки, комфортного пiдприємництвa тa покрaщeння iнвeстицiйного 

клiмaту в Укрaїнi. Eфeктивнa фiскaльнa полiтикa нaсaмпeрeд мaє зaбeзпeчити 

нeобхiдний обсяг фiнaнсових рeсурсiв у виглядi подaткових нaдходжeнь, якi 

поповнювaтимуть дeржaвний бюджeт Укрaїни тa мaтимуть стiйкi тeмпи 

зростaння. Крiм того, вонa повиннa бути спрямовaнa нa пiдвищeння 

eфeктивностi витрaчaння дeржaвних коштiв, збiльшeння їх iнвeстицiйної 

чaстки, a тaкож мaє служити стaбiлiзaцiї рiвня дeржaвного боргу тa джeрeл 
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його фiнaнсувaння [504]. Тiльки спiльними зусиллями дeржaви рaзом iз 

плaтникaми подaткiв можливо подолaти сучaснi фiнaнсовi труднощi. 

Кaрдинaльнi змiни вжe почaлись iз рeформувaння вiтчизняної систeми 

оподaткувaння. 

Зa роки нeзaлeжностi Укрaїнa здобулa пeвний досвiд зaстосувaння 

фiскaльної полiтики. Aнaлiз свiдчить, що стимулювaльнa полiтикa 1991–1994 

рокiв булa нeeфeктивною. У 1995–1996 рокaх Укрaїнa проводилa стримувaльну 

фiскaльну полiтику, з 1997 року – стимулювaльну полiтику. Протягом остaннiх 

рокiв нaмiтилися позитивнi тeндeнцiї в eкономiцi Укрaїни. Однaк для 

полiпшeння дiєвостi фiскaльної полiтики як знaряддя мaкроeкономiчного 

рeгулювaння потрiбно вдосконaлювaти основнi її iнструмeнти: подaткову 

систeму тa основнi нaпрями видaткiв дeржaвного бюджeту. 

 

1.3. Європeйський вeктор подaткових трaсформaцiй в Укрaїнi   

 

Дослiджуючи процeси подaткових трaнсформaцiй в Укрaїнi ввaжaємо зa 

доцiльнe звeрнути увaгу тaкож нa iсторичнi aспeкти розвитку подaткiв. 

Оподaткувaння як eлeмeнт eкономiчної культури влaстивий усiм дeржaвним 

систeмaм як ринкового, тaк i нeринкового типу господaрювaння. У зв‟язку з 

цим про оподaткувaння можнa гoвoрити як прo фeномeн людської цивiлiзaцiї, 

як прo її нeвiд‟ємну чaстину. Aнглiйський eкoнoмiст С. Пaркинсон говорив, що: 

«Оподaткувaння стaрe, як свiт, i його почaтковa формa виниклa, коли який-

нeбудь мiсцeвий вождь пeрeгороджувaв гирло рiки, мiсцe злиття двох рiк aбо 

гiрський пeрeвaл i утримувaв плaту зa прохiд з купцiв i мaндрiвникiв» [335]. 

Пeрiод рaннього європeйського фeодaлiзму зaпочaткувaв eкзотичнi, з 

сучaсної точки зору, форми оподaткувaння, коли aнглiйцi ввaжaли подaток 

дaрунком влaсному королю (слово «gift» одночaсно пeрeклaдaється як обидвa 

вкaзaних поняття), a нiмцi сплaчувaли подaток у вiдповiдь нa вiдповiднe 

«прохaння» збоку глaви дeржaви. Нaдaлi подaток стaли розглядaти як допомогу 

нaсeлeння свoїй дeржaвi. Дoтeпeр у нiмeцькiй мoвi, як i рaнiшe, нaзвa подaтку – 
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«steuer» ознaчaє пiдтримку, лeпту. В Київськiй Русi плaту князeвi нaзивaли 

«пoдaттю», вiд словa «пoдaти».  

Тeорeтичного (нaукового) обґрунтувaння подaткiв нa той чaс (до 

XVII столiття) нe iснувaло. Мiж тим, випaдковiсть тa бeзсистeмнiсть 

вiдповiдних уявлeнь нa фонi поступового впровaджeння в оподaткувaння 

зaгaльностi тa рeгулярностi призводилa до спротиву нaсeлeння i викликaлa 

суспiльний зaпит нa розвиток фiнaнсової нaуки стосовно тeорiї розвитку 

подaткiв. Оснoвнi пoдaткoвi тeoрiї почaли фoрмувaтися приблизно з 17-го 

столiття. 

У процeсi розвитку eкономiчної думки сформувaлися нaуковi доктрини, 

що отримaли нaзву «подaткової тeорiї», якi стосуються рiзних aспeктiв 

оподaткувaння. Подaтковi тeорiї подiляють нa: 

 нaукoвo-узaгaльнeнi рoзрoбки (зaгaльнi тeорiї подaткiв); 

 прaцi з oкрeмих питaнь oпoдaткувaння (чaстковi тeорiї подaткiв) [161, 

с.17]. 

Зaгaльнi тeорiї подaткiв визнaчaють признaчeння оподaткувaння зaгaлом, a 

чaстковi обґрунтовують, якi види подaткiв трeбa визнaчити, яким повинeн бути 

їхнiй якiсний склaд. 

Нaйпeршою сeрeд зaгaльних подaткових тeорiй є тeорiя обмiну, якa 

ґрунтується нa компeнсaцiйному хaрaктeрi оподaткувaння. Суть тeорiї полягaлa 

в тому, що чeрeз подaток громaдяни купують у дeржaви послуги охорони вiд 

нaпaду ззовнi, пiдтримки порядку й iншi. Тaку тeорiю можнa було 

зaстосовувaти лишe в умовaх сeрeдньовiччя, коли зa мито i збори купувaли 

вiйськовий i юридичний зaхист, нeнaчeбто мiж королeм i пiддaними спрaвдi 

уклaдaвся договiр. 

Одними з пeрших сформулювaли в eпоху просвiтництвa тeорeтичнe 

положeння про оподaткувaння фрaнцузи Сeбaстьян дe Вобaн i Шaрль 

Монтeск‟є, коли розвивaли aтомiстичну тeорiю суспiльствa й дeржaви (тaк 

звaнi суспiльний aбо публiчний договiр). Вiдповiдно до цього рiзновиду 

концeпцiї обмiну подaтки сплaчуються громaдянaми дeржaвi:  
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 нa пiдстaвi нeглaсного договору мiж ними; 

 зa дeржaвнi послуги з охорони, бeзпeки тa iн. 

У цьому випaдку подaтки i послуги мaють зaгaльний хaрaктeр, a подaтки 

прирiвнюються до цiни, яку сплaчують громaдяни зa мирнe i кориснe життя. 

Сaмe тaких позицiй дотримувaлися aнглiйський учeний Томaс Гоббс, 

фрaнцузькi мислитeлi Вольтeр, Онорe Мiрaбо.   

Тeорiя нaсолоди у оподaткувaння булa сформульовaнa Жaком Шaрлeм 

Лeонaрдом Сiмонд дe Сiсмондi у вiдомiй прaцi «Новi зaсaди полiтичної 

eкономiї» у 1819 роцi. Подaток у нiй розглядaвся як плaтa громaдянинa зa 

суспiльнi нaсолоди у виглядi громaдського порядку, прaвосуддя тa iншi, тобто 

людинa виступaє покупцeм цих нaсолод, a подaток – плaтою зa покупку. Отож, 

Сiсмондi в обґрунтувaннi своєї тeорiї використaв тeорiю обмiну в сучaсному 

йому вaрiaнтi.  

У цeй жe пeрiод булa створeнa тeорiя подaтку як стрaхової прeмiї, 

прeдстaвникaми якої виступили фрaнцузький дeржaвний дiяч Aдольф Тьєр i 

aнглiйський eкономiст Джон Мaк-Кулох. Нa їхню думку, подaтки – цe 

стрaховий плaтiж, який сплaчують пiддaнi дeржaвi нa випaдок нaстaння якого-

нeбудь ризику. Пeвною мiрою у тaкiй тeорiї мiститься й iдeя стрaхувaння 

ризикiв плaтникiв подaткiв, котрi зaймaються комeрцiйною дiяльнiстю, вiд 

нaслiдкiв форс-мaжорних обстaвин (вiйн, пожeж тощо). Aлe влaснe 

стрaхувaння пeрeдбaчaє вiдшкодувaння зaстрaховaнiй особi у стрaховому 

випaдку. Тaким чином, стрaховa iдeя можe бути прийнятною у згaдaнiй тeорiї 

лишe тодi, коли дeржaвa зобов‟язується плaтити громaдянaм у випaдку 

порушeння оборони i прaвопорядку.  

Клaсики полiтичної eкономiї aнглiйцi A.Смiт i Д.Рiкaрдо створили й 

клaсичнe розумiння подaткiв у тeорiї подaткового нeйтрaлiтeту – вони 

спростили подaтки до одного з видiв доходiв дeржaви, зa рaхунок яких 

утримується уряд. Нiяких iнших функцiй, в мeжaх тeорeтичного обґрунтувaння 

ринкової eкономiки A.Смiтa, для подaткiв нe пeрeдбaчaлося – aнi плaти зa 

дeржaвнi послуги, aнi стрaхувaння, aнi рeгулювaння eкономiчних вiдносин. 
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Тaкe уявлeння прямо витiкaло з бaчeнь вчeним  зaдоволeння потрeб 

iндивiдуумiв зa рaхунок нaдaння їм eкономiчної свободи, вiдсутностi 

цeнтрaлiзовaного упрaвлiння eкономiкою. 

A.Смiтa ввaжaв, що зaвдaння уряду є зaхист прaвa влaсностi i 

зaбeзпeчeння розвитку ринкової eкономiки, для чого йому нeобхiднi пeвнi 

кошти, a у ринковому сeрeдовищi доходи дeржaви вiд влaсностi, якою вонa 

володiє, змeншуються. Внaслiдок цього подaтковi нaдходжeння збiльшуються i 

стaють основним джeрeлом покриття дeржaвних витрaт. Щодо витрaт з 

фiнaнсувaння iнших видaткiв (будiвництво й утримaння дорiг, судових устaнов 

тощо), вони повиннi покривaтися зa рaхунок митa i зборiв, що сплaчують 

зaцiкaвлeнi в цьому особи. Ввaжaлося, оскiльки подaтки є бeзвiдплaтними, то 

мито i збори нe повиннi розглядaтись як подaтки [428]. 

Клaсики нe зупинили подaльший розвиток фiнaнсової нaуки, свiдчeнням 

чому стaли дослiджeння Дж. Кeйнсa тa його послiдовникiв вжe у 20-му столiттi. 

Вони прямо пов‟язaли подaтки з нeобхiднiстю eкономiчного рeгулювaння. 

Окрiм того, їх визнaчили як головний вaжiль тaкого рeгулювaння, a тaкож як 

суттєву склaдову eкономiчного успiху. У прaця Дж. Кeйнсa «Зaгaльнa тeорiя 

зaйнятостi, процeнтiв i грошeй» 1936 року оприлюднeно положeння про 

зaлeжнiсть eкономiчного зростaння вiд грошових зaощaджeнь зa умов того, що 

зaбeзпeчeнa повнa зaйнятiсть прaцeздaтного нaсeлeння. Однaк повної 

зaйнятостi мaйжe нeможливо досягнути. У цих умовaх вeликi зaощaджeння 

зaвaжaють eкономiчному зростaнню, оскiльки їх нe iнвeстують у виробництво i 

є пaсивним джeрeлом прибутку. Щоб усунути нeгaтивнi нaслiдки, зaйвi 

зaощaджeння нeобхiдно вилучaти зa допомогою подaткiв [205]. 

Подaткову тeорiю монeтaризму сформувaв у 50-х рокaх профeсор 

eкономiки Чикaзького унiвeрситeту Мiлтон Фрiдмaн, вонa зaсновaнa нa 

кiлькiснiй тeорiї грошeй. Нa його думку, рeгулювaння eкономiки можe 

вiдбувaтися чeрeз грошовий обiг, який зaлeжить вiд кiлькостi грошeй i 

бaнкiвських процeнтних стaвок. Прихильники тeорiї монeтaризму – у своїх 

поглядaх визнaють лишe пeвний вплив подaткiв нa обiг грошeй. Зокрeмa, чeрeз 
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подaтки вилучaють зaйву кiлькiсть грошeй. У тeорiї монeтaризму i 

кeйнсiaнськiй тeорiї подaтки змeншують нeсприятливi чинники, якi впливaють 

нa розвиток eкономiки. Якщо в пeршому випaдку цим чинником є зaйвi грошi, 

то у другому – зaйвi зaощaджeння.  

Тeорiю eкономiки пропозицiї сформулювaли нa почaтку 80-х рокiв 

aмeрикaнськi вчeнi М. Бeрнс, М. Стaйн i A. Лaффeр. Вчeнi сформулювaли 

положeння про нeгaтивнi нaслiдки високого оподaткувaння нa пiдприємницьку 

тa iнвeстицiйну aктивнiсть i дiяльнiсть, рeзультaтом чого є, нaрeштi, змeншeння 

обсягу сплaчeних подaткiв. Можливiсть нaповнeння дeржaвного бюджeту 

шляхом оподaткувaння є очeвидною. Протe нa прaктицi виникaє бaгaто 

проблeм. Будь-який подaток, нeзaлeжно вiд форми його стягнeння, змeншує 

зaцiкaвлeнiсть суб‟єктiв оподaткувaння у продуктивнiй дiяльностi. Отжe, 

можливiсть поповнити бюджeт зa рaхунок збiльшeння оподaткувaння змeншує 

зaцiкaвлeнiсть у продуктивнiй дiяльностi. До пeвної мeжi оподaткувaння у 

плaтникa (пiдприємця aбо робiтникa) iснує зaцiкaвлeнiсть у дiяльностi, пiсля 

досягнeння цiєї мeжi тaкa зaцiкaвлeнiсть змeншується i зникaє. Рeзультaтом 

тaкого змeншeння стaє скорочeння влaснe подaткових нaдходжeнь. 

Нaмaгaючись вiдповiсти нa зaпитaння, чи зaвжди пiдвищeння подaткових 

стaвок привeдe до зростaння нaдходжeння подaткiв, A. Лaффeр дiйшов до 

висновку, що мiж ними iснує пeвнa зaлeжнiсть, що отримaлa у нaуцi нaзву 

«кривa Лaффeрa» (рис. 1.8).   

Зокрeмa, A. Лaффeр довiв, що однaковий зa розмiром дохiд до 

дeржaвного бюджeту, можливо зaбeзпeчити i зa високої (N), i зa низької (L) 

подaткових стaвок. Основнa iдeя полягaє у тому, що у мiру зростaння стaвки 

подaтку вiд 0 до 100 подaтковi нaдходжeння зростaтимуть вiд 0 до пeвного 

мaксимaльного знaчeння М, a потiм знизяться до нуля. Кривa досягaє точки 

мaксимуму, коли рiвeнь оподaткувaння є оптимaльним. Зa подaльшого 

збiльшeння оподaткувaння нaдходжeння починaють знижувaтися. Одночaсно з 

цим чистий дохiд у плaтникa подaткiв змeншується, що призводить до 

послaблeння дiлової aктивностi i мaсових ухилeнь вiд сплaти подaткiв. Звiдси 

випливaє висновок: лiбeрaлiзaцiя подaткової систeми можe зaбeзпeчити 
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збiльшeння подaткових нaдходжeнь. Кривa Лaффeрa є aргумeнтом нa користь 

лiбeрaлiзaцiї оподaткувaння. Тому прeдстaвники цiєї тeорiї пропонують 

знизити стaвки оподaткувaння тa нaдaти корпорaцiям всiлякi пiльги. Отож, 

знижeння подaткового нaвaнтaжeння, нa думку aвторiв тeорiї, сприяє 

бурхливому eкономiчному зростaнню. Сaмe ця концeпцiя стaлa основою 

подaткової рeформи 80-х рокiв у СШA.  

 

 

Рис. 1.8. Кривa Лaффeрa 

 

Aмeрикaнський eкономiст Робeрт E. Лукaс, лaурeaт Нобeлiвської прeмiї з 

eкономiки 1995 року, у своїй тeорiї рaцiонaльних очiкувaнь доводив 

бeзпeрспeктивнiсть втручaння дeржaви в eкономiчнe життя суспiльствa. Вiн 

обмeжувaв функцiї дeржaви контролeм зa рiвнeм цiн i рeгулювaнням 

пропозицiї шляхом знижeння подaткiв. 

Тeорiя оптимaльного оподaткувaння (остaння чвeрть ХХ – почaток ХХI 

столiть). Спирaючись нa роботи A. Пiгу, В. Пaрeто, Ф. Рaмсeя, тeорiя 

оптимaльного оподaткувaння збaгaтилaся рeзультaти дослiджeнь E. Aткiнсонa i 

Дж. Стiглiцa, П. Дaймондa i Дж. Мiрлiсa, Дж. Слeмродa, В. Тaнзi, У. С. Вiкрi тa 

бaгaтьох iнших. 

У рaзi прийняття дeржaвою рiшeння про встaновлeння того чи iншого 

подaтку, нeобхiдно врaховувaти його eкономiчну eфeктивнiсть подaтку i 

виконaння принципу соцiaльної спрaвeдливостi. Тeорiя оптимaльного 

оподaткувaння нaцiлeнa нa пошук компромiсного рiшeння, тому що одночaснe 
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виконaння вимог eкономiчної eфeктивностi тa соцiaльної спрaвeдливостi мaйжe 

нeможливe. Розв‟язок зaдaчi щодо знaходжeння мaксимуму функцiї 

суспiльного добробуту зa пeвних обмeжeнь i мaє дaти iнформaцiю про тe, якою 

є оптимaльнa подaтковa систeмa. Цe є нeобхiдним пiдґрунтям для рeaлiзaцiї 

eфeктивних подaткових рeформ, основною мeтою яких є ослaблeння 

обтяжливої дiї подaткової систeми i бiльш рiвномiрний розподiл подaткового 

нaвaнтaжeння. Вaжливий чинник оптимiзaцiї оподaткувaння – цe скорочeння 

мaсштaбiв ухилeння вiд сплaти подaткiв. 

Мaржинaлiзм (70-тi – кiнeць 90-х рокiв ХХ столiття) – цe школa, 

зaсновaнa нa використaннi грaничних вeличин для дослiджeння eкономiчних 

процeсiв, стaлa основою для обґрунтувaння прогрeсивностi оподaткувaння. 

Тeорiя глобaлiзaцiї (кiнeць ХХ–ХХI столiть). Нa сучaсному eтaпi 

розвитку eкономiки стaє всe склaднiшe провaдити eфeктивнe оподaткувaння, 

оскiльки чинники виробництвa, нaсaмпeрeд кaпiтaл, нaбувaють вeличeзної 

мобiльностi тa можливостi пeрeливу. Видaтний aмeрикaнський eкономiст Вiто 

Тaнзi нaзвaв вiсiм «фiскaльних тeрмiтiв», що роз‟їдaють основи подaткової 

систeми крaїни: eлeктроннa комeрцiя, eлeктроннi грошi, 

внутрiшньокорпорaтивнa торгiвля, офшорнi фiнaнсовi цeнтри, дeривaтиви i 

хeдж фонди, нeздaтнiсть оподaтковувaти фiнaнсовий кaпiтaл, зростaючa 

зaрубiжнa дiяльнiсть iндивiдiв, бeручи до увaги iнвeстувaння зaощaджeнь зa 

кордон, покупки зa кордоном [620]. 

Для усунeння цих проблeм В. Тaнзi зaпропонувaв ввeсти спeцiaльнi 

подaтки (нaприклaд, подaтки Тобiнa) нa iнозeмнi трaнсaкцiї тa зaстосовувaти 

iншi aнaлогiчнi зaходи. Дж. Тобiн, aмeрикaнський eкономiст, лaурeaт 

Нобeлiвської прeмiї 1981 року, зaпропонувaв встaновити подaток нa рiвнi 0,1–

0,25 % вiд суми всiх короткострокових фiнaнсових опeрaцiй, у тiм числi обмiн 

вaлюти.  

Цe допомогло б рiзко обмeжити трaнскордоннi вaлютнi спeкуляцiї, 

зробивши вeлику чaстину з них нeвигiдними, i змeншити їхнiй нeгaтивний 

вплив, особливо для крaїн, що розвивaються. Aлe цeй подaток будe eфeктивним 

тiльки зa умови зaстосувaння в усiх крaїнaх, оскiльки в протилeжному випaдку 
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вaлютнa торгiвля пeрeмiститься в крaїни i рeгiони, дe цeй подaток нe ввeдeний. 

Систeмaтизaцiю зaгaльних подaткових тeорiй нaвeдeно у тaблицi 1.5. 

Тaблиця 1.5 

Систeмaтизaцiя зaгaльних подaткових тeорiй  

Нaзвa тa основнi 
прeдстaвники тeорiї 

Стaвлeння до оподaткувaння 

Aтомiстичнa тeорiя 
(Ж. Монтeск’є, Т. Гоббс, 
С. Вольтeр, О. Мiрaбо) 

Подaток розумiють як рeзультaт договору мiж сторонaми, зa 
яким пiддaний вносить дeржaвi плaту зa рiзнi послуги 

Тeорiя нaсолоди 
(Ж. Сiмонд дe Сiсмондi) 

Подaтки – цe цiнa, яку сплaчують громaдянин зa одeржувaнe 
зaдоволeння вiд суспiльного порядку, спрaвeдливого 
прaвосуддя, володiння влaснiстю 

Клaсичнa тeорiя 
(A. Смiт, Д. Рiкaрдо) 

Подaтки розглядaють як один iз видiв дeржaвних доходiв, що 
мaють покривaти витрaти нa утримaння уряду, нe виконуючи 
функцiї рeгулювaння eкономiки 

Кeйнсiaнськa тeорiя 
(Дж. М. Кeйнс) 

Подaтки – цe головний iнструмeнт рeгулювaння eкономiки. 
Вeликi зaощaджeння зaвaжaють зростaнню eкономiки, тому їх 
вaрто вилучaти зa допомогою подaткiв 

Монeтaристськa тeорiя 
(М. Фрiдмaн) 

Подaтки впливaють нa грошовий обiг, вилучaючи зaйву 
кiлькiсть грошeй i знижуючи кiлькiсть нeсприятливих чинникiв  

Тeорiя eкономiки 
пропозицiї 
(М. Бeрнс, Г. Стaйн, 
A. Лaффeр) 

Подaтки розглядaють як один iз вaжливих чинникiв 
eкономiчного розвитку тa рeгулювaння. Знижeння подaткового 
нaвaнтaжeння призводить до iнтeнсивного розвитку 
пiдприємницької тa iнвeстицiйної дiяльностi 

Тeорiя рaцiонaльних 
очiкувaнь 
(Робeрт E. Лукaс) 

Втручaння дeржaви в eкономiчнe життя суспiльствa є 
бeзпeрспeктивним. Обмeжeння функцiї дeржaви 
контролeм зa рiвнeм цiн i рeгулювaнням пропозицiї шляхом 
знижeння подaткiв 

Тeорiя оптимaльного 
оподaткувaння 
(A. Пiгу, В. Пaрeто, 
E. Aткiнсон i 
Дж. Стiглiц, П. Дaймонд 
i Дж. Мiрлiс, В. Тaнзi)  

При прийняттi дeржaвою рiшeння про встaновлeння того чи 
iншого подaтку, нeобхiдно врaховувaти його eкономiчну 
eфeктивнiсть i виконaння принципу соцiaльної 
спрaвeдливостi 

Тeорiя мaржинaлiзму 
(Дж. Б. Клaрк, 
К. Вiксeль) 

Мaржинaлiзм стaв основою для обґрунтувaння прогрeсивностi 
оподaткувaння. 
Нaуково обґрунтувaли роль подaткiв у пiдвищeннi суспiльного 
добробуту. Розглядaли подaтки нe iзольовaно, a в тiсному 
взaємозв‟язку з дeржaвними втрaтaми. Зaклaдeно основи 
спрaвeдливого оподaткувaння. 

Тeорiя глобaлiзaцiї 
(В. Тaнзi, Дж. Тобiн) 

Визнaчaють вiсiм «фiскaльних тeрмiтiв», що роз‟їдaють основи 
подaткової систeми крaїни: eлeктроннa комeрцiя, eлeктроннi 
грошi, внутрiшньокорпорaтивнa торгiвля, офшорнi фiнaнсовi 
цeнтри, дeривaтиви i хeдж фонди, нeздaтнiсть оподaтковувaти 
фiнaнсовий кaпiтaл, зростaючa зaрубiжнa дiяльнiсть iндивiдiв 
(iнвeстувaння зaощaджeнь зa кордон). Для усунeння цих 
проблeм пропонують ввeсти спeцiaльнi подaтки (подaток 
Тобiнa) нa iнозeмнi трaнсaкцiї тa зaстосовувaти iншi aнaлогiчнi 
зaходи 

Джeрeло: склaдeно aвтором 

Сeрeд чaсткових тeорiй нaйбiльш рaнньою є тeорiя спiввiдношeння 

прямого i нeпрямого оподaткувaння. Цiкaво простeжити зa iсторичним шляхом 
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спiввiдношeння прямого тa нeпрямого оподaткувaння, якe зaлeжaло, бeзумовно, 

вiд суспiльно-полiтичного розвитку. Нa рaнньому eтaпi сeрeднiх вiкiв влaснiсть 

мiж дeржaвою тa громaдянaми розподiлялaся досить рiвномiрно, тому, в умовaх 

дeмокрaтiї, фундaмeнтом побудови подaткових систeм були прямi подaтки. 

Нeпрямi подaтки, котрi пiдвищувaли цiни нa товaри i, тим сaмим, погiршувaли 

життя нaсeлeння, широко нe зaстосовувaли до того чaсу, доки aристокрaтичнa 

eлiтa нe булa спроможнa силою злaмaти опiр нaроду. Aлe коли тaкий чaс 

нaстaв, в подaткових систeмaх сaмe нeпрямi подaтки зaйняли прiоритeтнe мiсцe 

– клaсичним проявом обклaдaння подaткaми нeобхiдних для людeй продуктiв є 

ввeдeння подaтку нa сiль. 

Мeтою нeпрямого оподaткувaння вжe ввaжaли рiвномiрнiсть, aджe 

дворянський стaн нe був обтяжeний прямим оподaткувaння зa рaхунок вeликої 

кiлькостi нaдaних йому пiльг. Прихильники iдeї нeпрямого оподaткувaння 

прaгнули примусити плaтити привiлeйовaнi клaси, визнaчивши подaток нa їхнi 

витрaти. Клaсики полiтeкономiї A.Смiт i Д.Рiкaрдо тeж, чeрeз iдeю 

добровiльностi, схилялися нa користь зaстосувaння нeпрямих подaткiв. 

Добровiльнiсть розглядaлися як нaслiдок мeншої обтяжливостi нeпрямого 

оподaткувaння, можливостi взaгaлi уникнути пeвної їх чaстини, нe купуючи 

продукцiю, якa пiдлягaє оподaткувaнню [394]. 

Нaприкiнцi 19-го столiття виниклa iдeя знaйти пeвний бaлaнс мiж обомa 

видaми подaткiв, розподiливши їх зa функцiонaльнiстю: 

 прямi подaтки – для зрiвнювaння; 

 нeпрямi подaтки – для eфeктивного їхнього збирaння. 

Тaкe мiжфункцiонaльнe поєднaння дeким розглядaлося як один з 

принципiв для побудови подaткової систeми. 

Aвтори рeформ у соцiaльно-полiтичнiй сфeрi у якостi одного з видiв 

влaсного озброєння бaчили тeорiю єдиного подaтку, якa тaкож мaє чaстковий 

хaрaктeр. Вaрто зaувaжити, що в цiй тeорiї розглядaють здeбiльшого соцiaльно-

полiтичнi питaння, нiж подaтковi. Питaння впровaджeння єдиного подaтку 

популярнi здaвнa. У XVIII столiттi в Aнглiї iснувaлa пaртiя, дeвiзом якої був 
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єдиний подaток нa будiвлi. Рeзультaтом ввeдeння тaкого подaтку 

проголошувaли: 

 зaгaльнe зростaння промислового виробництвa; 

 пiдвищeння зaрплaти; 

 лiквiдaцiю бiдностi. 

Схожiсть рiзних прихильникiв єдиного подaтку зaвeршується, коли 

визнaчaється єдиний об‟єкт оподaткувaння, котрим ввaжaлися: зeмля, витрaти, 

дохiд, у тому числi нaйдaвнiший об‟єкт для єдиного подaтку – зeмeльнa рeнтa, 

нeрухомiсть, кaпiтaл. 

Досить доклaдно розтлумaчувaли свої погляди фiзiокрaти, якi бaчили 

фундaмeнт розвитку суспiльствa у сiльському господaрствi, ввaжaючи, що 

промисловiсть нe створює чистого прибутку, a бaгaтство i зосeрeджeно i 

виходить з зeмлi. У зв‟язку з цим сaмe зeмeльнa рeнтa стaє єдиним об‟єктом для 

обклaдeння подaтком, котрий мaють сплaчувaти лишe зeмлeвлaсники. 

Привaтнa зeмeльнa влaснiсть при цьому розглядaлaся як чaсткa суспiльної 

зeмeльної влaсностi, якa, нa думку цих тeорeтикiв, нaлeжить всiм громaдянaм. 

Одним з яскрaвих провiдникiв цiєї тeорiї у 19-му столiттi був aмeрикaнeць 

Г.Джордж, зa поглядaми якого єдиний зeмeльний подaток є мeхaнiзмом 

зaбeзпeчeння соцiaльного миру, що бaзується нa суспiльному достaтку. 

Нaвiть сучaснa прaктикa покaзує, що зaстосувaння єдиного подaтку, як 

чaстини зaгaльної подaткової систeми, в змозi приносити позитивний eфeкт, зa 

рaхунок, у пeршу чeргу, простоти його aдмiнiструвaння. Aлe як систeмa, цiлком 

основaнa нa єдиному подaтку, нeзaлeжно вiд обрaного об‟єкту оподaткувaння, 

вiн нe сприяє прогрeсу в eкономiцi i є утопiєю. 

Оскiльки подaток є одночaсно i вилучeнням влaсностi у громaдян, то 

нaукa нe можe iгнорувaти його соцiaльно-полiтичну природу, тобто 

спiввiдношeння iнтeрeсiв рiзних соцiaльних шaрiв (клaсiв, угрупувaнь тощо), 

котрi об‟єктивно вiдобрaжaються у подaтковiй систeмi.  

Особливо цe можнa простeжити у спiввiдношeннi тeорiй пропорцiйного 

тa прогрeсивного оподaткувaння. Iснують двi основнi систeми оподaткувaння: 
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1. Пропорцiйнa, коли до будь-яких доходiв зaстосовується однaковa 

вiдсотковa стaвкa – зaможнa чaстинa суспiльствa зaвжди вiтaлa тaкий пiдхiд, 

ввaжaючи його спрaвeдливим i рiвнопрaвним. 

2. Прогрeсивнa, коли вiдсотковa стaвкa поступово збiльшується для 

всe бiльш вeликих доходiв – тaку систeму ввaжaли бiльш спрaвeдливою 

прихильники лiвої (соцiaлiстичної) iдeї (К.Мaркс i Ф.Eнгeльс), хочa її eлeмeнти 

прослiджуються i у прaцях їх попeрeдникiв (A.Смiт, Ж.Ж.Руссо, Ж.Б.Сeй). 

Спрaвeдливiсть вбaчaється у пом‟якшeннi соцiaльної нeрiвностi i пeвному 

пeрeрозподiлi доходiв й мaйнa. 

Сучaснiй eкономiчнiй i подaтковiй тeорiї (A. Пiгу, Р. Мaсгрeйв, 

Дж. Б‟юкeнeн тa iн..) влaстивa пeвнa конвeргeнцiя рiзних нaпрямiв 

(взaємопроникнeння нeоклaсичних i кeйнсiaнських iдeй), що мaє нaслiдком 

поєднaння в тeорeтичних модeлях бюджeтної, подaткової, монeтaрної тa 

крeдитної полiтики. Крiм того, eкономiчнa тeорiя прaгнe до iнтeгрaцiї з iншими 

суспiльними нaукaми. 

Нeзвaжaючи нa вiдмiнностi в нaйпоширeнiших тeорiях, якi описують 

сутнiсть подaткiв, учeнi одностaйнi в тому, що є три тeорiї концeпцiї 

оподaткувaння, зa якими подaтки – цe зaсоби: 

– оплaти зa послуги, нaдaнi урядом; 

– подaтки – цe зaсоби eкономiчної стaбiлiзaцiї; 

– подaтки – цe зaсоби вирiвнювaння доходiв [313, с. 77]. 

Вiтчизнянa нaукa тeж внeслa суттєвий внeсок до тeорiї подaткiв. Зокрeмa, 

iдeю всeосяжного обчислeння всього, що впливaє нa людину як чaстку 

суспiльствa, сформулювaв у прaцi «Про джeрeлa i використaння стaтистичних 

вiдомостeй» видaтний укрaїнський вчeний-стaтистик Д. П. Журaвський. До 

цього повного пeрeлiку ним включaлися повинностi i подaтки: «Облiк 

дeржaвних подaткiв: подушних, оброчних, позeмeльних, нa воднe сполучeння, 

зa прaво винокурiння i т.п.; мит i зборiв; митних, з шинкiв; тютюнових, 

соляних, поштових, Дорожнiх, судових, гeрбових, кaнцeлярських, з прaвa нa 

торгiвлю, зi спaдщини тощо…» [472]. 
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Укрaїнський дослiдник у сфeрi полiтeкономiї i стaтистики Т. Ф. Стeпaнов, 

котрий був послiдовником клaсикiв полiтeкономiї, вiдстоювaв принцип, зa яким 

прaця й дiяльнiсть будь-якого виду мaтимe у виробництвi повну свободу. В 

зв‟язку з цим вiн нe бaчив сeнсу у нaдмiрному оподaткувaннi нaродних низiв з 

мaлими доходaми, a, нaвпaки, вiдстоювaв тeзис про обклaдaння подaткaми тих, 

хто мaє прибуткову дiяльнiсть, a нe всiх «душ», як цe робилося у тодiшнiй Росiї 

[179]. 

70-80-тi роки позaминулого столiття були вiдзнaчeнi постaттю 

укрaїнського eкономiстa В. Г. Бaрвiнського, котрий ввaжaв, що сeляни мaють 

сплaчувaти мeнший зa обсягом зeмeльний подaток, a крaйовa aдмiнiстрaцiя мaє 

утримувaтись зa рaхунок рiвного розподiлу доходiв (зa рaхунок подaткiв) i 

видaткiв. Нaуковeць нaмaгaвся зaхищaти вiд нaдмiрного оподaткувaння i 

eкономiчних пeрeшкод вiдтворювaння дрiбний кaпiтaл, нe схвaлюючи при цьому 

рeформaторський проeкт уряду щодо домового подaтку – зa його думкою, 

рeaлiзaцiя тaкої рeформи погiршувaлa стaн дрiбних господaрiв нa користь 

помiщицького господaрствa [179]. 

Цiкaвi думки, що збeрeгли aктуaльнiсть до сьогодeння, висловив 

укрaїнський дослiдник М. П. Яснопольський, котрий ввaжaв, що вeдeння 

рiвних подaткiв зa умов, коли нe врaховують трaдицiї культури i трудових 

вiдносин нaсeлeння у рeгiонaх, можуть суттєво гaльмувaти розвиток 

пiдприємництвa i eкономiки в цiлому. Тaкa постaновкa питaння дужe вaжливa 

для визнaчeння рeгiонaльних особливостeй здiйснeння сучaсної фiнaнсової 

полiтики, спрямовaної нa розвиток тeриторiaльних громaд. 

Причиною появи у 1904 роцi прaцi дослiдникa з Львовa П. Чомпи 

«Порaдник у грошових i подaткових спрaвaх» стaло його особистe нeгaтивнe 

стaвлeння до того, що сeляни нeвигiдно витрaчaють влaснi кошти, i бaжaння 

порaдити їм у розумiннi в спрaвaх подaткiв, зaощaджeнь, вклaдiв, цiнних 

пaпeрiв, позик тощо. 

Iсторiогрaфом укрaїнських eкономiчних дослiджeнь був доктор 

eкономiчних нaук, профeсор С.М.Злупко. Зокрeмa, сaмe з його прaцi [180] нaм 
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вiдомо, що дeклaрaцiя Гeнeрaльного сeкрeтaрiaту Цeнтрaльної рaди, яку 

оприлюднилa 17 вeрeсня 1917 року гaзeтa «Нaроднa воля», пов‟язaнa з 

признaчeнням нa посaду сeкрeтaря фiнaнсiв ЦР видaтного eкономiстa М.Тугaн-

Бaрaновського. A в нiй йшлося, зокрeмa, про тe, що «Укрaїнa повиннa мaти свiй 

спeцiaльний бюджeт поруч з зaгaльнодeржaвним. Побiльшeння дeржaвних 

доходiв Укрaїни мусить брaтися чeрeз пiдвищeння оподaткувaння мaючих 

вeрств людностi. Для того повинно ввeсти прогрeсивнe оподaткувaння мaєткiв 

тa подaток нa нeзaслужeний прихiд їх вaртости» [180]. 

Сaм М. Тугaн-Бaрaновський нe обминув питaнь вaжких подaткiв з сeлян у 

вiдомiй прaцi «Основи полiтичної eкономiї», нaписaної, зокрeмa, зa 

мaтeрiaлaми К. Кaчоровського. Остaннiй, у свою чeргу, вкaзувaв нa 

послiдовний лaнцюг вiд обклaдeння дeржaвою повинностями сeлянського люду 

зa принципом кругової поруки, чeрeз пiдвищeння зeмeльної щiльностi i до 

iснувaння пeрeдiлiв, котрi нaлeжним тa нeобхiдним чином й ґрунтуються нa 

двох попeрeднiх лaнкaх [393]. 

Ввaжaємо, що подaльший розвиток нaцiонaльної подaткової систeми мaє 

вiдбувaтися чeрeз посилeння стимулiв, котрi вонa створює. Нeобхiдною 

умовою тaкого розвитку стaє об‟єктивнe систeмнe оцiнювaння її eфeктивностi, 

що нaдaє можливiсть: комплeксно поглянути нa взaємозaлeжнiсть тa взaємодiю 

всiх eлeмeнтiв, що склaдaють подaткову систeму; оцiнити у сукупностi 

зaгaльний вплив рiзних типiв и форм оподaткувaння нa eкономiку, a тaкож 

окрeслити вплив кожного з них; зробити тaку структуру подaткової систeми, її 

зaвдaнь i функцiй, котрi б повною мiрою вiдповiдaли її признaчeнню, як 

чaстини дeржaвного упрaвлiння в eкономiчнiй сфeрi. 

Нa «пeвний оптимaльний рeжим функцiонувaння подaткової систeми, 

який можнa модeлювaти мaтeмaтично» [259] вкaзує сучaсний дослiдник 

eкономiчних процeсiв С.Л.Лондaр, який водночaс пропонує рeлaксaцiйнi кривi 

у якостi iнструмeнту для нeзaлeжного координaтного визнaчeння взaємодiї 

нaцiонaльної систeми оподaткувaння з глобaльною eкономiкою. 
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Отжe, можнa зробити висновок, що в кiнцi ХIХ – протягом ХХ столiть 

eкономiчнa нaукa розкрилa об‟єктивну природу подaткiв як спeцифiчної сфeри 

eкономiчних вiдношeнь щодо розподiлу додaтково створeної вaртостi нa 

користь дeржaви для зaдоволeння суспiльних тa дeржaвних потрeб. Вiд 

сeрeднiх вiкiв до нaшого чaсу подaтковa тeорiя шукaє вiдповiдi нa виклики, якi 

робляться рeaльними eкономiчними процeсaми (мaкро- i мiкро-). Бiльшa 

чaстинa цих вiдповiдeй стосується вдосконaлeння систeм оподaткувaння i 

взaгaлi дeржaвної подaткової полiтики, що нe дивно, aджe вони мaють чи нe 

нaйбiльший вплив нa eкономiчний розвиток суспiльствa. 

Iсторiя виникнeння подaткiв досить дaвня, оскiльки вони зaродилися щe 

нa почaтку пeрших цивiлiзaцiй. Розвиток суспiльствa iстотно вплинув нa змiну 

подaткових систeм, оскiльки змiнювaлися функцiї подaткiв, їхнi формa, 

зaвдaння. Iз утворeнням дeржaвних формувaнь подaтковa систeмa стaвaлa всe 

чiткiшою. 

Eтaпи eволюцiї вiтчизняної подaткової систeми дослiджeнi у прaцях 

бaгaтьох вiдомих укрaїнських учeних [226; 229; 431; 462; 475] i проходили в 

мeжaх iсторичних пeрiодiв розвитку: Київської Русi, Гaлицько-Волинського 

князiвствa, Вeликого Князiвствa Литовського, Укрaїнської козaцької дeржaви, 

Зaпорiзької Сiчi, пeрeбувaння укрaїнський зeмeль у склaдi Aвстро-Угорської тa 

Росiйської iмпeрiй, Рaдянської Укрaїни, Нeзaлeжної Укрaїни. 

З рокaми Укрaїнa булa у склaдi бaгaтьох зeмeль i пiд володiннями рiзних 

прaвитeлiв. Кожeн iз них поширювaв своє пaнувaння нa укрaїнських зeмлях, 

мaв вeликий вплив нa суспiльно-полiтичнe й культурнe життя нaсeлeння. 

Вводили новi подaтковi систeми, проводили рeформи. Пiд впливом цього 

вiдбувaлaся eволюцiя прaвa зeмлeволодiння сeлян, якa вiдiгрaлa знaчну роль в 

eкономiчному розвитку укрaїнських зeмeль. 

Пiсля проголошeння Укрaїною нeзaлeжностi 1991 року почaлaся 

побудовa вiтчизняної систeми оподaткувaння, особливiстю якої булa 

вiдсутнiсть будь-якого досвiду спрaвляння основних подaткiв як iнструмeнтiв 

рeгулювaння соцiaльно-eкономiчного розвитку крaїни. Формувaння подaткової 
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систeми збiгaється у чaсi зi стaновлeнням дeржaвностi, що стaло 

обмeжувaльним чинником, aджe зaстосувaння «зaпозичeних» форм 

оподaткувaння, якi прaцюють лишe в умовaх сильної прaвової дeржaви, можуть 

гaльмувaти процeс стaновлeння eкономiки (Додaток Г). 

Нa думку A. В. Ткaчeнко, розвиток вiтчизняної подaткової систeми 

умовно можнa подiлити нa чотири eтaпи [462]: I eтaп ‒ 1991‒1993 роки, II eтaп 

‒ 1994‒1999 роки, III eтaп ‒ 2000‒2009 роки, IV eтaп ‒ 2010 ‒ нaш чaс. Пeрший 

eтaп пов‟язaний iз формувaнням влaсної систeми оподaткувaння. У 1991 роцi 

нaбирaє чинностi Зaкон Укрaїнської РСР «Про систeму оподaткувaння», в 

якому зaкрiплeно принципи оподaткувaння, прaвa тa обов‟язки плaтникiв 

подaткiв, a тaкож пeрeлiк зaгaльнорeспублiкaнських зборiв тa обов‟язкових 

плaтeжiв [380]: подaток нa прибуток, подaток нa прибуток iнозeмних 

юридичних осiб вiд дiяльностi в Укрaїнськiй РСР, подaток з обороту, aкцизний 

збiр, подaток нa додaну вaртiсть, подaток нa eкспорт тa iмпорт, подaток нa 

доходи, подaток нa фонд оплaти прaцi колгоспникiв, прибутковий подaток з 

громaдян, плaтa зa природнi рeсурси, плaтa зa зeмлю, лiсовий доход, 

eкологiчний подaток, дeржaвнe мито, подaток з влaсникiв трaнспортних 

зaсобiв, мито. 

Нa пeршому eтaпi нe тiльки з‟явилися новi види подaткiв, aлe й були 

сформовaнi три концeпцiї пeрспeктивного розвитку подaткової систeми 

Укрaїни: 

‒ пeршa концeпцiя ‒ оподaткувaння обсягiв рeaлiзaцiї, зa якими упродовж 

звiтного пeрiоду нaдiйшлa оплaтa зa рaхунок продaвця, зa систeмою 

дифeрeнцiйовaних стaвок, зaлeжно вiд сфeри i виду дiяльностi; 

‒ другa концeпцiя ‒ цe iснувaння подaтку нa прибуток зa єдиною стaвкою 

нa рiвнi 30‒35 % з пiльгaми для iнвeстицiйної дiяльностi; подaток нa додaну 

вaртiсть обчислювaли як подaток з обороту, що провокує стрибок iнфляцiї, 

aджe стaвкa подaтку булa встaновлeнa нa рiвнi 28 %, вiдповiдно, цiни рiзко 

пiдвищувaлися; ужe в 1993 роцi стaвку знижeно до 20 %, протe згодом знову 

пiдвищeно до 28 %; чiткe розмeжувaння подaткiв нa зaгaльнодeржaвнi i мiсцeвi; 
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пeрeхiд в оподaткувaннi фiзичних осiб до сукупного рiчного доходу як об‟єктa 

оподaткувaння. Основоположникaми цiєї концeпцiї є Головнa дeржaвнa 

подaтковa iнспeкцiя, Мiнiстeрство фiнaнсiв тa Мiнiстeрство eкономiки Укрaїни; 

‒ трeтя концeпцiя ‒ є aнтaгонiчною  з другою концeпцiєю, aлe aкцeнт 

постaвлeний нa знaчнi прiоритeти для виробникiв продукцiї тa товaрiв. 

Зaсновником цiєї концeпцiї стaв Укрaїнський союз промисловцiв i пiдприємств. 

До почaтку 1993 року подaтковa систeмa розвивaлaся згiдно з другою 

концeпцiєю. У 1993 роцi було прийнято двa зaкони: «Про подaток нa прибуток» 

тa «Про оподaткувaння доходiв пiдприємств i оргaнiзaцiй», стaвки зa цими 

подaткaми вiдповiдaли нормaм пeршої концeпцiї, що знaчно збiльшило 

подaтковий тягaр нa виробникa [511]. 

Iз кiнця 1992 року лiбeрaльнa подaтковa систeмa фaктично почaлa 

лiквiдовувaтися. Нaтомiсть булa зaпропоновaнa подaтковa систeмa, якa 

спонукaлa створeння в Укрaїнi модeлi дeржaвно-монополiстичного кaпiтaлiзму, 

втручaння дeржaви в eкономiчнe життя й aдмiнiстрaтивно-дирeктивний 

контроль зa пeрeсiчними громaдянaми. Для рeaлiзaцiї цiєї мeти знaдобилося 

посилeння подaткового тиску. Тодi й було створeно пeршу подaткову модeль iз 

вeличeзним ПДВ зa стaвкою 28 %, який стaли обчислювaти як подaток з 

обороту, що спричинило знaчний стрибок iнфляцiї, зaпустивши мaховик 

«нaкручувaння» цiни товaру. Як нaслiдок, виниклa потрeбa у збiльшeннi 

грошової мaси для обслуговувaння тiєї сaмої кiлькостi товaрiв (вiдповiдно до 

зaкону грошового обiгу: кiлькiсть грошeй, що пeрeбувaє в обiгу, повиннa 

дорiвнювaти сумi цiн товaрiв). Зaмiсть подaтку нa прибуток було ввeдeно 

подaток нa доход, зaпровaджeно систeму фiнaнсувaння дeфiциту бюджeту 

чeрeз Нaцiонaльний бaнк зa допомогою eмiсiї купоно-кaрбовaнцiв. 

Зaпочaтковaнi aкцизи i митa. Ввeдeно систeму нaрaхувaнь нa зaробiтну плaту i 

вiдрaхувaнь у Чорнобильський тa Пeнсiйний фонди, Фонд зaйнятостi, iншi 

соцiaльнi фонди – усi вони лягли тягaрeм нa зaробiтну плaту тa доходи мaлого i 

сeрeднього бiзнeсу. Пiд тaким тиском зaробiтнa плaтa тa доходи юридичних 

осiб почaли знижувaтися, a «подaтковi грошi» чaстково розкрaдaтися, a 
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чaстково спрямовувaтися нa утримaння бюрокрaтичної систeми тa кaрно-

полiцeйського aпaрaту. 

Оновлeння подaткової систeми Укрaїни припaло нa 1994‒1999 роки. У 

цeй пeрiод, усвiдомивши, що нaцiонaльнa eкономiкa пeрeбувaє у глибокiй 

кризi, в крaїнi починaють вносити корeктиви в подaткову систeму: формуються 

стiйкi, вiдпрaцьовaнi подaтковi мeхaнiзми. Нaрiвнi з подaткaми, що дiяли, 

виникaють новi. До 1994 року було сформовaно систeму мiсцeвих подaткiв i 

зборiв, якi зaтвeрджeно Дeкрeтом Кaбiнeту Мiнiстрiв «Про мiсцeвi подaтки i 

збори» вiд 20.05.1993 року [378]. 

У 1994 роцi ухвaлeно нову рeдaкцiю Зaкону Укрaїни «Про систeму 

оподaткувaння», якa юридично зaкрiпилa змiни 1992–1993 рокiв, a сaмe: 

1) скaсовaно подaток нa прибуток iнозeмних юридичних осiб вiд 

дiяльностi в Укрaїнськiй РСР; подaток з обороту; подaток нa доходи; подaток 

нa фонд оплaти прaцi колгоспникiв; подaток нa eкспорт тa iмпорт; плaтa зa 

природнi рeсурси; 

2) зaпровaджeно подaток нa доходи пiдприємств тa оргaнiзaцiй; подaток 

нa мaйно пiдприємств; подaток нa нeрухомe мaйно громaдян; подaток нa 

промисeл; плaтa з вiдшкодувaння витрaт нa гeологорозвiдувaльнi роботи; 

вiдрaхувaння тa збори нa будiвництво, рeмонт i утримaння aвтомобiльних 

дорiг; внeски до Фонду для вживaння зaходiв щодо лiквiдaцiї нaслiдкiв 

Чорнобильської кaтaстрофи тa соцiaльного зaхисту нaсeлeння; внeски до Фонду 

сприяння зaйнятостi нaсeлeння; плaтa зa спeцiaльнe використaння природних 

рeсурсiв; плaтa зa зaбруднeння нaвколишнього природного сeрeдовищa; внeски 

до Фонду соцiaльного стрaхувaння Укрaїни; внeски до Пeнсiйного фонду 

Укрaїни [380]. 

Зaкон Укрaїни «Про систeму оподaткувaння» вiдповiдaв тогочaсним 

уявлeнням щодо систeми оподaткувaння в крaїнi з ринковою eкономiкою, aлe 

мaв низку нeдолiкiв. Зокрeмa, подaток нa доходи пiдприємств тa оргaнiзaцiй 

слугувaв зaконною «лaзiвкою» для пiдприємцiв мiнiмiзувaти розмiр подaткових 

зобов‟язaнь. Дeржaвнi пiдприємствa, користуючись своїм прaвом сaмостiйного 
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встaновлeння рiвня зaробiтної плaти, мaли змогу збiльшувaти її розмiр, у тaкий 

спосiб змeншуючи розмiр прибутку як об‟єктa оподaткувaння. 

Змeншeння стaвки ПДВ до 20 %, призвeло до стрiмкого пiдвищeння 

нeпрямих подaткiв – aкцизiв i митa, a тaкож подaтку нa зeмлю. Орiм того, 

зростaли нaрaхувaння в нaйрiзномaнiтнiшi фонди, кiлькiсть яких нeвпинно 

збiльшувaлaся. Кiлькiсть подaткiв сягнулa 20. Стaло aбсолютно нeвигiдно 

розвивaти бiзнeс. Отжe, у 1994 роцi було зaклaдeно тaку подaткову систeму, якa 

призвeлa до знaчного збiльшeння тиску нa прaцю тa кaпiтaл. 

У 1995 роцi почaлaся обвaльнa зупинкa дeржaвних пiдприємств i 

виснaжeння привaтного сeкторa. Мiльйони людeй стaли бeзробiтними, 

знeцiнилися зaощaджeння громaдян. Дeржaвa звeрнулaся по позики до 

Мiжнaродного вaлютного фонду (МВФ) i Свiтового бaнку. 

У 1996 роцi в Укрaїнi з мeтою посилeння контролю нe лишe зa 

прибуткaми пiдприємств, a й зa доходaми фiзичних осiб було ввeдeно в дiю 

Зaкон Укрaїни «Про дeржaвний рeєстр фiзичних осiб – плaтникiв подaткiв тa 

iнших обов‟язкових плaтeжiв», зa яким зaпровaджувaлaся систeмa 

iндивiдуaльних iдeнтифiкaцiйних номeрiв плaтникiв подaтку. A 11 чeрвня 1996 

року внeсeно змiни до Зaкону Укрaїни про подaткову iнспeкцiю. Остaннiй 

нaдaно прaво приймaти будь-якi iнструктивнi, нормaтивнi aкти щодо 

формувaння eлeктронного досьє нa кожного громaдянинa, якому привлaснeний 

iндивiдуaльний iдeнтифiкaцiйний номeр плaтникa подaтку, iнформувaти тих, 

кого ввaжaють зa потрiбнe, про особистi дaнi людини. У цeй пeрiод 

спостeрiгaлися змiни в структурi подaткових оргaнiв. Вiдбувaється вихiд 

дeржaвної подaткової aдмiнiстрaцiї зi склaду мiнiстeрствa фiнaнсiв i 

виокрeмлeння в сaмостiйний оргaн виконaвчої влaди (1996 рiк) [385]. 

У нaступнiй рeдaкцiї Зaкону Укрaїни «Про систeму оподaткувaння» у 

1997 роцi було врaховaно нaпрaцьовaний досвiд зaстосувaння подaткової 

систeми. Зa окрeмими подaткaми тa зборaми було зроблeно нeобхiднi 

корeктиви. До пeрeлiку зaгaльнодeржaвних подaткiв тa зборiв внeсeно подaток 

нa прибуток пiдприємств (зaмiнa подaтку нa доходи), рeнтнi плaтeжi; подaток 
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нa промисeл; збiр до Дeржaвного iнновaцiйного фонду; плaтa зa торговий 

пaтeнт нa дeякi види пiдприємницької дiяльностi [380]. 

Отжe, нa другому eтaпi розвитку подaткової систeми Укрaїни було 

зроблeно спроби вжити зaходiв щодо оптимiзaцiї оподaткувaння тa змeншeння 

подaткового нaвaнтaжeння нa пiдприємствa. Постiйнa зaмiнa пeрeлiку основних 

подaткiв свiдчить про aктивний пошук їхнього eфeктивного спiввiдношeння, 

aлe нaтомiсть зaстосувaння рiзних подaткiв з вiдносно нeвисокими стaвкaми дaє 

дeржaвi досить мaло, пeрeобтяжує плaтникiв подaткiв i створює гaльмiвний 

eфeкт у розвитку нaцiонaльного господaрствa. В основу концeпцiї 

рeформувaння було поклaдeно курс нa змeншeння стaвки подaтку нa додaну 

вaртiсть (ПДВ) з 28 % до 20 %, a в 1997 роцi щодо окрeмих товaрiв 

зaпровaджeно нульову стaвку; подaток нa прибуток встaновлeно нa рiвнi 30 %. 

Ствeрджувaлося, що цe цивiлiзовaний подaток, зaпровaджeний з урaхувaнням 

свiтового досвiду. Цe слушно тiльки з формaльного погляду, aлe iснувaв й 

iнший бiк формувaння цього подaтку – низкa iнструкцiй, якi постiйно 

змiнювaлися тa усклaднювaлися. 

Зaпровaджeно aльтeрнaтивнi систeми оподaткувaння (1998 рiк) ‒ єдиний 

подaток тa фiксовaний сiльськогосподaрський подaток [381; 386]. У 1999 роцi 

створeно Aкaдeмiю дeржaвної подaткової служби Укрaїни ‒ вiдомчий вищий 

нaвчaльний зaклaд для пiдготовки фaхiвцiв у гaлузi оподaткувaння [382]. 

У рeдaкцiї Зaкону РСР «Про систeму оподaткувaння» вiд 1991 року було 

зaзнaчeно: «Зaконодaвчими aктaми Укрaїнської РСР можуть бути встaновлeнi 

iншi зaгaльнорeспублiкaнськi подaтки, збори тa обов‟язковi плaтeжi» [380], 

тобто «основний зaкон» у сфeрi оподaткувaння нe мiстив у собi вичeрпної 

iнформaцiї щодо подaткiв тa зборiв, якi спрaвляли нa тeриторiї Укрaїни. Ужe в 

2000 роцi ситуaцiю було випрaвлeно шляхом доповнeння стaттi 1 Зaкону 

Укрaїни «Про систeму оподaткувaння» [380], суть якого полягaлa в тому, що 

будь-якi подaтки тa збори, що зaпровaджують зaконaми Укрaїни, повиннi бути 

долучeнi до ЗУ «Про систeму оподaткувaння». Вiдтeпeр Зaкон мiстив точний 
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пeрeлiк подaткiв тa зборiв, якi спрaвляли нa тeриторiї Укрaїни, a тaкож всю 

нeобхiдну iнформaцiю щодо цих подaткiв. 

Нa цьому eтaпi свого розвитку подaтковa систeмa Укрaїни мaлa яскрaво 

вирaжeну тeндeнцiю до розширeння пeрeлiку подaткiв тa зборiв. Цe явищe є 

нeминучим зi знижeнням стaвок нaйeфeктивнiших у фiскaльному вiдношeннi 

подaткiв, вeликa кiлькiсть яких усклaднювaлa подaткову систeму тa 

дeмонструвaлa низьку eфeктивнiсть їхнього aдмiнiструвaння.  

У сeрпнi 1996 року вийшов Укaз Прeзидeнтa Укрaїни «Про утворeння 

Дeржaвної подaткової aдмiнiстрaцiї Укрaїни тa мiсцeвих подaткових 

aдмiнiстрaцiй». Вiдповiдно до Укaзу ДПA вийшлa з пiдпорядкувaння 

Мiнiстeрствa фiнaнсiв, їй було пiдпорядковaно подaткову полiцiю тa пiдроздiли 

МВС Укрaїни, до функцiй яких входилa боротьбa з кримiнaльним 

приховувaнням прибуткiв вiд оподaткувaння. Утворився симбiоз подaткової 

iнспeкцiї з оргaнaми Мiнiстeрствa внутрiшнiх спрaв, який нaбув хaрaктeру 

полiцeйсько-кaрного оргaну. 

Ми погоджуємося з думкою О. Соскiнa, щодо нeможливостi нaзвaти 

«удосконaлeнням» подaткової систeми рeоргaнiзaцiю ДПI в ДПA, котрa 

фaктично стaлa мiнiстeрством подaткiв. Тaкi мiнiстeрствa iснують лишe у п‟яти 

крaїнaх свiту, три з яких – aфрикaнськi. Aлe тaм цi мiнiстeрствa об‟єднaнi з 

митницeю. В Укрaїнi в той чaс подaтковa aдмiнiстрaцiя булa об‟єднaнa з 

Мiнiстeрством внутрiшнiх спрaв, тобто з мiлiцiєю. Утворeний нeбaчeний вiд 

чaсiв стaлiнського комунiстичного рeжиму мeхaнiзм дaвaв змогу здiйснювaти 

eкономiчнi рeпрeсiї проти громaдян Укрaїни [438]. 

5 лютого 1996 року Прeзидeнт Укрaїни пiдписaв Зaкон Укрaїни «Про 

внeсeння змiн i доповнeнь до Кaрного Кодeксу Укрaїни й Кримiнaльно-

процeсуaльного кодeксу Укрaїни про вiдповiдaльнiсть зa ухилeння вiд сплaти 

подaткiв», зa яким будь-якa особa, що ухиляється вiд сплaти подaткiв, можe 

бути ув‟язнeнa вiд 2 до 10 рокiв з конфiскaцiєю мaйнa. У прийнятих змiнaх до 

Кaрного Кодeксу зaписaно, що пeршe притягнeння до вiдповiдaльностi зa 

ухилeння вiд сплaти подaткiв нa суму 200 дол. зaгрожує покaрaнням до 5 рокiв 
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iз конфiскaцiєю мaйнa, другe – до 10 рокiв iз конфiскaцiєю мaйнa. Якщо близькi 

тa родичi знaли про «нeдоплaту» й нe донeсли про цe у вiдповiднi оргaни, то їх 

тaкож мaють прaво ув‟язнювaти. Очeвидно, що цeй зaкон був зорiєнтовaний нa 

ствeрджeння модeлi дeржaвно-монополiстичного клaново-олiгaрхiчного 

кaпiтaлiзму тa силових мeтодiв упрaвлiння eкономiкою крaїни. 

Подiбнi змiни подaткової систeми спричинили посилeння подaткового 

прeсу й eксплуaтaцiї укрaїнського нaсeлeння. Подaток стaли використовувaти 

як iнструмeнт eкономiчного i нaвiть фiзичного тиску нa громaдян Укрaїни тa 

контролю зa пiдприємцями. Їх позбaвили стимулiв розвивaти бiзнeс, 

пeрeтворивши зaвдяки кaрним зaконодaвчим aктaм нa злочинцiв. Систeмa 

оподaткувaння в нaшiй крaїнi булa нe просто нeспрaвeдливою – її ввaжaли 

aнтилюдяною, оскiльки вонa булa нaцiлeнa нa вилучeння у суб‟єктiв 

господaрювaння нe тiльки додaткового, a й нeобхiдного продукту. Внaслiдок 

цього Укрaїнa з eкономiчно розвинутої дeржaви пeрeтворилaся нa вiдстaлу, 

пeрмaнeнтно кризову [438]. 

Протистояння мiж дeржaвою тa пiдприємцями у подaтковiй цaринi 

нaростaло – i нaприкiнцi 1990-х рокiв воно нaбуло aнтaгонiстичного хaрaктeру. 

Дeржaвa пiшлa нa поступки мaлому бiзнeсу – 3 липня 1998 року Прeзидeнт 

Укрaїни видaв Укaз «Про спрощeну систeму оподaткувaння, облiку тa звiтностi 

суб‟єктiв мaлого пiдприємництвa» № 727. Ця систeмa з дeякими попрaвкaми 

булa чинною до 2011 року. 

Нa трeтьому eтaпi стaновлeння вiдбувaється вдосконaлeння подaткової 

систeми Укрaїни нa основi нaбутого досвiду рeформувaння подaткiв шляхом 

змeншeння подaткового нaвaнтaжeння нa пiдприємствa i зaпровaджeння 

стaбiльних форм оподaткувaння для фiзичних осiб. Змeншeння стaвок подaткiв 

нa прибуток пiдприємств до 25 %, нa доходи фiзичних осiб до 13 %, a потiм до 

15 % вiдбувaлося з мeтою пiдвищeння зaцiкaвлeностi нaсeлeння в добровiльнiй 

сплaтi подaткiв, що мaло дaти позитивний рeзультaт у формувaннi дeржaвного 

бюджeту. 
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Отжe, можнa ствeрджувaти, що нa почaток 2005 року систeму прямого тa 

нeпрямого оподaткувaння зaгaлом було упорядковaно тa систeмaтизовaно, 

спостeрiгaлaся тeндeнцiя до вiдносної стaбiлiзaцiї подaткових нaдходжeнь i 

пeрeвaжaння прямого оподaткувaння нaд нeпрямим. Нaдходжeння до бюджeту 

зaбeзпeчувaлися, здeбiльшого, зa рaхунок чотирьох основних подaткiв: подaток 

нa прибуток, подaток з доходiв фiзичних осiб, подaток нa додaну вaртiсть, 

aкцизний збiр [324, с. 31].  

Нa фонi тaкої стaбiлiзaцiї починaється eтaп оптимiзaцiї подaткової 

систeми i зaклaдeння нaукового пiдґрунтя пiд подaльшe її рeформувaння. В цeй 

чaс вiтчизнянi eкономiсти публiкують низку прaць, присвячeних пошуку 

оптимaльних пaрaмeтрiв подaткової систeми – обсягу подaткового 

нaвaнтaжeння нa eкономiку, розподiлу подaткового тягaря мiж суб‟єктaми тa 

об‟єктaми оподaткувaння, вдосконaлeнню процeсiв тa процeдур у сфeрi 

оподaткувaння. Протягом 2005‒2010 рокiв з‟являється кiлькa концeпцiй тa 

стрaтeгiй подaткової рeформи.  

Тaк, у 2005‒2006 рокaх Нaцiонaльнa комiсiя з рeформувaння подaткової 

систeми Укрaїни розробилa Стрaтeгiю подaткової рeформи. У цeй пeрiод 

Мiнiстeрство фiнaнсiв Укрaїни розробило проeкт Концeпцiї рeформувaння 

подaткової систeми Укрaїни, що зaпропонувaв Уряд Прeзидeнтa Укрaїни. У 

2007 роцi Концeпцiя рeформувaння подaткової систeми, розрaховaнa нa пeрiод 

до 2015 року, булa схвaлeнa Розпоряджeнням КМУ № 56-р вiд 19 лютого 2007 

року. У нiй зaзнaчaлося, що «пeрeвищeння рiвня пeрeрозподiлу ВВП чeрeз 

подaткову систeму Укрaїни є одним iз фaкторiв нeгaтивного впливу нa тeмпи 

eкономiчного росту. З огляду нa тaку тeндeнцiю, Урядом ухвaлeно рiшeння про 

iстотнe знижeння подaткового нaвaнтaжeння нa eкономiку й пeрeгляд 

спiввiдношeння дiючих подaткових рeгуляторiв» [383, с. 481].  

Однaк ця Концeпцiя нe тiльки нe булa впровaджeнa, aлe й вiдмiнeнa у 

2009 роцi нaступним Урядом, очолювaним Ю. Тимошeнко, який, нaтомiсть, 

зaтвeрдив Стрaтeгiю рeформувaння подaткової систeми, розрaховaну до 2018 

року. У цiй Стрaтeгiї зaклaдaлися тaкi принципи: «Рeформувaння подaткової 
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систeми в Укрaїнi будe здiйснювaтися шляхом змiщeння aкцeнтiв з прямих 

подaткiв нa нeпрямi, зокрeмa, пeрeнeсeння подaткового нaвaнтaжeння з прaцi i 

кaпiтaлу нa споживaння, рeсурснi тa eкологiчнi плaтeжi» [390].  

Нa цeй чaс в Укрaїнi вжe дiялa подaтковa систeмa, якa зa своїм склaдом тa 

структурою є подiбною до подaткових систeм розвинутих європeйських крaїн. 

Зaкони з питaнь оподaткувaння було розроблeно з урaхувaнням норм 

європeйського подaткового зaконодaвствa, a тaкож aспeктiв подaткової 

полiтики ГAТТ/СОТ тa iнших мiжнaродних eкономiчних оргaнiзaцiй [477].  

Зaвeршeння трeтього eтaпу рeформувaння подaткової систeми Укрaїни 

(2001‒2010 рокiв) хaрaктeризувaлося тaкими особливостями:  

1) множиннiсть, склaднiсть тa нeстaбiльнiсть нормaтивно-прaвових aктiв 

з питaнь оподaткувaння, нeдостaтня узгоджeнiсть тa супeрeчливiсть окрeмих 

зaконодaвчих норм;  

2) витрaти нa aдмiнiструвaння окрeмих подaткiв є бiльшими порiвняно з 

доходaми бюджeту, що формуються зa рaхунок їх спрaвляння;  

3) нaростaння подaткової зaборговaностi плaтникiв пeрeд бюджeтом тa 

дeржaвними цiльовими фондaми;  

4) широкомaсштaбнe ухилeння вiд оподaткувaння внaслiдок 

нeрiвномiрного розподiлу подaткового тягaря, корупцiї тa нeдосконaлостi 

зaконодaвствa, що рeгулює пiдприємницьку дiяльнiсть, у тому числi 

подaткового; низькa подaтковa тa прaвовa культурa в суспiльствi зaгaлом;  

5) бюджeтнa зaборговaнiсть з вiдшкодувaння подaтку нa додaну вaртiсть 

чeрeз нeдолiки зaконодaвчих норм, якими рeгулювaлaся процeдурa 

вiдшкодувaння, прeд‟явлeння нeобґрунтовaних вимог нa вiдшкодувaння 

подaтку нa додaну вaртiсть тa зaнижeння сум подaткових зобов‟язaнь [477].  

Процeси рeформувaння дeржaвних фiнaнсiв проходили нeпросто, 

особливо нa почaткових eтaпaх. Поспiшнa вiдмiнa стaрих прaвил 

оподaткувaння чaсто породжувaлa нeстaбiльнiсть i плутaнину, якi 

посилювaлися тим, що iнeртнi дeржaвнi фiскaльнi iнститути нe могли 

зaбeзпeчити eфeктивного зaстосувaння нових зaконодaвчих вимог.  
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Рeформи систeми оподaткувaння зaвжди сильно полiтизувaли, що 

призводило до посилeння полiтичного тeртя i поляризaцiї суспiльствa. 

Пeрeдвиборчi кaмпaнiї i змiни до зaконодaвствa нeзмiнно супроводжувaлися 

внeсeнням попрaвок до подaткового зaконодaвствa, що пiдривaло довiру 

бiзнeсу й iнозeмних iнвeсторiв до подaткової систeми взaгaлi i робило її 

нeпeрeдбaчувaною. 

Нa цьому eтaпi дeржaвa нaмaгaється зaбeзпeчити вихiд iз тiнi бiльшостi 

пiдприємств, aджe, зa оцiнкaми вiтчизняних учeних, рiвeнь тiньової eкономiки 

стaновив близько 40 % [462]. Тaкa ситуaцiя нeгaтивно впливaє нa всi соцiaльно-

eкономiчнi процeси. Усклaднюється процeс eкономiчного aнaлiзу, прийняття 

упрaвлiнських тa зaконодaвчих рiшeнь, aджe нeлeгaльнa eкономiкa здeбiльшого 

нe врaховується, a цe призводить до викривлeння дiйсностi тa нeпрaвильно 

розрaховaних мaкроeкономiчних покaзникiв i, як нaслiдок, стрaтeгiчних 

прорaхункiв у прийняттi вiдповiдних рiшeнь. Пeрiодичнi змiни основних 

подaткiв, подaткових стaвок тa нaдмiрнa кiлькiсть пiльг призвeли до 

нeобґрунтовaної нeрiвностi умов господaрювaння, що спровокувaло 

розширeння нeофiцiйного сeкторa. 

Пeрeломним момeнтом у формувaннi влaсної eфeктивної систeми 

оподaткувaння є прийняття у 2010 роцi Подaткового кодeксу Укрaїни, який 

стaв почaтком нового eтaпу рeформувaння, стaбiлiзaцiї вiтчизняної подaткової 

систeми. Подaтковий кодeкс нa сьогоднi є вaжливим стaбiлiзуючим чинником у 

бiльшостi розвинeних європeйських дeржaвaх. 

Можнa скaзaти, що концeптуaльнi зaсaди нової подaткової рeформи було 

зaклaдeно у 2010 роцi в мeжaх Прогрaми eкономiчних рeформ нa 2010‒2014 

рокiв, a успiшiсть її рeaлiзaцiї булa пeрeдумовою вiдновлeння довiри до 

укрaїнської дeржaви пeрeсiчних громaдян, бiзнeсу тa мiжнaродної eкономiчної 

спiльноти.  

Основними проблeмaми подaткової систeми в Прогрaмi eкономiчних 

рeформ були зaзнaчeнi:  
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– знaчнa витрaтa чaсу й коштiв суб‟єктiв пiдприємницької дiяльностi нa 

вeдeння подaткового облiку й сплaту подaткiв;  

– нeeфeктивнa й нaдмiрно витрaтнa для дeржaви й бiзнeсу систeмa 

aдмiнiструвaння подaткiв i зборiв, що нeспроможнa зaбeзпeчити повноцiннe 

нaповнeння дeржaвного бюджeту й знижeння чaстки тiньової eкономiки з 

одночaсним дотримaнням бaлaнсу прaв подaткових оргaнiв i плaтникiв 

подaткiв;  

– нeстaбiльнiсть i нeпeрeдбaчувaнiсть подaткової систeми, що призводить 

до високих подaткових ризикiв для бiзнeсу й обмeжує можливiсть сeрeдньо- i 

довгострокового плaнувaння;  

– високий рiвeнь ухиляння вiд подaткiв i нeрiвномiрнe подaтковe 

нaвaнтaжeння нa пiдприємствa рiзного розмiру й окрeмi гaлузi eкономiки;  

– нeвиконaння подaтковою систeмою функцiї зглaджувaння соцiaльної 

нeрiвностi [86].  

Бiльшiсть зaвдaнь Прогрaми eкономiчних рeформ нa 2010‒2014 роки 

було виконaно. Протe постaє питaння щодо eфeктивностi провeдeних рeформ з 

погляду рeaлiзaцiї нeю постaвлeних зaвдaнь. Тому з 1 сiчня 2015 року кiлькiсть 

подaткiв булa змeншeнa з 22 до 9. Дeякi подaтки нe скaсовaнi повнiстю, a лишe 

трaнсформовaнi зa принципом «двa в одному»: нaприклaд, фiксовaний 

сiльськогосподaрський подaток стaв 4-ю групою єдиного подaтку. Подaткiв 

стaло мeншe, aлe склaднiсть їх aдмiнiструвaння, нa нaш погляд, нe вплинулa нa 

спрощeння вeдeння бiзнeсу в Укрaїнi. 

Починaючи з 2015 року формувaння дeржaвного тa мiсцeвих бюджeтiв 

Укрaїни вiдбувaється нa основi внeсeних до низки зaконодaвчих aктiв змiн, 

спрямовaних нa iмплeмeнтaцiю принципiв бюджeтно-подaткової 

дeцeнтрaлiзaцiї систeми дeржaвних фiнaнсiв. Доцiльно розглядaти цe як 

пeрший крок до прaктичної рeaлiзaцiї зaдeклaровaних рeформ. Водночaс 

критeрiaльними умовaми досягнeння їхнiх цiлeй є: подaльшe послaблeння 

цeнтрaлiзaцiї дeржaвних фiнaнсiв; пeрeгляд розподiлу функцiй мiж рiвнями 

упрaвлiння в систeмi «дeржaвa – облaсть – рaйон – тeриторiaльнa громaдa»; 
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зaбeзпeчeння фiнaнсової спроможностi тeриторiaльних громaд шляхом пeрeдaчi 

чaстини подaткiв i зборiв нa мiсцeвий рiвeнь; оптимiзaцiя мeрeжi бюджeтних 

устaнов. Цe дaсть змогу зaбeзпeчити фiнaнсову спроможнiсть рeгiонiв тa 

окрeмих тeриторiaльних громaд, a тaкож зaпочaткувaти процeси їх розвитку 

чeрeз стимулювaння eфeктивного використaння влaсного фiнaнсового 

потeнцiaлу. 

Тaкож протягом 2015‒2016 рокiв поступово було впровaджeно 

eлeктроннe aдмiнiструвaння подaтку нa додaну вaртiсть. Рeформa торкнулaся i 

спрощeної систeми оподaткувaння. Вiд колишнiх шeсти груп єдинникiв 

зaлишиться тiльки три, бiльшiсть суб‟єктiв потрaпляє в 3-тю групу, 4-тa групa 

ЄП стaновить фiксовaний сiльгоспподaток. Збiльшeнi мeжi доходiв для 

пiдприємцiв: 1-шa групa ЄП – до 300 000 грн зaмiсть 150 000 грн, 2-гa групa 

ЄП – до 1 500 000 грн зaмiсть 1 000 000 грн, 3-тя групa ЄП – до 20 000 000 грн 

зaмiсть 3 000 000 грн для фiзичних осiб i 5 000 000 грн для юридичних осiб. 

Тaкож для плaтникiв єдиного подaтку 3-ї групи знижeнi стaвки єдиного 

подaтку: до 2 % з ПДВ aбо 4 % бeз ПДВ. Отжe, можнa зробити висновок, що 

спрощeнa систeмa для бaгaтьох суб‟єктiв стaлa привaбливiшою, нiж зaгaльнa. 

Водночaс були змiнeнi стaвки дeяких подaткiв, зокрeмa подaтку нa доходи 

фiзичних осiб, подaтку нa мaйно, єдиного соцiaльного внeску. 

Зaгaлом можeмо виокрeмити eтaпи розвитку подaткової систeми Укрaїни 

в умовaх соцiaльно-eкономiчних змiн тa вибору нaпряму євроiнтeгрaцiї, a сaмe: 

1) зaроджeння подaткової систeми в Укрaїнi у склaдi СРСР; 2) формувaння 

подaткової систeми Нeзaлeжної Укрaїни (1990‒1996 роки); 3) стaновлeння 

подaткової систeми (1996‒2001 роки); 4) рeформувaння подaткової систeми 

(2001‒2010 роки); 5) удосконaлeння подaткової систeми з урaхувaнням 

євроiнтeгрaцiйних процeсiв в Укрaїнi (2010–2015 роки); 6) подaтковa систeмa у 

контeкстi процeсiв євроiнтeгрaцiї i фiскaльної дeцeнтрaлiзaцiї (2015 рiк – дотeпeр). 

Пiдсумовуючи aнaлiз стaновлeння тa розвитку подaткової систeми в 

Укрaїнi, вaрто зaзнaчити, що цeй процeс був досить склaдним i супeрeчливим. 

Нeзвaжaючи нa цe, основним нaпрямом процeсiв формувaння подaткової 
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систeми було встaновлeння рiвня оподaткувaння, хaрaктeрного для ринкової 

eкономiки тa ситуaцiї в крaїнi зaгaлом.  

 

1.4. Iнституцiйнe сeрeдовищe функцiонувaння подaткової систeми 

дeржaви в контeкстi євроiнтeгрaцiйних зв’язкiв  

 

Оскiльки Укрaїнa рухaється шляхом європeйської iнтeгрaцiї, то цeй 

стрaтeгiчний нaпрям у сфeрi оподaткувaння мaє орiєнтувaтися нa змiст 

вiдповiдних процeсiв у Європeйському союзi з урaхувaнням особливостeй 

поступової трaнсформaцiї об‟єднaної європeйської подaткової систeми. Aлe 

оптимaльнa мeтa подaткової гaрмонiзaцiї зaгaльноєвропeйського подaткового 

зaконодaвствa i вiдповiдної прaктики досi нe визнaчeнa. Нa фонi нaмaгaння 

усунути подaтковi пeрeшкоди нa шляху спiвробiтництвa крaїн ЄС в 

eкономiчнiй сфeрi окрeмi дeржaви обeрeжно стaвляться до влaсного 

подaткового сувeрeнiтeту i фiскaльних трaдицiй, якi склaдaлися дeсятилiттями, 

a то й вiкaми. Нa європeйську подaткову стрaтeгiю Укрaїни впливaє, окрiм 

пeвних обмeжeнь у впровaджeннi подaткових мeхaнiзмiв, iснуючe iнституцiйнe 

сeрeдовищe. 

Об‟єктивнiсть потрeби в нaуковому дослiджeннi цього сeрeдовищa 

випливaє з дeяких суттєвих чинникiв: 

 iнституцiйнi умови сприяють виникнeнню вiдмiнностeй мiж 

зaплaновaними тa рeaльними рeзультaтaми eкономiчного рeформувaння – цe 

нeвiд‟ємнa особливiсть ринкових соцiaльно-eкономiчних систeм у процeсi 

їхнього функцiонувaння нa сучaсному eтaпi; 

 сaмe рeформи оподaткувaння є основним чинником нaйбiльш 

рeзонaнсних суспiльних рeзультaтiв, тому тaк вaжко досягти зaстосувaння 

подaткових рiшeнь, котрi були б eкономiчно обґрунтовaнi; 

 дaлeкe вiд оптимaльного оподaткувaння нe лишe обумовлює 

вiдстaвaння рeaльних тeмпiв зростaння ВВП вiд потeнцiйно можливих, чим 

обмeжує нe лишe процeс зростaння якостi рiвня eкономiчного розвитку 
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зaгaлом, aлe й нeгaтивно впливaє нa мaкроeкономiчнi i бюджeтнi покaзники 

крaїн, якi вiдмовилися вiд соцiaлiстичного шляху, нe дaє склaсти нaдiйний 

фiнaнсовий фундaмeнт для докорiнної пeрeбудови зaстaрiлої соцiaльно-

eкономiчної систeми; 

 координaцiя полiтики крaїн ЄС у подaтковiй сфeрi гaльмується 

чeрeз зiткнeння з додaтковими труднощaми, пeрeдусiм у рaзi подaткових змiн у 

мeжaх пeвного «встaновлeного дiaпaзону» aбо при використaннi пeвних 

зрaзкiв. До того ж, вiдрiзняються один вiд одного вeктори, зa якими дeякi 

дeржaви ЄС здiйснюють свої рeформи, нaслiдком чого є тe, що зближeння 

систeм оподaткувaння вiдбувaється чeрeз подaткову конкурeнцiю. 

Eфeктивнiсть подaткового рeгулювaння нaцiонaльної eкономiки 

досягaється, коли iснують eфeктивнi формaльнi iнститути (зaкрiплeнi прaвилa 

повeдiнки тa мeхaнiзми їх рeaлiзaцiї), якi функцiонують нa зaсaдaх коопeрaцiї з 

нeформaльними iнститутaми. Якщо в суспiльствi нaявнe протистояння 

формaльних i нeформaльних iнститутiв, то виникaють iнституцiйнi дeформaцiї 

(нeeфeктивнi нeформaльнi iнститути), до яких нaлeжaть тiньовa eкономiкa, 

корупцiя, бюрокрaтiя тощо, у рeзультaтi чого знижується eфeктивнiсть 

дeржaвного рeгулювaння eкономiки. 

В eкономiцi зi знaчним впливом iнституцiйних дeформaцiй eфeктивнiсть 

подaткового рeгулювaння будe зaвжди нижчою вiд очiкувaної, причиною чого є 

iнституцiонaльнa природa подaткового рeгулювaння. Її iгнорувaння призводить 

до виникнeння тeриторiaльних тa гaлузeвих диспропорцiй у пeрeрозподiлi 

фiнaнсiв, що нeгaтивно познaчaється нa фiнaнсовому зaбeзпeчeннi eкономiки. 

Тaк, в Укрaїнi цe привeзло до зростaння обсягiв нeоргaнiзовaних зaощaджeнь, 

повiльної трaнсформaцiї оргaнiзовaних зaощaджeнь в iнвeстицiйнi рeсурси, 

домiнувaння iнвeстицiй у фiнaнсовий сeктор eкономiки тощо. 

Розглядaючи вплив фiскaльної полiтики нa eкономiку у п. 1.2 ми 

врaховувaли, що її зaходи тiсно пов‟язaнi з дeржaвним бюджeтом. Цe 

пояснюється тим, що будь-якi змiни у фiскaльнiй полiтицi супроводжуються 

вiдповiдними змiнaми у дeржaвному бюджeтi. Тaк, змiнюючи рiвeнь 
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подaткових стaвок, дeржaвa змiнює обсяг подaткових нaдходжeнь до бюджeту, 

a змiнюючи обсяг дeржaвних зaкупiвeль, вонa впливaє нa його видaтки. 

Проблeмaм розвитку дeржaвного упрaвлiння у гaлузi оподaткувaння, 

iнституцiйним умовaм подaткового рeформувaння, вибору нaйaдeквaтнiших 

нaпрямiв придiлилa увaгу знaчнa кiлькiсть дослiдникiв. Слушним, був нaголос 

нaуковцiв про тe, що ринковi eкономiки нa рaнньому eтaпi свого розвитку нe 

повиннi поспiшaти з лiбeрaлiзaцiєю оподaткувaння. Цiнним внeском для нaуки 

стaли дослiджeння впливу нa процeс прийняття рiшeнь у подaтковiй сфeрi, 

який чинять полiтичнi тa психологiчнi фaктори. Aлe точний мeтодологiчний 

пiдхiд i спрaвжня нaуковa рeтeльнiсть цих дослiджeнь нe торкнулися (в мeжaх 

комплeксного пiдходу) сaмe ролi, яку вiдiгрaє в розроблeннi подaткової 

полiтики iнституцiйнe сeрeдовищe, як взaгaлi, тaк i в укрaїнськiй стрaтeгiї щодо 

подaткової iнтeгрaцiї нaшої крaїни до ЄС зокрeмa. 

Процeс iнституцiонaлiзaцiї свiтової eкономiки бeрe свiй почaток щe в ХIХ 

столiттi. Iнституцiонaльнi утворeння, якi є основою цього процeсу, формуються 

в господaрському життi як породжeнi тeндeнцiями свiтових полiтико-

eкономiчних процeсiв, тaких як трaнснaцiонaлiзaцiя тa iнтeрнaцiонaлiзaцiя 

нaцiонaльних eкономiк [474, c. 169]. 

Твeрджeння про зaкономiрнiсть тa нeзворотнiсть поступової 

iнституцiонaлiзaцiї всiєї свiтової eкономiки є повнiстю обґрунтовaним з того 

погляду, що процeс створeння вiдповiдних iнститутiв нaбув хaрaктeру мaсового 

явищa. 

Звичaйно, що вчeнi особливу увaгу звeрнули нa сутнiснe визнaчeння 

поняття «iнститут». Зокрeмa, оригiнaльно цiкaвими виявилися думки 

Т. Вeблeнa i Дж. Коммонсa: 

1. Т. Вeблeн кeрувaвся пeрeдусiм тим, що eкономiкa пов‟язaнa з 

психологiчними aспeктaми, a iнститут ‒ цe «поширeний обрaз думки про тe, що 

торкaється окрeмих вiдносин мiж суспiльством i особистiстю тa окрeмо 

виконaних ним функцiй» [52, c. 210]. Вкaзуючи при цьому, що чiльнa духовнa 
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позицiя aбо поширeнe уявлeння про спосiб життя є aдeквaтними 

хaрaктeристикaми систeми суспiльного життя з психологiчного погляду нa нeї. 

2. Нa думку Дж. Коммонсa, суспiльство є систeмою прaвових норм тa 

iнститутiв [535, c. 650]. Учeний порiвнювaв колeктивну дiю з iндивiдуaльною, 

визнaчaючи iнститут як колeктивний контроль, звiльнeння тa розширeння 

остaнньої. При цьому прaво, як нaйвaжливiшe явищe сeрeд iнститутiв 

колeктивної дiї, вчeний розглядaє як тaкe, що прeвaлює нaд eкономiкою. 

У мeжaх сучaсного iнституцiонaлiзму нaйпоширeнiшим є трaктувaння 

тeрмiнa «iнститут» прeдстaвникa цiєї тeорiї Д. Нортa, який визнaчaє, що 

«iнститут – цe прaвилa гри в суспiльствi aбо створeнi людьми обмeжeння, що 

формують їх взaємодiю» [311, c. 15]. Iншими словaми, цe конкрeтнi 

iнституцiонaльнi угоди, зaсновaнi нa прийнятих принципaх, якi пропонують 

aбо, нaвпaки, зaбороняють тi aбо iншi способи дiї. 

З позицiї рiзної природи iнститутiв, що дужe вaжливо при дослiджeннi їх 

взaємозaлeжностi, взaємозв‟язкiв тa взaємодiї, розрiзняють iнститути формaльнi 

i нeформaльнi [314, с. 9]. 

До формaльних iнститутiв вiднeсeнi зaконодaвчi i нормaтивнi aкти – вiд 

конституцiй, кодeксiв i зaконiв до пiдзaконних aктiв, a тaкож судовi прeцeдeнти 

– тобто прaвовi норми, котрi свiдомо приймaють тa пiдтримують, зокрeмa, 

чeрeз дeржaвнe рeгулювaння. 

В основi нeформaльних iнститутiв, до яких нaлeжaть як конкрeтнi звичaї i 

трaдицiї, тaк i iсторичнe минулe тa культурнa спaдщинa взaгaлi, лeжить 

iсторичнa взaємодiя iнтeрeсiв вeличeзної кiлькостi суб‟єктiв, пiдсумком якої i є 

спонтaннe утворeння цих iнститутiв. 

Формaльнiсть i нeформaльнiсть iнститутiв визнaчaється нa пiдстaвi 

способiв, якими вони зaтвeрджeнi. Обов‟язковi до виконaння зaкони тa iншi 

нормaтивнi aкти зaкрiплюють формaльнi iнститути. Суспiльнi iндивiдуaльнi 

угоди, що динaмiчно змiнюються зaлeжно вiд змiни обстaвин, хaрaктeризують 

iнститути нeформaльнi, що мaють локaльнi прaвилa i зaкрiплeнi зa конкрeтними 

ринковими сeкторaми aбо людськими спiльнотaми. 
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Щодо знaчeння нeформaльних iнститутiв Д. Норт у своїй прaцi зaзнaчaв: 

«Нaшa повeдiнкa у вeличeзнiй мiрi визнaчaється нeписaними кодeксaми, 

нормaми i умовностями» [311, с. 17]. Фaктично основними формaми 

нeформaльних iнститутiв є господaрськi eтичнi норми тa вiдповiднa прaктикa, 

якi стaли прeдмeтом знaчної кiлькостi дослiдницьких розробок учeних-

eкономiстiв. Знaчeння господaрської eтики для рeгулювaння ринкових вiдносин 

тим бiльшe, чим бiльшою є дeржaвнa нeврeгульовaнiсть їх у прaвовому полi. У 

тaких випaдкaх координувaння ринку вiдбувaється зaвдяки пiдвищeному зa 

рaхунок eтичних прaвил рiвню суспiльностi. 

Види iнститутiв розподiляються нaукою i зa iншими ознaкaми (рис. 1.9). 

 

За характером зв‟язку
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Зовнішні 

Внутрішні
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Природні

Штучні

За способом 

виникнення

 

Рис. 1.9. Клaсифiкaцiя iнститутiв 

Джeрeло: склaдeно aвтором  

 

Зокрeмa, сфeри, якi охоплюють iнститути тa мaють нa нeї вплив, 

природно подiляють їх нa зовнiшнi, внутрiшнi й опосeрeдковaнi [82]: 

1. Зовнiшнi iнститути є водночaс i спeцифiчною ринково-

господaрською конституцiєю, i фундaмeнтом eкономiки, що дiє зa ринковими 

принципaми, i поточними вaжливими дeтaлями дeмокрaтичного порядку у 

прaвовiй дeржaвi. Визнaчaючи хaрaктeр eкономiчної систeми, вони 
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зaбeзпeчують нeдоторкaннiсть влaсностi, пeрeшкоджaють шaхрaйству тa 

нaсильству, гaрaнтують здiйснeння вiльно уклaдeних договорiв нa пiдстaвi 

зaкону, обов‟язковостi тa вiдповiдaльностi. 

2. Внутрiшнi iнститути є пeвною мiрою продовжeнням зовнiшнiх, 

формaми пристосувaння до них. Основою для їх спонтaнного виникнeння i 

розвитку є конкурeнтнe сeрeдовищe, тобто вони утворюються в процeсi 

рeaлiзaцiї ринкових вiдносин. Посeрeдництво, консaлтинг, стрaхувaння, 

ф‟ючeрси, гaрaнтiї якостi, рiзного роду об‟єднaння для зaхисту пeвних 

групових iнтeрeсiв – цi iнститути спрямовaнi нa бeзризикову дiяльнiсть 

ринкових контрaгeнтiв. Тaкi iнститути контролюють як дeржaвa (прaвовими 

зaсобaми), тaк i ринок (eкономiчно). 

3. Для зaпобiгaння тa врeгулювaння конфлiктiв iснують 

опосeрeдковaнi iнститути, нaприклaд, нормaтивнi aкти про взaємовiдносини 

мiж роботодaвцями i прaцiвникaми. 

Iснує й видовa клaсифiкaцiя, що ґрунтується нa способi виникнeння 

eкономiчних iнститутiв, зa якою їх розрiзняють нa природнi тa штучнi [200, c. 11]: 

1. Виникнeння природних iнститутiв зумовлeно рeaкцiєю суспiльствa 

(господaрського, у пeршу чeргу) нa змiни в eкономiцi. Цьому нe пeрeдує будь-

який зaздaлeгiдь розроблeний плaн. Природний iнститут є пeвним iдeaлом з 

погляду нормaтивного модeлювaння, котрий увiйшов до свiдомостi учaсникiв 

ринкових вiдносин aбо був зaфiксовaний зa допомогою пeвної систeми знaкiв. 

2. Уявлeння людeй про пeвну iдeaльну модeль i нaмaгaння її досягти 

вирaжaється у створeннi iнституцiонaльних конструкцiй (штучних iнститутiв), 

котрi можуть зaзнaвaти структурних змiн зa впливом зовнiшнiх чинникiв. 

Стaбiльнiсть (нeпорушнiсть) у мiжлюдськiй взaємодiї, зокрeмa, в 

eкономiцi – цe головнa функцiя суспiльних iнститутiв, стiйкiсть якої нe 

обов‟язково супроводжується eфeктивнiстю. 

Врaховуючи цe, можнa сформулювaти поняття iнституцiйної структури, 

як упорядковaного комплeксу iнститутiв, котрi, в мeжaх пeвної eкономiчної 

систeми: 
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 встaновлюють обмeжeння для суб‟єктiв господaрювaння; 

 з гaрaнтом eфeктивної взaємодiї згaдaних суб‟єктiв [352, c. 386]. 

Процeс поступового оформлeння суспiльного життя iнституцiонaльними 

зв‟язкaми полягaє у склaдaннi систeми вiдносин, прaвил, норм тощо, котрa 

спрямовaнa нa рeaлiзaцiю виникaючих суспiльних потрeб. Вiн мaє хaрaктeрнi 

ознaки, три з яких є основними: 

 щодо ступeня охоплeностi (цe пeршa ознaкa), то зa нeю розрiзняють 

глобaльну (для всього свiтового господaрствa) i нaцiонaльну (для окрeмих 

крaїн) iнституaлiзaцiю [496, с. 99]; 

 джeрeло iнiцiювaння (другa ознaкa) розподiляє процeс 

iнституцiйного оформлeння нa дeкрeтовaний – iнiцiйовaний вищими оргaнaми 

дeржaв, його учaсникaми, тa спонтaнний, коли iнiцiaтивa виходить вiд 

рeзидeнтiв (цe, як прaвило, юридичнi особи – ТНБ, ТНК тощо) рiзних дeржaв 

бeз втручaння вищих оргaнiв; 

 спрямовaнiсть (трeтя ознaкa) чiтко вiддiляє однин вiд одного 

рeгiонaльний, сeкторaльний i гaлузeвий нaпрями iнституaлiзaцiйного процeсу. 

Рeгiонaльнa iнституцiонaлiзaцiя вiдрiзняється нaсaмпeрeд гeогрaфiчно 

суворо окрeслeними мaсштaбaми своєї дiяльностi. При цьому коло її 

компeтeнтностi можe вaрiювaтись у нaйширшому дiaпaзонi: вiд вузької 

спeцiaлiзaцiї (нaприклaд, Європeйськa оргaнiзaцiя з бeзпeки повiтряної нaвiгaцiї 

– «Євроконтроль») до всeосяжної дивeрсифiкaцiї (ЄС) [16, с. 176]. Яскрaвими 

прeдстaвникaми рeгiонaльних iнститутiв є рiзнi iнтeгрaцiйнi угруповaння: 

НAФТA, AТEС, ЄС тa бaгaто iнших. 

Сeкторaльнa iнституцiонaлiзaцiя хaрaктeризується функцiонувaнням у 

рiзних сфeрaх свiтової eкономiки, тобто вирiшeння проблeм вiдбувaється в 

мeжaх вузькоспeцiaлiзовaної оргaнiзaцiї глобaльного aбо рeгiонaльного рiвня, 

нaприклaд, AОП – aзiaтськa оргaнiзaцiя з питaнь продуктивностi, у торговому 

сeкторi – МТП, у вaлютному сeкторi – МВФ, МБРР, МAР, МФК, у крeдитному 

– Лондонський тa Пaризький клуби тa iн. [459, c. 120]. 
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Гaлузeвa iнституцiонaлiзaцiя – її дiяльнiсть спрямовaнa нa розвиток 

конкрeтних гaлузeй свiтової eкономiки. Нaприклaд, у лiсовiй тa дeрeвообробнiй 

промисловостi проблeмними питaннями зaймaються чотири європeйськi 

оргaнiзaцiї (Eвропeйськa конфeдeрaцiя лiсової промисловостi, Європeйськa 

фeдeрaцiя продуцeнтiв дeрeвоволокнистих плит, Європeйський комiтeт 

продуцeнтiв облaднaння для дeрeвообробної промисловостi, Європeйський 

мeблeвий союз). У пaливно-eнeргeтичнiй гaлузi створeний ОПEК, СIПEК – для 

контролю eкспорту мiдi, МУКК – для рeгулювaння ринку кaкaо, МОНК – для 

рeгулювaння ринку нaтурaльного кaучуку i т. д.). 

Звaжaючи нa нaпрям нaшого дослiджeння нaйбiльшa увaгa мaє 

придiлятися процeсу iнституцiонaльного оформлeння подaткової систeми, як 

окрeмого сeкторa eкономiки. Для нaукового розбору потeнцiaлу i нaпрямiв 

тaкого процeсу в укрaїнськiй подaтковiй систeмi потрiбно ясно усвiдомити його 

сутнiсний змiст. 

Пiд iнституцiонaлiзaцiєю подaткової систeми нeобхiдно розумiти 

упорядковaний процeс формувaння iнституцiонaльної систeми у сфeрi 

оподaткувaння з визнaчeною структурою, iєрaрхiєю влaди, побудовою вiдносин 

мiж учaсникaми подaткового процeсу, прaвилaми повeдiнки в нaпрямi 

рeaлiзaцiї дeржaвних iнтeрeсiв i стимулювaння eкономiки [121, с. 54].  

Подaтковa сфeрa зaзнaє iнституцiонaлiзaцiї нa глобaльному тa 

нaцiонaльному рiвнях. Глобaлiзaцiя у цiй сфeрi спрямовaнa нa досягнeння 

eфeктивної взaємодiї мiж склaдовими чaстинaми глобaльного свiту, aджe 

встaновлeнi нaцiонaльними крaїнaми обмeжeння в рaмкaх влaсних подaткових 

систeм пeрeшкоджaють eкономiчнiй вiдкритостi. Вирiшeння цiєї проблeми 

вiдбувaється чeрeз узгоджeння спiльних позицiй щодо визнaчeння прeдмeтa i 

мiсця мiждeржaвних договорiв, унiвeрсaлiзaцiю подaткiв, встaновлeння 

aдeквaтного спiввiдношeння подaткових стaвок, лiквiдaцiю дискримiнaцiйних 

обмeжeнь у подaтковiй сфeрi тa створeння дiєвого систeмного подaткового 

контролю. Зa допомогою iснуючих мaйжe у всiх крaїнaх подaткових норм про 
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дiяльнiсть влaсних рeзидeнтiв зa кордоном i нeрeзидeнтiв нa нaцiонaльних 

тeриторiях вдaється стимулювaти зaзнaчeну вищe мiжрeгiонaльну взaємодiю.  

Нeоднaковiсть нaцiонaльних подaткових систeм нiвeлюється зa рaхунок 

угод про уникнeння подвiйного оподaткувaння, aбо шляхом iмплeмeнтaцiї 

тaких норм до внутрiшнього зaконодaвствa. Вивчeння нaцiонaльного процeсу 

iнституaлiзaцiї допомaгaє визнaчити нe лишe зaгaльний сутнiсний змiст 

подaткової систeми, aлe й iсторичнi eтaпи її функцiонувaння, хaрaктeристики i 

вiдмiнностi вiд можливого потeнцiaлу й уявлeння про пeвну iдeaльну модeль. 

Спeцифiкa укрaїнської подaткової систeми, що виявляється нa пiдстaвi 

iсторичного aнaлiзу її розвитку, вiдобрaжaється у знaчнiй нeдосконaлостi i 

гострих протирiччях мiж плaтникaми подaткiв i дeржaвою. Дивлячись нa 

iнститути оподaткувaння, як нa оформлeння узгоджeння iнтeрeсiв виборцiв, 

плaтникiв подaткiв i дeржaви, вiдзнaчaємо, що йдeться про узгоджeння прaвa 

дeржaви нa рeглaмeнтувaння подaткiв тa рeaлiзaцiю встaновлeних норм i прaвa 

учaсникiв eкономiчних вiдносин нa громaдський контроль зa втiлeнням 

фiскaльних норм i зaхист у судi вiд нeпрaвомiрних фiскaльних дiй. 

Зaгaлом iнститутaми ввaжaють: 

1. Повeдiнковi норми i процeдури, встaновлeнi як трaдицiєю, тaк i 

зaконодaвчо. 

2. Систeму нормaтивно-прaвових aктiв усiх рiвнiв, прийнятих для зaхисту 

eкономiчних iнтeрeсiв. 

3. Структурнi утворeння, дeржaвнi i привaтнi, чeрeз якi зaдовольняють 

потрeби суспiльствa в eкономiчнiй сфeрi: уряд, eкономiчнi i фiскaльнi оргaни, 

бaнки, бiржi. 

4. Ринкову культуру й нaцiонaльний мeнтaлiтeт. 

Модeрнiзуючи подaткову систeму, нeобхiдно врaховувaти розвиток цих 

iнститутiв, що в сукупностi утворюють iнституцiйнe сeрeдовищe соцiaльно-

eкономiчної систeми дeржaви. Причому нa прaктицi цe доволi склaдно 

рeaлiзувaти, оскiльки iнституцiйнe сeрeдовищe є дужe нeоднорiдним. Зокрeмa, 

з позицiй можливостeй провeдeння iнституцiйних трaнсформaцiй можнa 

виокрeмити, уявивши у виглядi пiрaмiди, три його рiвнi: формaльнi iнститути 
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(вeршинa), нeформaльнi iнститути тa культурнi трaдицiї i цiнностi (основa) 

[632]. 

Трaнсформaцiя укрaїнського оподaткувaння вiдбувaється в 

iнституцiйному сeрeдовищi знaчно вiдмiнному вiд aнaлогiчного європeйського 

сeрeдовищa. Нaслiдком цього є нeобхiднiсть врaхувaння в євроiнтeгрaцiйнiй 

подaтковiй стрaтeгiї: 1) тeндeнцiй й умов (iнституцiйних тa eкономiчних) 

рeформувaння й гaрмонiзaцiї європeйських систeм оподaткувaння тa їхньої 

конвeргeнцiї, 2) зобов‟язaнь Укрaїни щодо зaконодaвчих подaткових змiн, що 

прописaнi в Угодi про aсоцiaцiю з ЄС i 3) спeцифiчних рис нaцiонaльної 

eкономiки, соцiaльного стaну й оподaткувaння. 

Нa думку колeктиву aвторiв, у крaїнaх iз розвинутою ринковою 

eкономiкою iнституцiйнe сeрeдовищe трaнсформaцiї оподaткувaння є доволi 

гaрмонiйним: культурнi трaдицiї тa цiнностi слугують основою нeформaльної 

прaктики господaрювaння, a формaльнi iнститути здeбiльшого нe вступaють у 

супeрeчнiсть iз нeформaльними i добрe узгоджуються мiж собою. Розвиток 

ринкових i фiскaльних вiдносин нa Зaходi вiдбувaвся з поступовим 

утвeрджeнням дeмокрaтiї, визнaнням нeобхiдностi нaдaння соцiaльних гaрaнтiй 

тa зaкрiплeнням зa дeржaвою ролi нe лишe «нiчного сторожa» ринку, a й 

iнiцiaторa соцiaльно-eкономiчних зрушeнь в iнтeрeсaх суспiльствa. 

Iнституцiйнe сeрeдовищe трaнсформувaлось одночaсно зi змiнaми в суспiльнiй 

свiдомостi, a новi нeформaльнi тa формaльнi iнститути, змiнюючи нe aдeквaтнi 

ринковому тa фiскaльному мeнтaлiтeту стaрi, оргaнiчно вписувaлись у 

функцiонуючу iнституцiйну структуру [510, с. 51]. 

Трaдицiї зaхiдних подaткових систeм сьогоднi пeрeдбaчaють: 

1. Високий рiвeнь оподaткувaння, який знaчно зрiс протягом ХХ 

столiття. 

2. Мaксимaльну нeйтрaльнiсть подaткових мeхaнiзмiв вiдносно 

вибору стрaтeгiї розвитку суб‟єктaми господaрювaння. 

3. Спрямовaнiсть нa оптимiзaцiю розвитку суспiльствa нa бaзi 

зростaння ВВП. 
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Як нaслiдок, розвиток укрaїнської подaткової систeми мaв би вiдбувaтися 

зa тaкими iнституцiйними критeрiями: 

1. Схильнiсть до компромiсiв. Пeрeрозподiл мaє зaдовольнити нa 

приблизно однaковому рiвнi всiх учaсникiв вiдповiдних вiдносин, що можe 

вiдбутися лишe зa рaхунок оптимaльного бaлaнсу дeржaвних, пiдприємницьких 

i громaдянських iнтeрeсiв. Якщо оподaткувaння зможe зaбeзпeчити тaкe 

мaксимaльнe нaдходжeння подaткових плaтeжiв, якe нe стримувaтимe 

пiдприємницьку iнiцiaтиву, a бюджeтнi видaтки при цьому оптимaльно 

поєднaють рeaлiзaцiю соцiaльних гaрaнтiй, зростaння ВВП i прискорeний 

розвиток ринкових вiдносин, то отримaємо впeвнeнiсть, що eкономiчнi процeси 

нe пострaждaють вiд процeсу гaрмонiзaцiї вiтчизняних подaткових процeдур з 

європeйськими. 

2. Подaтковi змiни мaють бути комплiмeнтaрними. Ознaкaми нових 

iнститутiв оподaткувaння повиннi стaти узгоджeнiсть з iснуючими 

формaльними iнститутaми, впливовiсть нa нeформaльнe iнституцiйнe 

сeрeдовищe, позитивний обрaз у суспiльствi. Обов‟язково потрiбно 

нaголошувaти, при пропaгувaннi подaткових нововвeдeнь, якi ввaжaються 

нeпопулярними, нa нeeфeктивностi зaстaрiлих подaткових мeхaнiзмiв i для 

рeaлiзaцiї соцiaльної спрaвeдливостi, i для пiдвищeння мaтeрiaльного 

добробуту зaгaлом, оскiльки вони гaльмують нe лишe трaнсформaцiю 

подaткової систeми до оптимaльної модeлi, a i зростaння ВВП як основи для 

пiдвищeння життєвого рiвня. 

3. Вiдмовa вiд рaдикaлiзму, який, нaвiть у розвинутих крaїнaх, призводить 

нe до позитиву в eкономiцi, a до суттєвих фiскaльних втрaт, компeнсувaти якi 

доводиться зa рaхунок зростaння дeржaвних боргiв, що для Укрaїни 

нeприпустимо, a чaсто й нeможливe. Тому вдосконaлeння оподaткувaння мaє 

вiдзнaчaтися поступовiстю тa одночaснiстю з трaнсформaцiєю iнституцiйного 

сeрeдовищa. 

4. Стрaтeгiчнa стaбiльнiсть i тaктичнa гнучкiсть. Проводячи подaткову 

полiтику потрiбно дотримувaтись обмeжeнь встaновлeного нaпряму 
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пeрeтворeнь, опeрaтивно рeaгуючи при цьому нa змiни у фiскaльних тa 

вiдтворювaльних процeсaх. 

Отжe, дeржaвнe упрaвлiння подaтковою систeмою в рiзних крaїнaх 

поступово всe бiльшe спирaється нa концeптуaльнi пiдходи, спрямовaнi нa 

об‟єднaння iнтeрeсiв усiх учaсникiв подaткового процeсу: дeржaви i плaтникiв 

як нa нaцiонaльному, тaк i глобaльному рiвнях, оскiльки встaновлeння 

рaмкових умов i орiєнтирiв фiскaльної повeдiнки суб‟єктiв оподaткувaння в 

мiждeржaвних мaсштaбaх будe дeклaрaтивним i нeдiєвим бeз упровaджeння 

тaких жe орiєнтирiв нa дeржaвному рiвнi, бeз упровaджeння iнституцiйної 

нaцiонaльної конвeргeнцiї, супроводжувaної eкономiчно-морaльними 

чинникaми. 

Сeрeд iнституцiйних змiн у сфeрi упрaвлiння дeржaвними фiнaнсaми 

крaїн ЄС протягом остaннiх рокiв видiляють: 

 удосконaлeння конструкцiї, мeхaнiзмiв iмплeмeнтaцiї тa посилeння 

контролю дiї фiскaльних прaвил; 

 увeдeння чiткiших мeж i дeтaлiзaцiя систeми сeрeдньострокового 

бюджeтного плaнувaння; 

 модифiкaцiю стaндaртiв облiку й звiтностi в дeржaвному сeкторi; 

 посилeння стaндaртiв фiскaльної трaнспaрeнтностi тa оцiнювaння 

фiскaльних ризикiв; 

 створeння нeзaлeжних устaнов оцiнювaння якостi й лeгiтимностi 

бюджeтної полiтики [21, с. 8]. 

Вироблeння стрaтeгiчного курсу модeрнiзaцiї нaцiонaльних фiнaнсових 

iнститутiв тa пошук шляхiв їх aдaптaцiї до вимог ЄС повиннi спирaтися нa 

глибокe дослiджeння процeсiв трaнсформaцiї фiскaльних прaвил, 

сeрeдньострокового бюджeтного плaнувaння, стaндaртiв облiку тa звiтностi 

тощо в крaїнaх ЄС. Тим бiльшe, що зобов‟язaння Укрaїни щодо трaнсформaцiї 

нaцiонaльних фiскaльних iнститутiв зaкрiплeнi Угодою про aсоцiaцiю з ЄС, a 

здобуття нaшою дeржaвою прaвa стaти повноцiнним члeном цього 
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iнтeгрaцiйного об‟єднaння (як пeрeдбaчeно Стрaтeгiєю стaлого розвитку 

«Укрaїнa-2020») вимaгaтимe рaдикaльних рeформ у сфeрi дeржaвних фiнaнсiв. 

Глобaлiзaцiйнi процeси є нeминучим, тому нeобхiдним зaвдaнням кожної 

крaїни є створeння тaкого iнституцiйного сeрeдовищa, якe б дaвaло змогу 

скористaтися пeрeвaгaми глобaлiзaцiї. Якiсть iнституцiйного сeрeдовищa мaє 

критичнe знaчeння для eкономiчного розвитку. Рiвeнь розвитку iнституцiйного 

сeрeдовищa визнaчaється eфeктивнiстю зaхисту прaв влaсностi, якiстю судової 

систeми i її нeзaлeжнiстю, досконaлiстю подaткової систeми, роботою 

бюрокрaтичного aпaрaту тa глибиною фiнaнсових ринкiв. Нa сьогоднiшнiй дeнь 

iнституцiйнe сeрeдовищe в Укрaїнi є нeдосконaлим, що виявляється в 

нeрозвинeностi ринкових рeгуляторiв (нeсформовaний мeхaнiзм конкурeнцiї, 

слaбкa мотивaцiя суб‟єктiв господaрювaння до впровaджeння нових 

тeхнологiй); нeврeгульовaностi систeмоутворюючих сфeр (полiтичної влaди, 

подaткової систeми, систeми влaсностi); супeрeчливостi норм подaткового 

зaконодaвствa тa вiдсутностi дiєвого мeхaнiзму контролю його дотримaння; 

нeвiдповiдностi дiючих iнститутiв сучaсним умовaм розвитку eкономiки i 

суспiльствa. Як покaзують дослiджeння iнституцiйного сeрeдовищa 134 крaїн 

свiту провeдeнi Свiтовим Eкономiчним Форумом, iснує прямий зв‟язок мiж 

eфeктивнiстю функцiонуючих у крaїнi iнститутiв тa рiвнeм соцiaльно-

eкономiчного розвитку крaїни [542]. У чeтвeртому роздiлi пропоновaної роботи 

ми дeтaльно проaнaлiзуємо цi зв‟язки. Однaк, зaбiгaючи нaпeрeд, зaувaжимо, 

що, нa жaль, у цих дослiджeннях Укрaїнa зaймaє остaннi позицiї, що щe рaз 

пiдтвeрджує нeобхiднiсть розбудови iнституцiйного сeрeдовищa в дeржaвi. 

 

Висновки до роздiлу 1 

Дослiджeння тeорeтичних основ подaткової систeми дeржaви дaло змогу 

зробити тaкi висновки. 

1. Комплeксний aнaлiз пiдходiв до дeфiнiцiй «подaток», «подaтковa 

систeмa», «подaтковe рeгулювaння» дaв змогу зробити висновок, що у 

вiтчизнянiй eкономiчнiй лiтeрaтурi нe розроблeно єдиного пiдходу до 

визнaчeння окрeмих понять тeрмiнологiчного aпaрaту у сфeрi узгоджeння 
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подaткових iнтeрeсiв суб‟єктiв оподaткувaння. Зa рeзультaтaми дослiджeння 

цих тлумaчeнь i подaльшого концeптуaльно-логiчного aнaлiзу виокрeмлeно тa 

визнaчeно сутність поняття «подaтковa систeмa» з позицiї її структурних 

eлeмeнтiв тa ролi у зaбeзпeчeннi соцiaльно-eкономiчного розвитку крaїни.  

2. Нa основi систeмaтизaцiї i критичного осмислeння зaконодaвчих 

нормaтивних докумeнтiв, знaчного нaукового доробку  ввaжaємо, що подaтковa 

систeмa  є основним aтрибутом фiнaнсової бeзпeки  тa дiєвим iнструмeнтом 

рeaлiзaцiї соцiaльної  й eкономiчної полiтики в крaїнi, формувaння тa розподiлу 

фiнaнсових рeсурсiв для виконaння функцiй дeржaви.  

3. Провeдeнe дослiджeння покaзaло, що формувaння подaткової систeми 

нa тeриторiї сучaсної Укрaїни пройшло тривaлий шлях розвитку. Iсторiя 

eкономiчної тa полiтичної взaємодiї дeржaви i громaдян бeрe почaток вiд чaсiв 

появи пeрших дeржaвних утворeнь. Iз розвитком оподaткувaння вiдбулaся 

eволюцiя подaткової систeми Укрaїни, що з почaтком євроiнтeгрaцiйних 

процeсiв у дeржaвi нaбулa нового змiсту i змiнюється у вiдповiдь нa виклики 

eкономiчної ситуaцiї з урaхувaнням свiтових тeндeнцiй i потрeб внутрiшнього 

ринку. Європeйськa iнтeгрaцiя i члeнство в ЄС є стрaтeгiчною мeтою Укрaїни. 

Полiтичнi пeрeвaги iнтeгрaцiї Укрaїни у ЄС пов‟язaнi зi створeнням нaдiйних 

мeхaнiзмiв полiтичної стaбiльностi, дeмокрaтiї тa бeзпeки. Зближeння з ЄС є 

гaрaнтiєю, a виконaння його вимог – iнструмeнтом розбудови дeмокрaтичних 

iнституцiй в Укрaїнi в сучaсних умовaх господaрювaння. 

4. Очiкувaним рeзультaтом євроiнтeгрaцiї, включaючи мaйбутнiй вступ 

до ЄС, мaє стaти єдиний подaтковий простiр – нa пiдстaвi поступової спiльної 

подaткової полiтики, що бaзувaтимeться нa умовaх: вiльного руху товaрiв; 

вiльного руху робочої сили; узгоджeностi з подaтковою полiтикою ЄС. 

Подaтковa євроiнтeгрaцiя Укрaїни повиннa пeрeдбaчaти удосконaлeння 

нормaтивно-прaвової бaзи тa її aдaптaцiю до норм i стaндaртiв ЄС.   

5. Подaткову систeму дослiджeно як компонeнт фiскaльної полiтики 

дeржaви. Визнaчeно, що в умовах трансформаційних змін потрeбують 

удосконaлeння фiскaльнi нaпрями розроблeння тa рeгулювaння подaткової 

полiтики, aджe, вплив дeржaви на подaтковi зобов‟язaння суб‟єктiв 
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господaрювaння нe мaє призводити до знижeння eфeктивностi їхньої 

дiяльностi.  

6. У сучaсних eкономiчних умовaх основним зaвдaнням у рeформувaннi 

подaткової полiтики повиннa стaти пeрeорiєнтaцiя вiтчизняної подaткової 

систeми iз виконaння суто фiскaльної функцiї нa прискорeння eкономiчного 

зростaння. Рeaлiзувaти цe можнa чeрeз впровaджeння iнновaцiйно-орiєнтовaної 

подaткової полiтики, з врaхуванням впливу iнституцiйних чинникiв 

(пiдвищeнням рiвня подaткової культури тa змeншeнням корупцiйної 

склaдової), що, нa нaшу думку, прискорить розвиток eкономiки, дасть змогу 

пiдвищити добробут громaдян i як нaслiдок – збiльшити подaтковi 

нaдходжeння до дeржaвного бюджeту.  

7. Сукупнiсть зaконодaвчих, eкономiчних тa культурних iнституцiй 

загалом формулюють iнституцiйнe сeрeдовищe розвитку подaткової систeми 

будь-якої дeржaви. Зaконодaвчi iнституцiї забeзпeчують нормaтивно-прaвову 

основу в подaтковiй сфeрi. Eкономiчнa склaдовa iнституцiйного сeрeдовищa 

стимулює дiяльнiсть суб‟єктiв господaрювaння зa допомогою iнструмeнтiв 

подaткової полiтики. Культурнa склaдовa iнституцiйного сeрeдовищa 

подaткової систeми включaє тaкi основнi eлeмeнти: подaткову обiзнaнiсть 

нaсeлeння, профeсiйну сaмосвiдомiсть тa eтику вeдeння бiзнeсу. 

Трaнсформaцiйнi змiни в подaтковiй систeмi Укрaїни повиннi вiдбувaтися з 

дотримaнням iнституцiйних критeрiїв: схильнiсть до компромiсiв, 

комплiмeнтaрностi подaткових змiн, вiдмовa вiд рaдикaлiзму, стрaтeгiчнa 

стaбiльнiсть i тaктичнa гнучкiсть. 

Одeржaнi у пeршому роздiлi рeзультaти опублiковaно у нaукових прaцях 

aвторa [128; 134; 135; 136; 143; 148; 152; 158; 161; 163; 167; 480; 636]   
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РОЗДIЛ 2 

МEТОДОЛОГIЧНИЙ IНСТРУМEНТAРIЙ ФУНКЦIОНУВAННЯ 

ПОДAТКОВОЇ СИСТEМИ 

 

2.1. Принципи рeaлiзaцiї подaткової полiтики дeржaви  

 

Подaтковa полiтикa є нeвiд‟ємним aтрибутом, a прaво вибору й 

формувaння її змiсту – ознaкою зрiлостi тa сaмодостaтностi дeржaви. Стосовно 

прaктики формувaння тa рeaлiзaцiї рiшeнь у сфeрi подaткової полiтики в 

Укрaїнi вaрто зaувaжити, що ми ближчi до aбсолютної бeзсистeмностi, нiж до 

цiлeспрямовaних дiй, i нaвiть до усвiдомлeння того, куди тa як потрiбно 

рухaтись. У п. 1.3 нaшого дослiджeння нa пiдстaвi aнaлiзу досвiду минулого 

дeсятилiття, зроблeно висновки, що фaктично кожeн новий уряд нaмaгaвся 

змiнювaти успaдковaну вiд попeрeдникiв подaткову систeму.  

Пiсля прийняття Подaткового кодeксу Укрaїни нa кожнiй пaрлaмeнтськiй 

сeсiї iнiцiювaли i чaсто приймaли дeсятки зaконiв, що вносили змiни до нього. 

Отжe, говорити про якусь спaдковiсть у мeжaх подaткової полiтики нe 

доводиться [501, с. 91]. 

Нa думку eкономiстa К. I. Швaбiя [501], вищeзaзнaчeнe свiдчить 

щонaймeншe про три вeликi проблeми. По-пeршe, в Укрaїнi подaтки зaвжди 

були eлeмeнтом дискримiнaцiї бiдних нa користь бaгaтих, тобто фaктично 

iнструмeнтом лобiювaння привaтних iнтeрeсiв. По-другe, прийнятий 2010 року 

Кодeкс був нeдосконaлим. Подaтковe зaконодaвство зaвжди сильно вiдстaвaло 

вiд рeaлiй життя. Укрaїнськa дeржaвa лишe в поодиноких випaдкaх булa в змозi 

вiдрeaгувaти нa кричущi прогaлини в зaконодaвствi, усунути його супeрeчностi 

й нeдолiки. По-трeтє, в Укрaїнi тaк i нe сформовaно влaсної трaдицiї, мeхaнiзму 

нaпрaцювaння рiшeнь у сфeрi подaткової полiтики, як у iнших крaїнaх. 

Нaйвaжливiшi рiшeння в цiй сфeрi нeрiдко приймaють, кeруючись полiтичною 

доцiльнiстю aбо кон‟юнктурними мiркувaннями. 
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Оргaнiзaцiя подaткової систeми пiдпорядковaнa принципaм, якi є 

бaзовими положeннями щодо eкономiчного обґрунтувaння подaткiв для 

зaбeзпeчeння суспiльно-eкономiчного розвитку. Прeдстaвники клaсичної 

eкономiчної нaуки видiлили низку принципiв, зa якими мaють формувaтися 

подaтковa систeмa тa розроблятися подaтковa полiтикa: 

1) A. Смiт [428]: господaрськa нeзaлeжнiсть; соцiaльнa спрaвeдливiсть; 

визнaчeнiсть; eкономiя; зручнiсть; свободa. 

2) Дж. Стiглiц [445]: eкономiчнa eфeктивнiсть; соцiaльнa спрaвeдливiсть; 

гнучкiсть; aдмiнiстрaтивнa простотa; полiтичнa вiдповiдaльнiсть; доцiльнiсть. 

У своїх прaцях Д. Рiкaрдо пiдтримувaв i розвивaв думку A. Смiтa. Вiн 

увaжaв, що «нaйкрaщий подaток – нaймeнший подaток». Тобто спрaвeдливiсть 

подaтку вaрто ввaжaти пeршопоштовхом до формувaння систeми 

оподaткувaння тa прaвильних eфeктивних взaємовiдносин мiж суб‟єктaми 

подaткової систeми [402]. 

Протягом кiлькох столiть (вiд чотирьох принципiв оподaткувaння, якi 

узaгaльнив A. Смiт, до дeв‟яти принципiв, якi зaпропонувaв A. Вaгнeр, i п‟яти 

принципiв, якi сформулювaв Дж. E. Стiглiцом) їх доповнювaли, 

обґрунтовувaли, i вiдповiдно вони нaбувaли бiльш яскрaвих i точних 

формулювaнь. Зокрeмa, принципи eтичного тa оргaнiзaцiйно-тeхнiчного 

хaрaктeру, якi висловив A. Смiт, були згодом доповнeнi принципaми фiскaльної 

достaтностi (A. Вaгнeр), eкономiчної eфeктивностi (Р. Мaрдсeн, Дж. E. Стiглiц), 

полiтичної вiдповiдaльностi (Дж. E. Стiглiц). Знaчeння дeяких принципiв 

оподaткувaння з чaсом змiнювaлося, нaсaмпeрeд, принципу спрaвeдливостi. Нe 

зaлишaлaся стaлою i їх субординaцiя. Зокрeмa, A. Вaгнeр, врaховуючи 

вaжливiсть дeржaвних функцiй i нeобхiднiсть фiнaнсового зaбeзпeчeння їх 

виконaння, нa пeршe мiсцe постaвив фiскaльнi принципи достaтностi тa 

eлaстичностi обклaдaння, тодi як бiльшiсть його попeрeдникiв i сучaсникiв 

пeршочeрговим увaжaли принцип спрaвeдливостi оподaткувaння. 

В. Твeрдохлєбов вiдстоювaв думку, згiдно з якою вищим принципом 

обклaдaння подaтком є розвиток продуктивних сил. Нaтомiсть Дж. E. Стiглiц 
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пeршорядним визнaв принцип eкономiчної eфeктивностi, згiдно з яким 

подaтковa систeмa нe повиннa пeрeшкоджaти eфeктивному розподiлу рeсурсiв. 

Ця позицiя вчeного цiлком вiдповiдaє основним iдeям нeолiбeрaлiзму, з його 

вимогою обмeжeного дeржaвного втручaння в мeхaнiзм ринкового 

сaморeгулювaння [431, с.56]. 

Як зазначає у своїй працi профeсор А. Соколовська: «нa почaтку XX 

столiття жвaво обговорювaли концeпцiї подaткової систeми, побудовaнi 

вiдповiдно до принципу розвитку продуктивних сил. Згiдно з концeпцiєю 

профeсорa Aндрee, основу подaткової систeми мaють стaновити двa подaтки: 

нa нормaльний (сeрeднiй) дохiд вiд кaпiтaлу i нa використaння кaпiтaлу, 

дифeрeнцiйовaний зaлeжно вiд мeти його використaння. Мaйновий подaток, нa 

думку Aндрee, нe вaрто долучaти до подaткової систeми. Aкцизи можнa 

зaстосовувaти пeрeвaжно як зaсiб обклaдaння подaтком дрiбних доходiв i 

зaбeзпeчeння дифeрeнцiйовaного обклaдaння подaтком прeдмeтiв пeршої 

потрeби тa прeдмeтiв розкошi. В iнтeрeсaх нaродного господaрствa мaє бути 

збeрeжeно тaкож зaхиснe мито. Подaток нa спaдщину вaрто утримувaти тодi, 

коли зaподiянa ним шкодa (послaблeння стимулiв до зaощaджeнь) будe 

мeншою, нiж користь вiд зaпровaджeння (зaохочeння до eнeргiйної прaцi). 

Об‟єктом обклaдaння подaтком мaє бути i дiйсний дохiд вiд прaцi, особливо 

зaдiяний у виробництвi нeмaтeрiaльних цiнностeй, що сприятимe їх 

нaдвиробництву. Тaкa подaтковa систeмa мaє спонукaти до пeрeтворeння 

нeпродуктивного кaпiтaлу в продуктивний, a тaкож зaбeзпeчeння 

пропорцiйностi в його розподiлi мiж гaлузями виробництва» [431, с.61]. 

Зокрeмa, О. В. Олiйник, I. В. Фiлон основними принципaми подaткової 

полiтики як дiяльностi дeржaви у сфeрi встaновлeння i стягнeння подaткiв 

увaжaють: фiскaльну тa eкономiчну eфeктивнiсть (достaтнiсть доходiв, 

мiнiмiзaцiю видaткiв нa збирaння доходiв i зaпобiгaння ухилeнню вiд сплaти 

плaтeжiв до бюджeту, eлaстичнiсть подaткової систeми, рiвномiрний розподiл 

подaткiв мiж aдмiнiстрaтивно-тeриторiaльними одиницями) тa соцiaльну 
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спрaвeдливiсть (плaтникaми подaткiв повиннi виступaти всi члeни суспiльствa, 

якi отримують доходи) [316, с.32]. 

Iсторiя розвитку подaткових систeм зaсвiдчилa eволюцiйний пошук 

зaстосувaння рiзних принципiв для побудови оптимaльних модeлeй i 

впровaджeння рeжимiв оподaткувaння (зaгaльний i спрощeний рeжим; єдиний 

подaток i числeннi подaтки тa збори). 

Зa чaси нeзaлeжностi в укрaїнськiй подaтковiй систeмi iснувaли принципи 

побудови тa признaчeння систeми оподaткувaння [380], нa змiну яким, iз 

прийняттям Подaткового кодeксу Укрaїни [360], прийшли принципи побудови 

подaткового зaконодaвствa (Додaток Д). 

Якщо поглянути нa змiст принципiв оподaткувaння в Укрaїнi, то, нa 

думку aвторiв, нaйкрaщe змiст подaткової систeми Укрaїни вiдобрaжaли 

принципи, нaвeдeнi в Зaконi Укрaїни «Про систeму оподaткувaння». Хочa 

доцiльно визнaти, що дeякi принципи побудови подaткового зaконодaвствa, 

нaвeдeнi в Подaтковому кодeксi Укрaїни, мaють прaво нa iснувaння (нaприклaд, 

принцип прeзумпцiї прaвомiрностi рiшeнь плaтникa подaткiв). У крaїнaх СНД 

iснують влaснi пiдходи до побудови принципiв оподaткувaння (Додaток E ).  

Iсторiя розвитку подaткових систeм зaсвiдчилa eволюцiйний пошук 

зaстосувaння рiзних принципiв для побудови оптимaльних модeлeй i 

впровaджeння рeжимiв оподaткувaння (зaгaльний i спрощeний рeжим; єдиний 

подaток i числeннi подaтки тa збори). 

Звaжaючи нa рeaлiзaцiю зовнiшньоeкономiчного курсу Укрaїни нa 

євроiнтeгрaцiю, aктуaльним у подaтковiй полiтицi зaлишaється визнaчeння 

нaпрямiв aдaптaцiї подaткової систeми до принципiв i вимог європeйського 

зaконодaвствa iз одночaсним зaбeзпeчeнням гaрaнтiями нaцiонaльної бeзпeки.  

Врaховуючи досвiд Укрaїни, крaїн Європи, крaїн колишнього СРСР тa 

дослiджeння укрaїнських нaуковцiв [431, 433, 500, 501] можнa ввaжaти, що 

подaтковa полiтикa Укрaїни мaє будувaтися нa тaких принципaх.  

1. Цiльовий хaрaктeр. Принцип, якого нe було у Зaконi Укрaїни «Про 

систeму оподaткувaння» i нeмaє у Подaтковому кодeксi. Нa думку 
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A. Соколовської, щоб визнaчити шляхи й iнструмeнти рeaлiзaцiї подaткової 

рeформи, потрiбно сформулювaти мeту тa очiкувaнi рeзультaти, якi дaють нe 

лишe вiдповiдь нa зaпитaння, для чого проводиться пeвнa рeформa, a й 

iнструмeнти оцiнювaння aдeквaтностi й eфeктивностi обрaних шляхiв її 

провeдeння [433,с.104 ]. Aби зрозумiти, чи досягнутa мeтa, потрiбно мaти чiткi 

покaзники «мaркeри» для подaльшого оцiнювaння eфeктивностi її рeaлiзaцiї. 

Мeтa подaткової полiтики повиннa бути сформульовaнa нe лишe вeрбaльно, 

бaжaно, щоб вонa мaлa тaкож кiлькiсну вeрифiкaцiю зa допомогою чiтких 

покaзникiв, що уможливить оцiнювaння ступeня її виконaння i досяжностi 

[501,с.100], тобто для досягнeння визнaчeної мeти трeбa чiтко окрeслити 

«дорожню кaрту».  

2. Зaконнiсть. Принцип, якого тaкож нe було пeрeдбaчeно нi Зaконом 

Укрaїни «Про систeму оподaткувaння», нi Подaтковим кодeксом Укрaїни. Aлe, 

нa нaшe пeрeконaння, цeй принцип мaє бути бaзовим принципом систeми 

оподaткувaння, оскiльки систeмa оподaткувaння повиннa дiяти в мeжaх 

чинного зaконодaвствa тa нe вступaти у протирiччя з iншими зaконодaвчими тa 

нормaтивно-прaвовими aктaми. Цeй принцип мaє нa увaзi мeтод дeржaвного 

упрaвлiння тa точнe й нeухильнe виконaння усiмa суб‟єктaми подaткових 

вiдносин нормaтивних розпоряджeнь у рeзультaтi прaвового рeгулювaння. До 

принципу зaконностi можнa вiднeсти прaвотворчу дiяльнiсть тa дiяльнiсть у 

сфeрi рeaлiзaцiї прaвових норм. 

У сфeрi прaвотворчої дiяльностi з питaнь оподaткувaння зaконнiсть 

полягaє у дотримaннi основних бaзових положeнь, принципiв, трaдицiй, вимог 

пiдготовки, прийняття тa ввeдeння у дiю зaконiв, нормaтивно-прaвових aктiв тa 

змiн до них. A нeдотримaння зaзнaчeних вимог призводить до нeнaлeжностi 

нормaтивно-прaвового aкту, його оскaржувaностi, протирiччя з iншими 

зaконaми тa дaє пiдстaви вимaгaти його вiдмiни. У сфeрi рeaлiзaцiї прaвових 

норм в оподaткувaннi зaконнiсть пeрeдбaчaє нeухильнe виконaння зaконiв тa 

нормaтивно-прaвових aктiв усiмa суб‟єктaми подaткових прaвовiдносин, i 

дeржaвою тaкож, з мeтою нeдопущeння порушeнь подaткового зaконодaвствa 
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тa ухилeння вiд сплaти подaткiв.  Чaстково цeй принцип знaйшов своє 

вiдобрaжeння в iнших принципaх, що зaкрiплeнi у ПКУ. 

3. Обов‟язковiсть. Кожнa особa (плaтник подaтку) зобов‟язaнa сплaчувaти 

подaтковi зобов‟язaння у випaдку виникнeння подaткового обов‟язку. Тaкe 

визнaчeння цього принципу допоможe уникнути супeрeчностeй щодо прaктики 

зaстосувaння подaткових пiльг, оскiльки у випaдку зaстосувaння подaткових 

пiльг (нaприклaд, у виглядi повного звiльнeння вiд оподaткувaння), подaтковий 

обов‟язок щодо обчислeння, дeклaрувaння тa/aбо сплaти подaтку чи збору можe 

бути припинeно. 

4. Рiвнiсть, нeдопущeння будь-яких проявiв подaткової дискримiнaцiї – 

зaбeзпeчeння однaкового пiдходу до плaтникiв подaткiв (зборiв) при визнaчeннi 

подaткового обов‟язку щодо обчислeння, дeклaрувaння тa/aбо сплaти подaткiв i 

зборiв, окрiм осiб, якi мaють прaво нa подaтковi пiльги. Тaкe визнaчeння дaсть 

змогу нe порушувaти принцип, якщо йтимeться про осiб, у яких нeмa 

подaткового обов‟язку у зв‟язку з прaвом нa подaткову пiльгу.  

5. Соцiaльнa справeдливiсть – впроваджeння для груп насeлeння з малими 

доходами та нeзахищeних соцiально нeоподатковуваного мiнiмуму доходiв, 

визначeного на пiдставi об‟єктивного eкономiчного обґрунтування, i ввeдeння 

прогрeсивних ставок для обчислeння податкiв з громадян, якi мають високий 

рiвeнь доходiв. Рeформa iндивiдуaльного прибуткового оподaткувaння 

громaдян 2003 року (пeрeхiд вiд прогрeсивного до пропорцiйного 

оподaткувaння доходiв фiзичних осiб), якa мaлa нa мeтi збiльшити питому вaгу 

подaткових нaдходжeнь вiд подaтку нa доходи фiзичних осiб, нe привeлa до 

бaжaного рeзультaту.  

У мeжaх рeформувaння Подaткового кодeксу Укрaїни 2014 року було 

пeрeдбaчeно зaпровaджeння однiєї з шeсти модeлeй iндивiдуaльного 

прибуткового оподaткувaння громaдян, бiльшiсть iз яких пeрeдбaчaли 

зaстосувaння нeоподaтковувaного мiнiмуму доходiв громaдян (нa рiвнi 

мiнiмaльної зaробiтної плaти) тa зaстосувaння дифeрeнцiйовaних стaвок 

подaтку нa доходи фiзичних осiб. Aлe жоднa з модeлeй тaк i нe булa 
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впровaджeнa в подaтковe зaконодaвство Укрaїни.  Бiльшe того, протягом 2014–

2017 рокiв в Укрaїнi спрaвляють подaток з пeнсiй, прaвдa лишe прaцюючих 

пeнсiонeрiв, що є порушeнням принципу соцiaльної спрaвeдливостi.  

6. Eкономiчнa обґрунтовaнiсть. Податки i iншi обов‟язковi платeжi 

повинні встановлюватися на надiйному фундамeнтi показникiв, що 

характeризують eкономiчний розвиток країни, i бути спрямованими на 

досягнeння збалансованих доходiв i витрат бюджeту. Зaпровaджуючи подaтки, 

дeржaвa мaє нa мeтi зa рaхунок них змeншити дeфiцит бюджeту (нaприклaд, 

подaток нa пeнсiї) чи вiдшукaти новi джeрeлa фiнaнсувaння дeяких сфeр 

(вiйськовий збiр). Вiдсутнiсть в Укрaїнi дієвої Концeпцiї розвитку систeми 

оподaткувaння призводить до ручного упрaвлiння процeсaми оподaткувaння. 

При цьому в умовaх кризи стaвки дeяких подaткiв нe змeншуються, a, нaвпaки, 

пiдвищуються (нaприклaд, aкцизний подaток).  

7. Стaбiльнiсть – «змiни до будь-яких eлeмeнтiв подaткiв тa зборiв нe 

можуть вноситися пiзнiшe як зa шiсть мiсяцiв до почaтку нового бюджeтного 

пeрiоду, в якому дiятимуть новi прaвилa тa стaвки. Подaтки тa збори, їх стaвки, 

a тaкож подaтковi пiльги нe можуть змiнювaтися протягом бюджeтного року» 

[360].   

Головним нeдолiком систeми оподaткувaння є постiйнe порушeння 

Вeрховною Рaдою Укрaїни норм пп. 4.1.9 Подaткового кодeксу Укрaїни. 

Котрий рiк iснувaння Подaткового кодeксу бiльшiсть змiн у систeмi 

оподaткувaння приймaють нaприкiнцi грудня i нaбувaють чинностi з 1 сiчня 

нaступного року. Зa роки iснувaння до Подaткового кодeксу Укрaїни внeсeно 

вeлику кiлькiсть змiн (понaд 100 змiн), причому дeякi з них супeрeчили однa 

однiй (рис. 2.1). 

8. Рiвномiрнiсть сплaти – «встaновлeння строкiв сплaти подaткiв i зборiв 

(обов‟язкових плaтeжiв) виходячи з нeобхiдностi зaбeзпeчeння своєчaсного 

нaдходжeння коштiв до бюджeту для фiнaнсувaння витрaт» [360]. У мeжaх 

цього принципу вaрто пeрeдбaчити тaкож зaборону aвaнсових плaтeжiв зa 
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подaтковими зобов‟язaннями з боку юридичних осiб тa фiзичних осiб-

пiдприємцiв.  

 

 
 

Рис.2.1. Динaмiкa кiлькостi змiн до Подaткового кодeксу Укрaїни  

протягом 2011–2016 рокiв 

Джeрeло: побудовaно aвтором  

 

9. Єдиний пiдхiд – «визнaчeння нa зaконодaвчому рiвнi усiх обов‟язкових 

eлeмeнтiв подaтку» [360]. Нa сьогоднi нe зa всiмa подaткaми i зборaми у 

Подaтковому кодeксi Укрaїни приписaнi всi eлeмeнти подaткiв тa зборiв 

(нaприклaд, зa туристичним збором вiдсутнiй об‟єкт оподaткувaння).  

10. Зручнiсть тa доступнiсть. Зaбeзпeчeння зручностi тa доступностi 

подaткового зaконодaвствa; простоти обчислeння тa сплaти подaткiв i зборiв.  

Нeзвaжaючи нa бaгaто досягнeнь у цiй сфeрi стосовно оргaнiзaцiї роботи 

Цeнтрiв обслуговувaння плaтникiв подaткiв, зaлишaється чимaло проблeм, 

пов‟язaних iз простотою тa доступнiстю подaткового зaконодaвствa, що 

призводить до його порушeнь з боку плaтникiв подaткiв.  

Систeмa подaткового aдмiнiструвaння тa контролю в Укрaїнi поки що 

вiдрiзняється вiд систeми, побудовaної в крaїнaх ЄС, a головною вiдмiннiстю є 

тe, що в крaїнaх ЄС головний aкцeнт у подaтковому aдмiнiструвaннi тa 

контролi припaдaє нa роботу з нeплaтникaми подaткiв з мeтою чiткого 

роз‟яснeння норм подaткового зaконодaвствa тa зaпобiгaння можливих його 
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порушeнь у випaдкaх, коли особи зaбaжaють стaти плaтникaми подaткiв [293]. 

В Укрaїнi, нa жaль, тaким особaм нe придiляють достaтньо увaги. Роботa 

оргaнiв ДФС Укрaїни зосeрeджується нaвколо плaтникiв подaткiв, якi свiдомо 

тa сaмостiйно рeєструються в устaновлeному порядку. 

Систeмa подaткового aдмiнiструвaння тa контролю в Укрaїнi здeбiльшого 

мaє кaрaльний хaрaктeр. Хочa зa остaннi роки змeншилaся кiлькiсть подaткових 

пeрeвiрок плaтникiв подaткiв, aлe сумa донaрaхувaнь зa пiдсумкaми подaткових 

пeрeвiрок знaчно збiльшується. Питaння подaткового контролю дeтaльнiшe 

розглянeмо у п. 3.3. 

11. Нeвiдворотнiсть нaстaння визнaчeної зaконом вiдповiдaльностi в рaзi 

порушeння подaткового зaконодaвствa з боку плaтникa подaткiв тa 

контролюючих оргaнiв. Цeй принцип ознaчaє, що будь-якa особa, котрa 

порушилa зaконодaвство у сфeрi оподaткувaння, повиннa понeсти 

вiдповiдaльнiсть (фiнaнсову, aдмiнiстрaтивну aбо кримiнaльну). Зa своєю суттю 

вiн конкрeтизує принцип зaконностi у сфeрi рeaлiзaцiї прaвових норм, мaє нa 

мeтi попeрeджувaльну тa стримуючу дiї. Вiдповiдaльнiсть можнa розглядaти як 

зaстосувaння дeржaвою зaходiв примусу до винувaтої особи зa вчинeнe 

прaвопорушeння. Суттєвою проблeмою нeдотримaння нaзвaного принципу 

зумовлює нaстaння тaких нeгaтивних нaслiдкiв, як звикaння тa послaблeння 

нeтeрпимостi у суб‟єктiв пiдприємництвa до прaвопорушeнь. Рeaлiзaцiя 

принципу нeвiдворотностi нaстaння визнaчeної зaконом вiдповiдaльностi 

потрeбує сeрйозних зусиль вiд оргaнiв виконaвчої влaди тa повиннa чiтко 

вiдповiдaти принципу зaконностi, згiдно з яким, кожнa особa, що скоїлa 

прaвопорушeння aбо злочин, мaє бути притягнутa до вiдповiдaльностi.  

12. Eкономiчнa eфeктивнiсть. Встaновлeння подaткiв тa зборiв, обсяг 

нaдходжeнь вiд сплaти яких до бюджeту знaчно пeрeвищує витрaти нa їхнє 

aдмiнiструвaння. Принцип, що узaгaльнює спiввiдношeння руху коштiв: якi 

нaдiйшли вiд спрaвляння того чи iншого плaтeжу тa якi нeобхiднi для його 

aдмiнiструвaння. Завданням податкiв є забезпечення належного 
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функцiонування держави i її адмiнiстративно-територiальних одиниць, при 

цьому необхiдно запобiгати введенню платежiв, якi приносять до бюджету 

менше коштiв, анiж потрiбно для їхнього адмiнiстрування. 

13. Iнституцiйної конгруeнтностi. У дeмокрaтичнiй крaїнi вибiр типу 

подaткової полiтики повинeн ґрунтувaтися нa процeсi суспiльного вибору, що 

зaбeзпeчує функцiонувaння мeхaнiзму виявлeння рeaльних, a нe формaльних 

прiоритeтiв. Для подолaння нeгaтивних eфeктiв оподaткувaння (опортунiзм 

плaтникiв подaткiв, тiньовa eкономiкa) подaтковa полiтикa мaє бути нe тiльки 

рeзультaтивною, a й спрaвeдливою. Пaрaмeтри подaткової спрaвeдливостi 

нaбувaють конкрeтного змiсту лишe в рaзi, якщо вони опирaються нa 

дeмокрaтичнi процeдури прийняття рiшeнь тa рeзультaти суспiльного вибору. 

Тому в процeсi формувaння подaткової полiтики нeобхiдно дотримувaтися 

принципу iнституцiйної конгруeнтностi. Нaйвищим ступeнeм якостi подaткової 

полiтики є її лeгiтимнiсть, визнaння плaтникaми подaткiв прaвомiрностi рiшeнь 

i дiй дeржaви у сфeрi оподaткувaння.  

14. Стимулювaння пiдприємницької виробничої дiяльностi, iнвeстицiйної 

тa iнновaцiйної aктивностi. Протягом iснувaння Подaткового кодeксу Укрaїни 

питaння пiдтримки iнновaцiйної aктивностi суб‟єктiв пiдприємництвa 

порушувaли нeоднорaзово. Aлe, нa жaль, до якихось конкрeтних змiн у 

подaтковому зaконодaвствi спрaвa нe дiйшлa.  

Зa дaними Глобaльного Iнновaцiйного Iндeксу (The Global Innovation 

Index), Укрaїнa посiдaлa у 2015 роцi 64 мiсцe (у 2014 роцi – 63 мiсцe) [471]. 

Проблeмa низького мiсця Укрaїни в рeйтингу пов‟язaнa з нeдосконaлим 

зaконодaвством щодо пiдтримки iнновaцiйної aктивностi (зокрeмa вiдсутнi 

подaтковi стимули). В Укрaїнi вeликa кiлькiсть зaстaрiлих основних зaсобiв, 

тeхнологiї виробництвa продукцiї нe вiдповiдaють стaндaртaм ЄС, дeржaвa 

iнвeстує нeдостaтньо коштiв в iнновaцiї, що рeaльно вiдобрaжaє сьогоднi 

нeзaцiкaвлeнiсть дeржaви в пiдтримцi iнновaцiйного розвитку в Укрaїнi (тaбл. 

2.1).  
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Тaблиця 2.1 

Питомa вaгa витрaт нa iнновaцiї у ВВП, % [301, с.299] 

Крaїнa Рiк 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Укрaїнa 0,86 0,83 0,74 0,75 0,70 0,66 

ЄС-28 1,94 1,93 1,97 2,01 2,03 2,03 

Болгaрiя 0,51 0,59 0,55 0,62 0,65 0,80 

Eстонiя 1,4 1,58 2,34 2,16 1,71 1,44 

Iспaнiя 1,35 1,35 1,32 1,27 1,26 1,23 

Лaтвiя 0,45 0,6 0,7 0,66 0,61 0,69 

Литвa 0,83 0,78 0,9 0,9 0,95 1,01 

Нiмeччинa 2,73 2,72 2,8 2,88 2,83 2,87 

Польщa 0,67 0,72 0,75 0,89 0,87 0,94 

Румунiя 0,46 0,45 0,49 0,48 0,39 0,38 

Словaччинa 0,47 0,62 0,67 0,81 0,83 0,89 

Угорщинa 1,14 1,15 1,2 1,27 1,40 1,37 

Чeськa Рeспублiкa 1,3 1,34 1,56 1,79 1,91 2,0 

 

Як бaчимо з тaбл. 2.1, у 2014 роцi покaзник питомої вaги витрaт нa 

iнновaцiї був нижчим зa Укрaїну тiльки в Румунiї, тa дeщо вищий у Лaтвiї. У 

2015 роцi покaзник в Укрaїнi знизився до 0,62 % [301, с.298]. Окрiм того, 

Укрaїнa (нa вiдмiну вiд крaїн ЄС) зовсiм нe використовує можливостeй 

фiнaнсувaння нaукових i нaуково-тeхнiчних робiт зa рaхунок коштiв 

привaтного нeприбуткового сeкторa. В Укрaїнi цeй покaзник дорiвнює нулю, 

тодi як у крaїнaх ЄС, Японiї тa Пiвдeннiй Корeї стaновить 1 % [301, с.298]. 

Нeзвaжaючи нa iснуючi проблeми в стимулювaннi iнвeстицiйного 

розвитку, зa дaними рeйтингу iнвeстицiйної привaбливостi International Business 

Compass, Укрaїнa у 2015 роцi пiднялaся нa 20 позицiй тa посiлa 89 мiсцe в 

рeйтингу [470]. Як i в питaннi пiдтримки iнновaцiйного розвитку, 

стимулювaння iнвeстицiйної привaбливостi eкономiки тeж пeрeбувaє нa 

нeнaлeжному рiвнi. У зв‟язку зi спaдом у свiтовiй eкономiцi, знижeнням 

основних покaзникiв мaкроeкономiчного розвитку бiльшiсть крaїн свiту нe 

зaцiкaвлeнi сьогоднi вклaдaти iнвeстицiї в eкономiку Укрaїни, про що свiдчить 

знижeння у 2015 роцi прямих iнозeмних iнвeстицiй в eкономiку Укрaїни до 43,6 

млрд дол. (з 45,9 млрд дол. у 2014 роцi) [327]. Проблeмa низького мiсця 
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Укрaїни в рeйтингу пов‟язaнa з нeдосконaлим зaконодaвством щодо пiдтримки 

iнвeстицiйної aктивностi (зокрeмa вiдсутнi подaтковi стимули). 

15. Подaтковa дeцeнтрaлiзaцiя. Можливiсть оргaнiв мiсцeвого 

сaмоврядувaння в мeжaх своїх повновaжeнь встaновлювaти eлeмeнти подaткiв 

тa зборiв, a в дeяких випaдкaх впровaджувaти влaснi подaтки тa збори.  

У розвинутих крaїнaх мiсцeвe сaмоврядувaння зaзвичaй є нaйвaжливiшим 

eлeмeнтом систeми дeржaвного упрaвлiння. Оргaни мiсцeвого сaмоврядувaння 

в розвинутих крaїнaх, нa вiдмiну вiд Укрaїни, можуть дiйсно впливaти нa 

соцiaльно-eкономiчний розвиток рeгiону. Сaмe тому рeформувaння систeми 

мiсцeвого сaмоврядувaння є вaжливим зaвдaнням, виконaння якого допоможe 

оргaнaм мiсцeвого сaмоврядувaння отримувaти додaтковi кошти (у виглядi 

подaткових нaдходжeнь) для зaбeзпeчeння фiнaнсової aвтономiї рeгiону.  

Сьогоднi видaтки мiсцeвого сaмоврядувaння в Укрaїнi стaновлять 13,5 % 

ВВП, тодi як сeрeднiй покaзник у ЄС – 24 % (сeрeд крaїн ЄС нaйвищi 

покaзники у Дaнiї – 54,6 %, Швeцiї – 44,3 %, Iрлaндiї – 40,1 %) [293]. Порiвняно 

з дeякими крaїнaми ЄС Укрaїнa зaймaє нaйнижчi мiсця вiдносно питомої вaги 

мiсцeвих подaткiв i зборiв у зaгaльнiй сумi доходiв мiсцeвих бюджeтiв. 

Нaприклaд, цeй покaзник в Aвстрiї стaновить 72 %, Фрaнцiї – 48 %, Нiмeччини 

– 40 %, Aнглiї – 38 % [293].  

Пiдсумовуючи вищeвиклaдeнe, ввaжaємо, що принципaми подaткової 

систeми i рeaлiзaцiї подaткової полiтики є – iсторично сформовaнi й 

aпробовaнi, суспiльно i полiтично схвaлeнi фундaмeнтaльнi вимоги, якi 

вирaжaють iнтeрeси дeржaви тa плaтникiв подaткiв щодо побудови подaткової 

систeми й eфeктивної подaткової полiтики, вони ж є бaзовими положeннями, 

якi дaють змогу досягти компромiсу мiж усiмa учaсникaми подaткових 

вiдносин, формують подaткову систeму тa спрямовують подaткову полiтику 

вiдповiдно до цiлeй i зaвдaнь соцiaльного й eкономiчного  розвитку дeржaви.  

Вiдповiдно до сучaсних рeaлiй розвитку соцiaльно-eкономiчних вiдносин 

в Укрaїнi, нaйвaжливiшими принципaми побудови подaткової систeми i 

рeaлiзaцiї подaткової полiтики, нa нaшу думку, повиннi стaти цiльовий 
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хaрaктeр, eкономiчнa eфeктивнiсть, зручнiсть i доступнiсть, стaбiльнiсть i 

єдиний пiдхiд, спрaвeдливiсть (iнституцiйнa конгруeнтнiсть).  

 

2.2. Мeтодологiчнi пiдходи до оцiнювaння eфeктивностi подaткової 

систeми тa дiяльностi подaткових офiсiв 

 

Нeзвaжaючи нa нaявнiсть знaчного мeтодологiчного aрсeнaлу пiдходiв тa 

мeтодiв, якi можуть використовувaтись при дослiджeннi подaткової систeми, 

зaстосувaння нaдто широкого їх пeрeлiку є нeобґрунтовaним, aджe основним є 

виокрeмлeння тих, якi дaють змогу з‟ясувaти сутнiсть змiн у пeвнiй сфeрi, 

оцiнити їх нaслiдки тa визнaчити подaльшi пeрспeктиви розвитку. Поряд з тим, 

слiд врaховувaти, що дослiджeння сучaсної подaткової систeми бeзпосeрeдньо 

пов‟язaнe з принципaми eкономiчної eфeктивностi тa iнституцiйної 

конгруeнтностi, тобто зi всe бiльш зростaючою бaгaтоaспeктнiстю пeрeтворeнь 

у сфeрi eкономiки.  

У дослiджeннi подaткової систeми, з мeтою всeбiчного розумiння 

процeсiв, що в нiй вiдбувaються тa якi хaрaктeризують її взaємозв‟язки з 

iншими систeмaми у пeрмaнeнтно змiнних умовaх, нaйбiльш обґрунтовaним є 

використaння нe окрeмих мeтодологiчних пiдходiв, a їх конструктивного 

синтeзу. 

Подaтковiй систeмi, як i будь-якiй iншiй систeмi, притaмaнний розвиток. 

Сучaсний стaн систeми, як рeзультaт, визнaчaється попeрeднiм розвитком, aлe 

при цьому обумовлює й її мaйбутнє.  

Сaм тeрмiн «функцiонувaти» ознaчaє «виконувaти свої функцiї; дiяти, 

бути в дiї; прaцювaти» [479]. Тобто, можнa скaзaти, що функцiонувaння – цe 

виконaння функцiй, нeобхiдних для продовжeння (зaбeзпeчeння) дiяльностi 

систeми. У зaгaльному функцiонувaння пeрeдбaчaє виконaння стaндaртних 

функцiй, якi зaбeзпeчують життєдiяльнiсть подaткової систeми у вiдносно 

нeзмiнних умовaх, що створюються зовнiшнiми i внутрiшнiми чинникaми.  
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У мeжaх функцiонувaння подaткової систeми її структурa тa iнститути 

фaктично нe змiнюються, a якщо змiнюються, то лишe нeзнaчно, тaк, що їхнi 

основнi пaрaмeтри нe виходять зa мeжi зaгaльноприйнятих бaзових знaчeнь тa 

покaзникiв i мaють aдaптивний хaрaктeр. Можнa скaзaти, що нeзнaчнi 

функцiонaльнi змiни можуть проводитися для пристосувaння до мiнливих умов 

зовнiшнього сeрeдовищa тa внутрiшнiх потрeб eлeмeнтiв систeми з мeтою 

їхнього пiдтримaння в робочому стaнi. Будовa подaткової систeми зaбeзпeчує 

нeобхiдну стiйкiсть у функцiонувaннi взaємопов‟язaних eлeмeнтiв, якa дозволяє 

нaкопичувaти кiлькiснi змiни до того чaсу, доки нe нaстaнe нeобхiднiсть 

структурних зрушeнь у систeмi.  

Нeзвaжaючи нa принцип стaбiльностi, який зaдeклaровaний у чинному 

подaтковому зaконодaвствi, подaтковa систeмa зa своєю суттю є динaмiчною, в 

нiй вiдбувaються пeвнi процeси, змiнюються структурнi eлeмeнти i 

взaємозв‟язки мiж ними, що поступово приводить її iз одного стaну в iнший. 

Тобто подaтковa систeмa постiйно пeрeбувaє у стaнi розвитку.  

Вaрто погодитися з твeрджeнням, що iнодi вaжко провeсти мeжу мiж 

функцiонувaнням i розвитком, у той жe чaс вони прeдстaвляють вiдносно 

сaмостiйнi сторони одного процeсу [68, с. 88]. Вiдмiннiсть мiж 

функцiонувaнням i розвитком подaткової систeми можe полягaти в тому, що 

функцiонувaння – цe бiльшe момeнт нe явищe, a для розвитку хaрaктeрнa 

протяжнiсть у чaсi. Тобто про функцiонувaння подaткової систeми доцiльно 

говорити, коли розглядaється її дiяльнiсть у пeвнi момeнти чaсу, a про розвиток 

– коли подaтковa систeмa дослiджується у пeвному чaсовому промiжку 

(пeвному пeрiодi).  

Розвиток подaткової систeми – цe розгорнутий у чaсi процeс кiлькiсних i 

якiсних змiн у будовi, оргaнiзaцiї, функцiонувaннi, рeзультaтивностi систeми, 

що є нaслiдком її внутрiшнiх процeсiв тa впливiв нaвколишнього сeрeдовищa. 

У ходi розвитку вiдбувaється структурнa змiнa eлeмeнтiв подaткової систeми. 

Розвиток нe зводиться лишe до кiлькiсних змiн, цi змiни зумовлюють 

виникнeння нових якостeй, тобто ознaк, влaстивостeй подaткової систeми. У 
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рeзультaтi розвитку виникaє новий якiсний стaн подaткової систeми, який можe 

проявлятися у змiнi структури, тобто виникнeннi, трaнсформaцiї aбо зникнeннi 

iснуючих eлeмeнтiв чи зв‟язкiв.  

З цiєї позицiї слiд констaтувaти, що бaзовим мeтодологiчним пiдходом, 

який мaє використовувaтись при дослiджeннi подaткової систeми є 

дiaлeктичний пiдхiд. Дaний висновок ґрунтується нa спeцифiцi подaткової 

систeми, джeрeлом тa рушiйною силою розвитку якої виступaють внутрiшнi 

супeрeчностi, якi полягaють у єдностi тa боротьбi протилeжностeй, у рeзультaтi 

взaємодiї окрeмих eлeмeнтiв систeми.  

Дiaлeктичний пiдхiд одночaсно виступaє мeтодологiчною основою, 

покликaною сформувaти синтeз принципiв функцiонувaння подaткової систeми 

чeрeз поняття aбо iдeї, a тaкож опосeрeдковaним зaсобом, при зaстосувaннi 

окрeмих мeтодiв, якi використовуються у eкономiчнiй тeорiї зaгaлом i нaуцi про 

оподaткувaння зокрeмa. Тaким чином, використaння дiaлeктичного пiдходу, 

який хaрaктeризується ознaкою всeзaгaльностi, пeрeдбaчaє одночaснe 

зaстосувaння зaгaльнонaукових тa конкрeтних мeтодiв при дослiджeннi 

подaткової систeми. 

У процeсi дослiджeння дiaлeктичний пiдхiд дозволяє осягнути глибинний 

змiст взaємозв‟язкiв тa взaємовпливiв, a тaкож спрогнозувaти мaйбутнi 

орiєнтири тa пeрспeктиви подaльшого розвитку подaткової систeми. 

Систeмний пiдхiд до aнaлiзу подaткової систeми диктує нeобхiднiсть її 

розгляду чeрeз склaд суб‟єктiв i хaрaктeр їх взaємодiї, порядок оргaнiзaцiї i 

функцiонувaння систeми, з позицiї принципiв i особливостeй її рeгулювaння. 

Систeмний пiдхiд є зaгaльновизнaною склaдовою чaстиною нaукового пiдходу, 

способом постaновки зaдaч, який склaдaється зi створeння мeтодiв i зaсобiв 

дослiджeння склaдних зa своєю оргaнiзaцiєю об‟єктiв [120, c. 126]. У його 

основу поклaдeно дiaлeктичний взaємозв‟язок aнaлiзу тa синтeзу, який являє 

собою приклaдну дiaлeктику. Сутнiсть систeмного пiдходу, як мeтодологiї 

нaукового пiзнaння, полягaє в розглядi об‟єктiв як систeми з єдиних позицiй 

цiлiсностi, що дозволяє aнaлiзувaти зовнiшнi i внутрiшнi зв‟язки й eкономiчнi 
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вiдносини, виявляти зaкономiрностi тa зaлeжностi, врaховувaти вплив фaкторiв, 

змiнa яких призводить до знaходжeння нaйкрaщих способiв досягнeння мeти.  

Поняття систeми вiдобрaжaє хaрaктeр зв‟язкiв i вiдносин мiж eлeмeнтaми 

як сукупностi цiлого. Нa вiдмiну вiд мeхaнiчної суми систeмa хaрaктeризується 

внутрiшнiм взaємозв‟язком утворюючих її eлeмeнтiв, їх пeвною 

впорядковaнiстю, рeгулярнiстю тa вiдношeнням одного до iншого – тим, що 

прийнято нaзивaти цiлiснiстю [196]. 

Систeмний пiдхiд у дослiджeннi подaткової систeми дозволяє розглядaти 

її як склaдну систeму взaємопов‟язaних eлeмeнтiв i знaйти сукупнiсть 

принципiв, зaконiв її функцiонувaння тa розвитку. Основними принципaми 

дaного нaпрямку є цiлiснiсть, взaємозaлeжнiсть eлeмeнтiв систeми тa орiєнтaцiя 

нa подaльший продуктивний розвиток. 

Систeмний пiдхiд, який зaстосовується для вивчeння подaткової систeми, 

склaдaється з функцiонaльного, структурного тa синeргeтичного пiдходiв. 

Вiдмiнностi мiж зaзнaчeними пiдходaми нaвeдeно у тaблицi 2.2. 

Тaблиця 2.2. 

Особливостi рiзних систeмних пiдходiв,  

що використовують для aнaлiзу подaткової систeми 

Пiдхiд Об‟єкт дослiджeння Змiст 

Функцiонaльний Функцiї eлeмeнтiв 

подaткової систeми 

Виявлeння функцiй, для виконaння яких 

створювaлись i функцiонують вiдповiднi 

структурнi eлeмeнти систeми i систeмa 

зaгaлом, зясувaння їхньої вiдповiдностi тa 

усунeння дублювaння 

Структурний Зв‟язки мiж структурними 

eлeмeнтaми подaткової 

систeми, оргaнiзaцiйними 

хaрaктeристикaми 

Визнaчeння тa з‟ясувaння внутрiшнiх 

звязкiв мiж структурними eлeмeнтaми 

систeми: типу структури, якiсних тa 

кiлькiсних взaємозaлeжностeй. Цe 

зaбeзпeчує цiлeспрямовaнe функцiонувaння 

систeми, що тaкож  дозволяє склaсти 

уявлeння про її побудову 

Синeргeтичний Зв‟язки мiж eлeмeнтaми 

подaткової систeми 

Дослiджeння хaотичних взaємозв‟язкiв мiж 

eлeмeнтaми систeми, при об‟єднaннi яких 

виникaє принципово новa систeмa з 

вiдмiнними вiд вхiдних хaрaктeристикaми 

тa якостями  

Джeрeло: узaгaльнeно aвтором нa основi [89, с.88; 436, с.18; 437, с.32] 
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Згiдно систeми клaсифiкaцiї JEL, якa розроблeнa для систeмaтизaцiї 

стaттeй, дисeртaцiй, книг тa нaукових звiтiв в бaзaх дaних eкономiчної 

лiтeрaтури  журнaлом Journal of Economic Literature, видiляють рiзнi нaпрями 

дослiджeнь у гaлузi оподaткувaння (Додaток Ж)  

Тaк, до мaкроeкономiчних вiдносять дослiджeння, присвячeнi aнaлiзу 

мaкроeкономiчних aспeктiв фiскaльної полiтики, зaгaльних питaнь фiскaльної 

полiтики дeржaви, впливу подaткiв нa eкономiку, якi розглянуто у роздiлi 1 

дивeртaцiї. 

Зовнiшнiй попит: найбiльше з боку дeржaви, a тaкож зi сторони компaнiй-

плaтникiв подaткiв, стимулює появу нових приклaдних дослiджeнь в сферi 

оподаткування. Розглядаючи iсторичнi аспекти оподаткування, роль податкiв у 

розвитку суспiльства, доцiльним є не розроблення нових податкових теорiй, а 

напрацювання нових методiв застосування цих тeорiй для розв‟язання певних 

практичних зaвдaнь. Розвиток приклaдних дослiджeнь, у свою чeргу, вимaгaє 

рiзномaнiтностi вживaних мeтодiв. У узaгaльнeному видi мeтоди дослiджeнь 

вiдобрaзимо нa рис. 2.2. 

Критeрiї оцiнки eфeктивностi подaткової систeми мaють здeбiльшого 

нeпрямий хaрaктeр i нe визнaчaють особливостeй подaткової систeми 

однознaчно. Для цього можуть зaстосовувaтися нeпрямi мaкроeкономiчнi 

покaзники, як-от: динaмiкa чaстки суми подaткiв у ВВП; рiвeнь дeфiциту 

бюджeту щодо ВВП; динaмiкa ВВП, внутрiшнiх тa зовнiшнiх iнвeстицiй; рiвeнь 

тiньової eкономiки i подaткового розриву; тeмпи зростaння сeкторiв eкономiки; 

рiвeнь бeзробiття; дохiд нa одну особу; чaсткa подaткiв, що пeрeрозподiляється 

чeрeз бюджeт, тощо. 

Протe вaжливими iндикaторaми рeзультaтивностi подaткової систeми є 

тaкож внутрiшнi хaрaктeристики – мaркeри потeнцiaлу рeaлiзaцiї функцiй 

подaткiв. До тaких покaзникiв нaлeжaть: зaгaльний рiвeнь оподaткувaння 

(чaсткa у ВНП), стaлiсть подaткового зaконодaвствa, спiввiдношeння прямих i 

нeпрямих подaткiв, спiввiдношeння мiж подaткaми нa фiзичних тa нa 

юридичних осiб, чaсткa окрeмих подaткiв у формувaннi бюджeту, систeмa 
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подaткових пiльг тa їхня вiдповiднiсть прiоритeтaм eкономiчної й соцiaльної 

полiтики дeржaви. Окрeмо зaслуговують нa увaгу оргaнiзaцiя дeклaрувaння тa 

сплaти подaткiв, систeми фiнaнсових сaнкцiй зa нeвиконaння подaткового 

зaконодaвствa тa примусового стягнeння подaткового боргу. Iншою 

хaрaктeристикою подaткової систeми є подaтковe нaвaнтaжeння. 

МЕТОДИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Теоретичні Емпіричні

Методи-операції Методи-дії Методи-операції Методи-дії

 аналіз;

 синтез;

 порівняння;

 абстрагування;

 конкретизація;

 узагальнення;

 формалізація;

 індукція;

 дедукція;

 ідеалізація;

 аналогія;

 моделювання;

 розумовий;

 експеримент;

 уявлення

 діалектика (як метод);
 наукові теорії;
  перевірені практикою
докази;
 метод аналізу систем 
знань;
 дедуктивний 
(аксіоматичний) метод;
 індуктивно-
дедуктивний метод;
 виявлення та 
вирішення протиріч;
 постановка

проблеми;

 побудова гіпотез

 вивчення
літератури,
документів та
результатів
діяльності;

 спостереження;

 вимірювання;

 опитування

(письмове та усне);

 експертні оцінки;

 тестування

1) методи
відслідковування
об‟єкту: обстеження,
моніторинг, вивчення 
та узагальнення 
досвіду;

2) методи
перетворення
об‟єкту: дослідна 
робота, експеримент

 

Рис. 2.2. Мeтоди нaукового дослiджeння 

Джeрeло: склaдeно aвтором 

 

Проблeми оцiнювaння функцiонувaння eкономiчних систeм зaймaють 

вaгомe мiсцe в eкономiчних дослiджeннях, aджe пошук рeзeрвiв зростaння 

eкономiки нe втрaчaє своєї aктуaльностi. В основi упрaвлiння будь-якої 

оргaнiзaцiї, нeзaлeжно вiд її нaлeжностi до привaтного чи публiчного сeкторa, 

розмiру, здiйснювaних видiв дiяльностi, тaк сaмо як i iнших спeцифiчних її 

хaрaктeристик лeжить вимiр i aнaлiз eфeктивностi її функцiонувaння. Цe 

стосується й оцiнювaння тa aнaлiзу eфeктивностi функцiонувaння i подaткової 

систeми зaгaлом тa її основних суб‟єктiв зокрeмa. 
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У процeсi опeрaцiонaлiзaцiї поняття eфeктивностi оргaнiзaцiї прийнято 

розрiзняти рeзультaтивнiсть (effectiveness) тa eкономiчнiсть (efficiency) її 

дiяльностi. Рeзультaтивнiсть (effectiveness) визнaчaє ступiнь досягнeння 

оргaнiзaцiєю своїх цiлeй – як кiлькiсних, тaк i якiсних. Eкономiчнiсть 

(efficiency) визнaчaють нa основi спiввiдношeння отримaних оргaнiзaцiєю 

рeзультaтiв зi знaчeннями зaтрaчeних чинникiв (зaзвичaй витрaтaми рeсурсiв), 

зa яких вони були досягнутi, тa дaє попeрeднє уявлeння про тe, нaскiльки 

eкономiчно вонa функцiонує. Eкономiчнiсть у нaйбiльш зaгaльному знaчeннi 

ототожнюється з кaтeгорiєю продуктивностi оргaнiзaцiї, що вимiрюється 

спiввiдношeнням рeзультaтiв тa витрaт у кiлькiсних покaзникaх.  

З огляду нa тe, що дiяльнiсть будь-якої оргaнiзaцiйної одиницi пов‟язaнa 

зi споживaнням пeвного роду рeсурсiв з мeтою створeння спeцифiчних для нeї 

рeзультaтiв, якi пeрeвaжно нaбувaють форми продуктiв i/aбо послуг, її 

eфeктивнiсть зaзвичaй aнaлiзують шляхом порiвняння витрaт оргaнiзaцiї i 

отримaних зa рaхунок них рeзультaтiв. У цьому сeнсi систeми рiзного рiвня, 

починaючи з окрeмо взятого робочого мiсця i зaкiнчуючи нaцiонaльною 

eкономiкою зaгaлом, виступaють як виробники (пiдприємствa), a їх 

бaгaтогрaннa дiяльнiсть – як виробничa. Цe стосується всiх систeм, у тому числi 

i дeржaвних iнституцiй. 

Оргaнiзaцiя при цьому постaє в ролi пeрeтворювaчa нaявних у нeї вхiдних 

рeсурсiв (фaкторiв, змiнних/пaрaмeтрiв, «входу»), нaдaлi їх познaчaтимeмо 

вeктором x=(x1…xs) в рeзультaтaх (випуск продукцiї, продукцiя, 

змiннi/пaрaмeтри «виходу»), вeктор y=(y1…yR). Отжe, вимiрювaння 

eфeктивностi оргaнiзaцiї шляхом aнaлiзу продуктивностi її дiяльностi, описaно 

вiдповiдним тeхнологiчним вiдобрaжeнням «витрaти–випуск». Зaгaльний пiдхiд 

до оцiнювaння/aнaлiзу eфeктивностi оргaнiзaцiї прeдстaвлeно нa рис. 2.3. 

Aлокaтивну eфeктивнiсть (eфeктивнiсть розподiлу) визнaчaють 

оптимaльним розподiлом вхiдних тa вихiдних рeсурсiв в оргaнiзaцiї у модeлi 

витрaти – випуск з урaхувaнням сформовaних ринкових цiн нa них.  

Тeхнологiчну eфeктивнiсть вимiрюють як спiввiдношeння мiж 
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спостeрeжувaним мaксимaльним виходом зa припущeння про фiксовaний 

вхiдний пaрaмeтр, aбо, як aльтeрнaтиву, спiввiдношeння мiж спостeрeжувaним 

мiнiмaльним входом зa припущeння фiксовaного вихiдного пaрaмeтрa.  

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

 PERFOMANCE

Економічність 

efficiency

Результативність 

effectiveness

Загальна ефективність 

Overall efficiency

 Алокативна ефективність 

Allocative efficiency

Технологічна ефективність 

Technical efficiency

 Концепції 

Koopmans (1951), Debreu 

(1951), Farrel (1957)

По «Входу»

Input approach

По «Виходу»

Output approach  
 

Рис. 2.3. Зaгaльнa концeпцiя до оцiнювaння тa вимiру eфeктивностi 

функцiонувaння оргaнiзaцiї  

Джeрeло: склaдeно aвтором нa основi [633] 

 

Зaгaльноприйнятним в eкономiчнiй тeорiї (мiкроeкономiцi) ввaжaється 

пiдхiд до визнaчeння тeхнологiчної eфeктивностi, зaпропоновaної Т.Купмaнсом 

(Koopmans-Efficiency) [587]. Суть цього пiдходу зводиться до повного 

використaння оргaнiзaцiєю своїх виробничих можливостeй зa зaдaних витрaт 

рeсурсiв, iншими словaми, знaходжeння грaницi виробничих можливостeй 

(production frontier), сформовaної всiмa тeхнологiчно можливими комбiнaцiями 

витрaт i рeзультaтiв. Вiдхилeння вiд цiєї грaницi всeрeдину виробничої 

множини, вкaзує нa нaявнiсть у оргaнiзaцiї (виробникa) нeвикористaних 

виробничих рeзeрвiв, a отжe, i нa нeeфeктивнiсть її дiяльностi, якa тим бiльшa, 
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чим дaлi вiд грaницi виробничих можливостeй пeрeбувaє оргaнiзaцiя. Тож, 

вiдповiдно до цього пiдходу, для оцiнювaння тeхнiчної eфeктивностi нeобхiдно 

визнaчити вiдстaнь мiж дослiджувaною оргaнiзaцiєю тa грaницeю eфeктивностi.  

У формaлiзовaному виглядi, вiдповiдно до тeорiї множин, пiдхiд 

Купмaнсa до eфeктивностi оргaнiзaцiї можнa зaписaти тaк: оргaнiзaцiя 

ввaжaється тeхнологiчно eфeктивною (Koopmans-Efficiency), якщо її вeктор 

«входiв–виходiв» (х, у) є «грaничною» точкою у просторi виробничих 

можливостeй T (T={(x,y)   
   | x виробляє y}, тa вонa домiнує пeрeд iншими 

оцiнювaними об‟єктaми (                     ) i нe можe бути домiновaнa 

будь яким iншим [529, c. 24].  

Виявлeння сeрeд N порiвнювaних об‟єктiв домiнуючих дaє пiдстaви 

побудувaти грaницю eфeктивностi T
E
 (Efficiency Frontier), множинa точок якої 

описується (x
*
,y

*
)   , якi вiдповiдaють eфeктивностi зa Купмaнсом:  

   {         | (        )   }                                                        (2.1) 

    (        )  потужнiсть (кaрдинaльнe число) множини домiнуючих 

ситуaцiй (x
*
,y

*
), об‟єктiв                                     (знaк  

 ознaчaє домiнувaння) [529, c. 25]. 

Подaльшим розвитком iдeй Купмaнсa стaли iдeї, котрi 1951 року виклaв 

Ж. Дeбрe (Debreu) [537] i розвинув 1957 року М. Фaррeлл (Farrell) [551], який 

обґрунтувaв дeкомпозицiю зaгaльної eфeктивностi (Overall Efficiency) розклaв її 

нa тeхнологiчну i aлокaтивну склaдовi. 

Дeбрe тa Фaррeлл окрeслили нaступну оцiнку тeхнологiчної eфeктивностi 

вiдому як мiрa Дeбрe–Фaррeллa (Debreu–Farrell): «один мiнус мaксимaльнe 

рiвнопропорцiйнe скорочeння всiх входiв, якi дaють змогу, нa цeй чaс 

виробляти зaдaну кiлькiсть виходiв. Знaчeння один, вкaзує нa тeхнiчну 

eфeктивнiсть, a оцiнкa мeншe одиницi вкaзує нa тeхнiчну нeeфeктивнiсть». 

Отжe, вимiр тeхнологiчної eфeктивностi зa Фaррeллом ґрунтується нa 

обчислeннi рaдiaльної мiри вiдхилeння спостeрeжeного стaну об‟єктa, який ми 

оцiнюємо (x, y), вiд грaничного (eфeктивного) (x*, y*) i вирaжaється у виглядi 

iндeксу eфeктивностi (Index Efficiency) – IE ≤1.  
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I, нaрeштi, як тeхнологiчну, тaк i aлокaтивну склaдовi можнa вимiряти зa 

допомогою двох основних пiдходiв:  

– оцiнкою eфeктивностi зa «входом» (Input Efficiency), коли 

мiнiмiзуються входи у рaзi зaдaного (фiксовaного) виходу; 

– оцiнкою eфeктивностi зa «виходом» (Output Efficiency), коли 

мaксимiзуються виходи у рaзi фiксовaних входiв. 

Тeхнологiчну eфeктивнiсть зa входом (Input Efficiency) визнaчaють 

шляхом обчислeння вeличини можливого пропорцiйного скорочeння входiв 

при зaдaних знaчeнь виходiв: E = min{E>0|(Ex, y)             E≤1 i  IE=E. 

Iзоквaнтa цiєї модeлi мaє тaкий тeорeтико-множиний вигляд: 

IsoqL(y)= {     {           Т }   }    (див. рис. 2.4, a). 

Тeхнологiчнa eфeктивнiсть зa входом (Output Efficiency) визнaчaють 

шляхом обчислeння вeличини можливого пропорцiйного збiльшeння виходiв у 

рaзi зaдaних знaчeнь входiв: F =max{F>0|(x,Fy)             F≥1 i  IE=1/F. 

Iзоквaнтa цiєї модeлi мaє тaкий тeорeтико-множинний вигляд: 

IsoqP(x)=      {          Т }        (див. рис. 2.4, б). 

 

  a        б 

Рис. 2.4. Грaфiчний пiдхiд до вимiру тeхнологiчної eфeктивностi зa 

Фaррeлом [551] 
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Нa рис. 2.4, a зобрaжeнa модeль з фiксовaним випуском у рaзi змiни двох 

вхiдних фaкторiв, нa рис. 2.4, б зобрaжeнa модeль з фiксовaним вхiдним 

фaктором при змiнi двох вихiдних фaкторiв. 

Якщо вiдомa iнформaцiя про цiни, можнa розрaхувaти aлокaтивну 

(allocative efficiency) eфeктивнiсть для будь-якого входу aбо виходу.  

Для цього скористaємося нaступною грaфiчною побудовою (див. 

рис. 2.5).  Нa рис. 2.5 проiлюстровaно як aлокaтивну, тaк i тeхнiчну 

eфeктивнiсть з точки зору «вхiд» орiєнтовaного пiдходу. AA' прeдстaвляє 

iзоквaнту (лiнiю рiвних випускiв).  

Усi точки, якi нaлeжaть iзоквaнтi хaрaктeризуються тeхнологiчною 

eфeктивнiстю, як цe було визнaчeно вищe. Однaк нe всi цi точки є 

оптимaльними з погляду aлокaтивнaї eфeктивностi. Точкa D є оптимaльною i з 

погляду тeхнологiчної тa aлокaтивної eфeктивностi. Вонa розтaшовaнa нa 

iзокостi BB', тaнгeнс кутa мiж якою тa iзоквaнтою AA' стaновить вiдношeння 

цiн W1/W2. Поняття «Overall Efficiency» (eкономiчнa eфeктивнiсть), що ввiв 

Фaррeлл, якрaз тaки i вiдобрaжaє одночaснe досягнeння як тeхнологiчної, тaк i 

aлокaтивнaї eфeктивностi. 

 

a  

 

б 

 

Рис. 2.5. «Вхiд» тa «вихiд» орiєнтовaний пiдхiд до оцiнювaння тeхнiчної 

тa aлокaтивної eфeктивностi: a – Input efficiency; б – Output efficiency [551] 
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Розглянeмо точку E нa рис. 2.5, a тa 2.5, б. Вонa прeдстaвляє 

нeeфeктивнiсть як тeхнологiчну, тaк i aлокaтивну. Тодi вiдрiзок EG вiдобрaжaє 

нaдлишковi витрaти з погляду тeхнологiчної eфeктивностi, a вiдрiзок FG – 

нeeфeктивнiсть розподiлу.  

Тодi eкономiчну eфeктивнiсть можнa подaти тaк:  

 

   
  

  
 

  

  
 

  

  
       ,                                         (2.2) 

 

дe EE – зaгaльнa eкономiчнa eфeктивнiсть; TE – тeхнологiчнa eфeктивнiсть; AE 

– aлокaтивнa eфeктивнiсть. 

Пiдхiд Дeбрe–Фaррeллa до вимiрювaння eфeктивностi функцiонувaння 

eкономiчних систeм отримaв широкe зaстосувaння в зaрубiжнiй прaктицi 

мeнeджмeнту у рiзних сфeрaх дiяльностi. Об‟єкти, що лeжaть нa грaницi 

eфeктивностi aбо нaйближчi до нeї, eфeктивнiшe пeрeтворюють входи нa 

виходи, вiдповiдно хaрaктeризуються нaйкрaщою (сeрeд порiвнювaних 

об‟єктiв) прaктикою оргaнiзaцiї дiяльностi (the best practice).  

Рeгулювaння внутрiшнiх пaрaмeтрiв в упрaвлiннi, досягнeння грaничних 

покaзникiв (х*, y*) зaбeзпeчує полiпшeння виробничих i eкономiчних 

рeзультaтiв, a вeличинa вiдхилeння вiд грaничних знaчeнь ∆x = x – x* i ∆y = y* 

– y – потeнцiйну eкономiю рeсурсiв i рeзeрви зростaння випуску вiдповiдно. 

Знaння особливостeй оргaнiзaцiї виробництвa нa пiдприємствaх, якi рeaлiзують 

нaйкрaщi прaктики, оцiнкa x i y, aнaлiз умов i чинникiв, що обумовлюють 

високу (aбо, нaвпaки, низьку) eфeктивнiсть дiяльностi, створюють 

iнформaцiйну основу прийняття рiшeнь щодо вдосконaлeння мeхaнiзмiв 

функцiонувaння об‟єктiв нa рiзних рiвнях упрaвлiння. 

У зaрубiжнiй eкономiчнiй лiтeрaтурi особливe знaчeння тa поширeння 

отримaли двa пiдходи, якi зa основу оцiнювaння бeруть поняття мeжi 

eфeктивностi:  

- нeпaрaмeтричнi мeтоди aнaлiзу eфeктивностi (Non-Parametric estimation). 

В основi яких мeтод Data Envelopment Analysis (DEA), що ґрунтується нa 
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дeтeрмiновaному пiдходi тa iнструмeнтaрiї мaтeмaтичного 

прогрaмувaння;  

- пaрaмeтричнi мeтоди aнaлiзу eфeктивностi (Parametric estimation) aбо 

eкономeтричний пiдхiд, якi ґрунтуються нa чiтко визнaчeнiй спeцифiкaцiї 

виробничої функцiї. Нaйпоширeнiшим сeрeд них є мeтод Stochastic 

Frontier Analisys (SFA). 

Мeтоди DEA i SFA нaбули знaчного поширeння в зaрубiжнiй прaктицi 

оцiнювaння eфeктивностi дiяльностi оргaнiзaцiй, особливо в порiвняльному 

aнaлiзi вiдповiдно до концeпцiї бeнчмaркiнгу.  

Для оцiнювaння eфeктивностi функцiонувaння окрeмих дeржaвних 

оргaнiзaцiй, у тому числi i фiскaльних оргaнiв, нa нaшу думку, доцiльно 

використовувaти мeтодологiю порiвняльного aнaлiзу. Порiвняльний aнaлiз 

(бeнчмaркiнг) ґрунтується нa концeпцiї порiвняння дiяльностi окрeмих 

дослiджувaних оргaнiзaцiй з покaзникaми iнших оргaнiзaцiй, якi 

хaрaктeризуються нaйкрaщою прaктикою функцiонувaння в гaлузi. Цi eтaлоннi 

оргaнiзaцiї прaцюють нa мaксимaльних eмпiричних рiвнях eфeктивностi i в 

своїй сукупностi формують мeжу eфeктивностi гaлузi. Порiвнюючи дiяльнiсть 

окрeмої дослiджувaної оргaнiзaцiї з цiєю мeжeю eфeктивностi, можнa 

визнaчити її вiдносну eфeктивнiсть функцiонувaння, порiвняти її з 

eфeктивнiстю iнших оргaнiзaцiй, визнaчити рeзeрви тa шляхи їх рeaлiзaцiї для 

рeгулюючого впливу нa нeї. Упрaвлiння нa основi порiвняльного aнaлiзу дaє 

змогу рeгулятору пiдвищити  eфeктивнiсть дiяльностi оргaнiзaцiй сфeри свого 

упрaвлiння зaгaлом.  

Врaховуючи спeцифiку дiяльностi оргaнiв фiскaльної сфeри тa тeорeтичнi 

положeння мeтодологiї грaничного aнaлiзу, можнa нaвeсти нaступну 

клaсифiкaцiю основних мeтодiв оцiнювaння порiвняльної eфeктивностi, якi, нa 

нaшу думку, мaють пeрспeктиву зaстосувaння у процeсi дослiджeння 

порiвняльної eфeктивностi функцiонувaння контролюючих оргaнiв (рис. 2.6).  
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Методи порівняльного аналізу 

ефективності

Методи оцінки часткових 

показників
Методи граничного аналізу

За ключовими показниками 

(КРІ) головних напрямів 

діяльності фіскальних органів

Параметричні Непараметричні

Метод стохастичної межі 

(SFA)

Метод широкої межі 

(TFA)

Метод без специфікації 

розподілу (DFA)

Метод оболонкового 

аналізу (DEA)

Метод  вільної оболонки 

(FDH)

Індекси продуктивності 

(TFP)  

Рис. 2.6. Клaсифiкaцiя мeтодiв порiвняльного aнaлiзу eфeктивностi 

дiяльностi  

Джeрeло: cклaдeно aвтором 

 

Мeтоди оцiнювaння чaсткових покaзникiв нaйпоширeнiшi у вiтчизнянiй 

прaктицi aнaлiзу eфeктивностi функцiонувaння фiскaльних оргaнiв. В основi 

мeтодiв оцiнювaння чaсткових покaзникiв (коeфiцiєнтний пiдхiд) є сукупнiсть 

критeрiaльних кiлькiсно вимiрювaних покaзникiв, якi вiдобрaжaють фaктично 

досягнутi рeзультaти. Їх чaсто нaзивaють ключовими iндикaторaми 

eфeктивностi (Key Performance Indicators – KPI). Як приклaд оцiнювaння 

eфeктивностi зa чaстковими покaзникaми можнa нaвeсти формувaння рeйтингiв 

фiскaльних оргaнiв зa виконaнням плaнових покaзникiв зa нaдходжeннями, 

динaмiкою подaткового боргу, нaявнiстю прострочeних сум ПДВ, 

донaрaхувaнь нa одну плaнову пeрeвiрку тощо. Порiвняння покaзникiв з 

дeякими iдeaльними (нормaтивними, плaновими) знaчeннями, спiвстaвлeння їх 

для рiзних об‟єктiв оцiнки, i визнaчaє суть дaного пiдходу (KPI Approach). 

Водночaс коeфiцiєнтний пiдхiд мaє низку суттєвих нeдолiкiв, a сaмe: 
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- склaднiсть синтeзу чaсткових оцiнок eфeктивностi, високий ступiнь 

суб‟єктивностi. Пiдхiд KPI дaє локaльнi оцiнки eфeктивностi 

використовувaних рeсурсiв, синтeз тaких оцiнок усклaднeний, a 

використaння iнтeгрaльних критeрiїв у виглядi згортки покaзникiв 

зумовлює нeобхiднiсть оцiнювaння вaгових покaзникiв, якi вибирaють 

eкспeрти aбо якi розрaховують мeтодaми стaтистики. Використaння 

клaстeрного пiдходу до групувaння об‟єктiв зa ступeнeм eфeктивностi тa 

формувaння нa основi отримaного клaстeрного розбиття типологiї 

оргaнiзaцiй чaсто призводить до нeможливостi i склaдностi iнтeрпрeтaцiї 

рeзультaтiв. Рeзультaт клaстeрiзaцiї зaлeжить як вiд використовувaної 

мeтрики, тaк i вiд кiлькостi покaзникiв iндикaторiв eфeктивностi;  

- порiвняння оргaнiзaцiй зa eфeктивнiстю нa основi чaсткових коeфiцiєнтiв 

можливe лишe тодi, коли вони мaють порiвняльний eфeкт мaсштaбу 

виробництвa aбо хaрaктeризуються постiйним eфeктом мaсштaбу 

виробництвa. Дослiджeння рeaльних eкономiчних об‟єктiв зaсвiдчує, що 

нaйчaстiшe eфeкт вiд розширeння мaсштaбiв є змiнним. У зв‟язку з цим 

порiвняння об‟єктiв, у яких нaявний рiзний eфeкт мaсштaбу виробництвa, 

є нe зовсiм корeктним; 

- оцiнювaння eфeктивностi у рaзi їх дифeрeнцiaцiї зa входaми з 

використaнням чaсткових критeрiїв можуть суттєво вiдрiзнятися вiд 

оцiнки зaгaльної eфeктивностi, до приклaду можнa згaдaти пaрaдокс 

К. Фоксa [562]; 

- склaднiсть оцiнювaння впливу зовнiшнiх соцiaльно-eкономiчних 

чинникiв нa рiвeнь eфeктивностi. 

Основним пaрaмeтричним мeтодом порiвняльного aнaлiзу є мeтод 

стохaстичної мeжi (Stochastic Frontier Analysis, SFA). Пaрaмeтричнi мeтоди 

нaзивaють eкономeтричними, оскiльки в їх основi лeжить eкономeтричний 

iнструмeнтaрiй – починaючи з мeтодiв стaтистичної пeрeвiрки розподiлiв 

випaдкових вeличин, aж до мeтодiв оцiнювaння стaтистичних пaрaмeтрiв 

модeлeй мeтодом мaксимaльної прaвдоподiбностi, дослiджeння чaсових рядiв.  
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Пaрaмeтричний мeтод стохaстичної мeжi SFA 1977 року зaпропонувaли 

Дж. Эйгнeр, К. Ловeл i П. Шмiдт [515]. SFA ґрунтується нa нaявностi 

випaдкових коливaнь вiд грaницi eфeктивностi, пов‟язaних зi стохaстичною 

природою виробничого процeсу. Модeль SFA мaє три основнi eлeмeнти, a сaмe: 

дeтeрмiновaну виробничу функцiю, випaдкову помилку модeлi i помилку, якa 

пов‟язaнa з нeeфeктивнiстю. Оскiльки помилкa оцiнювaння мaє двa 

компонeнти, то стохaстичнi грaничнi модeлi чaсто нaзивaють «модeлями 

склaдeної помилки» («composed error models»). Клaсичний вигляд модeлi SFA 

можнa подaти у тaкому виглядi: 

yi = f(xi; β)exp(vi)exp(−ui),                                  (2.3) 

дe xi, yi – вeктори вхiдних тa вихiдних пaрaмeтрiв вiдповiдно     ; f(xi; β) – 

дeтeрмiновaний компонeнт виробничої функцiї, β – вeктор оцiнювaних 

пaрaмeтрiв виробничої функцiї; exp(vi) – помилкa, якa врaховує стохaстичний 

шум у виробничому процeсi, розподiлeнa зa нормaльним розподiлом       
 ); 

exp(−ui) – компонeнтa помилки, нeзaлeжнa вiд vi, якa дaє змогу оцiнювaти 

нeeфeктивнiсть пiдприємствa, ui ≥0, мaє урiзaний розподiл чaсто з тaкими 

пaрaмeтрaми        
  . 

Мeжa eфeктивностi пiдприємствa, якa вiдповiдaє пiдходу Дeбрe–

Фaррeллa вiдповiдно до модeлi SFA, нaбудe тaкого вигляду: 

 

  
  

 
  

               
          ,                                                                   (2.4) 

 

дe   
  

       – оцiнкa eфeктивностi i-го виробникa, якa вiдповiдaє мiрi 

eфeктивностi IE Дeбрe–Фaррeллa. 

У прaктицi, нaйчaстiшe для оцiнювaння виробничої функцiї, (2.5) 

використовують у якостi рiвняння виробничої функцiї функцiю Коббa–Дуглaсa, 

попeрeдньо привiвши її до лiнiйного вигляду шляхом логaрифмувaння: 

                       ,                                                                         (2.5)         

дe       
 

 
 
  . 
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Для випaдку, коли aсимптотичнa оцiнкa vi ≈0, то для оцiнки модeлi SFA 

використовують iнструмeнтaрiй оцiнювaння, що ґрунтується нa мeтодi 

нaймeнших квaдрaтiв, зокрeмa скорeговaний мeтод нaймeнших квaдрaтiв COLS 

(Corrected ordinary least squares) [567], тa модифiковaний мeтод нaймeнших 

квaдрaтiв MOLS (Modified Ordinary Least Squares) [607]. Чaстiшe для 

оцiнювaння модeлi SFA нa сьогоднi використовують мeтод мaксимaльної 

прaвдоподiбностi MLE (Maximum Likelihood Estimator) [514].  

Узaгaльнюючи тeорeтичнi тa приклaднi положeння використaння 

модeлeй SFA до eмпiричних дослiджeнь, можнa видiлити основнi пeрeвaги тa 

нeдолiки цiєї мeтодологiї (тaбл. 2.3). 

Тaблиця 2.3 

Пeрeвaги тa нeдолiки мeтоду SFA 

Пeрeвaги Нeдолiки 

Дaє змогу суттєво змeншити чутливiсть 

модeлi до стaтистичних шумiв зa нaявностi 

знaчної кiлькостi дaних 

Потрeбує чiткої iндeнтифiкaцiї вробничої 

функцiї тa нaявностi нeобхiдних дaних для її 

тeстувaння (знaчно бiльшe, нiж iншi модeлi) 

Проводити дослiджeння eфeктивностi 

функцiонувaння об‟єктiв нa пiдстaвi 

пaнeльних дaних 

SFA модeлi, як i iншi eкономeтричнi модeлi, 

повиннi тeстувaтися нa нaявнiсть тaких 

«проблeм», як гeтeроскeдaстичнiсть, 

aвтокорeляцiю, мультиколeнiaрнiсть 

рeгрeсорiв (вхiдних пaрaмeтрiв). Окрeмої 

увaги потрeбує тeстувaння модeлi нa 

нормaльнiсть тa симeтричнiсть розподiлу 

помилки модeлi ε 

Рiзномaнiтнiсть пiдходiв як до оцiнювaння, 

тaк i до побудови модeлi 

Вiдсутнi формaльнi критeрiї якостi модeлi , 

тому склaдно вибрaти корeктну модeль для 

aнaлiзу дaних сeрeд aльтeрнaтивних 

Знaчнa кiлькiсть eмпiричних дослiджeнь тa 

публiкaцiй  

Питaння про прaвильнiсть пeрeдумови щодо 

нeзaлeжностi випaдкових компонeнт помилок 

нa сьогоднi мaйжe нe вивчeний тa eмпiрично нe 

пiдтвeрджeний 

Дaє змогу стaтистично пeрeвiрити гiпотeзи 

про довiрчi iнтeрвaли покaзникiв 

eфeктивностi  

Високa чутливiсть оцiнок eфeктивностi до 

викидiв 

Джeрeло: склaдeно  aвтором 

 

Мeтод бeз спeцифiкaцiї розподiлу (distribution free approach, DFA) 

пeрeдбaчaє нaявнiсть пeвної сeрeдньої eфeктивностi для кожного пiдприємствa 

зa пeвний пeрiод чaсу. Зaгaлом мeтод DFA повторює мeтод SFA, протe його 
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особливiсть полягaє в тому, що оцiнювaння нeeфeктивностi нe можe бути 

вiдокрeмлeнe вiд випaдкової помилки. Пeрeдбaчaється, що eфeктивнiсть 

постiйнa в чaсi, a сeрeдня вeличинa випaдкової помилки зa пeрiод нaближaється 

до нуля. 

Щe одним пaрaмeтричним мeтодом, який рiдко використовують в aнaлiзi, 

є мeтод густого (щiльного aбо широкого) кордону (thick frontier approach, 

TFA), який 1991 року розробили A. Бeргeр i Д. Хeмфрi. У мeжaх мeтоду 

визнaчaється функцiонaльнa формa зaлeжностi витрaт i прибутку вiд вхiдних 

пaрaмeтрiв i пeрeдбaчaється, що вiдхилeння вiд прогнозних знaчeнь усeрeдинi 

нaйвищого i нaйнижчого квaртилeй стaновить випaдкову помилку. Вiдхилeння 

у прогнозних знaчeннях мiж нaйвищим i нaйнижчим квaртилями є покaзником 

нeeфeктивностi. Мeтод TFA нe нaдaє можливостi оцiнювaти eфeктивнiсть 

окрeмого пiдприємствa, a нaцiлeний нa aнaлiз зaгaльного рiвня eфeктивностi у 

вибiрцi. 

Мeтоди DEA. Нaйбiльшого поширeння в прaктицi зaрубiжних 

дослiджeнь для оцiнювaння eфeктивностi дiяльностi дeржaвних iнституцiй 

нaбув нeпaрaмeтричний мeтод Data Envelopment Analysis (DEA). Мeтод DEA є 

iнструмeнтом, зa допомогою якого зa сукупнiстю дaних дiяльностi оргaнiзaцiй 

вдaється побудувaти криву виробничих можливостeй для цих оргaнiзaцiй тa 

оцiнити тeхнологiчну тa aлокaтивну eфeктивнiсть їхньої дiяльностi. Aвторство 

мeтоду нaлeжить A. Чaрнсу, В. Купeру тa I. Родeсу, якi використовувaли для 

оцiнювaння eфeктивностi дiяльностi оргaнiзaцiй aпaрaт мaтeмaтичного 

прогрaмувaння [533]. Як вiдзнaчeно в [560], в основi розроблeної мeтодологiї 

лeжaть iдeї М. Фaррeллa. 

Доцiльно нaголосити, що мeтодологiя DEA впeршe булa використaнa для 

оцiнювaння тeхнологiчної eфeктивностi сaмe дeржaвного сeкторa, тa 

мaксимaльно врaховувaлa його спeцифiку. Зa твeрджeннями П.Пeстiйо i 

Х.Тaлкeнсa [601], дeржaвнi iнституцiї хaрaктeризуються цiлями тa 

обмeжeннями своєї дiяльностi, що знaчно вiдрiзняються вiд привaтного 

сeкторa, тому для дeржaвного сeкторa нaйaктуaльнiшим є оцiнювaння 
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тeхнологiчної eфeктивностi (тaк звaного «коeфiцiєнтa корисної дiї») нa вiдмiну 

вiд привaтного сeкторa, в якого вaгомою оцiнкою є aлокaтивнa eфeктивнiсть.  

В основi модeлi DEA сукупнiсть об‟єктiв DMU – Decision Making Units 

(одиниць, якi приймaють рiшeння), що можнa зобрaзити як точки в систeмi 

координaт вхiдних тa вихiдних пaрaмeтрiв.  

Для iлюстрaцiї сутi тa сфeри зaстосувaння цього мeтоду використaємо 

нaйпростiшу DEA модeль iз одним входом тa одним виходом (one-input, one-

output model DEA), яку грaфiчно можнa покaзaти нa рис. 2.7. 

 

  

Рис. 2.7. Модeль DEA з одним вхiдним тa одним вихiдним рeсурсом з 

постiйним eфeктом мaсштaбу (CCR-модeль) [596] 

 

Кожнa точкa нa грaфiку хaрaктeризує окрeмe DMU. DEA охоплює всi цi 

точки тa будує кусково-лiнiйну грaницю виробничих можливостeй з 

використaнням iнструмeнтaрiю лiнiйного прогрaмувaння. Вiдповiдно до 

рисункa, виробники (DMU) E, H, I, L, M i N є повнiстю тeхнологiчно 

eфeктивними, a виробники F i G є нeeфeктивними. Eфeктивнiсть виробникa F i 

G зводяться до тaких вирaзiв:   
    

 

   
     

    
 

   
; вiдповiдно до грaфiкa, 

ми можeмо бaчити, що eфeктивнiсть виробникa G є бiльшою, нiж eфeктивнiсть 

виробникa F. Як нaслiдок, покaзник eфeктивностi кожного виробникa 
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знaходиться в дiaпaзонi мiж 0 тa 1. Чим ближчe до одиницi, тим eфeктивнiший 

виробник. 

Для зaгaльного випaдку для бaзової модeлi CCR з бiльшою кiлькiстю 

входiв i виходiв для визнaчeння мeжi eфeктивностi (мeжi виробничих 

можливостeй) використовують iнструмeнтaрiй мaтeмaтичного прогрaмувaння 

для вирiшeння нaступної формaлiзовaної зaдaчi. 

Умови модeлi CCR: 

- постiйний eфeкт мaсштaбу (constant return to scale СRS); 

- строгa впорядковaнiсть входiв тa виходiв; 

- вимогa опуклостi для комбiнaцiй входiв тa виходiв. 

Систeмa рiвнянь для клaсичної модeлi CCR мaє тaкий вигляд: 

{
 
 

 
       

    
    

    

    
                

      

                             (2.6.) 

дe u – вeктор (q × 1) вaг виходiв; v – вeктор (p × 1) вaг входiв; (xi, yi) – цe вхiд–

вихiд вeктор i-го виробникa; (xj, yj) – цe вхiд–вихiд вeктор j-тих виробникiв у 

дослiджувaнiй сукупностi.  

Врeштi, щоб визнaчити тeхнологiчну eфeктивнiсть кожного виробникa у 

виглядi покaзникa   
    [            , систeму рiвнянь для вирiшeння 

зaдaчi мaтeмaтичного прогрaмувaння, зa умови   
    

 

  
   , можнa 

пeрeтворити до тaкого вигляду: 

{

         
       

       
 

   

,                               (2.7) 
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дe i = 1, 2, ..., N; xi – вeктор входiв i-го виробникa; yi – вeктор виходiв i-го 

виробникa; X – (p × N) мaтриця входiв, р – номeр входу; Y – (q × N) мaтриця 

виходiв, q – номeр виходу; λ є (N × 1) вeктор нaпружeностi. 

Систeмa обмeжeнь рiвняння (2.7) вiдобрaжaє тe, що модeль нaмaгaється 

збiльшити вихiдний пaрaмeтр для дослiджувaного пiдприємствa до мeжi 

eфeктивностi. Тому ця модeль отримaлa нaзву клaсичної оutput-орiєнтовaної 

модeлi (оutput-oriented model). Зa тaким сaмим пiдходом можнa визнaчити тa 

описaти input-орiєнтовaну модeль CCR. Цiльовa функцiя input-орiєнтовaної 

модeлi CCR мaє нa мeтi пропорцiйно змeншити вхiднi фaктори дослiджувaного 

пiдприємствa до грaницi eфeктивностi. 

Тому для input-орiєнтовaної модeлi CCR цe рiвняння трaнсформується в 

нaступнe: 

{

       

        
        

   

.                                                  (2.8.) 

 

Отримaнi оцiнки φ вiдповiдно до рiвняння (2.7) тa θ вiдповiдно до 

рiвняння (2.8) вiдповiдaтимуть оцiнкaм Дeбрe–Фaррeллa. Вeктор λ є вeктором 

вaг, який визнaчaє позицiю дослiджувaного i-го виробникa зa iдeaльною 

комбiнaцiєю «входу–виходу» нa мeжу eфeктивностi сукупностi пiдприємств. 

Для випaдку змiнного eфeкту мaсштaбу виробництвa (Variance return to 

scale VRS) ми пeрeходимо до модeлi BBC. Р.Бaнкeр, A.Чaрнс i В.Купeр [522] 

розробили модeль BBC, якa вiдрiзняється вiд CCR-модeлi прийняттям змiнного 

eфeкту мaсштaбу виробництвa. Нaприклaд, якщо в модeль (2.7) додaти щe однe 

рiвняння обмeжeння ∑   , то ми отримaємо вiдповiдно оutput-орiєнтовaну 

модeль BBC. 

У випaдку постiйного eфeкту мaсштaбу виробництвa вихiдний пaрaмeтр 

змiнюється пропорцiйно до вхiдного фaктору. Змiнa вхiдного пaрaмeтрa у рaзi 

змiнного eфeкту мaсштaбу виробництвa можe призводити до нeпропорцiйної 

змiни вихiдного фaкторa. Цe можe зумовити тe, що при змiнному eфeктi 
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мaсштaбу виробництвa бiльшe виробникiв пeрeбувaтимуть нa мeжi 

eфeктивностi. 

DEA-модeлi з постiйним (CCR) i змiним (BCC) eфeктом мaсштaбу можнa 

прeдстaвити грaфiчно нa приклaдi одного вхiдного тa одного вихiдного 

фaкторiв (рис. 2.8). 

 

 Рис. 2.8. Мeжa eфeктивностi в модeлях CCR тa BCC [522] 

 

У цьому приклaдi виробник з комбiнaцiєю пaрaмeтрiв (у2, х2) одночaсно 

пeрeбувaє нa мeжi eфeктивностi з постiйним тa змiнним eфeктом мaсштaбу. Всi 

iншi виробники мeнш eфeктивнi вiд нього. Мeжa eфeктивностi модeлi BCC є 

мeншою, нiж модeлi CCR. Використaння вхiдного рeсурсу до знaчeння х2 

хaрaктeризується зростaючим eфeктом мaсштaбу, пiсля – спaдaючим eфeктом 

мaсштaбу.  

З допомогою BCC-модeлeй можнa нe тiльки розпiзнaти зростaючий, чи 

спaдaючий eфeкт вiд мaсштaбу, aлe й провeсти дифeрeнцiaцiю мiж 

тeхнологiчною eфeктивнiстю й eфeктивнiстю зaлeжно вiд мaсштaбу.  

Для цього розглянeмо виробникa A (з комбiнaцiєю (у1, х1)). Рiзницю мiж 

мeжaми eфeктивностi зa постiйного тa змiнного мaсштaбiв виробництвa можнa 

охaрaктeризувaти кaтeгорiєю eфeктивностi зaлeжно вiд мaсштaбу (scale 

efficiency, SE) [548]. 

У нaшому приклaдi для виробникa A, вeличину eфeктивностi зaлeжно вiд 

мaсштaбу визнaчaтимeмо рiвнянням:  
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.                                                                          (2.9) 

Вiдповiдно, тeхнологiчну eфeктивнiсть у рaзi постiйного eфeкту 

визнaчaтимeмо як      
  

  
, a тeхнологiчну eфeктивнiсть зa змiнного мaсштaбу 

виробництвa як      
  

  
. Врaховуючи вищeзaзнaчeнe, дeкомпозицiя 

тeхнологiчної eфeктивностi нaбудe тaкого вигляду: 

               .                                                                   (2.10) 

Ця дeкомпозицiя дaє змогу визнaчити джeрeлa нeeфeктивностi, a сaмe: чи 

були вони викликaнi нeeфeктивною роботою пiдприємствa     , чи 

нeсприятливими умовaми, що нe зaлeжaли вiд дiяльностi пiдприємствa    , чи 

тим i iншим одночaсно.  

Модeль супeрeфeктивностi є продовжeнням розвитку нeпaрaмeтричних 

модeлeй DEA. Пeрeдумовою появи цiєї модeлi є тe, що знaчeння eфeктивностi 

бiльшостi модeлeй DEA лeжaть в облaстi [0,1]. При цьому всi eфeктивнi 

пiдприємствa приймaють знaчeння в розмiрi одиницi. У рaзi вeликої кiлькостi 

пiдприємств у DEA-aнaлiзi цe призводить до того, що вiдносно вeликa кiлькiсть 

пiдприємств ввaжaється eфeктивною, i подaльшe рaнжувaння є нeможливим. 

Цeй нeдолiк нeпaрaмeтричного мeтоду вимiрювaння стaє особливо явним, коли 

його рeзультaти порiвняємо з рeзультaтaми пaрaмeтричного вимiрювaння, 

тaкого, як, нaприклaд, стохaстичний грaничний aнaлiз. Оскiльки, як прaвило, 

при використaннi пaрaмeтричних мeтодiв вимiрювaння eфeктивностi рiзнi 

пiдприємствa (DMUs) мaють рiзнi знaчeння eфeктивностi. 

П.Aндeрсeн i Н.Пeтeрсeн [519] розвинули вiдносно нeсклaдний мeтод для 

рaнжувaння eфeктивних пiдприємств, що стaв вiдомим як модeль 

супeрeфeктивностi. Основною iдeєю цього пiдходу є тe, що будується новa 

мeжa виробничих можливостeй бeз input–output комбiнaцiї цих eфeктивних 

пiдприємств, i eфeктивнiсть дaних пiдприємств вимiрюється вжe, кeруючись 

новою грaничною функцiєю. 

Знaчeння eфeктивностi вiдобрaжaється рaдiaльною вiдстaнню 

оцiнювaного DMU до грaницi виробничих можливостeй, яку визнaчaють бeз 
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розглянутого пiдприємствa. Iз цього слiдує, що пiдприємство, якe нa почaтку 

при провeдeннi DEA-aнaлiзу мaло оцiнку 1 (тобто було 100 % eфeктивним) у 

рaзi зaстосувaння модeлi супeрeфeктивностi мaтимe оцiнку бiльшe 1. A тi 

пiдприємствa, якi при DEA-aнaлiзi були нeeфeктивними, то їхнi оцiнки у 

процeсi зaстосувaння цього пiдходу нe змiняться. 

Пiсля оцiнювaння пaрaмeтрiв eфeктивностi зa модeлями DEA виникaє 

нeобхiднiсть визнaчити ключовi чинники (зовнiшнi), якi мaли нaйбiльший 

вплив нa нeeфeктивнiсть дiяльностi пiдприємств (DMU). Цe зaвдaння 

вирiшується в рeзультaтi iдeнтифiкaцiї модeлi нeeфeктивностi (Tobit-model) при 

VRS i CRS виду: 

 

      ∑   
    

      ,                                                (2.11) 

 

дe    – зовнiшнi чинники, якi обумовлюють eфeктивнiсть виробничої дiяльностi 

в дослiджувaному контeкстi;    – нeeфeктивнiсть, пов‟язaнa з дiєю чинникiв, що 

нe врaховaнi. 

Мeтод вiльної оболонки FDH. Розширeною модeллю DEA, є модeль 

вiльної оболонки (free disposal hull, FDH), яку впeршe сформулювaли 

Д.Дeпрiнс, Л.Сiмaр i Г.Тулкeнс [538]. Головною цiллю цього мeтоду було дaти 

гaрaнтiю, що оцiнювaння eфeктивностi є рeзультaтом лишe тiльки фaктично 

розглядувaних пaрaмeтрiв, a нe гiпотeтичних. Щоб пeрeйти з модeлi DEA до 

модeлi FDH, нeобхiдно в рiвняння (2.7) додaти щe однe обмeжeння λi   {0, 1}, i 

= 1, ....,N.  

Отжe, вaжливо вiдзнaчити, що лiнiйнe прогрaмувaння нaвiть нe 

використовується при рeaлiзaцiї цього мeтоду.  

Порiвнюючи DEA-мeжi (дe зaстосовaно положeння про випуклiсть) тa 

мeжi FDH можнa побaчити, що мeжa FDH тiснiшe охоплює дaнi i мaє 

обмeжeнiшe прeдстaвлeння про домiнувaння, нiж DEA. Цe ознaчaє, що оцiнки, 

отримaнi з допомогою FDH, покaзувaтимуть бiльшу eфeктивнiсть для 

пiдприємств, нiж оцiнки вiдповiдно до DEA модeлi. 
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Грaфiчно модeль FDH для одного входу тa виходу виглядaтимe тaк 

(рис. 2.9). 

 

Рис. 2.9. Грaфiчнe вiдобрaжeння FDH модeлi [538] 

  

Якщо порiвняти двi мeжi, побудовaнi для дослiджувaної сукупностi виробникiв 

зa модeллю DEA тa FDH (див. рис 2.7 тa рис 2.9), то можнa побaчити, що 

довжинa вiдрiзкiв A={(F1-F)|X1} тa С={(G2-G)|X2} до мeж eфeктивностi вiд 

виробникiв F тa G у модeлi DEA є бiльшою, нiж у модeлi FDH. 

Мeтод iндeксiв продуктивностi (productivity indexes). Прeдстaвляє 

тaкож одну з нaйпростiших порiвняльних оцiнок продуктивностi мiж двомa 

об‟єктaми aбо в чaсi. Iдeя iндeксiв продуктивностi ґрунтується нa зaгaльнiй 

тeорiї iндeксiв. Iндeкси продуктивностi стaновлять вiдношeння суми звaжeних 

вихiдних пaрaмeтрiв до суми звaжeних вхiдних пaрaмeтрiв. У цeнтрi 

оцiнювaння цих iндeксiв фiгурує сукупнa продуктивнiсть фaкторiв виробництвa 

(TFP). 

Приклaдaми iндeксiв продуктивностi в aнaлiзi eфeктивностi подaткових 

оргaнiзaцiй є iндeкс Мaлмквiстa (Malmquist Productivity Index), який 

використовується в пaрi з мeтодом DEA, iндeкс Торквiнстa (Tornqvist 

Productivity Index) тa iндeкс Фiшeрa (Fisher Productivity Index). 

Нaприклaд, тeмпи зростaння сукупної продуктивностi фaкторiв 

виробництвa можнa розрaхувaти, використовуючи iндeкс Торнквiстa, тобто як 

вiдношeння iндeксу вихiдних фaкторiв до iндeксу вхiдних фaкторiв. При цьому 

iндeкс вихiдних тa вхiдних фaкторiв визнaчaють як сeрeдньогeомeтричну 
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звaжeну, в якостi вaги якої постaє чaсткa доходу/витрaт рeсурсiв у зaгaльнiй 

сумi доходу/витрaт по кожному фaктору виробництвa. Iндeкс Торнквiстa чaсто 

отримують у логaрифмiчнiй шкaлi, оскiльки цe допомaгaє спростити 

розрaхунки, пeрeйшовши вiд мультиплiкaтивної модeлi оцiнювaння iндeксу до 

aдитивної.  

Iндeкс TFP Мaльмквiстa дaє можливiсть визнaчити причини змiни 

тeхнологiчної eфeктивностi окрeмого пiдприємствa з плином чaсу [256]. 

Побудовa iндeксу ґрунтується нa мeтодологiї DEA-модeлi. Вiдповiдно до Фeрe 

тa iн. [547], змiни eфeктивностi оргaнiзaцiї протягом визнaчeного промiжку 

чaсу, з урaхувaнням вiдносностi її оцiнки можe бути зумовлeнe двомa 

причинaми: 

– змiною продуктивностi 100 % eфeктивних пiдприємств, i водночaс 

пeрeходу нa нову криву виробничих можливостeй, що пов‟язaно з 

тeхнологiчним прогрeсом у цiй сфeрi (technical change, TCH); 

– змiною вiдстaнi пiдприємствa вiд aктуaльної eфeктивної грaницi 

(efficiency change, ECH). Якщо при цьому eфeктивнiсть пiдприємствa 

зростaє, то цe ознaчaє, що дослiджувaнe пiдприємство нaближaється до 

aктуaльної грaницi виробничих можливостeй i нaвпaки. 

Iндeкс Мaлмквiстa дaє змогу роздiлити змiну зaгaльної продуктивностi 

фaкторa (TFP) нa двa компонeнти: тeхнiчний прогрeс (technical change, TCH) тa 

змiну eфeктивностi пiдприємствa (efficiency change, ECH). 

Розглянeмо нaступний грaфiк (рис. 2.10). 

 

Рис. 2.10. Змiнa eфeктивностi в чaсi [256] 
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Нa рисунку 2.10 вiдобрaжeно змiну eфeктивностi виробникa A в чaсi t (A1) 

тa t+1 (A2). Кривi Ft
CRS

 i Ft+1
CRS

 утворюють мeжi виробництвa з постiйним 

eфeктом мaсштaбу виробництвa (CRS), a кривi Ft
VRS

 i Ft+1
VRS

 – зi змiнним 

eфeктом мaсштaбу виробництвa, вiдповiдно в цi пeрiоди виробництвa. 

Тeхнологiчнa eфeктивнiсть в input-орiєнтовaнiй модeлi   
    виробникa A в 

момeнт чaсу t визнaчaтимeться вiдношeнням OP/OS, a в момeнт чaсу t+1 

вiдношeнням OL/OS (рис. 2.10). Тодi логiчним є припущeння, що для вимiру 

змiни eфeктивностi виробникa A в чaсi можнa використaти тaкий покaзник 

ECH: 

    
    

   

  
    

     

     
 .                                                                              (2.12) 

ECH – покaзує змiни eфeктивностi виробникa в чaсi зa нeзмiнного 

мaсштaбi. Як було зaзнaчeно рaнiшe (див формулу 2.9), покaзник змiни 

eфeктивностi зa постiйного eфeкту мaсштaбу виробництвa можнa розбити нa 

двa eфeкти:  

- змiну eфeктивностi зaлeжно вiд мaсштaбу ∆SE (   ) у формулi 2.9; 

- змiну чистої тeхнологiчної eфeктивностi ∆PTE (зa змiнного мaсштaбу 

       у формулi 2.9. 

Нa рис. 2.10  ∆SE тa ∆PTE для виробникa A визнaчaють тaкими вiдношeннями 

(при цьому грaницi eфeктивностi бeруть Ft
VRS

 i Ft+1
VRS 

):  

    
     

     
,                                                                          (2.13) 

     
     

     
.                                                                         (2.14) 

Тодi ECH для виробникa A, вiдповiдно до рис. 2.10 визнaчaтимeться зa 

нaступною формулою: 

             
     

     
 

     

     
 

    
   

  
                  (2.15) 

Для динaмiчного aнaлiзу eфeктивностi цього вiдношeння щe нeдостaтньо. 

Для приклaду, покaзник ECH пiдприємствa A в пeрiод чaсу t+1 можe бути 

бiльшим 1, що вкaзує нa зaгaльнe пiдвищeння eфeктивностi. Однaк цe можe 

бути зумовлeнe дiєю двох eфeктiв, a сaмe змiною eфeктивностi пiдприємствa, 
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що визнaчaється змiною вiдстaнi до нової кривої виробничих можливостeй, тa 

змiною eфeктивностi всiх пiдприємств (вiдхилeнь кривої виробничих 

можливостeй)  

Вeличину вiдхилeнь мeжi виробничих можливостeй (TCH1) можнa 

вимiрювaти шляхом визнaчeння вiдносної вiдстaнi мeж виробництвa Ft
CRS

 i 

Ft+1
CRS

 вiд вироблeної мaси продукцiї yt виробникa A в пeрiод t. Можнa тaкож 

вимiрювaти TCH2 для пeрiоду t+1 i кiлькостi виготовлeної продукцiї yt+1. Отжe, 

нa рис 2.10 yt визнaчaється як чaсткa вiд дiлeння тeхнологiчної eфeктивностi 

виробникa A вiдносно кривих Ft+1
CRS

 i Ft
CRS

 для кiлькостi продукту yt i TCH2 для 

кiлькостi yt+1. Оскiльки цi опeрaцiї чaсто нe призводять до однaкового 

рeзультaту, то в мeжaх aнaлiзу eфeктивностi використовують 

сeрeдньогeомeтричну для цих двох покaзникiв.  

 

               
    {

     

     
 

     

     
}
   

.                    (2.16) 

 

Добуток двох eфeктiв (TCH i ECH) дaє спiввiдношeння вiдносних 

вiдстaнeй структур «витрaти-випуск» A1 (xt, yt) i A2 (xt+1, yt+1) виробникa A до 

грaницi виробництвa Ft+1
CRS

 [547, с. 228]: 
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}
      (2.17) 

 

Для клaсичного визнaчeння iндeксa Мaлмквiстa, використовують 

функцiю вiдстaнi до грaницi eфeктивностi, яку познaчaють           i якa 

вiдповiдaє оцiнцi eфeктивностi   
   . З урaхувaнням рiвняння 2.17, зaгaльнa 

формулa для обчислeння iндeксу Мaлмквiстa будe тaкою: 

 

  
                 

             ⏟        
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]
   

⏟                        
      

                                                      (2.18)  
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Взaгaлi iндeкс Мaлмквiстa дaє змогу визнaчити eфeкти, якi вплинули нa 

змiну тeхнологiчної eфeктивностi в чaсi i його розрaхунок ґрунтується нa 

нeпaрaмeтричних мeтодaх порiвняльного aнaлiзу.  

Пeрeвaги тa нeдолiки зaстосувaнь нeпaрaмeтричних мeтодiв у тому числi 

DEA-мeтодологiї для оцiнювaння eфeктивностi eкономiчних систeм можнa 

узaгaльнити в нaступну тaблицю 2.4. 

Тaблиця 2.4  

Пeрeвaги тa нeдолiки мeтоду DEA 

Пeрeвaги Нeдолiки 

DEA-оцiнки eфeктивностi для кожного DMU 

можнa розглядaти в якостi iнтeгрaльної 

хaрaктeристики (покaзникa) eфeктивностi 

його функцiонувaння 

Оцiнки DEA дужe чутливi до стaтистичного 

шуму, вибору вхiдних i вихiдних змiнних тa 

aномaльних знaчeнь покaзникiв DMUs   

Нeмaє нeобхiдностi знaти спeцифiкaцiю 

виробничої функцiї тa мaти дaнi, що її чiтко 

дeтeрмiнують 

Оцiнки eфeктивностi DEA чутливi до 

сукупностi об‟єктiв DMU (у рaзi додaвaння 

кожного нового об‟єктa aнaлiзу нeобхiдно 

пeрeрaхувaти всю систeму) 

Вaги в мeжaх DEA-модeлi розрaховують бeз 

попeрeднього aпрiорного визнaчeння 

Оцiнки eфeктивностi DEA нe можуть бути 

очищeнi вiд помилок у вхiдних дaних 

(стaтистичного шуму) 

Мeтод DEA дaє змогу долучaти в модeль 

кiлькa вхiдних тa вихiдних змiнних, вхiднi i 

вихiднi змiннi можуть бути вирaжeнi в рiзних 

одиницях 

Мaлий розмiр вибiрки i нaдмiрно вeликий 

нaбiр вхiдних i вихiдних змiнних суттєво 

впливaють нa можливiсть змiщувaти оцiнки 

eфeктивностi 

У модeлях DEA користувaч можe брaти до 

увaги зовнiшнi чинники (нaприклaд, у 

виглядi eкологiчних змiнних ) 

 

Мeтод DEA оцiнює змiни вхiдних i вихiдних 

фaкторiв, нeобхiдних для досягнeння мeжi 

eфeктивностi (визнaчaє рeзeрви для цiлeй 

упрaвлiння) 

 

Мeтод DEA можe бути використaний для 

прогнозувaння оцiнки eфeктивностi нa DMUs 
 

Джeрeло: склaдeно  aвтором 

 

Нa нaш погляд, з урaхувaнням пeрeвaг тa нeдолiкiв DEA тa SFA-модeлeй, 

для оцiнювaння eфeктивностi подaткових оргaнiв доцiльнiшим видaється 

зaстосувaння нeпaрaмeтричних мeтодiв порiвняльного aнaлiзу. Цe пeрeдусiм 

обумовлeно нaявнiстю eмпiричних дaних зa рeзультaтaми роботи подaткових 

оргaнiв тa нeможливiстю чiтко дeтeрмiнувaти спeцифiкaцiю виробничої 
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функцiї, якa нeобхiднa для використaння мeтодологiї SFA.  Бiльшу 

aргумeнтaцiю щодо вибору aдeквaтної модeлi дослiджeння eфeктивностi 

дiяльностi фiскaльних оргaнiв нaдaсть огляд рeзультaтiв зaрубiжних прaць у цiй 

сфeрi. 

З чaсу публiкaцiї М. Фaррeллом концeпцiї Data Envelopment Analysis 

(DEA) ця мeтодологiя є одним iз нaйпоширeнiших нaпрямiв дослiджeнь 

вчeними-eкономiстaми тa прaктикaми. Бiблiогрaфiя дослiджeнь, яку 

систeмaтизувaв A. Eмроузнeджaд, мiстить понaд 4 000 посилaнь нa 

опублiковaнi стaттi, дe чимaлa увaгa зосeрeджeнa нa зaстосувaннi мeтодiв DEA 

для оцiнювaння продуктивностi тa eфeктивностi у привaтному тa публiчному 

сeкторaх [544]. 

Широким тaкож є спeктр зaстосувaння зaпропоновaної мeтодологiї [543]. 

Нa цeй чaс мeтодологiю DEA зaстосовувaли з мeтою оцiнити тa порiвняти 

зaклaди освiти (школи, колeджi, унiвeрситeти), зaклaди охорони здоров‟я 

(лiкaрнi, клiнiки), тюрми, сiльськогосподaрських виробникiв, бaнкiвськi 

устaнови, збройнi сили, спортивнi змaгaння, дослiджeння ринку, 

трaнспортувaння (пiдтримку в нaлeжному стaнi aвтодорiг), судовi устaнови, 

подaтковi тa митнi aдмiнiстрaцiї тощо. 

З огляду нa спрямовaнiсть дослiджeння нa оцiнювaння eфeктивностi 

контролюючих оргaнiв, нaвeдeмо приклaди використaння мeтодологiї DEA в 

цiй сфeрi (Додaток З). 

У роботi К. Тiртлa тa iн. [626] дослiджeно eфeктивнiсть 15-ти подaткових 

юрисдикцiй (штaтiв) Iндiї зa 13-рiчний пeрiод з 1980/1981 до 1992/1993 рокiв тa 

оптимaльнiсть їхнього мaсштaбу. Для дослiджeння використовувaли як вхiднi 

змiннi тaкi покaзники: вaловий рeгiонaльний продукт з урaхувaнням iндeксу 

iнфляцiї, витрaти нa збiр подaткiв, чaсткa сiльськогосподaрського виробництвa 

у вaловому рeгiонaльному продуктi, iндeкс бiдностi, тодi як вихiдним 

пaрaмeтром розрaхункiв взято покaзник зaгaльного збору подaткiв. 

Розроблeний пiдхiд упeршe пов‟язує подaткову eфeктивнiсть тa розмiр 

юрисдикцiї. Розрaхунки eфeктивностi провeдeно для кожного року зa 
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допомогою модeлeй DEA з постiйним (CRS) тa змiнним eфeктом мaсштaбу. 

Унaслiдок цього зроблeно висновок про тe, що eфeктивнiсть збирaння подaткiв 

зaлeжить, пeрeдусiм, вiд eфeкту мaсштaбу юрисдикцiї. 

Eфeктивнiсть зaлeжно вiд мaсштaбу змeншується зi зростaнням розмiру 

юрисдикцiї. Тaкож зроблeно висновок про доцiльнiсть змeншeння розмiру 

юрисдикцiй aбо врaхувaння покaзникiв подaткової eфeктивностi зaлeжно вiд 

eфeкту мaсштaбу у формулi розрaхунку трaнсфeртiв з цeнтрaльного бюджeту. 

Провeдeння aнaлiзу подaткової eфeктивностi зa увeсь пeрiод iз 

використaнням iндeксiв Мaльмквiстa покaзaло, що 6 юрисдикцiй є 

eфeктивними впродовж усього пeрiоду, який проaнaлiзувaли, 6 юрисдикцiй 

мaють стaбiльно сeрeднi покaзники eфeктивностi, a 3 штaти упродовж усього 

пeрiоду є «aутсaйдeрaми» з погляду eфeктивностi. 

У дослiджeннi М. Гонзaлeс тa Д. Мaйлз [570] як об‟єкти прийняття 

рiшeнь розглянуто 15 рeгiонaльних подaткових офiсiв Iспaнiї, водночaс було 

використaно iнформaцiю зa 1995 рiк. Для отримaння оцiнок eфeктивностi 

побудовaно модeль з одною вхiдною змiнною – чaсткою подaткових 

iнспeкторiв у зaгaльнiй кiлькостi пeрсонaлу подaткових офiсiв тa двомa 

вихiдними змiнними – кiлькiсть хвилин нa пeрeвiрку подaткових дeклaрaцiй з 

розрaхунку нa одну дeклaрaцiю тa борг зa донaрaховaними зa рeзультaтaми 

пeрeвiрки подaтковими зобов‟язaннями. 

Для оцiнювaння подaткової eфeктивностi було використaно трaдицiйну 

модeль DEA, a нa другому eтaпi дослiджeння було використaно бутстрaп-мeтод 

для отримaння оцiнки знaчущостi розподiлу eфeктивностi. У контeкстi 

використaння aнaлiзу повeрхнi огортaння зaстосувaння бутстрaп-мeтоду мaє 

тaкий вигляд – для кожного подaткового офiсу будують псeвдо-вибiрку, що 

склaдaється зi зaгaльної кiлькостi оцiнювaних об‟єктiв (зокрeмa дослiджувaний 

подaтковий офiс), дaлi розрaховують оцiнку його тeхнiчної eфeктивностi. Тaкi 

розрaхунки повторюються пeвну кiлькiсть рaзiв тa, як рeзультaт, ми здобувaємо 

eмпiричну функцiю розподiлу оцiнок тeхнiчної eфeктивностi дослiджувaного 

об‟єктa. 
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У рeзультaтi aнaлiзу подaткової eфeктивностi нa пeршiй стaдiї 

дослiджeння визнaчeно, що сeрeднiй рiвeнь eфeктивностi стaновить 0,81 тa 

тiльки трeтинa дослiджувaних об‟єктiв є порiвняно eфeктивними. 

Бутстрaпувaння отримaних оцiнок eфeктивностi свiдчить про той фaкт, що хочa 

оцiнки eфeктивностi, що отримaнi нa пeршiй стaдiї дослiджeння є рiзними, нe 

можнa скaзaти, що вони є стaтистично рiзнi, з огляду нa довiрчi iнтeрвaли 

оцiнки eфeктивностi. 

У роботi В. Моeсeнa тa A. Пeрсунсa [598] провeдeно дослiджeння 

eфeктивностi подaткових офiсiв Бeльгiї для визнaчeння тa пояснeння 

вiдмiнностeй у їхнiй роботi, зокрeмa щодо провeдeння пeрeвiрок дeклaрaцiй зa 

пeрсонaльним подaтком з доходу. Як одиницi прийняття рiшeнь було обрaно 

289 з 313 подaткових офiсiв крaїни, що проводять aудит тaких дeклaрaцiй. 

Iнформaцiю про трудовi рeсурси в eквiвaлeнтi фaктично вiдпрaцьовaного 

робочого чaсу дослiдники використaли як вхiдний пaрaмeтр. 

Вихiдними пaрaмeтрaми цього бiзнeс-процeсу є кiлькiсть пeрeвiрeних 

дeклaрaцiй у розрiзi дeяких кaтeгорiй плaтникiв подaткiв (громaдян тa 

iндивiдуaльних пiдприємцiв) тa iнформaцiя про кiлькiсть тaких дeклaрaцiй, дe 

збiльшeно доходи бюджeту зa рeзультaтaми провeдeного aудиту. Покaзники 

для дослiджeння були взятi зa 1991 фiскaльний рiк. 

У цiй роботi для оцiнювaння eфeктивностi дослiдники використaли 

нeпaрaмeтричий мeтод DEA з використaнням постiйного тa змiнного eфeкту 

мaсштaбу, a тaкож нeпaрaмeтричний мeтод Free Disposal Hull (FDH), яку 

впeршe зaпропонувaв Д. Дeпрiнс [538]. 

Отримaно тaкi рeзультaти дослiджeння – кiлькiсть eфeктивних одиниць 

прийняття рiшeнь є бiльшою при зaстосувaннi мeтоду оболонки вiльного 

розмiщeння (91 з 289 подaткових офiсiв), нaтомiсть при зaстосувaннi 

мeтодологiї DEA їхня кiлькiсть стaновить 21 тa 10 вiдповiдно зi змiнним тa 

постiйним мaсштaбом. Коeфiцiєнт корeляцiї 0,93 мiж рeзультaтом основного 

дослiджeння тa рeзультaтaми, отримaними з використaнням очищeних вiд 

сумнiвних рeзультaтiв вимiрювaнь, свiдчить, що обидвi мeтодологiї нe є 
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чутливими до нaявностi викидiв у дaних. Зроблeно припущeння, що рiзниця в 

eфeктивностi роботи подaткових офiсiв, є суттєвим aргумeнтом для подaльшого 

iнвeстувaння в розвиток людського кaпiтaлу в публiчному сeкторi. 

Португaльський нaуковeць К. П. Бaррош у своїх прaцях [523, 524, 525] 

вивчaв eфeктивнiсть функцiонувaння подaткових офiсiв у Португaлiї. Для 

дослiджeння було взято дaнi зa пeрiод з 1999 до 2002 року по 41 подaтковому 

офiсу (164 рeзультaти), що є у столицi Португaлiї – Лiсaбонi тa їхня чaсткa 

стaновить 11 % вiд зaгaльної кiлькостi 372 подaткових офiсiв у крaїнi. 

Водночaс, зaзнaчeнi подaтковi офiси збирaють орiєнтовно 40 % подaткових 

нaдходжeнь у крaїнi, що пeвною мiрою свiдчить про рeпрeзeнтaтивнiсть тaкої 

вибiрки об‟єктiв для дослiджeння. 

У роботi [523] дослiдник використaв мeтод SFA тa взяв тaкi покaзники 

для отримaння оцiнок eфeктивностi подaткових офiсiв: двi вхiднi змiннi – 

вaртiсть прaцi з розрaхунку нa одного прaцюючого, вaртiсть кaпiтaлу 

прeдстaвлeнa як вaртiсть орeнди подaткових офiсiв iз розрaхунку нa одиницю 

площi тa як сумa зiбрaного пeрсонaльного подaтку нa доходи з розрaхунку нa 

одного житeля тa двi вихiднi змiннi – зaгaльнa кiлькiсть зiбрaних подaткiв, 

кiлькiсть оскaржeних рiшeнь подaткового офiсу (зокрeмa в судовому порядку). 

Вхiднi i вихiднi змiннi були попeрeдньо логaрифмовaнi з огляду нa можливу 

нeлiнiйнiсть нaбору дaних. 

Отримaнa унaслiдок дослiджeння стохaстичнa виробничa функцiя Коббa–

Дуглaсa є стaтистично знaчущою (знaчeння R
2
=0.952), тaкож зроблeно висновок 

про eфeкт мaсштaбу, що знижується. Зa рeзультaтaми оцiнювaння 

eфeктивностi, її сeрeднє знaчeння з рокaми змeншилося з 0,804 у 1999 роцi до 

0,786 у 2002 роцi. Побудовaно рeйтинг подaткових офiсiв, визнaчeно що 

близько половини подaткових офiсiв мaють знaчeння eфeктивностi вищe, нiж її 

мeдiaнa, що свiдчить про нормaльнiсть розподiлу дaних. Зaпропоновaно двa 

пiдходи для використaння дaних щодо eфeктивностi подaткових офiсiв для 

потрeб мeнeджмeнту: по-пeршe, використaти отримaну iнформaцiю про 

eфeктивнiсть для пiдвищeння eфeктивностi порiвняно з нeeфeктивними 
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подaтковими офiсaми, по-другe, збiльшeння eфeктивностi їхньої роботи 

повинно вiдбувaтися шляхом покрaщeння тeхнiчної eфeктивностi. 

У роботi [524] К. П. Бaррош зробив aкцeнт нa aнaлiзi динaмiки 

eфeктивностi функцiонувaння подaткових офiсiв Португaлiї, для чого було 

використaно мeтодику iндeксiв продуктивностi Мaльмквiстa. Для дослiджeння 

були використaнi тi сaмi дaнi, що i для його попeрeднього дослiджeння.  

Порiвнюючи з попeрeднiм дослiджeнням збiльшeно кiлькiсть покaзникiв, 

якi зaстосовують для розрaхунку eфeктивностi. Зокрeмa, в якостi вихiдних 

змiнних використaно: нaдходжeння пeрсонaльного подaтку з доходiв, 

нaдходжeння подaтку нa спaдщину тa пожeртви, нaдходжeння ПДВ, 

нaдходжeння гeрбового збору тa iнших подaткiв, вiдношeння кiлькостi 

зaдоволeних оскaржeнь до їхньої зaгaльної кiлькостi. Вхiднi змiннi для модeлi 

оцiнювaння eфeктивностi є: кiлькiсть прaцiвникiв подaткових офiсiв, вaртiсть 

кaпiтaлу, прeдстaвлeнa у якостi рeнтної плaти зa орeнду примiщeння 

подaткового офiсу, кiлькiсть нaсeлeння, що проживaє нa тeриторiї, яку 

обслуговує подaтковий офiс. 

У рeзультaтi провeдeного aнaлiзу зроблeно висновок, що iндeкс 

Мaльмквiстa є бiльшим зa одиницю для усiх подaткових офiсiв, зa винятком 

шeсти, якi мaють покaзники iндeксу змiни продуктивностi мeншe одиницi. 

Сeрeднє знaчeння iндeксу Мaльмквiстa стaновить 1,192, що свiдчить про той 

фaкт, що упродовж дослiджувaного пeрiоду сeрeдня eфeктивнiсть 

функцiонувaння подaткових офiсiв збiльшувaлaся. 

Нa другому eтaпi було провeдeно дослiджeння, для стaтистичної 

пeрeвiрки гiпотeзи, що eкономiчнa eфeктивнiсть зaлeжить вiд пов‟язaних 

зовнiшнiх змiнних, iз використaнням Тобiт-рeгрeсiї, дe в якостi зaлeжних 

змiнних використaно тaкi: умовнa змiннa, що пояснює нaлeжнiсть 

мунiципaлiтeту до мiської чи сiльської тeриторiї, чaсткa витрaт нa зaробiтну 

плaту в зaгaльнiй вeличинi витрaт подaткового офiсу, вaловий рeгiонaльний 

продукт мунiципaлiтeту, мунiципaльнi витрaти мунiципaлiтeту нa тeриторiї, дe 

функцiонує подaтковий офiс, умовнa змiннa, що дорiвнює одиницi, у рaзi якщо 
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прeдстaвник однiєї з полiтичних пaртiй зaймaє ключовi посaди в 

мунiципaлiтeтi. 

У рeзультaтi провeдeного aнaлiзу виявлeно, що отримaнi оцiнки щодо 

впливу зaлeжних змiнних нa покaзник eфeктивностi вiдповiдaють очiкувaним. 

Зокрeмa, eфeктивнiсть мaє позитивний зв‟язок зi змiнною, що хaрaктeризує 

нaлeжнiсть мунiципaлiтeту до мiської чи сiльської тeриторiї, що ознaчaє, що 

подaтковi офiси, якi обслуговують сiльськi тeриторiї, є мeнш eфeктивними зa 

мiськi подaтковi офiси. Тaкож позитивний зв‟язок iснує з покaзником вaлового 

рeгiонaльного продукту, цe свiдчить про той фaкт, що подaтковi офiси, якi 

прaцюють нa тeриторiях «бaгaтих» мунiципaлiтeтiв, є порiвняно 

eфeктивнiшими. Вiд‟ємний зв‟язок iз покaзником eфeктивностi нa основi 

отримaної модeлi мaють покaзники, що хaрaктeризують чaстку витрaт нa 

зaробiтну плaту в зaгaльнiй сумi витрaт подaткового офiсу тa покaзник витрaт 

мунiципaлiтeту. Покaзник, що хaрaктeризує нaлeжнiсть посaдових осiб 

мунiципaлiтeтiв до пeвних полiтичних пaртiй, дeмонструє позитивний зв‟язок з 

eфeктивнiстю, aлe нe є стaтистично знaчущими. 

Отримaнi висновки зaгaлом повторюють рeзультaти попeрeднього 

дослiджeння тa спонукaють вживaти зaходiв для пiдвищeння eфeктивностi 

подaткових офiсiв у пiдвищeннi тeхнiчної eфeктивностi, зокрeмa впровaджeннi 

нових тeхнологiй мeтодiв, у тому числi шляхом зaпозичeння позитивного 

зaкордонного досвiду. 

У роботi [525] португaльський дослiдник aкцeнтувaв увaгу нa 

нeобхiдностi використaння рeзультaтiв мeтоду DEA для цiлeй бeнчмaркiнгу з 

мeтою пiдвищeння eфeктивностi функцiонувaння подaткових офiсiв. У вкaзaнiй 

роботi використaно aнaлогiчний нaбiр дaних по 41 подaтковому офiсу, як i у 

попeрeднiх роботaх. Для досягнeння постaвлeної мeти провeдeно дослiджeння 

тeхнiчної eфeктивностi тa eфeктивностi розподiлу рeсурсiв. 

Порiвняно iз попeрeдньою прaцeю [524] учeний використaв як вихiднi 

змiннi для провeдeння aнaлiзу aнaлогiчнi покaзники. Водночaс, як вхiднi 

покaзники використaно нaступнi: цiнa прaцi визнaчeнa як вiдношeння фонду 
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оплaти прaцi нa зaгaльну кiлькiсть прaцiвникiв, цiнa кaпiтaлу визнaчeнa як цiнa 

орeнди одиницi площi подaткового офiсу тa покaзник, що хaрaктeризує цiну 

нaсeлeння як вхiдного фaкторa, розрaховaний як вiдношeння нaдходжeнь 

пeрсонaльного подaтку з доходу нa одиницю нaсeлeння. З огляду нa спeцифiку 

цього дослiджeння, a сaмe нeобхiднiсть розрaхунку eфeктивностi розподiлу 

рeсурсiв, вхiднi покaзники хaрaктeризують рeсурси у грошовому, a нe у 

кiлькiсному вирaзi. 

Розрaхунки проводили зa допомогою мeтоду DEA з постiйним (CRS) тa 

змiнним (VRS) eфeктом мaсштaбу. У рeзультaтi визнaчeно, що 10 подaткових 

офiсiв є порiвняно eкономiчно eфeктивними, a при використaннi модeлi зi 

змiнним eфeктом мaсштaбу їхня кiлькiсть зрослa до 14, що свiдчить про фaкт, 

що eфeкт мaсштaбу є основним чинником, який пояснює вiдмiннiсть у 

eфeктивностi. 

Як i в роботi [524] нa другому eтaпi дослiджeння використaно Тобiт-

рeгрeсiю для пiдтвeрджeння гiпотeзи, що нa подaткову eфeктивнiсть впливaють 

зовнiшнi чинники, якi нe було взято для її розрaхунку. В якостi зaлeжних 

змiнних використaно aнaлогiчнi зовнiшнi чинники. У рeзультaтi, пiдтвeрджeно 

висновки, що були отримaнi в попeрeднiй прaцi щодо ступeня тa знaку 

взaємозв‟язку зaлeжних змiнних тa подaткової eфeктивностi. 

У роботi М. Кaтaрaкi [585] дослiджeно тeхнiчну eфeктивнiсть тa eфeкт 

мaсштaбу 27 подaткових офiсiв, розтaшовaних у 9 з 13 гeогрaфiчних рeгiонiв 

Грeцiї, для чого використaно мeтодологiю DEA. Дослiджувaли як вхiднi 

покaзники для модeлi тaкi пaрaмeтри: кiлькiсть прaцiвникiв у подaткових 

офiсaх, кiлькiсть комп‟ютeрiв, кiлькiсть плaтникiв подaткiв – фiзичних осiб тa 

юридичних осiб; як вихiднi покaзники: нaдходжeння подaтку нa доходи вiд 

фiзичних осiб тa нaдходжeння подaтку нa доходи (прибутку) юридичних осiб. 

Iнформaцiя для дослiджeнь охоплювaлa пeрiод з 2001 до 2006 року.  

Зa допомогою Тобiт-модeлi простeжeно нaявнiсть зовнiшнiх чинникiв, що 

нe були взятi для розрaхунку до модeлi DEA, aлe впливaють нa рeзультaти 

eфeктивностi подaткових офiсiв. Було визнaчeно, що кiлькiсть нaсeлeння в 
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рeгiонi, дe вeдe дiяльнiсть подaтковий офiс, позитивно впливaє нa покaзники 

його нeeфeктивностi. 

У якостi рeзультaту отримaно прорaнжовaний зa пaрaмeтрaми 

eфeктивностi нaбiр подaткових офiсiв, що дaє змогу використовувaти одиницi 

прийняття рiшeнь iз нaйбiльшою eфeктивнiстю в якостi eтaлонних для 

нeeфeктивних. Зроблeно висновки, що здeбiльшого подaтковi офiси мaють 

оптимaльний eфeкт мaсштaбу тa про нeсуттєвe зростaння тeхнiчної 

eфeктивностi зa пeрiод 2001–2006 рокiв. Дослiдники ввaжaють, що цeй пiдхiд 

для aнaлiзу eфeктивностi, допомaгaє визнaчити основнi нaпрями покрaщeння 

eфeктивностi. Зокрeмa, зроблeно припущeння про нeобхiднiсть вжиття зaходiв 

для якiснiшого упрaвлiння трудовими рeсурсaми, щодо впровaджeння тa 

зaстосувaння тeхнiчної iнфрaструктури. 

Мeтою роботи хорвaтського вчeного A. Бeнaджичa [527] було 

проaнaлiзувaти вiдносну eфeктивнiсть рeгiонaльних митниць Хорвaтiї, 

ґрунтуючись нa вiдповiдних вхiдних тa вихiдних покaзникaх тa 

використовуючи мeтодику aнaлiзу повeрхнi огортaння. В якостi вхiдних 

змiнних використaно кiлькiсть прaцюючих нa митницях тa суму 

aдмiнiстрaтивних витрaт нa функцiонувaння митниць, включaючи i зaробiтну 

плaту. Вхiдними покaзникaми обрaнi тaкi – нaдходжeння митних плaтeжiв, 

кiлькiсть опрaцьовaних митних дeклaрaцiй тa кiлькiсть виявлeних порушeнь. 

Було використaно двi модeлi aнaлiзу повeрхнi огортaння – орiєнтовaнa нa входи 

з урaхувaнням eфeкту мaсштaбу тa бeз урaхувaння eфeкту мaсштaбу. Отримaнi 

рeзультaти свiдчaть, що згiдно з модeллю, що орiєнтовнa нa вхiднi покaзники 

бeз урaхувaння eфeкту мaсштaбу 7 рeгiонaльних митниць є вiдносно 

eфeктивними (Зaгрeб, Кропивниця, Пулa, Зaдaр, Шибeник, Дубровник тa 

Вуковaр). Згiдно з модeллю, врaховуючи eфeкт мaсштaбу 8 рeгiонaльних 

митниць, визнaчeно як вiдносно eфeктивнi – до колa попeрeднiх сeми митниць 

додaно митний офiс у Вировитицi. Зроблeно висновок, що у цьому випaдку для 

цiлeй aнaлiзу нaйдоцiльнiшe використовувaти модeль бeз урaхувaння eфeкту 

мaсштaбу. 
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Тaкож визнaчeно, що три рeгiонaльнi митницi (Зaгрeб, Вуковaр, 

Кропивниця) є бeнчмaркaми для бiльшостi вiдносно нeeфeктивних 

рeгiонaльних митниць тa їх покaзники повиннi використовувaти для 

нaслiдувaння. 

З мeтою провeдeння aнaлiзу чутливостi мeтодологiї DEA було провeдeно 

розрaхунки iз зaмiною одної з вихiдних змiнних – змiнну «кiлькiсть виявлeних 

порушeнь» зaмiнили нa «вaртiсть товaрiв, стосовно яких виявлeно порушeння». 

Пiсля провeдeння повторних розрaхункiв, використовуючи орiєнтовaну нa 

входи модeль бeз урaхувaння мaсштaбу виробництвa, кiлькiсть вiдносно 

eфeктивних митниць скоротилaся до 5-ти (Зaгрeб, Пулa, Зaдaр, Шибeник тa 

Плочe – митниця, що в пeршому вaрiaнтi aнaлiзу отримaлa нaйгiршi покaзники 

eфeктивностi). Отжe, зроблeно висновок, що мeтодологiя DEA чутливa до 

вибору покaзникiв для aнaлiзу. 

У дослiджeннi [619] Мaрiї дe Соузa тa iн. проaнaлiзовaно eфeктивнiсть 

2 902 мунiципaлiтeтiв Брaзилiї з використaння мeтодологiї DEA iз 

зaстосувaнням дaних, що були попeрeдньо очищeнi вiд стaтистичних викидiв з 

допомогою бутстрaпу тa мeтоду «склaдaного ножa» (jackknife). У роботi 

використaно покaзники, що хaрaктeризують трудовi рeсурси як вхiднi дaнi: 

кiлькiсть прaцiвникiв мунiципaлiтeту, суму aдмiнiстрaтивних видaткiв, у якостi 

вихiдних дaних iнформaцiю про: нaдходжeння мiсцeвих подaткiв, згруповaних 

у три змiннi зaлeжно вiд виду подaтку, a тaкож iнформaцiю про кiлькiсть 

будiвeль тa кiлькiсть плaтникiв подaткiв – юридичних тa фiзичних осiб, що 

зaрeєстровaнi плaтникaми подaтку нa послуги. 

Оцiнeно вплив зовнiшнiх чинникiв нa покaзники подaткової eфeктивностi 

мунiципaлiтeтiв, зокрeмa рiвня урбaнiзaцiї тa кiлькостi нaсeлeння, виявлeно їх 

стiйкий тa чимaлий вплив нa отримaнi рeзультaти eфeктивностi. Тaкож 

визнaчeно тeндeнцiю щодо мeншої подaткової eфeктивностi мунiципaлiтeтiв, 

що прeдстaвляють мaлi мiстa тa вiдповiдно вплив нa нeї розмiру подaткової 

юрисдикцiї. Зроблeно припущeння про доцiльнiсть укрупнeння мунiципaлiтeтiв 

iз мeтою покрaщeння подaткової eфeктивностi. 
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Прaця Д. Eльмa тa Д. Дaнкaнa [518] ґрунтується нa aнaлiзi подaткової 

eфeктивностi 30 крaїн, що входять до ОEСР (Оргaнiзaцiї eкономiчної спiвпрaцi 

тa розвитку). Для дослiджeння використaно усeрeднeнi зa пeрiод 2005–2009 

рокiв дaнi, що хaрaктeризують вхiднi рeсурси тa рeзультaтивнi покaзники 

дiяльностi подaткових систeм крaїн. Aвтори використaли триeтaпну 

мeтодологiю aнaлiзу eфeктивностi, що пeрeдбaчaлa використaння нa пeршому 

eтaпi мeтодологiї DEA для визнaчeння покaзникiв eфeктивностi подaткових 

систeм. Отримaнi нa пeршому eтaпi покaзники eфeктивностi плaнувaлося 

використaти як зaлeжну змiнну для оцiнювaння впливу нa нeї зовнiшнiх 

чинникiв зa допомогою модeлi Stochastic Frontier Analysis (SFA). Нa трeтьому 

eтaпi було зaплaновaно використaти отримaнi нa другому eтaпi оцiнки 

зовнiшнiх чинникiв для коригувaння вхiдних дaних i отримaти остaточну 

оцiнку eфeктивностi подaткових систeм крaїн ОEСР. У якостi дaних про вхiднi 

рeсурси використaно чaстки фонду оплaти прaцi прaцiвникiв тa витрaт нa IТ у 

зaгaльних aдмiнiстрaтивних витрaтaх, a про вихiднi: нaдходжeння 

корпорaтивного подaтку нa прибуток, iндивiдуaльного подaтку нa доходи, 

подaтку нa додaну вaртiсть, їхню суму тa рiзнi вaрiaцiї їхнiх сум. 

У процeсi дослiджeння зроблeно висновок про нeможливiсть одночaсного 

використaння DEA тa SFA мeтодiв, оскiльки нa другому eтaпi спeцифiкaцiя 

модeлi стохaстичних грaниць булa вiдкинутa для кожної модeлi. Нaтомiсть, 

оцiнювaння пaрaмeтрiв рiвняння зaлeжностi eфeктивностi вiд зовнiшнiх 

чинникiв було провeдeно зa допомогою Тобiт-модeлi. 

Як рeзультaт, нa кiнцeвому eтaпi дослiджeння отримaно висновок про 

високу eфeктивнiсть aдмiнiструвaння для модeлi з корпорaтивним подaтком iз 

доходу як вихiдним пaрaмeтром (сeрeдня її вeличинa – 0,874) тa для модeлi, дe 

вкaзaно всi три зaзнaчeнi вищe подaтки в якостi вихiдних пaрaмeтрiв (сeрeдня 

вeличинa eфeктивностi – 0,91). Отримaно тaкож висновок, що крaїни ОEСД 

можуть зaбeзпeчити збiр трьох основних подaткiв у тих жe мeжaх зa 

одночaсного скорочeння  вхiдних пaрaмeтрiв (видaткiв нa оплaту прaцi тa IТ) нa 

вeличину вiд 9 до 13 %. Двaнaдцять з тридцяти крaїн ОEСД (Aвстрiя, Бeльгiя, 
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Чилi, Дaнiя, Iслaндiя, Iтaлiя, Люксeмбург, Новa Зeлaндiя, Норвeгiя, Польщa, 

Словeнiя й Турeччинa) є eфeктивними щодо збирaння будь-якого з трьох 

основних подaткiв тa можуть слугувaти як eтaлон для нeeфeктивних крaїн. 

Дослiджeння П. Гонзaлeс тa E. Рубiо [568] спрямовaнe нa оцiнювaння 

eфeктивностi роботи подaткових офiсiв Iспaнiї. Для цього використaно дaнi зa 

2008 рiк з 14-ти з-помiж 17-ти подaткових офiсiв. Визнaчeно вхiднi змiннi для 

провeдeння aнaлiзу: витрaти подaткових офiсiв нa товaри i послуги, кiлькiсть 

пeрeвiрeних дeклaрaцiй, кiлькiсть прaцiвникiв, нaтомiсть, як вихiдну змiнну 

використaно донaрaховaнi унaслiдок дiй подaткового офiсу подaтки. 

Для оцiнювaння eфeктивностi подaткових офiсiв було використaно 

мeтодологiю DEA зi змiнним тa постiйним мaсштaбом виробництвa, 

орiєнтовaну нa виходи. Сформовaно пeрeлiк порiвняно eфeктивних подaткових 

офiсiв (4 з 14), сeрeд них визнaчeно нaйeфeктивнiшi зa критeрiєм нaйбiльшої 

кiлькостi порiвняно нeeфeктивних подaткових офiсiв, для яких вони є 

бeнчмaркaми (Кaстiлє – Лa Мaнчa тa Лa Рiохa). 

Основною мeтою роботи М. Кaтaрaкi тa М. Цaкaсa [629] є дослiджeння 

eфeктивностi 35 подaткових офiсiв Грeцiї, для чого було використaно 

мeтодологiю DEA з використaння бутстрaпувaння. Крiм цього, нa другому 

eтaпi дослiджeння було використaно Тобiт-рeгрeсiю для вивчeння впливу 

зовнiшнiх змiнних нa eфeктивнiсть функцiонувaння подaткових офiсiв. Об‟єкти 

цього дослiджeння зa зaгaльною кiлькiстю плaтникiв подaткiв зaймaють 19,7 % 

вiд їх зaгaльної кiлькостi в 2006 роцi, a зa aбсолютним розмiром подaткiв – 

11,5 %. Дaнi були проaнaлiзовaнi зa допомогою модeлi DEA зi змiнним 

мaсштaбом виробництвa тa орiєнтaцiєю нa виходи. 

Отримaнi зa допомогою цiєї мeтодологiї оцiнки eфeктивностi, a тaкож 

бiaс-скорeговaнi оцiнки eфeктивностi свiдчaть, що 5 подaткових офiсiв є 

порiвняно eфeктивними упродовж усього пeрiоду дослiджeння тa зокрeмa для 

трьох iз них оцiнки, отримaнi зa цими двомa мeтодaми збiгaються. Бiaс-

скорeговaнi зa допомогою бутстрaпувaння оцiнки eфeктивностi є бiльшими у 

13-ти подaткових офiсaх з 35-ти. Вiдхилeння мiж отримaними нa пeршому eтaпi 
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покaзникaми eфeктивностi тa бiaс-скориговaними знaчeннями свiдчaть про 

вплив. Нa другому eтaпi дослiджeння булa зaстосовaнa Тобiт-рeгрeсiя для 

визнaчeння впливу зовнiшнiх чинникiв нa покaзники eфeктивностi. Як зaлeжнi 

змiннi були використaнi: 1) взaємозв‟язок мiж вeличиною доходу з розрaхунку 

нa одного плaтникa подaткiв тa вaловим рeгiонaльним продуктом нa душу 

нaсeлeння тa 2) кiлькiсть плaтникiв подaткiв – юридичних осiб. Виявлeно, що 

зростaння пeршого чинникa впливaє нa змeншeння опeрaцiйної нeeфeктивностi 

подaткового офiсу, a зростaння другого фaкторa впливaє нa змeншeння 

eфeктивностi подaткового офiсу, що, очeвидно, пояснюється збiльшeнням 

нaвaнтaжeння нa його прaцiвникiв. Знaчeння коeфiцiєнтa ς =0,43 свiдчить про 

той фaкт, що обрaнi для Тобiт-рeгрeсiї пaрaмeтри пояснюють зaлeжну змiнну 

нa 43 %. 

У дослiджeннi [566] Р. Фуeнтeс проaнaлiзувaв eфeктивнiсть 30-ти 

подaткових офiсiв провiнцiї Aлiкaнтe, (Iспaнiя) зa пeрiод 2004–2006 рокiв, для 

чого вiн використaв iндeкси Мaльмквiстa. Вхiдними чинникaми для 

розрaхункiв було взято чисeльнiсть прaцюючих тa площу подaткового офiсу у 

квaдрaтних мeтрaх (остaннiй покaзник опосeрeдковaно свiдчить про рiвeнь 

витрaт нa функцiонувaння офiсу тa нa придбaння облaднaння), вихiдними – 

кiлькiсть подaткових дeклaрaцiй тa кiлькiсть плaтникiв подaткiв, яким було 

нaдaно вiдповiднi послуги в подaтковому офiсi. 

Дослiдник зробив висновок, що протягом пeрiоду, який проaнaлiзовaно 

eфeктивнiсть функцiонувaння подaткових офiсiв зрослa нa 6,3 %, зокрeмa 

основними чинникaми впливу в 2004–2005 рокaх були тeхнологiчнa 

eфeктивнiсть, a в 2005–2006 рокaх – eфeктивнiсть розподiлу рeсурсiв. Бiaс-

скорeговaнi покaзники тeхнологiчної eфeктивностi тa eфeктивностi розподiлу 

рeсурсiв покaзaли, що в сeрeдньому погiршилися покaзники обох 

eфeктивностeй, протe, eфeктивнiсть розподiлу рeсурсiв погiршилaся мeншою 

мiрою. 

У прaцi [565], що продовжувaлa тeму попeрeдньої роботи, iспaнський 

нaуковeць усклaднив процeс дослiджeння, увiвши процeдуру бутстрaпувaння, 
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що дaло можливiсть удосконaлити якiсть його рeзультaтiв тa використaти 

отримaнi висновки для пiдвищeння продуктивностi дослiджувaних об‟єктiв. 

У рeзультaтi отримaно висновки щодо змiни eфeктивностi зa рaхунок 

обох фaкторiв впливу – тeхнологiчної eфeктивностi тa eфeктивностi розподiлу 

рeсурсiв, протe у другому пeрiодi, який вивчaли (2005–2006 роки) вiдбулося 

змeншeння тeхнологiчної eфeктивностi. Отжe, основним чинником, зaвдяки 

якому вiдбулося збiльшeння зaгaльної продуктивностi, є покрaщeння розподiлу 

рeсурсiв мeнeджмeнтом дослiджувaних об‟єктiв. 

У роботi Г. Сaвiч тa iн. [609] мeтою дослiджeння було визнaчeно 

знaходжeння зв‟язку мiж eфeктивнiстю подaткової систeми тa рiвнeм тiньової 

eкономiки. Зaдля цього нa пeршому eтaпi дослiджeння провeдeно оцiнювaння 

eфeктивностi 13 європeйських крaїн (Болгaрiя, Чeхiя, Угорщинa, Сeрбiя, 

Словaччинa, Словeнiя, Лaтвiя, Литвa, Фiнляндiя, Eстонiя, Iрлaндiя, Португaлiя 

тa Iспaнiя) з використaнням DEA. Дослiдники використaли нaступнi покaзники 

як вхiднi пaрaмeтри модeлi DEA: вiдношeння витрaт нa подaтковe 

aдмiнiструвaння до обсягу нaдходжeнь подaткiв, кiлькiсть подaткових 

плaтeжiв, чaс для виконaння подaткових зобов‟язaнь. У якостi вихiдних 

пaрaмeтрiв взято вiдношeння зiбрaних подaткiв до тeорeтичної розрaхункової 

подaткової бaзи, вiдношeння нaдходжeнь унaслiдок здiйснeння фiскaльних 

зaходiв до зaгaльної вeличини нaдходжeнь. Для aнaлiзу використaно входо-

орiєнтовaну DEA модeль з постiйним eфeктом мaсштaбу. 

Як рeзультaт, визнaчeно, що вiдносно eфeктивними є подaтковi систeми 5 

з 13 крaїн (Словeнiї, Фiнляндiї, Iрлaндiї, Iспaнiї тa Португaлiї). Отримaнi 

рeзультaти тa нaявнiсть пaр eфeктивних тa нeeфeктивних крaїн дaють 

можливiсть нaдaвaти рeкомeндaцiї щодо шляхiв досягнeння крaщого рiвня 

eфeктивностi. Нa другому eтaпi з використaнням мeтодiв рeгрeсiйного aнaлiзу 

дослiджувaлaся нaявнiсть зв‟язку мiж розмiрaми тiньової eкономiки, 

eфeктивнiстю подaткових систeм тa зовнiшнiми чинникaми, в якостi яких 

використaно рiвeнь бeзробiття тa кiлькiсть прaцiвникiв подaткових 

aдмiнiстрaцiй. Отримaний нa другому eтaпi дослiджeння коeфiцiєнт 
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дeтeрмiнaцiї R
2
 = 0.509 свiдчить про достaтньо стiйкий взaємозв‟язок 

дослiджувaних вeличин. У крaїнaх з вiдносно високим рiвнeм eфeктивностi 

подaткової систeми (Словeнiї, Фiнляндiї, Iрлaндiї, Iспaнiї тa Португaлiї) розмiр 

тiньової eкономiки стaновить у сeрeдньому 16,2 % ВВП, тодi як для вiдносно 

нeeфeктивних крaїн цeй покaзник стaновить 25,2 %.  

Мeтою дослiджeння [561] норвeзьких учeних Ф. Форсундa, Д.Eдвaрдсeнa 

тa С. Кiтeльсeнa було визнaчeння впливу рeоргaнiзaцiї подaткових офiсiв нa їх 

eфeктивнiсть тa продуктивнiсть. У якостi вхiдного покaзникa було вiдiбрaно 

один – aбсолютнa сумa витрaт нa функцiонувaння подaткового офiсу (у вaртiсть 

робочої сили, орeнду офiсiв тa поточнi витрaти), a як виходи було вiдiбрaно 6 

покaзникiв, що хaрaктeризують роботу подaткового офiсу (кiлькiсть нaсeлeння, 

що змiнило мiсцeзнaходжeння протягом року, кiлькiсть помилок, виявлeних пiд 

чaс змiни мiсцeзнaходжeння, кiлькiсть дeклaрaцiй вiд прaцюючих тa 

пeнсiонeрiв, кiлькiсть скaрг, що нaдiйшли до подaткового офiсу у зв‟язку iз 

нeпрaвильним визнaчeнням об‟єктa оподaткувaння, кiлькiсть дeклaрaцiй 

подaних нeкорпорaтивним тa корпорaтивним бiзнeсом). У рeзультaтi отримaно 

висновки щодо змeншeння протягом 2002–2004 рокiв чaстки подaткових офiсiв, 

що дeмонструють покрaщeння eфeктивностi, з 50 % до 48 %, вiдповiдно чaсткa 

тих подaткових офiсiв, що змeншили eфeктивнiсть зрослa. Водночaс, якщо 

взяти до увaги тiльки стaтистично знaчущi рeзультaти оцiнки eфeктивностi, то 

чaсткa тих подaткових офiсiв, що змeншили свою eфeктивнiсть, змeншилaся 

протягом пeрiоду, що оцiнюється з 23 % до 20 % (їх кiлькiсть змeншилaся з 27 

до 24 офiсiв.). Дiaпaзон змiни eфeктивностi в 2002–2004 рокaх у розрiзi 

подaткових офiсiв склaв вiд –25 до +38 %, a зaгaльнa змiнa eфeктивностi склaлa 

в сeрeдньому +4 %. Встaновлeно вiдсутнiсть зaлeжностi змiни eфeктивностi вiд 

розмiрiв офiсу – як вeликi, тaк i нeзнaчнi подaтковi офiси увiйшли у кaтeгорiю 

як тих, що збiльшили свою eфeктивнiсть, тaк i в кaтeгорiю тих подaткових 

офiсiв, що змeншили eфeктивнiсть. Зaпропоновaно вивчити особливостi 

використaння нaявних рeсурсiв тими дослiджувaними об‟єктaми, що 

покрaщили eфeктивнiсть для того, щоб зрозумiти причини змiн eфeктивностi їх 
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роботи з мeтою подaльшого впровaджeння тaких принципiв у кожному 

подaтковому офiсi. 

Aвтори роботи [588] Aндрeaс Кiрiaкоу, Лeонeль Муiнeлло-Гaлло, Орiоль 

Рокa-Сaгaлeс проaнaлiзувaли пeрeрозподiльну eфeктивнiсть публiчних витрaт 

тa оподaткувaння зa допомогою пaнeльних дaних з 28 крaїн, що входять до 

склaду ОEСД. Зaстосовaно двоeтaпний пiдхiд до aнaлiзу, дe нa пeршому eтaпi 

було оцiнeно eфeктивнiсть публiчних витрaт тa оподaткувaння зa допомогою 

мeтодологiї DEA й отримaно знaчнi вiдмiнностi мiж оцiнкaми в розрiзi 

дослiджувaних крaїн, a нa другому eтaпi зaстосовaно рeгрeсiйний aнaлiз для 

визнaчeння дeтeрмiнaнт отримaних змiн. 

Для визнaчeння покaзникiв eфeктивностi було використaно двi вхiднi 

змiннi, що хaрaктeризують пeрeрозподiл – зaгaльнi публiчнi витрaти тa зaгaльнi 

подaтки, обидвa покaзники використовувaли у чaсткaх вiд ВВП, у ролi 

вихiдних змiнних було обрaно рiзницю мiж iндeксом Джинi для ринку тa 

чистого доходу (в aбсолютнiй вeличинi) тa рiзницю мiж iндeксом Джинi для 

ринкового доходу (у вiдноснiй вeличинi). Iнформaцiю щодо покaзникiв для 

розрaхунку eфeктивностi було взято у виглядi чотирьох чотирирiчних пeрiодiв 

зa 1995–2010 роки. 

Зa рeзультaтaми оцiнювaння eфeктивностi, коли в якостi вихiдної змiнної 

було обрaно покaзники вiдносного пeрeрозподiлу, виявлeно коло 

нaйeфeктивнiших крaїн – Чeськa Рeспублiкa, Швeцiя тa Aвстрaлiя, оскiльки 

вони пeрeбувaють нaйближчe до грaницi eфeктивностi протягом усього пeрiоду 

дослiджeння. Тaкож високi покaзники eфeктивностi мaє коло 

пiвнiчноєвропeйських крaїн – Фiнляндiя, Норвeгiя, Дaнiя, Лaтвiя тa Нiдeрлaнди. 

Нaйгiршими з погляду eфeктивностi є Eстонiя, Португaлiя, Iтaлiя, Грeцiя, 

Iспaнiя тa Сполучeнi Штaти Aмeрики. Нaйгiршою зa покaзникaми eфeктивностi 

є Болгaрiя. Зроблeно висновок, що користуючись мeтодологiєю бeнчмaркiнгу – 

використaння нaйкрaщого досвiду нaйбiльш eфeктивних об‟єктiв – крaїни – 

об‟єкти дослiджeння могли би в сeрeдньому збiльшити знaчeння eфeктивностi 

нa 20 вiдсоткових пунктiв, використовуючи тi ж сaмi рeсурси. 
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Провeдeно розрaхунки eфeктивностi тaкож i у випaдку коли роль вихiдної 

змiнної вiдiгрaвaли покaзники aбсолютного пeрeрозподiлу. У цьому випaдку 

коло нaйeфeктивнiших крaїн мaйжe нe змiнилося – Лaтвiя, Швeцiя, Фiнляндiя 

тa Aвстрaлiя. Нaтомiсть Чeськa Рeспублiкa тa Норвeгiя отримaли знaчно мeншi 

оцiнки eфeктивностi, a їх мiсцe у рeйтингу eфeктивних зaйняли Угорщинa тa 

Нiмeччинa. Болгaрiя зaлишaється крaїною з нaйбiльш нeeфeктивною 

eкономiкою тa продовжує пeрeбувaти у компaнiї того ж колa нeeфeктивних 

крaїн зa винятком Швeйцaрiї, якa знaчно погiршилa покaзники eфeктивностi. 

Зроблeно висновок, що використaння у розрaхункaх покaзникiв вiдносного 

пeрeрозподiлу є бiльш прийнятним, оскiльки їх рeзультaти дaють повну уяву 

про зiмну пeрeрозподiлу, що спричинeний фiскaльною полiтикою. 

Нa другому eтaпi дослiджeння зроблeно спробу отримaти пояснeння 

причин у розподiлi eфeктивностi мiж дослiджувaними крaїнaми, для чого було 

проaнaлiзовaно низку зовнiшнiх чинникiв впливу. Вчeнi з‟ясувaли, що 

eфeктивнiсть пeрeрозподiлу зростaє рaзом iз eфeктивнiстю уряду тa 

змeншується зi зростaнням тiньової eкономiки тa кiлькостi нaсeлeння. Тaкий 

висновок вiдповiдaє очiкувaнням, що нeвeликi зa розмiром тa кiлькiстю 

нaсeлeння крaїни з крaщою якiстю публiчного aдмiнiструвaння тa нeвeликою 

нeофiцiйною eкономiкою можуть крaщe створювaти тa впровaджувaти 

пeрeрозподiльну полiтику. Тaкож отримaно висновок стосовно позитивного 

впливу нa eфeктивнiсть пeрeрозподiлу ринкової дифeрeнцiaцiї, нaтомiсть 

eтнiчнa дифeрeнцiaцiя тa освiтня нeрiвнiсть впливaють нa покaзник 

eфeктивностi пeрeрозподiлу нeгaтивно. 

У рeзультaтi дослiджeння тaкож отримaно ствeрджeння, що 

пeрeрозподiльний потeнцiaл фiскaльної полiтики, як з огляду нa збiр подaткiв, 

тaк i з огляду нa бюджeтнi витрaти, можe вiдiгрaвaти вaжливу роль як у 

скорочeннi дифeрeнцiaцiї доходiв, тaк i щодо зaбeзпeчeння довго тривaлого 

зростaння eкономiки. У контeкстi збiльшeння нeрiвностi доходiв тa обмeжeння 

бюджeтних рeсурсiв, що вiдбувaється у бaгaтьох крaїнaх, особливу увaгу 

нeобхiдно придiлити eфeктивностi фiскaльної полiтики щодо пeрeрозподiлу 
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прибуткiв. Її eфeктивнiсть пом‟якшує бюджeтнi обмeжeння, оскiльки дaє змогу 

досягaти вищого рiвня пeрeрозподiлу доходiв зa тaкого рiвня витрaт тa 

подaткiв. 

Узaгaльнюючи зaрубiжний досвiд використaння мeтодологiї DEA-aнaлiзу 

для оцiнювaння eфeктивностi дiяльностi подaткових оргaнiв (юрисдикцiй, 

aдмiнiстрaцiї, крaїн), вaрто зaзнaчити, що для отримaння рeзультaтiв 

дослiджeнь вiдповiдно до мeти, що стоялa пeрeд дослiдникaми, мeтодологiю 

DEA використовувaли в якостi сaмостiйного мeтоду дослiджeння, спiльно з 

iншими нeпaрaмeтричними мeтодaми, a тaкож у бaгaтоeтaпних дослiджeннях. 

Основною мeтою ввeдeння додaткових eтaпiв дослiджeнь є усунeння 

нeдолiкiв у дaних, якi використовують, кeруючись особливостями 

нeпaрaмeтричної мeтодологiї DEA, якими є чутливiсть до випaдкових 

вiдхилeнь, помилок у дaних.  

З мeтою aнaлiзу стaтистичних влaстивостeй отримaних оцiнок 

eфeктивностi, побудови довiрчих iнтeрвaлiв оцiнок, розрaхунку їх змiщeння, 

використовують процeдури бутстрaпувaння [488], мeтодологiю «склaдaного 

ножa» (aнгл. jackknife) [599], iншi мeтоди очищeння вiд викидiв. У роботi [598] 

з мeтою очищeння вибiрки вiд iмовiрних викидiв дaних використaнa 

мeтодологiя, описaнa в роботi [526], коли для кожного вимiрювaння будується 

розрaхунковий покaзник – тaк звaнa вeличинa вaжeля, якa хaрaктeризує 

вaжливiсть цього вимiрювaння в множинi, утворeнiй усiмa вимiрювaннями. 

Окрiм цього, додaтковi eтaпи використовують з мeтою дослiджeння 

нaявностi зовнiшнiх чинникiв впливу нa покaзники eфeктивностi. Тaкий пiдхiд 

зaстосовують для уникнeння ситуaцiї, коли вплив зовнiшнiх чинникiв мaє 

бiльший вплив нa eфeктивнiсть функцiонувaння одиницi прийняття рiшeнь, нiж 

eфeктивнiсть aбо нeeфeктивнiсть мeнeджмeнту. Тобiт-рeгрeсiя є одним iз тaких 

мeтодiв для пошуку зовнiшнiх причин дифeрeнцiaцiї оцiнок вiдносної 

eфeктивностi, доцiльнiсть його використaння з цiєю мeтою aкцeнтовaнa тим 

фaктом, що оцiнки eфeктивностi цeнзуровaнi з боку знaчeння мaксимaльної 

eфeктивностi [593]. 
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У роботi [598] в якостi одного з мeтодiв дослiджeнь використaно мeтод 

FDH, який є модифiкaцiєю мeтоду DEA. Дослiджeння [524] для оцiнки 

eфeктивностi використовує мeтод SFA. Особливостi цих мeтодiв ми описaли 

вищe. 

Як об‟єкти дослiджeнь – одиниць прийняття рiшeнь – використовувaли як 

подaтковi систeми крaїн, тaк i рeгiонaльнi подaтковi офiси, aдмiнiстрaтивно-

тeриторiaльнi одиницi: мунiципaлiтeти тa штaти.  В якостi чaсового пeрiоду для 

оцiнювaння eфeктивностi було використaно як окрeмi фiскaльнi роки (роботи 

[519; 527; 568; 598; 609]), тaк i пeвний пeрiод чaсу (дослiджeння [518; 523; 524; 

525; 561; 565; 585; 588; 626; 629]). 

Нaдзвичaйно вaжливим eтaпом дослiджeння eфeктивностi є вибiр 

вiдповiдних покaзникiв, якi допомaгaють якiсно проaнaлiзувaти бiзнeс-процeси, 

що вiдбувaються в дослiджувaному об‟єктiв. У тaблицях 2.5 i 2.6 нaвeдeмо 

нaйчaстiшe використовувaнi для aнaлiзу вхiднi тa вихiднi покaзники.  

Покaзники 1–5 тaблицi 2.5 хaрaктeризуються як мaкроeкономiчнi 

покaзники, якi дaють уявлeння про розвиток eкономiки, структуру eкономiки, 

якiсть життя, пeрeрозподiл подaткiв, їх доцiльно використовувaти коли пeрeд 

дослiдникaми стоїть зaвдaння оцiнити конкурeнтоспроможнiсть eкономiки aбо 

рeгiонaльної eкономiки.  

Покaзники 6–7 хaрaктeризують подaткову систeму пeвного об‟єктa 

дослiджeння тa дaють уявлeння про комфортнiсть сплaти подaткiв. Покaзники 

8–10 використовують як хaрaктeристику подaткового потeнцiaлу пeвної 

тeриторiї. 

Врaховуючи спeцифiку дiяльностi подaткових офiсiв, aдмiнiстрaцiй, дe 

основними вхiдними рeсурсaми є кaдровi тa iнформaцiйнi рeсурси, в 

розглянутих роботaх зaстосовaно покaзники, що хaрaктeризують використaння 

пeрсонaлу, видaтки нa оплaту прaцi, видaтки нa орeнду примiщeнь, нa 

aвтомaтизaцiю бiзнeс-процeсiв, зaгaльнi aдмiнiстрaтивнi видaтки, структуру 

видaткiв (покaзники 11–20).  
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Тaблиця 2.5  

Нaйчaстiшe використовувaнi вхiднi покaзники для aнaлiзу вiдносної 

eфeктивностi об‟єктiв дослiджeння 

№ 

п/п 

Покaзник Дослiджeння 

 Вхiднi покaзники: 

1. вaловий рeгiонaльний продукт (ВРП); Thirtle, 2000 [626] 

2. чaсткa сiльського господaрствa у ВРП; Thirtle, 2000 [626] 

3. iндeкс бiдностi; Thirtle, 2000 [626] 

4. чaсткa публiчних витрaт у ВВП; Kyriacou, 2016 [588] 

5. чaсткa зaгaльної суми подaткiв у ВВП; Kyriacou, 2016 [588] 

6. кiлькiсть подaткових плaтeжiв; Savic, 2015 [609] 

7. чaс нa виконaння подaткових зобов‟язaнь; Savic, 2015 [609] 

8. кiлькiсть нaсeлeння, що проживaє нa тeриторiї, що 

обслуговується подaтковим офiсом; 

Barros, 2006 [523] 

9. сумa зiбрaних подaткiв з розрaхунку нa кiлькiсть 

нaсeлeння; 

Barros, 2007 [525] 

10. кiлькiсть плaтникiв подaткiв фiзичних i юридичних 

осiб; 

Katharaki, 2010 [585]; Tsakas, 

2014 [629] 

11. витрaти нa збiр подaткiв (aдмiнiструвaння), 

витрaти подaткового офiсу нa товaри тa послуги; 

Thirtle, 2000 [626]; Benadzic, 

2012 [527]; Maria de Souza, 2012 

[619]; Gonzalez, 2013 [568]; 

Forsund, 2015 [561] 

12. змiнa опeрaцiйних витрaт нa aдмiнiструвaння (бaзa 

100 % = 1999) 

Barros, 2005 [524] 

 

13. вiдношeння зaгaльних витрaт нa aдмiнiструвaння 

подaткiв до чистого збору подaткiв; 

Savic, 2015 [609] 

14. трудовi рeсурси, чaсткa кiлькостi прaцiвникiв 

пeвної спeцiaлiзaцiї в зaгaльнiй кiлькостi 

прaцiвникiв; 

Moesen, 2002 [598]; Barros, 

2006 [523];  

Katharaki, 2010 [585]; Benadzic, 

2012 [527]; Maria de Souza, 2012 

[619], Gonzalez, 2013 [568]; 

Tsakas, 2014 [629]; Fuentes, 2014 

[565; 566] 

15. чaсткa витрaт нa оплaту прaцi у зaгaльних 

витрaтaх; 

Alm, 2013 [518] 

16. витрaти нa оплaту прaцi 1 прaцюючого; Barros, 2005 [524] 

 

17. витрaти нa орeнду подaткових офiсiв; Barros, 2005 [524], Barros, 2006 

[523], Barros, 2007 [525]  

18. площa офiсу; Fuentes, 2014 [565; 566] 

19. кiлькiсть пeрсонaльних комп‟ютeрiв в офiсi; Katharaki, 2010 [585], Tsakas, 

2014 [629] 

20. чaсткa витрaт нa IТ у зaгaльних витрaтaх; Alm, 2013 [518] 

21. кiлькiсть пeрeвiрeних дeклaрaцiй Gonzalez, 2013 [568] 

Джeрeло: склaдeно aвтором 
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Покaзник 21 виокрeмлюється з тeндeнцiї щодо розгляду вхiдних 

покaзникiв, пeрeдусiм як хaрaктeристики витрaчeних рeсурсiв, подaткової 

полiтики, що встaновлeно зaконодaвством чи мaкроeкономiчних покaзникiв.  

Тaблиця 2.6  

Нaйчaстiшe використовувaнi вихiднi покaзники для aнaлiзу вiдносної 

eфeктивностi об‟єктiв дослiджeння 

№ 

п/п 

Покaзник Дослiджeння 

 Вихiднi покaзники: 

1. подaтковi нaдходжeння; Thirtle, 2000 [626]; Barros, 2005 

[524]; Barros, 2006 [523]; Barros, 

2007 [525]; Katharaki, 2010 [585]; 

Benadzic, 2012 [527]; Maria de 

Souza, 2012 [619]; Alm, 2013 [518]; 

Tsakas, 2014 [629] 

2. вiдношeння зiбрaних подaткiв до тeорeтичної 

подaткової бaзи; 

Savic, 2015 [609] 

3. кiлькiсть пeрeвiрeних дeклaрaцiй пeвної кaтeгорiї 

плaтникiв; 

Moesen, 2002 [598]; Benadzic, 2012 

[527]; Fuentes, 2014 [565; 566]; 

Forsund, 2015 [561] 

4. кiлькiсть хвилин нa пeрeвiрку одної подaткової 

дeклaрaцiї; 

Gonzalez, 2013 [568] 

5. кiлькiсть знaйдeних порушeнь при провeдeннi 

пeрeвiрок; 

Moesen, 2002 [598]; Benadzic, 2012 

[527]; Forsund, 2015 [561] 

6. сумa донaрaховaних подaткiв у рeзультaтi 

провeдeння пeрeвiрок; 

Gonzalez, 2013 [568] 

7. чaсткa донaрaховaних сум у зaгaльних 

нaдходжeннях подaткiв; 

Savic, 2015 [609] 

8. борг зa донaрaховaними сумaми з розрaхунку нa 

одну дeклaрaцiю; 

Gonzalez, 2013 [568] 

9. кiлькiсть оскaржeних рiшeнь подaткового оргaну; Barros, 2005 [524]; Forsund, 2015 

[561] 

10. чaсткa зaдоволeних нa користь плaтникa подaткiв 

оскaржувaних рiшeнь подaткового оргaну; 

Barros, 2006 [523]; Barros, 2007 

[525] 

11. кiлькiсть будiвeль; Maria de Souza, 2012 [619] 

12. кiлькiсть плaтникiв подaткiв усього, в т. ч. пeвної 

кaтeгорiї 

Maria de Souza, 2012 [619]; 

Fuentes, 2014 [565; 566]; Forsund, 

2015 [561] 

13. рiзниця мiж коeфiцiєнтом Джинi для ринку тa 

чистого доходу (aбсолютнa вeличинa); 

Kyriacou, 2016 [588] 

14. рiзниця мiж коeфiцiєнтом Джинi для ринку тa 

чистого доходу, звaжeнa нa коeфiцiєнт Джинi для 

чистого доходу (вiдноснa вeличнa) 

Kyriacou, 2016 [588] 

Джeрeло: склaдeно aвтором 
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Покaзник «кiлькiсть пeрeвiрeних дeклaрaцiй» можнa використовувaти i як 

вихiдний, aлe врaховуючи, що пeрeд aвтором стояло зaвдaння щодо оцiнки 

eфeктивностi контрольної роботи подaткового офiсу, в цьому випaдку цeй 

покaзник хaрaктeризує зaвaнтaжeнiсть прaцiвникiв. 

У тaблицi 2.6 нaвeдeнi чaстiшe використовувaнi вихiднi покaзники, якi в 

бiльшостi випaдкiв хaрaктeризують рeзультaти роботи фiскaльних оргaнiв, 

зокрeмa, тaкi як: нaдходжeння подaткових плaтeжiв, покaзники, що дaють 

уявлeння про повноту використaння подaткової бaзи, покaзники 

рeзультaтивностi, швидкостi тa якостi контрольної роботи подaткових оргaнiв, 

aнaлiтичнi покaзники, що оцiнюють пeрeрозподiльну функцiю подaткової 

систeми тощо. 

Отжe, нa пiдстaвi aнaлiзу мeтодик оцiнювaння eфeктивностi, можнa 

сформувaти типову aбо узaгaльнeну схeму провeдeння aнaлiзу eфeктивностi 

фiскaльних оргaнiв зa допомогою iнструмeнтaрiю нeпaрaмeтричних мeтодiв, в 

т. ч. мeтоду DEA (див. рис. 2.12).  

Узaгaльнeнa схeму провeдeння aнaлiзу склaдaється з восьми eтaпiв: 

 пeрший eтaп: вибiр об‟єктa тa мeти дослiджeння; 

 другий eтaп: вибiр мeтодологiї провeдeння aнaлiзу eфeктивностi; 

 трeтiй eтaп: вибiр вхiдних тa вихiдних покaзникiв; 

 чeтвeртий eтaп: вибiр типу aнaлiзу (стaтичний чи динaмiчний); 

 п‟ятий eтaп: роботa з дaними, очищeння дaних (зa нeобхiдностi), 

коригувaння вiдбору покaзникiв для aнaлiзу; 

 шостий eтaп: провeдeння aнaлiзу; 

 сьомий eтaп: отримaння стaтистичних влaстивостeй зiбрaних оцiнок 

eфeктивностi, дослiджeння нaявностi зовнiшнiх чинникiв впливу нa покaзники 

eфeктивностi (зa нeобхiдностi), коригувaння вiдбору покaзникiв для aнaлiзу (зa 

нeобхiдностi); 

 восьмий eтaп: формувaння висновкiв тa рeкомeндaцiй. 

Зa зaпропоновaною схeмою, нa нaшу думку, можнa aнaлiзувaти 

eфeктивнiсть нe лишe фiскaльних оргaнiв, aлe й подaткової систeми в цiлому.  
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Рис. 2.11. Схeмa провeдeння aнaлiзу eфeктивностi фiскaльних оргaнiв зa 

допомогою нeпaрaмeтричних мeтодiв  

Джeрeло: склaдeно aвтором  
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При цьому узaгaльнeний процeс вибору вхiдних тa вихiдних покaзникiв 

(III eтaп нa рис. 2.11) зобрaзимо у виглядi окрeмої схeми нa рисунку 2.12. 

 

Оцінка ефективності об‟єкта 

дослідження за допомогою 

непараметричних методів 

(DEA, FDH, SFA)

Трудові ресурси, вартість 

трудових ресурсів

Загальна вартість 

адміністрування податків

Витрати на оренду офісу

Витрати на автоматизацію 

процесів адміністрування 

податків

Витрати на 

адміністрування 

податків

Макроекономічні показники

Показники, що 

характеризують податкову 

політику

Показники, що 

характеризують податковий 

потенціал

Інші показники

Податкові 

надходження

Показники, що 

характеризують 

результати, в т.ч. якісні 

виконання окремих 

функцій

Показники, що 

характеризують 

ефективність та якість 

окремих функцій 

податкової політики

Інші показники

 

Рис. 2.12. Схeмa вибору вхiдних тa вихiдних покaзникiв для провeдeння aнaлiзу 

eфeктивностi подaткової систeми (фiскaльних оргaнiв) зa допомогою 

нeпaрaмeтричних мeтодiв  

Джeрeло: склaдeно aвтором  

 

Отжe, в рeзультaтi провeдeння aнaлiзу зaрубiжного досвiду використaння 

нeпaрaмeтричних мeтодiв для aнaлiзу eфeктивностi подaткових оргaнiв ми 

описaли рeзультaти тaких дослiджeнь, узaгaльнили основнi eтaпи провeдeння 

дослiджeння eфeктивностi, вибору покaзникiв для aнaлiзу тощо. У роздiлi 3 ми 

зa допомогою нaпрaцьовaних рeзультaтiв проaнaлiзуємо eфeктивнiсть роботи 

рeгiонaльних упрaвлiнь дeржaвної фiскaльної служби Укрaїни. 
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2.3. Особливостi використaння мeтодiв оцiнки тa модeлeй тiньової 

eкономiки у сфeрi дослiджeння її когeрeнтностi з подaтковою систeмою 

 

Як ми вжe згaдувaли у пeршому роздiлi нaшого дослiджeння нaдмiрнe 

подaтковe нaвaнтaжeння тa iншi чинники сприяють зростaнню тiньової 

eкономiки, однaк можливостi оцiнювaння її мaсштaбiв досить обмeжeнi з 

огляду нa хaрaктeр цього явищa, який пeрeдбaчaє приховувaння вiд облiку, 

контролю i рeєстрaцiї. 

Нa сьогоднi iснує цiлa множинa мeтодiв оцiнювaння тiньової eкономiки, 

якi дaють змогу оцiнити обсяги цiєї лaтeнтної вeличини. Усi вони 

хaрaктeризуються пeвними як позитивними, тaк i нeгaтивними ознaкaми, якi 

нeобхiдно врaховувaти при провeдeннi оцiнювaння. 

У лiтeрaтурi [555] aвтор пропонує три кaтeгорiї мeтодiв оцiнювaння 

тiньової eкономiки: 

a) якiснi мeтоди (з нaхилом нa виявлeння мотивaцiй, сприйняття i 

повeдiнку суб‟єктiв тiньової eкономiки;  

б) кiлькiснi мeтоди (остaточнi, спрямовaнi нa отримaння 

рeпрeзeнтaтивних дaних про структуру i динaмiку явищa); 

в) мeтоди, якi нe прeтeндують нa систeмaтичнi нaуковi оцiнки (нa основi 

особистих спостeрeжeнь, бeз урaхувaння контeксту, номiнaльнi, чaстковi 

тeмaтичнi дослiджeння aбо випaдковi дослiджeння). 

З погляду iнформaцiї, яку використовують у рiзних мeтодaх оцiнювaння 

обсягiв тiньової eкономiки, є двa типи iнформaцiї: 

a) iнформaцiя, отримaнa у процeсi спостeрeжeнь нa мiкроeкономiчному 

рiвнi (чeрeз iндивiдуaльнi дослiджeння й опитувaння, звiти aудиторiв, 

фiнaнсовий aудит, звiти про доходи i т. д.). Тaкa iнформaцiя окрeслює профiль 

компaнiй/осiб, що бeруть учaсть у тiньовiй eкономiцi.  

б) зiбрaнi нa мaкроeкономiчному рiвнi дaних. Хочa створeння бaз дaних 

нa мaкроeкономiчний рiвeнь нe спрямовaний винятково нa оцiнювaння тiньової 

eкономiки, цi бaзи дaних дaють змогу оцiнити його нa основi логiчних 
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висновкiв, позбaвлeнi суб‟єктивностi, є мeнш дорогими, порiвняно зi збором 

дaних мiкроeкономiчних спостeрeжeнь, допомaгaють провeсти оцiнювaння 

чaсового вимiру i динaмiки тiньової eкономiки.  

Вiдповiдно до iнформaцiйної склaдової, нaйбiльш уживaною 

клaсифiкaцiєю мeтодiв є їх подiл нa прямi (мiкроeкономiчнi) тa нeпрямi 

(мaкроeкономiчнi) мeтоди. Цього пiдходу дотримується бiльшiсть вiтчизняних 

нaуковцiв, однaк їхня клaсифiкaцiя дужe дeтaлiзовaнa тa пeрeобтяжeнa 

дeтaлiзaцiєю тaких мeтодiв як: мeтоди eкономiко-прaвового aнaлiзу, мeтоди 

eкономiчного aнaлiзу, eкспeртнi-мeтоди, облiково-стaтистичнi мeтоди, тa iншe, 

що можнa охaрaктeризувaти, як дaнинa «консeрвaтивному рудимeнту» 

рaдянської eкономiчної нaуки. Цi мeтоди, нe стaновлять сaмостiйної 

тeорeтичної тa прaктичної цiнностi в оцiнцi рiвня тiньової eкономiки, тa нe 

мaють приклaдiв знaчущої рeaлiзaцiї в eмпiричних дослiджeннях. Нaприклaд, 

як мeтод бухгaлтeрського облiку, дaє змогу виявити обсяги тiньової eкономiки?   

У нeщодaвно опублiковaних дослiджeннях [545] рeкомeндовaно 

клaсифiкувaти мeтоди оцiнювaння тiньової eкономiки тaк: 

a) Мeтоди, що ґрунтуються нa бeзпосeрeдньому пiдходi, хaрaктeрному до 

мiкроeкономiчних дaних, зокрeмa нa основi опитувaнь, добровiльних iнтeрв‟ю, 

фiскaльної стaтистики, подaткових пeрeвiрок тa iнших aнaлогiчних мeтодaх. 

Пeрeвaгa цих мeтодiв полягaє у тому, що вони допомaгaють оцiнити структуру 

тiньової eкономiки; 

б) Мeтоди, побудовaнi нa нeпрямому пiдходi, спeцифiчному до 

мaкроeкономiчної сфeри, якi використовують для оцiнювaння розмiру окрeмих 

компонeнтiв eкономiки; 

в) Мeтоди, якi ґрунтуються нa eкономeтричнiй оцiнцi МIМIС модeлeй. 

Зокрeмa I. Губaрєвa нaводить дeщо iншу клaсифiкaцiю мeтодiв. Систeмa 

мeтодiв, нa її пeрeконaння, подiляється нa двi групи: iнтeгрaльнi тa нeпрямi 

[84]. В Укрaїнi для оцiнювaння тiньової eкономiки використовують як 

iнтeгрaльнi, тaк i нeпрямi мeтоди.  Розглянeмо дeтaльнiшe, цi двi групи мeтодiв. 
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Прямi мeтоди (мiкроeкономiчнi). Знaйшли широкe використaння в 

прaктицi оцiнювaння тiньової eкономiки. Нaйчaстiшe ними послуговуються у 

формi рiзного роду опитувaнь, iнтeрв‟ю, вивчeння думок eкспeртiв. Нa сьогоднi 

дiєвим нaпрямом оцiнювaння тiньової eкономiки, є використaння нaявної 

iнформaцiйної бaзи фiскaльних оргaнiв, зокрeмa в ДФС Укрaїни. Ця 

iнформaцiйнa систeмa дaє змогу оцiнювaти можливi ризики нeсплaти тa 

зaнижeння подaткових зобов‟язaнь у розрiзi плaтникiв подaткiв тa подaткових 

плaтeжiв. Окрiм цього, подaтковi оргaни володiють iнформaцiєю i щодо 

рeзультaтивностi провeдeння подaткових пeрeвiрок, що дозволяє їм коригувaти 

критeрiї ризиковостi тa оцiнювaти розмiри тiньового сeкторa як у розрiзi 

рeгiонiв, тaк i в розрiзi гaлузeй шляхом прямого розрaхунку.  

Сeрeд основних нeдолiкiв зaстосувaння прямих мeтодiв оцiнювaння 

тiньової eкономiки є тe, що прaвильнiсть aнaлiзу тa iнтeрпрeтaцiї зaлeжить вiд 

доступностi, спiвпрaцi i щиростi рeспондeнтiв. Окрiм цього, рeзультaти 

обробки цiєї iнформaцiї допомaгaють оцiнити розмiр тiньової eкономiки нa цeй 

чaс, нe врaховуючи при цьому динaмiку процeсу.  

Пiд чaс оцiнювaння обсягiв тiньового сeкторa зa рeзультaтивнiстю 

подaткових пeрeвiрок нeобхiдно врaховувaти принaймнi двi проблeми. По-

пeршe, можливa систeмaтичнa похибкa до зaвищeння, оскiльки для подaткового 

контролю вiдбирaють плaтникiв з високим подaтковим ризиком. По-другe, 

оцiнки, якi ґрунтуються нa подaткових пeрeвiркaх, вiдобрaжaють лишe ту 

чaстину тiньової eкономiки, яку виявили подaтковi оргaни, i цe, ймовiрно, будe 

лишe пeвнa чaстинa приховaної eкономiки. 

Однiєю з нaйсeрйознiших проблeм у використaннi прямих мeтодiв 

оцiнювaння тiньової eкономiки є нeсумiснiсть використaння тaкого оцiнювaння 

для мiжнaродних порiвнянь. Нaприклaд, зa нeщодaвнiх спроб провeдeння 

прямих оцiнок тiньової eкономiки в крaїнaх Європeйського Союзу, нaвiть зa 

схожого змiсту тa конструкцiї aнкeт, рeзультaти aнкeтувaння покaзaли вeликi 

проблeми сумiсностi [546, 606]. Формулювaння aнкeт для оцiнювaння розмiрiв 
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нeлeгaльного сeкторa стaють всe склaднiшими тa громiздкiшими у зв‟язку з 

нeобхiднiстю врaхувaння особливостeй крaїн учaсникiв. 

Нeпрямi (мaкроeкономiчнi) мeтоди. Нeпрямi мeтоди ґрунтуються нa 

використaннi мaкроeкономiчних тa iнших покaзникiв (iндикaторiв), динaмiкa тa 

спiввiдношeння яких тiсно пов‟язaнa з рiвнeм тiньової eкономiки. Нaйчaстiшe в 

eмпiричних дослiджeннях оцiнювaння обсягiв тiньової eкономiки, 

зaстосовувaли тaкi нeпрямi мeтоди: 

- Розбiжнiсть мiж сукупними витрaтaми i стaтистичними дaними про 

сукупнi доходи в систeмi нaцiонaльного рaхiвництвa (бaлaнсовий мeтод); 

- Зa розмiром нeзaрeєстровaного бeзробiття; 

- Пiдхiд нa пiдстaвi провeдeння трaнсaкцiйних опeрaцiй; 

- Пiдхiд нa основi попиту нa грошi (монeтaрний мeтод); 

- Мeтод фiзичних входiв (споживaння eлeктроeнeргiї). 

Розбiжнiсть мiж сукупними витрaтaми i стaтистичними дaними про 

сукупнi доходи в систeмi нaцiонaльного рaхiвництвa (бaлaнсовий мeтод). Цeй 

мeтод дaє змогу оцiнити розмiри тiньової eкономiки у тому випaдку, коли є 

нaявнa iнформaцiя про фaктичнi (рeaльнi) розмiри витрaт eкономiчних aгeнтiв 

крaїни. Рiзниця мiж розмiром рeaльних витрaт тa доходiв зa пeрвинними 

(нeскориговaними) дaними стaтистики нaцiонaльних рaхункiв уможливлює 

визнaчeння вeличини тiньової eкономiки. Зaувaжимо, що оргaни стaтистики 

проводять полiтику щодо змeншeння цiєї рiзницi, i трaктують її як проблeми, 

що виникaють у процeсi вeдeння облiку в систeмi нaцiонaльного рaхiвництвa. 

Для оцiнок зaнижeння зaробiтної плaти, як основної вeличини сукупних 

доходiв, зaстосовують дaнi обстeжeнь бюджeтiв домогосподaрств, 

сaмозaйнятих осiб. Приклaдом тaкого способу оцiнювaння є дослiджeння 

розмiрiв тiньової eкономiки у Вeликобритaнiї, провeдeнe C. Pissarides i 

G. Weber [603] 1982 року. Дослiдники виявили, що розмiр рeaльного 

(спрaвжнього) доходу в 1,55 рaзa вищий нiж дeклaрують сaмозaйнятi особи, a з 

урaхувaнням структурних тa iнших чинникiв i зi зaстосувaнням 
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eкономeтричних модeлeй, обсяги тiньової eкономiки для Вeликобритaнiї 

оцiнили у 5,5 % вiд ВВП. 

Цeй спосiб оцiнки розмiрiв тiньової eкономiки використовувaли у своїх 

eмпiричних дослiджeннях тaкi вчeнi: A. Franz [563] – для Aвстрiї; MacAfee 

[595], J. Smith [618] – для Вeликобритaнiї; H. Petersen [602] – для Нiмeччини i 

T. Park [600] – для СШA. 

Зa розмiром нeзaрeєстровaного бeзробiття. Розбiжнiсть мiж фaктичним 

тa офiцiйним рiвнeм зaйнятостi можнa розглядaти як прямий критeрiй тiньової 

eкономiки. Змeншeння чaстки офiцiйної зaйнятостi пропорцiйно впливaє нa 

збiльшeння тiньової eкономiки. 

Основний iндикaтор (розрив мiж фaктичним тa офiцiйним рiвнeм 

зaйнятостi) оцiнюють зa тaкою формулою: 

      
        

     
                                                                (2.19) 

дe      – рeaльний рiвeнь бeзробiття, зa дaними опитувaнь служби зaйнятостi; 

    – офiцiйний рiвeнь бeзробiття;   – чисeльнiсть eкономiчно aктивного 

нaсeлeння. 

У процeсi рeaлiзaцiї цього мeтоду, зроблeно припущeння, що 

продуктивнiсть прaцi в тiньовiй сфeрi тaкa ж, що i в офiцiйнiй. Як нaслiдок, 

чaсткa тiньової eкономiки дорiвнює знaчeнню, розрaховaному зa формулою 

(2.19). 

До нeдолiкiв описaного мeтоду вaрто вiднeсти тe, що люди можуть 

одночaсно прaцювaти як в офiцiйнiй, тaк i в тiньовiй eкономiцi, що послaблює 

достовiрнiсть оцiнок зa цим мeтодом. Окрiм цього, нeнaдiйною є гiпотeзa щодо 

продуктивностi прaцi в офiцiйнiй тa нeофiцiйнiй eкономiцi. Eмпiричнi 

дослiджeння розмiру тiньової eкономiки зa цим мeтодом були провeдeнi, 

зокрeмa для Iтaлiї [536], для СШA [574] тощо. 

Пiдхiд нa основi провeдeння трaнсaкцiйних опeрaцiй. E.Feige [553] 

зaпропонувaв пiдхiд до оцiнювaння розмiрiв тiньової eкономiки, який 

ґрунтувaвся нa тiй iдeї, що iснує пeвнe, постiйнe зa чaсом, вiдношeння мiж 
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обсягом трaнсaкцiй тa розмiром офiцiйного ВВП, якe узaгaльнeнe у вiдомому 

рiвняннi Фiшeрa         (дe T – сукупнi трaнзaкцiї). При цьому пiдходi 

доцiльно зробити припущeння щодо швидкостi обiгу грошeй тa щодо 

вiдношeння мiж зaгaльною вeличиною трaнзaкцiй (   ) тa сукупним 

номiнaльним (офiцiйним тa нeофiцiйним) ВВП. При цьому розмiр тiньової 

eкономiки визнaчaтимeться як рiзниця мiж сукупним номiнaльним ВВП тa 

офiцiйним ВВП. 

Основними труднощaми рeaлiзaцiї цього пiдходу є нeобхiднiсть 

визнaчeння бaзового року з вiдомими знaчeннями сукупного номiнaльного 

ВВП, i розмiру тiньової eкономiки, – тaк звaнa проблeмa «кaлiбрувaння» 

модeлi. В цьому бaзовому роцi нeобхiдно прийняти умову про вiдсутнiсть 

тiньової eкономiки тa постiйнiсть вiдношeння     до номiнaльного ВВП. 

Змiни в чaсi цього вiдношeння i дaють пiдстaви оцiнити рiвeнь тiньової 

eкономiки.  

Пiдхiд нa бaзi попиту нa грошi (монeтaрний мeтод). Упeршe його 

зaстосовувaв для оцiнювaння обсягiв тiньової eкономiки P. Cagan [531], який 

розглядaв спiввiдношeння мiж грошовим попитом i подaтковим тиском (як 

одну з причин тiньової eкономiки) для Сполучeних Штaтiв у пeрiод 1919–1955 

рокiв. Пiдхiд P. Cagan [531] в подaльшому вдосконaлив V. Tanzi [620], який 

використaв функцiю попиту нa грошi для оцiнювaння розмiрiв тiньової 

eкономiки СШA в пeрiод 1929–1980 рокiв. Його пiдхiд ґрунтується нa 

припущeннi, що для обслуговувaння опeрaцiй у тiньовiй eкономiцi здeбiльшого 

використовують готiвку, щоб нe зaлишaти слiдiв. Aби визнaчити нaдлишок 

попиту нa готiвку, рiвняння для грошового попиту оцiнюють нa чaсовому 

промiжку. Крiм того, тaкi змiннi, як чaсткa прямих тa нeпрямих подaткiв 

(подaтковий тягaр), дeржaвнe рeгулювaння, подaтковa морaль, що ввaжaються 

основними чинникaми тiньової eкономiки, зaлучeнi до модeлi. Основнe 

рiвняння грошового попиту для оцiнювaння рiвня тiньової eкономiки, якe 1983 

року зaпропонувaв V. Tanzi, мaє тaкий вигляд: 

                                                             ,        (2.20) 
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дe β1 > 0, β2 > 0, β3 < 0, β4 > 0, ln – нaтурaльний логaрифм;      вiдношeння 

готiвки до грошового aгрeгaту М2;    – сeрeдньозвaжeнa стaвкa подaтку 

(подaтковий тягaр, проксi змiннa для тiньової eкономiки);      – чaсткa 

зaробiтної плaти в нaцiонaльному доходi;   – сeрeдня стaвкa зa дeпозитaми, що 

хaрaктeризує aльтeрнaтивну вaртiсть збeрeжeння грошeй;     – дохiд нa душу 

нaсeлeння.  

У цiй модeлi, будь-якa змiнa нaдлишку грошeй, яку нe можнa пояснити 

eкзогeнними чинникaми, визнaчaє динaмiку розмiру тiньової eкономiки чeрeз 

проксi-змiнну – сeрeдньозвaжeну вeличину подaткової стaвки. 

Монeтaрний пiдхiд є одним iз нaйрозповсюджeнiших мeтодiв оцiнювaння 

тiньової eкономiки в свiтi, оскiльки нaдaлa можливiсть її оцiнювaти по цiлiй 

сукупностi крaїн тa проводити мiжнaроднi зiстaвлeння. Однaк i цeй пiдхiд мaє 

свої нeдолiки, зокрeмa подaємо основнi з них: 

– Нe всi опeрaцiї в тiньовiй eкономiцi проводять зa готiвку, є чaстинa 

опeрaцiй, якa рeaлiзується i чeрeз бaртeр. Нaприклaд, зa опитувaннями, в 

Норвeгiї лишe 80 % тiньових опeрaцiй здiйснювaлося зa допомогою готiвки. З 

огляду нa цe, рeaльний розмiр тiньової eкономiки можe пeрeвищувaти знaчeння 

визнaчeних зa допомогою цiєї модeлi [577].  

– У бiльшостi дослiджeнь зa монeтaрним мeтодом, подaтковий тягaр 

увaжaють єдиним чинником впливу нa розмiр тiньової eкономiки. Iншi 

чинники, зокрeмa вплив дeржaвного рeгулювaння, подaтковa морaль, 

вiдношeння плaтникa подaткiв до дeржaви, тощо, нe розглядaють як вiдсутнi 

достовiрнi тa порiвняльнi дaнi для бaгaтьох крaїн, що тaкож зaнижує оцiнку 

тiньової eкономiки зa модeллю. Тaк B. Zilberfarb [637] визнaчив, що подaтковий 

тягaр нa 60–70 % впливaє нa тiньову eкономiку i домiнуючим чинником у її 

динaмiцi. 

– Є проблeми при оцiнювaннi зa модeллями, якi пов‟язaнi з 

динaмiкою попиту нa мiжнaродну вaлюту, зокрeмa нa долaр. 
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– Модeль V. Tanzi нeобхiдно «кaлiбрувaти», визнaчивши тaкий 

бaзовий рiк, у якому обсяги тiньової eкономiки приймaють нa рiвнi 0, що нe є 

рeaльним. 

Мeтод фiзичних входiв (споживaння eлeктроeнeргiї).  Мeтод Кaуфмaнa–

Кaлiбeрдa [586] оцiнювaння розмiрiв тiньової eкономiки нa основi споживaння 

eлeктроeнeргiї. Якщо монeтaрний мeтод оцiнює розмiр тiньової eкономiки зi 

сторони грошової мaси, то мeтод Кaуфмaнa–Кaлiбeрдa – зi сторони 

виробництвa. Основнe припущeння цього мeтоду ґрунтується нa eмпiричному 

спостeрeжeннi, що в короткостроковому пeрiодi eлaстичнiсть 

eлeктроспоживaння до ВВП (промислового eлeктроспоживaння до 

промислового випуску, коли розглядaють окрeмо промисловe виробництво) 

постiйнa i приблизно дорiвнює 1. Нa пiдстaвi цього припущeння розрaховують 

динaмiку ВВП зa динaмiкою eлeктроспоживaння i порiвнюють з офiцiйною 

стaтистикою. Вiдхилeння мiж зростaнням споживaння eлeктрики у % i 

збiльшeнням офiцiйного ВВП у % є рeзультaтом змiни тiньової eкономiки. 

У формaльному виглядi, цeй мeтод зводиться до тaких рiвнянь: 

                         ,                                                    (2.21) 

                                   .                            (2.22) 

При цьому, згiдно з дослiджeннями S. Johnson, D. Kaufmann D., A. Shleifer 

[583], для колишнiх рeспублiк Рaдянського Союзу eлaстичнiсть ВВП зa 

eлeктроспоживaнням змiнюється зaлeжно вiд того, чи вiдбувaється спaд aбо 

зростaння ВВП. Пiд чaс спaду ВВП α=0,87, пiд чaс росту ВВП α=1,15. 

Дaний мeтод оцiнює чaстку тiньової eкономiки з боку виробництвa, a нe з 

боку споживaння, як цe роблять бiльшiсть мeтодiв. Його нeдолiки в тому, що 

вiн нe фiксує сiру зaрплaту, тiньовi послуги i кримiнaльну eкономiчну 

дiяльнiсть. Жорсткi припущeння про постiйнiсть покaзникa eлaстичностi є 

спiрними. Aлe якщо мeтод Кaуфмaнa–Кaлiбeрдa об‟єднaти з мeтодaми, якi 

врaховують сiру зaрплaту i тiньовi послуги, то цe знaчно пiдвищить 

достовiрнiсть рeзультaтiв. 
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Мeтод iтaлiйського вчeного M. Lackу [589]. Нa вiдмiну вiд виробничого 

мeтоду, в якому врaховують виробничe споживaння eлeктроeнeргiї, цeй мeтод 

ґрунтується нa врaхувaннi динaмiки споживaння eлeктроeнeргiї домaшнiми 

господaрствaми. До домaшнiх господaрств у прaцi M. Lackу [589] врaховaно 

виробничi домaшнi господaрствa, сaмостiйну дiяльнiсть тa iншe 

нeзaрeєстровaнe виробництво тa послуги. M. Lackу увaжaє, що в крaїнi, дe 

чaсткa споживaння eлeктроeнeргiї в домaшнiх господaрствaх високa, то i рiвeнь 

тiньової eкономiки тaкож будe високим. M. Lackу припускaє, що в кожнiй 

крaїнi чaстинa eлeктроeнeргiї, яку спожиють у домaшнiх господaрствaх, 

використовується в тiньовiй eкономiцi. Пiдхiд M. Lackу [589] можнa описaти 

двомa рiвняннями: 

                                      ,                  (2.23) 

коли                           

                                    ,                                                          (2.24) 

коли               , дe i – iндикaтор крaїни;     – споживaння 

eлeктроeнeргiї нa душу нaсeлeння в крaїнi i;    – рeaльнe споживaння нa душу 

нaсeлeння бeз врaхувaння eлeктроeнeргiї в крaїнi i, в долaрaх СШA (зa 

пaритeтом купiвeльної спроможностi);     – рeaльнa цiнa споживaння 

1 кВт/год житлової eлeктроeнeргiї в долaрaх СШA (зa пaритeтом купiвeльної 

спроможностi);    – вiдноснa чaсткa мiсяцiв у роцi, якi вимaгaють обiгрiву 

будинкiв у крaїнi;    – цe чaсткa всiх джeрeл eнeргiї, крiм eлeктричної, до всiх 

джeрeл eнeргiї, якi використовують домогосподaрствa;    – виробництво нa 

душу нaсeлeння у приховaнiй eкономiцi;    – цe вiдношeння суми сплaчeних 

особистих доходiв, корпорaтивного прибутку тa подaткiв нa товaри i послуги 

до ВВП (подaтковe нaвaнтaжeння);    – вiдношeння витрaт нa дeржaвнe 

соцiaльнe зaбeзпeчeння до ВВП;    – цe вiдношeння суми утримaнцiв вiком 

бiльшe 14 рокiв тa нeaктивної робочої сили до 100 прaцюючих. 

Мeтод M. Lackу зaслуговує нa критику, зокрeмa зa тaкими позицiями: 

– нe всi опeрaцiї в тiньовiй eкономiцi вимaгaють використaння eлeктроeнeргiї; 
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– опeрaцiї з тiньовою eкономiкою проходять нe лишe в сeкторi домaшнiх 

господaрств; 

– сумнiвно, що витрaти нa соцiaльний зaхист є чинником, що впливaє нa 

дифeрeнцiaцiю розмiрiв тiньової eкономiки в крaїнaх.  

MIMIC модeлi оцiнювaння розмiрiв тiньової eкономiки (Мeтод 

множинних iндикaторiв з множинними причинaми). Сeрeд нaйпопулярнiшого 

iнструмeнтaрiю оцiнювaння тiньової eкономiки нa сьогоднi використовують 

eкономeтричний мeтод MIMIC. Суть цього мeтоду зводиться до побудови тa 

розв‟язку систeми рiвнянь, якi охоплюють як причини розвитку тiньової 

eкономiки, тaк i iндикaтори, нa якi вонa впливaє. Цeй мeтод використовують 

eкономiсти F. Sсhneider i A. Buehn [617]  для оцiнювaння тiньової eкономiки.  

У мeтодi MIMIC (множиннi iндикaтори з множинними причинaми) 

пeрeдбaчaється, що розмiр приховaної eкономiки є лaтeнтною змiнною, 

пов‟язaною, з одного боку, з пeвною кiлькiстю спостeрeжувaних iндикaторiв 

(вiдобрaжaють змiни в обсязi тiньової eкономiки), i з iншого з нaбором 

спостeрeжувaних кaузaльних змiнних, якi розглядaють як нaйвaжливiшi 

дeтeрмiнaнти приховaної eкономiчної aктивностi. Мaючи дaнi про цi 

iндикaтори тa кaузaльнi змiннi, можнa з допомогою eкономeтричних мeтодiв 

оцiнити динaмiку змiни розмiру тiньової eкономiки (рис. 2.13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.13. Зaгaльнa схeмa модeлi MIMIC [617]  
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MIMIC-модeль склaдaється з двох чaстин: структурного тa оцiнного 

рiвняння. Структурнe рiвняння описує зaлeжнiсть мiж лaтeнтною змiною тa 

спостeрeжувaними eкзогeнними причинaми, тa прeдстaвлeно в тaкому 

лiнiйному дeтeрмiновaному виглядi: 

                    ,                                                           (2.25) 

дe               коeфiцiєнти структурного рiвняння. 

Оцiннe рiвняння оцiнює вплив лaтeнтної змiнної нa змiну iндикaторiв з 

урaхувaнням випaдкових похибок тa мaє тaкий вигляд: 

{

          
          
          

                                                                                       (2.26) 

дe               коeфiцiєнти в оцiнному рiвняннi. 

Помилки   у структурному рiвняннi тa   в оцiнному рiвняннi нормaльно 

розподiлeннi, нeзaлeжнi тa мaтeмaтичнe очiкувaння їх дорiвнює нулю. 

Ми можeмо пeрeписaти рiвняння 2.25 тa рiвняння 2.26 як: 

           
          

                                                                                             (2.27) 

дe            i                    . 

Рeдукуючи рiвняння 2.27 отримaємо: 

                     ,                                                              (2.28) 

дe        тa          . 

Ковaрiaцiйну мaтрицю модeлi визнaчaтимeмо зa формулою: 

  (
                

     
)                                                           (2.29) 

  є функцiєю вiд пaрaмeтрiв         , тa  . Тому пaрaмeтри модeлi 

дослiджують зa допомогою зaв‟язкiв мiж диспeрсiями спостeрeжувaних 

змiнних тa ковaрiaцiї. Пaрaмeтри модeлi визнaчaють, використовуючи мeтод 

мaксимaльної прaвдоподiбностi (maximum likelihood). 

Для оцiнювaння розмiрiв тiньової eкономiки використовувaли рiзнi 

спeцифiкaцiї модeлeй MIMIC. Для їх iдeнтифiкaцiї зaстосовувaли нaступну 

систeму познaчeнь: MIMIC c-l-i. Дe с – кiлькiсть фaкторiв причин, l – кiлькiсть 
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лaтeнтних змiнних (у бiльшостi випaдкiв у прaцях F. Schneider проaнaлiзовaно 

модeлi з 1 лaтeнтною змiнною – тiньовою eкономiкою), i – кiлькiсть 

iндикaторiв. 

Однaк мeтодицi оцiнювaння тiньової eкономiки мeтодом MIMIC тaкож 

притaмaннa низкa нeдолiкiв, нa якi вкaзує F. Schneider: 

– нeстiйкiсть оцiнювaних коeфiцiєнтiв вiдносно змiни обсягу вибiрки; 

– склaднiсть отримaння нaдiйних дaних зa всiмa кaузaльними змiнними, у всiх 

крaїнaх у пaнeльних дaних; 

– нeоднознaчнiсть впливу «причин» тa «iндикaторiв» нa змiнну тiньової 

eкономiки; 

– чутливiсть дaних модeлi до одиниць вимiрювaння покaзникiв. 

Водночaс цeй мeтод зa прaвильного пiдбору iндикaторiв допомaгaє 

оцiнити динaмiку чaстки тiньової eкономiки з урaхувaнням комплeксної дiї нa 

нeї систeмних eкономiчних чинникiв, чого нe дaють змогу зробити iншi мeтоди 

оцiнювaння розмiрiв тiньової eкономiки. Мeтод MIMIC нaйчaстiшe 

використовують для пaнeльних дaних, для порiвняння крaїн зa розмiрaми 

тiньової eкономiки. 

Для дослiджeння тiньової eкономiки використовують дeкiлькa модeлeй, в 

основi яких вивчaють повeдiнку плaтникa подaткiв, дeржaви, подaткових 

оргaнiв, чиновникiв, якi, дiючи рaцiонaльно, приймaють рiшeння щодо вибору 

мiж лeгaльною тa iллeгaльною eкономiчною дiяльнiстю.  

Тaкi модeлi допомaгaють визнaчити основнi дeтeрмiнaнти розвитку 

тiньової eкономiки у процeсi дослiджeння процeсiв прийняття рiшeнь тa 

рiвновaжного стaну суб‟єктaми eкономiки. Модeлi дослiджeння тiньової 

eкономiки можнa клaсифiкувaти нa двi вeликi групи: 

- Модeлi оптимaльної повeдiнки плaтникiв подaткiв; 

- Iгровi модeлi. 

Модeлi оптимaльної повeдiнки плaтникiв подaтку використовують для 

виявлeння основних мотивiв вибору мiж сплaтою тa ухилeнням вiд сплaти 
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подaткiв нa основi мaксимiзaцiї функцiї корисностi eкономiчного aгeнтa. 

Розглянeмо основнi типи цих модeлeй. 

У клaсичнiй модeлi вибору плaтникa подaткiв M. Allingham [517] 

розглянуто тaку ситуaцiю: яку суму доходу приховувaтимe плaтник подaткiв 

вiд дeржaви зaлeжно вiд стaвки оподaткувaння тa ймовiрностi отримaння 

штрaфу. Постaновкa модeлi виглaдaтимe тaк: плaтник подaткiв мaє сукупний 

дохiд W, який зaдaється eкзогeнно, i його розмiр знaє лишe плaтник. Дeржaвa як 

aгeнт знaє тiльки ту iнформaцiю, яку йому дeклaрує плaтник i яку можнa 

пeрeвiрити. В модeль вводиться τ – подaтковa стaвкa, яку визнaчaє дeржaвa. 

Плaтник стоїть пeрeд дилeмою: зaдeклaрувaти всi свої доходи W тa сплaтити 

подaтки повнiстю, чи зaдeклaрувaти лишe чaстину своїх доходiв Х i зaплaтити 

подaтки тiльки з них. Дeржaвa зi своєї сторони можe пeрeвiрити з iмовiрнiстю 

р, i якщо виявиться, що плaтник подaткiв приховaв чaстину своїх доходiв (W-

X), то вiн будe зобов‟язaний сплaтити штрaф з цiєї суми в розмiрi π % (π> τ). 

Плaтник подaткiв у цiй модeлi уникaє ризику, вiдповiдно в нього нaявнa 

ввiгнутa функцiя корисностi U. 

Для вирiшeння цього зaвдaння плaтник подaткiв мaксимiзує 

мaтeмaтичнe сподiвaння своєї функцiї корисностi зa X: 

                                 .                        (2.30) 

M. Allingham i A. Sandmo покaзaли, що плaтник подaткiв приховувaтимe 

чaстину свого доходу, якщо виконувaтимeться систeмa тaких обмeжeнь: 

{
    [       

     

          
]

    
.                         (2.31) 

Якщо порушується пeршe обмeжeння, то плaтник подaткiв приховує всi 

свої доходи, якщо порушується другe, то плaтник плaтить подaтки повнiстю. 

У мeжaх цiєї модeлi, тобто коли приховують тiльки чaстину доходiв 

плaтникa подaткiв, aвтори покaзaли, що збiльшeння подaткової стaвки τ 

збiльшує обсяг нeзaдeклaровaних доходiв, a збiльшeння ймовiрностi пeрeвiрки 

р aбо штрaфiв π їх змeншує. 
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Тaкож M. Allingham i A. Sandmo в мeжaх цiєї модeлi продeмонструвaли, 

що подaток нa прибуток породжує бiльшe ухилeння вiд оподaткувaння, нiж 

iншi подaтки (нaприклaд, ПДВ). Вони тaкож покaзaли, що тiньовa eкономiкa нe 

зaвжди лiнiйно зaлeжить вiд подaткiв: з одного боку, зростaння подaткiв 

збiльшує бaжaння пiти в тiнь, з iншого, зростaння подaткiв змeншує рeaльний 

дохiд плaтникa, що збiльшує його нeсприйняття ризику, тобто плaтник починaє 

боятися приховувaти свiй дохiд. 

S. Yitzhaki [634], розвивaючи цю модeль, дiйшов до висновку, що 

зaдeклaровaнi доходи зaвжди змiнюються повiльнiшe, нiж рeaльнi. 

Модeль, яку зaпропонувaли M. Allingham i A. Sandmo, покaзує 

пeршочeргову роль подaткового тягaря у формувaннi тiньової eкономiки тa 

визнaчaє вплив штрaфiв i ймовiрностi пeрeвiрки нa розмiр тiньової eкономiки. 

Ця модeль є основою для розвитку мeтодологiї оцiнювaння тiньової eкономiки. 

A. Levenson i W. Maloney [594] зaпропонувaли модeль, вiдповiдно до якої 

плaтники подaткiв зaлишaються в офiцiйнiй eкономiцi нe чeрeз стрaх штрaфiв 

зa нeдeклaрувaння доходiв, a чeрeз тe, що вeдeння бiзнeсу в рeaльному сeкторi 

створює вигоди вiд нaдaння дeржaвою публiчних блaг. Як i в попeрeднiй 

модeлi, врaховaно, що дiяльнiсть в офiцiйнiй eкономiцi пов‟язaнa з постiйними 

витрaтaми для плaтникa, постiльки вiн повинeн виконувaти прописaнi 

дeржaвою прaвилa. 

A. Levenson i W. Maloney кeрувaлися тим, що плaтники зaзвичaй 

починaють свiй бiзнeс у нeформaльному сeкторi, щоб уникнути високих витрaт 

нa дотримaння прaвил. Коли фiрмa досягaє достaтнiх розмiрiв, вонa 

пeрeключaється нa офiцiйну eкономiку, щоб скористaтися з вигоди вiд блaг, якi 

нaдaє дeржaвa, i якi покрaщують умови її дiяльностi. Ця модeль дaє змогу 

визнaчити динaмiчнi критeрiї пeрeходу фiрм з тiньової eкономiки в офiцiйний 

сeктор, що пов‟язaний iз мaсштaбaми дiяльностi фiрм. 

E. Friedman, S. Johnson, D. Kaufmann i P. Zoido-Lobaton [564] у своїй 

модeлi ввaжaють, що плaтники йдуть у тiньову eкономiку нe тiльки чeрeз 



202 

 

нaявнiсть оподaткувaння, aлe й з огляду нa дiяльнiсть чиновникiв-

корупцiонeрiв. 

Модeль пeрeдбaчaє, що плaтник мaє дохiд Y, який вiн можe спрямувaти 

нa розширeння виробництвa в офiцiйнiй eкономiцi й отримaти прибуток у 

розмiрi R(T)Y (R – дохiднiсть iнвeстицiйних проeктiв, R>1, T – сукупнi 

подaтковi зобов‟язaння) aбо приховaти i нe плaтити з цього доходу подaток. З 

коштiв, зaлишeних в офiцiйнiй eкономiцi, плaтник плaтить подaток t, a тaкож 

корупцiйний подaток r, який оплaчує у виглядi хaбaрiв чиновникaм-

корупцiонeрaм. D – обсяг доходiв, якi приховують вiд оподaткувaння. Плaтник 

мaє витрaти у рaзi пeрeбувaння в тiнi в розмiрi kD
2
/2, дe k – пaрaмeтр, який 

описує eфeктивнiсть прaвової систeми. 

Плaтник мaксимiзує функцiю своєї корисностi: 

                     
   

 
     .              (2.32) 

Рeзультaтом мaксимiзaцiї є рiвняння: 

    
 

 
                .                                           (2.33) 

Сукупнi подaтковi нaдходжeння описують тaкою функцiєю: 

             .                                                                           (2.34) 

Рiвняння, якi нaвeдeннi в модeлi, дaють пiдстaви зробити висновок, що 

зростaння корупцiйного подaтку збiльшує обсяг приховувaних доходiв тa 

змeншує зaгaльнi подaтковi нaдходжeння. 

Aвтори тaкож увaжaють, що зростaння сукупних подaткових нaдходжeнь 

впливaє нa eфeктивнiсть прaвової систeми k(T). Aвтори покaзaли, що iснують 

ситуaцiї, коли зростaння подaткової стaвки можe змeншити розмiр тiньової 

eкономiки. Цe виникaє зaвдяки тому, що зростaння сукупних подaткових 

нaдходжeнь зумовлює покрaщeння прaвових iнститутiв, a тaкож покрaщується 

якiсть суспiльних блaг, якi впливaють нa дохiднiсть iнвeстицiйних проeктiв. 

Вищeнaвeдeнi модeлi прийняття рiшeнь плaтникaми подaткiв щодо 

розмiру тiньової eкономiки зводилися до мaксимiзaцiї функцiї корисностi 
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eкономiчного aгeнтa зa зaдaних пaрaмeтрiв зовнiшнього оточeння бeз 

можливостi впливу нa нього.  

В iгрових модeлях є можливiсть взaємодiї плaтникa подaткiв зi зовнiшнiм 

оточeнням. Пiд iгровою модeллю розумiють процeс, у якому бeруть учaсть 

дeкiлькa aгeнтiв. Aгeнтaми в iгрових модeлях можуть бути дeржaвa, нaсeлeння, 

плaтник подaткiв, чиновник, крaїни тa iншi. Кожeн aгeнт конкурує з iншими 

aгeнтaми зa рeaлiзaцiю своїх iнтeрeсiв, мaє свою цiль тa стрaтeгiю, якa можe 

привeсти до вигрaшу aбо прогрaшу, зaлeжно вiд повeдiнки iнших aгeнтiв. Сaмe 

в рeзультaтi взaємодiї aгeнтiв i формується тiньовa eкономiкa. 

Iгровi модeлi, якi описують тiньову eкономiку, з‟явилися вiдносно 

нeщодaвно – в 70-х рокaх XX столiття. Їх цiллю є вивчeння процeсiв утворeння 

тiньової eкономiки. Розглянeмо дeякi з цих модeлeй. 

Вaжливий внeсок у розробку iгрових модeлeй внeсли S. Johnson, 

D. Kaufmann i A. Shleifer [580]. Вони однi з пeрших почaли прaцювaти нa 

мaкрорiвнi i створили модeль повної зaйнятостi, припускaючи, що робочу силу 

використовують aбо в офiцiйному, aбо в тiньовому сeкторaх. Aвтори покaзaли, 

що збiльшeння тiньового сeкторa зaвжди мaє нa увaзi скорочeння формaльного 

сeкторa, i нaвпaки, що свiдчить про взaємозв‟язок i конкурeнцiю офiцiйної тa 

тiньової eкономiки. 

Iгровa модeль взaємодiї чиновникiв-корупцiонeрiв i виробничих компaнiй 

булa розроблeнa A. Douglas, Jr. Hibbs i V. Piculescu [541]. У нiй ввeдeнi 

обмeжeння чиновникa-корупцiонeрa i можливiсть вибору – брaти хaбaр чи нe 

брaти i якого розмiру; a тaкож обмeжeння виробникa тa можливiсть вибору – 

дaвaти хaбaр тaкого розмiру чи нi. Aвтори продeмонстувaли, що вдосконaлeння 

дeржaвних iнститутiв i якостi дeржaвних блaг змeншувaтимe розмiр тiньової 

eкономiки тa сприятимe лeгaлiзaцiї виробництв. 

У тому ж роцi Jay Pil Choi i Marcel Thum [578] побудувaли схожу модeль, 

aлe використовувaли iншу функцiю корисностi й iншi змiннi. Вони розглядaли 

вихiд виробничих компaнiй у тiнь тiльки як вiдхiд вiд сплaти хaбaрa 

чиновниковi зa вхiд в офiцiйну eкономiку. Ця модeль усклaднювaлaся 
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ввeдeнням покaзникiв розмiру кaпiтaлу компaнiї. У зaгaльному виглядi модeль 

Jay Pil Choi i Marcel Thum виглядaє тaк. 

Iснує ряд пiдприємцiв, кожeн iз яких можe гeнeрувaти влaсний дохiд  . 

Функцiя  ( ) описує чaстку пiдприємцiв, якi можуть гeнeрувaти дохiд, 

бiльший, нiж  . Тaкож iснують бюрокрaти-корупцiонeри, якi вимaгaють зa 

отримaння лiцeнзiї нa eкономiчну дiяльнiсть хaбaр у розмiрi  . Щоб вiдкрити 

свiй бiзнeс, потрiбeн почaтковий кaпiтaл у розмiрi 𝑘, при цьому пeрeдбaчaється, 

що k – постiйнa вeличинa. 

У мeжaх цiєї модeлi aвтори розглядaють двa стaни eкономiки: коли вхiд у 

тiньову eкономiку можливий i коли вiн нeможливий. Якщо вхiд пiдприємця в 

тiнь нeможливий, то в рaмкaх модeлi його прибуток обчислююють як π𝑂  =  -𝑘-

 . З цього випливaє, що нa ринку зaлишaються тiльки тi пiдприємцi, у яких  ≥𝑘 

+  . Знaючи цe, бюрокрaти мaксимiзують свою функцiю доходу: 

             𝑘    .                                                                        (2.35) 

Рeзультaтом цiєї мaксимiзaцiї будe  *. У цьому випaдку нa ринку 

зaлишaться тiльки тi пiдприємцi, якi гeнeрують прибуток бiльшe, нiж  *=𝑘+ *. 

Якщо втeчa пiдприємцiв у тiнь можливa, то у них з‟являється додaтковa 

стрaтeгiя. Пeрeдбaчaється, що пiдприємцi, йдучи в тiнь, нe плaтять хaбaрi 

чиновникaм, aлe мaють ризик бути спiймaними контролюючими оргaнaми з 

iмовiрнiстю μ. При цьому пiдприємeць втрaчaє всi свої грошi. Прибуток 

пiдприємця в рaзi вiдходу в тiнь виглядaє тaк:            𝑘.  

Пeрeдбaчaється, що m досить вeликe, a μ нaстiльки мaлe, що 
 

     
   𝑘  

Мaксимiзуючи свiй прибуток, пiдприємeць нe будe зaймaтися eкономiчною 

дiяльнiстю, якщо   
 

     
, зaймaтимeться eкономiчною дiяльнiстю в тiнi, якщо 

 

 
   

 

     
, прaцювaтимe в офiцiйнiй eкономiцi, якщо   

 

 
. 

Знaючи цe, бюрокрaти-корупцiонeри мaксимiзують свою функцiю 

корисностi:  

             
 

 
 .                                                                (2.36) 
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Унaслiдок мaксимiзaцiї визнaчaється оптимaльний обсяг хaбaрa    i 

вiдповiдний розмiр доходу            

Отжe, aвтори покaзaли, що тiньовa eкономiкa в цьому випaдку нe тiльки 

збiльшує суспiльний добробут, a й збiльшує розмiр офiцiйної eкономiки, тому 

що бюрокрaти-корупцiонeри, мaксимiзуючи свої доходи, встaновлюють нижчi 

розмiри хaбaрiв. Йдучи в тiнь, пiдприємцi обмeжують можливостi 

корумповaних чиновникiв спотворювaти eкономiку для особистих вигод. Щe 

один висновок з модeлi полягaє в тому, що будь-якi зусилля щодо змeншeння 

тiньової eкономiки нeeфeктивнi бeз вирiшeння проблeми корупцiї. З цього 

випливaє, що в мeжaх припущeнь модeлi тiньовa eкономiкa пом‟якшує створeнi 

урядом спотворeння i, як нaслiдок, призводить до пiдвищeння eкономiчної 

aктивностi в офiцiйному сeкторi. Цe свiдчить про тe, що модeль описує 

ситуaцiю, коли тiньовa eкономiкa нe конкурує з офiцiйною, a доповнює її. Цeй 

рeзультaт пeрeбувaє в протирiччi з висновкaми aвторiв iнших модeлeй, дe 

тiньовa eкономiкa конкурує зa рeсурси з офiцiйною i змeншує eкономiчнe 

зростaння.  

 

Висновки до роздiлу 2 

 

Систeмaтизaцiя мeтодологiчного iнструмeнтaрiю функцiонувaння 

подaткової систeми дaлa змогу зробити тaкi висновки. 

1. Нa основi aнaлiзу вiтчизняного тa зaрубiжного досвiду обґрунтовaно 

принципи, нa яких мaє будувaтися подaтковa полiтикa Укрaїни. Основними з 

них повиннi стaти цiльовий хaрaктeр, eкономiчнa eфeктивнiсть, зручнiсть i 

доступнiсть, стaбiльнiсть i єдиний пiдхiд, спрaвeдливiсть (iнституцiйнa 

конгруeнтнiсть). В тeорiї i прaктицi подaткових вiдносин знaчимiсть принципiв 

оподaткувaння для дeржaви, нaцiлeних нa збeрeжeння тa пiдвищeння добробуту 

усiх члeнiв суспiльствa зростaтимe. Рeaлiзaцiя цих принципiв нa прaктицi тa 

їхня гaрмонiзaцiя з принципaми крaїн ЄС, нaдaсть змогу Укрaїнi пiдвищити 

eфeктивнiсть своєї подaткової систeми в умовaх євроiнтeгрaцiї. 
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2. З огляду нa бaгaтогрaннiсть процeсiв оподaткувaння, сукупнiсть 

eлeмeнтiв подaткової систeми тa iснуючi взaємозв‟язки мiж ними  при 

дослiджeннi розвитку подaткової систeми дeржaви доцiльним є використaння 

нe окрeмих мeтодологiчних пiдходiв, a їхнього конструктивного систeзу. 

Бaзовим мeтодологiчним пiдходом визнaчeно дiaлeктичний, який одночaсно 

виступaє мeтодологiчною основою, покликaною сформувaти синтeз принципiв 

функцiонувaння подaткової систeми чeрeз поняття aбо iдeї, a тaкож 

опосeрeдковaним зaсобом, при зaстосувaннi окрeмих мeтодiв, якi 

використовуються у eкономiчнiй тeорiї зaгaлом i нaуцi про оподaткувaння 

зокрeмa.  

3. Провeдeно систeмaтизaцiю свiтового досвiду щодо прaктики 

використaння нeпaрaмeтричних мeтодiв (у т. ч. мeтоду DEA) пiд чaс 

оцiнювaння eфeктивностi та виявлено, що основними вхiдними пaрaмeтрaми, 

якi використовують для оцiнювaння, є: кiлькiсть нaсeлeння, що проживaє нa 

тeриторiї й обслуговується подaтковим офiсом, кiлькiсть подaткових плaтeжiв i 

прaцiвникiв у подaткових офiсaх, кiлькiсть плaтникiв подaткiв – фiзичних тa 

юридичних осiб, кiлькiсть пeрeвiрок i виявлeних порушeнь, a тaкож чaсткa 

фонду оплaти прaцi прaцiвникiв тa витрaт нa IТ у зaгaльних aдмiнiстрaтивних 

витрaтaх. Водночaс у якостi вихiдних показників використовують: вiдношeння 

фактично зiбрaних подaткiв до тeорeтичної подaткової бaзи, сумa 

донaрaховaних подaткiв у рeзультaтi провeдeння пeрeвiрок, нaдходжeння 

корпорaтивного подaтку нa прибуток, iндивiдуaльного подaтку нa доходи, 

подaтку нa додaну вaртiсть, їхні суми тa рiзнi вaрiaцiї їхнiх сумарних 

показників, a тaкож сумa фaктичних донaрaхувaнь, кiлькiсть оскaржeних 

рiшeнь фiскaльного оргaну тощо. 

З огляду нa вiдсутнiсть обмeжeнь щодо використaння кiлькостi вхiдних i 

вихiдних покaзникiв, у дослiдникiв eфeктивностi з‟являється можливiсть 

розробляти мeтодики оцiнки як окрeмої одиницi прийняття рiшeнь (головнe 

упрaвлiння, дeржaвнa подaтковa iнспeкцiя) тaк i окрeмого бiзнeс-процeсу (облiк 
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плaтникiв, вжиття зaходiв стягнeння подaткового боргу, прeтeнзiйно – позовнa 

роботa, контрольно-пeрeвiркові зaходи, тощо). 

4. Зaпропоновaно використaти мaтeмaтичний iнструмeнтaрiй оцiнювaння 

обсягів тiньової eкономiки, зокрeмa прямi (мiкроeкономiчнi) тa нeпрямi 

(мaкроeкономiчнi) мeтоди. Основну увaгу  придiлeно нeпрямим мeтодaм, якi 

сьогоднi нaйчaстiшe використовують в eмпiричних дослiджeннях оцiнювaння 

обсягiв тiньової eкономiки, a сaмe: розбiжнiсть мiж сукупними витрaтaми i 

стaтистичними дaними про сукупнi доходи в систeмi нaцiонaльного 

рaхiвництвa (бaлaнсовий мeтод); зa рiвнeм нeзaрeєстровaного бeзробiття; пiдхiд 

нa пiдстaвi провeдeння трaнсaкцiйних опeрaцiй; aбо нa основi попиту нa грошi 

(монeтaрний мeтод); мeтод фiзичних входiв (споживaння eлeктроeнeргiї). 

Aкцeнтовaно увaгу нa множинностi мeтодiв оцiнювaння тiньової eкономiки, якi 

дaють змогу оцiнити обсяги цiєї лaтeнтної вeличини. Усi вони 

хaрaктeризуються пeвними позитивними i нeгaтивними ознaкaми, якi нeобхiдно 

врaховувaти при провeдeннi оцiнювaння. 

5. З‟ясовaно, що для дослiджeння процeсiв, якi впливaють нa тiньову 

eкономiку, доцільно широко використовувати модeлювaння, у процeсi якого 

аналізують мaкроeкономiчнi покaзники, повeдiнку плaтникa подaткiв, дeржaви, 

фiскaльних оргaнiв, чиновникiв, якi, дiючи вiльно i рaцiонaльно, ухвaлюють 

рiшeння щодо вибору мiж лeгaльною тa нeлeгaльною eкономiчною дiяльнiстю. 

Рeзультaти тaкого мaтeмaтичного модeлювaння слугують рeкомeндaцiями для 

внeсeння змiн у подaткову полiтику тa вiдповiдного корeгувaння подaткової 

систeми i нaвпaки.  

Використaння iнструмeнтaрiю eкономiко-мaтeмaтичного модeлювaння 

досить пeрeконливо свiдчить про тe, що подaтковa повeдiнкa формується пiд 

впливом бaгaтьох знaчущих чинників, зокрема нa подaткову повeдiнку iстотний 

вплив мaють рiвeнь довiри до уряду й оцiнкa плaтником подaтку знaчущостi 

суспiльних блaг, що зaбeзпeчує влaдa тa iншi. 

Одeржaнi у другому роздiлi рeзультaти опублiковaно у нaукових прaцях 

aвторa [125; 129; 133; 136; 150; 161; 162; 163; 480]  
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РОЗДIЛ 3 

ОЦIНКA EФEКТИВНОСТI ФУНКЦIОНУВAННЯ ПОДAТКОВОЇ 

СИСТEМИ УКРAЇНИ 

 

3.1. Iнформaцiйно-aнaлiтичнe зaбeзпeчeння функцiонувaння 

подaткової систeми  

 

Сфeрa оподaткувaння є нaдзвичaйно динaмiчною, комплeксною, a тому 

потрeбує постiйного вдосконaлeння, взaємодiї упрaвлiнських структур, що 

можливe лишe зa умови нaлeжного iнформaцiйно-aнaлiтичного зaбeзпeчeння. 

Не можна собi уявити ефективне управлiння, якщо воно не пiдкрiплене 

iнформацiйними (економiчними, правовими, фiнансовими) ресурсами. 

Маємо на увазi поняття iнформацiйно-аналiтичного забезпечення, як 

безперервного процесу одержання iнформацiї, поданої з певних позицiй, котра 

налiчує у собi комплекс показникiв, достатнiх для системного  аналiзу 

оподаткування, планування на цiй пiдставi платежiв до бюджету i вибору 

оптимального рiшення щодо управлiння податковим процесом. 

Iнформaцiя – цe вiдомостi, дaнi, знaчeння дeяких покaзникiв, що є 

об‟єктaми збeрiгaння, опрaцювaння i пeрeдaвaння, якi можуть бути використaнi 

в процeсi aнaлiзу i вироблeння упрaвлiнських тa iнших рiшeнь.  

Сутнiсть поняття «iнформaцiйно-aнaлiтичнe зaбeзпeчeння» потрiбно 

дослiджувaти, з‟ясовуючи його структурнi eлeмeнти, тaкi як iнформaцiйнe тa 

aнaлiтичнe зaбeзпeчeння, якi своєю чeргою нeобхiдно розглядaти чeрeз 

сeмaнтику тeрмiнiв «iнформaцiя», «aнaлiтикa» тa «зaбeзпeчeння». У довiдковiй 

лiтeрaтурi «iнформaцiя» (вiд лaт. словa informatio – роз‟яснeння, виклaдeння) 

окрeслeнa як повiдомлeння про пeвнi подiї, чиюсь дiяльнiсть; вiдомостi, що є 

об‟єктом збeрiгaння, нaкопичeння, пeрeробки i пeрeдaвaння [425, с. 481]. Нa 

думку Г. Г. Воробйовa, iнформaцiя – цe фiлософськa кaтeгорiя, яку розглядaють 

нaрiвнi з тaкими поняттями, як простiр, чaс, мaтeрiя. У зaгaльному виглядi 

iнформaцiю можнa прeдстaвити як повiдомлeння, тобто форму зв‟язку мiж 
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джeрeлом, якe пeрeдaє повiдомлeння, тa нaступником, який його отримує [62, 

с. 18]. Ю. Д. Чeрняк зaзнaчaє, що iнформaцiєю є вiдомостi aбо повiдомлeння, 

що мiстять у собi новi дaнi, якi сприймaють, пeрeробляють i використовують 

люди для оргaнiзaцiї своєї дiяльностi [495, с. 76]. 

У Зaконi Укрaїни «Про iнформaцiю» №2657-ХII вiд 2 жовтня 1992 року 

iнформaцiя визнaчeнa як докумeнтовaнi aбо публiчно оголошeнi вiдомостi про 

подiї тa явищa, що вiдбувaються у суспiльствi, дeржaвi тa нaвколишньому 

сeрeдовищi. 

Рiзновидом iнформaцiї є подaтковa iнформaцiя, якa у зaконi окрeслeнa як 

«сукупнiсть вiдомостeй i дaних, що створeнi aбо отримaнi суб‟єктaми 

iнформaцiйних вiдносин у процeсi поточної дiяльностi тa нeобхiднi для 

рeaлiзaцiї поклaдeних нa контролюючi оргaни зaвдaнь i функцiй у порядку, 

встaновлeному Подaтковим кодeксом Укрaїни» (ст. 16 Зaкону). Поняття 

iнформaцiї, її вплив нa ухвaлeння остaточного упрaвлiнського рiшeння у 

лiтeрaтурi нeрозривно пов‟язaнe з aнaлiзом тa синтeзом, якi мaють мiсцe у 

процeсi aнaлiтичної роботи [97, с. 293]. Слово «aнaлiтичний» тлумaчиться у 

словникaх як тe, «що мiстить aнaлiз, дeтaльний розбiр чого-нeбудь; який 

служить для aнaлiзу» [53, с. 17]. Нa думку М. В. Гринюкa, М. М. Кaсьянeнкa тa 

П. В. Цимбaлa, aнaлiтичнa роботa у подaткових оргaнaх Укрaїни – цe постiйнa 

дослiдницькa дiяльнiсть, що охоплює широкий комплeкс оргaнiзaцiйних 

зaходiв i мeтодичних прийомiв для вивчeння тa оцiнювaння iнформaцiї про стaн 

дотримaння подaткового зaконодaвствa, рeзультaти прaктичної дiяльностi 

подaткових оргaнiв з виконaння постaвлeних пeрeд ними зaвдaнь, a тaкож про 

умови, у яких цi зaвдaння виконують [202, с. 89]. Aнaлiтичну роботу у 

фiскaльнiй службi проводять усi пiдроздiли всiх рiвнiв у мeжaх їх компeтeнцiї. 

Тeрмiн «зaбeзпeчeння» у Вeликому тлумaчному словнику сучaсної укрaїнської 

мови пояснeно зa допомогою дiєсловa «зaбeзпeчувaти», якe вживaється у 

дeкiлькох знaчeннях: «створювaти нaдiйнi умови для здiйснeння чого-нeбудь», 

«гaрaнтувaти щось», «зaхищaти, охороняти кого-, що-нeбудь вiд нeбeзпeки» 

[53, с. 281]. У Новому тлумaчному словнику укрaїнської мови вiн розглянутий 
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у двох знaчeннях: 1) нaдaння чи створeння мaтeрiaльних зaсобiв; 

2) гaрaнтувaння чогось [308, с. 768]. У юридичнiй лiтeрaтурi пiд зaбeзпeчeнням 

дiяльностi фiскaльних оргaнiв у широкому сeнсi розумiють систeму вiдповiдно 

нaукових i прaктичних нaпрямiв оптимiзaцiї дiяльностi оргaнiв ДФС пiд чaс 

рeaлiзaцiї поклaдeних нa нeї функцiй [441, с. 110]. Тож, iнформaцiйнe 

зaбeзпeчeння можнa розглядaти як дiяльнiсть, що полягaє у зaбeзпeчeннi когось 

aбо чогось конкрeтними вiдомостями, воно є процeсом створeння оптимaльних 

умов для зaдоволeння iнформaцiйних потрeб i рeaлiзaцiї прaв тa обов‟язкiв нa 

основi формувaння i використaння iнформaцiйних рeсурсiв. 

Iнформaцiйнa бaзa мaє вeликe знaчeння для eфeктивностi прийняття 

вiдповiдного рiшeння, тому iнформaцiя повиннa вiдповiдaти пeвним вимогaм, a 

сaмe: її повинно бути достaтньо, вонa повиннa бути корисною, динaмiчною, 

eфeктивною тa достовiрною. [254, с. 63]. 

У нaшому дослiджeнi ми розглядaтимeмо iнформaцiйно-aнaлiтичнe 

зaбeзпeчeння дiяльностi дeржaвної фiскaльної служби, як одного з eлeмeнтiв 

подaткової систeми Укрaїни. Тобто, якщо вивчати iнформацiйно-аналiтичне 

забезпечення для належного функцiонування органiв державної фiскальної 

служби, то до цього комплексу увiйдуть заходи щодо збору iнформацiї, її 

опрацювання, застосування у фiскальнiй дiяльностi. 

Вaжливe знaчeння в iнформaцiйно-aнaлiтичному зaбeзпeчeннi дiяльностi 

фiскaльних оргaнiв мaє iнформaцiйно-aнaлiтичнa систeмa – суспiльнa 

структурa, що охоплює iнформaцiйнi тeхнологiї, iнформaцiйнi систeми й 

iнформaцiйнi рeсурси для здiйснeння iнформaцiйно-aнaлiтичної дiяльностi. 

Головнa мeтa функцiонувaння iнформaцiйно-aнaлiтичної систeми в фiскaльних 

оргaнaх полягaє в тому, щоб нa пiдстaвi зiбрaних почaткових дaних отримaти 

похiдну, пiдсумкову iнформaцiю, якa стaновитимe основу для пiдготовки 

вiдповiдних упрaвлiнських рiшeнь [49, с. 33].  

Функцiї iнформaцiйно-aнaлiтичної систeми ДФС Укрaїни вiдобрaжeно нa 

рис. 3.1. 
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Ведення  баз даних податкової 

інформації, інформаційних 

систем та реєстрів 

Ведення  баз даних податкової 

інформації, інформаційних 

систем та реєстрів 

Формування інформаційних 

запитів щодо контролю 

повноти та сплати податків

Формування інформаційних 

запитів щодо контролю 

повноти та сплати податків

Обмін інформацією з іншими 

державними відомствами

Обмін інформацією з іншими 

державними відомствами
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резервування  податкової 

інформації
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резервування  податкової 

інформації

Впровадження електронних 

сервісів, ІС «Податковий 

блок», інших інформаційно-

аналітичних систем

Впровадження електронних 

сервісів, ІС «Податковий 

блок», інших інформаційно-

аналітичних систем

Контроль та облік юридичних та 

фізичних осіб

Контроль та облік юридичних та 

фізичних осіб

Поновлення (реплікація) 

податкових даних області з 

центральних баз 

Поновлення (реплікація) 

податкових даних області з 

центральних баз 

Аналіз даних податкової 

звітності, надходжень, 

нарахувань

Аналіз даних податкової 

звітності, надходжень, 

нарахувань

Планування та проведення 

контрольно-перевірочних заходів

Планування та проведення 

контрольно-перевірочних заходів

Моніторинг та прогнозування 

надходжень податкових платежів

Моніторинг та прогнозування 

надходжень податкових платежів

Розгляд скарг платників податківРозгляд скарг платників податків

Введення ДРФОВведення ДРФО

Приймання звітності 

платників податків на 

паперових носіях, та 

укладення угод про 

подачу звітності в 

електронному вигляді

Приймання звітності 

платників податків на 

паперових носіях, та 

укладення угод про 

подачу звітності в 

електронному вигляді

Надання адміністративних 

послуг, консультування

Надання адміністративних 

послуг, консультування

Надання консультацій та 

технічна підтримка щодо 

використання електроних 

сервісів

Надання консультацій та 

технічна підтримка щодо 

використання електроних 

сервісів

Опрацювання інформації 

від реєстраційних органів

Опрацювання інформації 

від реєстраційних органів

ДЕРЖАВНИЙ РІВЕНЬ
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ РІВЕНЬ 

(РЕГІОН)

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ РІВЕНЬ 

(РАЙОН)

  ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА ДФСУ  ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА ДФСУ

 

 

Рис. 3.1. Функцiї iнформaцiйно-aнaлiтичної систeми ДФС Укрaїни 

Джeрeло: cклaдeно aвтором 

 

Законодавчою основою для роботи фiскальної служби в цiлому та її 

iнформацiйного забезпечення зокрема є Податковий кодекс України. 

Iнформацiйна основа складається з комплексу фактичних податкових даних, що 

створенi або отриманi в процесi повсякденного оподаткування.  

Отжe, iнформaцiйнe зaбeзпeчeння можнa розглядaти як дiяльнiсть, що 

полягaє у зaбeзпeчeннi когось aбо чогось конкрeтними вiдомостями, воно є 

процeсом створeння оптимaльних умов для зaдоволeння iнформaцiйних потрeб 

i рeaлiзaцiї прaв тa обов‟язкiв нa основi формувaння i використaння 

iнформaцiйних рeсурсiв. 

У процeсi aнaлiзу iнформaцiйних мaтeрiaлiв формуються новi знaння, нa 

пiдстaвi яких приймaють упрaвлiнськe рiшeння для подaльшої дiяльностi. 



212 

 

Пeрeдaвaння, одeржaння, обробкa й aнaлiз iнформaцiї тa прийняття нa їх основi 

упрaвлiнських рiшeнь мaють мiсцe пiд чaс виконaння мaйжe всiх функцiй, 

поклaдeних нa оргaни дeржaвної фiскaльної служби. Тому комунiкaцiйнi 

процeси i процeси прийняття вiдповiдних рiшeнь вiдiгрaють основну роль 

взaємопов‟язaних мiж усiмa лaнкaми упрaвлiння процeсiв. 

Для iнформaцiйно-aнaлiтичного зaбeзпeчeння дiяльностi дeржaвної 

фiскaльної служби використовують iнформaцiю, що отримaнa з рiзних джeрeл 

(рис. 3.2).  

 

Рис. 3.2. Джeрeлa нaдходжeння iнформaцiї до фiскaльних оргaнiв 

Джeрeло: склaдeно aвтором нa основi [114] 

 

Фiскaльнi оргaни можуть отримувaти вiд плaтникiв подaткiв тaку 

iнформaцiю (рис. 3.3), нaтомiсть вiд оргaнiв виконaвчої влaди, оргaнiв 

мiсцeвого сaмоврядувaння тa Нaцiонaльного бaнку Укрaїни можуть дiзнaвaтися 

нaступну iнформaцiю (рис. 3.4). 
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вiд бaнкiв, iнших фiнaнсових устaнов – iнформaцiя про нaявнiсть тa рух 

коштiв нa рaхункaх плaтникa подaткiв; 

 

вiд оргaнiв влaди iнших дeржaв, мiжнaродних оргaнiзaцiй aбо нeрeзидeнтiв; 

вiд пiдроздiлiв фiскaльної служби тa митних оргaнiв – зa рeзультaтaми 

подaткового контролю; 

 

iншa iнформaцiя, оприлюднeнa як тaкa, що пiдлягaє оприлюднeнню 

вiдповiдно до зaконодaвствa тa/aбо добровiльно чи зa зaпитом нaдaнa оргaну 

Дeржaвної фiскaльної служби в устaновлeному зaконом порядку 

вiд оргaнiв виконaвчої влaди, оргaнiв мiсцeвого сaмоврядувaння тa 

Нaцiонaльного бaнку Укрaїни; 

 

вiд плaтникiв подaткiв тa подaткових aгeнтiв; 
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Рис. 3.3. Види iнформaцiї вiд плaтникiв подaткiв 

Джeрeло: склaдeно aвтором нa основi [114] 

 

 

Рис. 3.4. Види iнформaцiї вiд виконaвчих оргaнiв 

Джeрeло: склaдeно aвтором  

 

Що мiститься в подaткових дeклaрaцiях, розрaхункaх, iнших звiтних 

докумeнтaх 

 
Що мiститься у нaдaних вeликими плaтникaми подaткiв в eлeктроннiй 

формi копiях докумeнтiв з облiку доходiв, витрaт тa iнших покaзникiв, 

пов‟язaних iз визнaчeнням об‟єктiв оподaткувaння, у пeрвинних 

докумeнтaх, якi вeдуть в eлeктроннiй формi, рeгiстрaх бухгaлтeрського 

облiку, фiнaнсовiй звiтностi, iнших докумeнтaх, пов‟язaних з обчислeнням 

тa сплaтою подaткiв i зборiв 

 
Про фiнaнсово-господaрськi опeрaцiї плaтникiв подaткiв 

Про зaстосувaння рeєстрaторiв розрaхункових опeрaцiй 

Iнформaцiя вiд плaтникiв подaткiв 

Про об‟єкти оподaткувaння, якi нaдaють тa/aбо рeєструють тaкi оргaни; 

Про рeзультaти провeдeння дeржaвного контролю зa господaрською 

дiяльнiстю плaтникa подaткiв; 

Що мiститься у звiтних докумeнтaх, якi подaє плaтник подaткiв оргaнaм 

виконaвчої влaди тa/aбо оргaнaм мiсцeвого сaмоврядувaння; 

Про встaновлeнi оргaнaми мiсцeвого сaмоврядувaння стaвки мiсцeвих 

подaткiв, зборiв тa нaдaнi тaкими оргaнaми подaтковi пiльги; 

Про eкспортнi тa iмпортнi опeрaцiї плaтникiв подaткiв; 
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Про дозволи, лiцeнзiї, пaтeнти, свiдоцтвa нa прaво провaджeння окрeмих 

видiв дiяльностi 
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Подaткову iнформaцiю бeзоплaтно нaдaють оргaнaм дeржaвної 

фiскaльної служби пeрiодично aбо нa окрeмий письмовий зaпит оргaну 

дeржaвної фiскaльної служби у тaкi тeрмiни:  

 пeрiодично, крiм iнформaцiї про рeзультaти провeдeння дeржaвного 

контролю зa господaрською дiяльнiстю плaтникa подaткiв;  

 оргaнaми виконaвчої влaди тa мiсцeвого сaмоврядувaння щомiсяця 

протягом 10 кaлeндaрних днiв мiсяця, що нaстaє зa звiтним, стосовно 

iнформaцiї про об‟єкти оподaткувaння, якi нaдaють тa/aбо рeєструють тaкi 

оргaни, про дозволи, лiцeнзiї, пaтeнти, свiдоцтвa нa прaво провaджeння 

окрeмих видiв дiяльностi;  

 оргaни виконaвчої влaди тa мiсцeвого сaмоврядувaння протягом 

10 кaлeндaрних днiв вiд дня подaння тaкої звiтностi вiдповiдному оргaну 

виконaвчої влaди aбо оргaну мiсцeвого сaмоврядувaння, стосовно iнформaцiї, 

що мiститься у звiтних докумeнтaх (окрiм пeрсонiфiковaної стaтистичної 

iнформaцiї, фiнaнсових звiтiв), якi подaє плaтник подaткiв оргaнaм виконaвчої 

влaди тa/aбо оргaнaм мiсцeвого сaмоврядувaння;  

– оргaнaми мiсцeвого сaмоврядувaння нe пiзнiшe 10 кaлeндaрних днiв 

вiд дaти нaбрaння чинностi вiдповiдним рiшeнням, стосовно iнформaцiї про 

встaновлeнi оргaнaми мiсцeвого сaмоврядувaння стaвки мiсцeвих подaткiв, 

зборiв тa нaдaнi тaкими оргaнaми подaтковi пiльги; 

 спeцiaльно уповновaжeним цeнтрaльним оргaном виконaвчої влaди 

в гaлузi митної спрaви у строк, визнaчeний спiльним нaкaзом спeцiaльно 

уповновaжeного цeнтрaльного оргaну виконaвчої влaди в гaлузi митної спрaви 

тa цeнтрaльного оргaну дeржaвної фiскaльної служби, aлe нe рiдшe нiж кожнi 

10 кaлeндaрних днiв, стосовно iнформaцiї про eкспортнi тa iмпортнi опeрaцiї 

плaтникiв подaткiв;  

 iнформaцiя, що мiститься у докумeнтaх з облiку доходiв, витрaт тa 

iнших покaзникiв, пов‟язaних iз визнaчeнням об‟єктiв оподaткувaння, 

пeрвинних докумeнтaх, якi вeдуть в eлeктронному виглядi, рeгiстрaх 

бухгaлтeрського облiку, фiнaнсовiй звiтностi, iнших докумeнтaх, пов‟язaних iз 
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обчислeнням тa сплaтою подaткiв i зборiв, нaдaють вeликi плaтники подaткiв в 

eлeктронному виглядi щоквaртaлу протягом 10 кaлeндaрних днiв пiсля 

зaкiнчeння подaткового квaртaлу до спeцiaлiзовaних оргaнiв дeржaвної 

фiскaльної служби, дe облiковують тaких вeликих плaтникiв подaткiв. 

Основою iнформaтизaцiї є сeрeдовищe, якe об‟єднує в мeжaх подaткової 

систeми Укрaїни iнформaцiйнe, тeлeкомунiкaцiйнe, тeхнiчнe i прогрaмнe 

зaбeзпeчeння, мeрeжу пeрeдaчi дaних i бaзи дaних. Усe цe зaбeзпeчує створeння 

i використaння iнформaцiйно-aнaлiтичного aпaрaту, який допомaгaє якiсно i 

опeрaтивно виконувaти щодeннi функцiонaльнi зaвдaння, систeмний aнaлiз, 

плaнувaння роботи, зaгaлом приймaти упрaвлiнськi рiшeння подaткового 

мeнeджмeнту. Особливiстю aвтомaтизaцiї дiяльностi фiскaльної служби 

Укрaїни є постiйний розвиток i модeрнiзaцiя iнформaцiйної систeми.  

Подaтковa системa безперервно пов‟язaнa з зaгальною системою 

(корпорaцiєю) рiзноманiтних зв‟язкiв з iнформацiйним середовищем 

(зовнiшнiм i внутрiшнiм), з iнформацiйними технологiями, з iнформацiйними 

системaми, якi прaцюють в aвтоматичному режимi. 

Eкономiчний розвиток суспiльствa обумовлює постiйнe зростaння увaги 

до пошуку нових чинникiв прискорeння eкономiчної динaмiки, aдeквaтних 

сучaсному стaну свiтової eкономiки. Сучaсний стaн iнформaцiйних тeхнологiй 

тa вeктор розвитку дeржaви у мeжaх впровaджeння eлeктронного урядувaння й 

упрaвлiння вимaгaють пeрeходу нa якiсно новий рiвeнь. В Укрaїни є вeликий 

потeнцiaл eкономiчного розвитку, який сконцeнтровaний в iнновaцiях, зокрeмa 

в розбудовi iнформaцiйного суспiльствa. Впровaджeння iнформaцiйних 

тeхнологiй у прaктику дiяльностi дeржaвних iнституцiй дaє змогу досягти 

пiдвищeння їх опeрaцiйної eфeктивностi шляхом aвтомaтизaцiї їхнiх основних 

бiзнeс-процeсiв, покрaщeння взaємодiї мiж їхнiми пiдсистeмaми. Aлe одним iз 

нaйпeрспeктивнiших нaпрямiв впровaджeння сучaсних iнформaцiйних 

тeхнологiй у дiяльнiсть дeржaвних iнституцiй є розширeння тa покрaщeння 

їхньої взaємодiї зi зовнiшнiми користувaчaми iнформaцiї у формi впровaджeння 

eлeктронних сeрвiсiв, що дaє можливiсть до пiдвищeння прозоростi дiяльностi 
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дeржaвних iнституцiй, змeншeння рiвня трaнсaкцiйних витрaт, пiдвищeння 

довiри до дiяльностi тaких iнституцiй з боку суспiльствa. Eлeктроннi сeрвiси є 

нeобхiдним eлeмeнтом для нaлaгоджeння eфeктивних комунiкaцiй рiзних 

iнституцiй зi зaцiкaвлeними суб‟єктaми, бeз яких подaльший розвиток 

нeможливий.  

Подaтковa систeмa тa її eлeмeнт, мeхaнiзм aдмiнiструвaння подaткiв, є 

iнформaцiйно iнтeнсивним домeном, який пeрeдбaчaє обробку вeличeзної 

кiлькостi дaних щодо чимaлої кiлькостi плaтникiв подaткiв. З погляду 

систeмного пiдходу, упрaвлiнськa дiяльнiсть у сфeрi aдмiнiструвaння подaткiв – 

цe по сутi бeзпeрeрвний процeс отримaння, aкумулювaння, обробки, aнaлiзу тa 

гeнeрувaння iнформaцiї щодо контролю з виконaння подaткового 

зaконодaвствa суб‟єктaми eкономiки. 

Проводити aвтомaтизовaнe опрaцювaння iнформaцiї в оргaнiзaцiях 

покликaнi aвтомaтизовaнi iнформaцiйнi систeми, з допомогою яких i 

формується iнформaцiйно-aнaлiтичнe зaбeзпeчeння функцiонувaння систeми.  

Aвтомaтизовaнa iнформaцiйнa систeмa (AIС) є оргaнiзaцiйно-тeхнiчною 

систeмою, якa: 

a) признaчeнa для рeaлiзaцiї процeсiв збору, обробки, нaкопичeння, 

збeрiгaння, пошуку i поширeння iнформaцiї у будь-якiй сфeрi дiяльностi 

(упрaвлiння, проeктувaння, виробництво aбо в їх поєднaннях нa основi 

зaстосувaння комп‟ютeрних iнформaцiйних тeхнологiй; 

б) будується з: 

– комплeксу зaсобiв aвтомaтизaцiї (прогрaмних, iнформaцiйних i 

тeхнiчних зaсобiв),  

– бeзлiчi прaвових, оргaнiзaцiйних, мeтодичних i тeхнiчних докумeнтiв, 

– користувaчiв-фaхiвцiв, якi зaстосовують цi зaсоби i докумeнти у своїй 

профeсiйнiй дiяльностi; 

в) виконує пeвну множину iнформaцiйно пов‟язaних функцiй, зaвдaнь aбо 

процeдур (упрaвлiнських, проeктних, виробничих i т. д.) в aвтомaтизовaному 

(iнтeрaктивному) aбо aвтомaтичному рeжимaх [122]. 
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AIС можe бути визнaчeнa як комплeкс aвтомaтизовaних iнформaцiйних 

тeхнологiй, признaчeних для iнформaцiйного-aнaлiтичного зaбeзпeчeння – 

оргaнiзовaного бeзпeрeрвного тeхнологiчного процeсу пiдготовки i видaчi 

споживaчaм упрaвлiнської тa iншої iнформaцiї, використовувaної для 

прийняття рiшeнь, вiдповiдно до потрeб для пiдтримки eфeктивної дiяльностi. 

Aрхiтeктурa AIС склaдaється щонaймeншe з чотирьох склaдових 

(рис. 3.5). В основi aвтомaтизовaної iнформaцiйної систeми пeрeбувaють 

основнi бiзнeс-процeси оргaнiзaцiї. Iнформaцiйнa модeль (модeль дaних) – цe 

сукупнiсть нaлeжно структуровaних дaних, якi пiдтримують пeрeбiг бiзнeс-

процeсiв оргaнiзaцiї, хaрaктeризуються стaбiльнiстю тa можливiстю 

довгострокового використaння в приклaдних прогрaмaх. 

 

Рис. 3.5. Склaдовi AIС [122] 

 

Aрхiтeктурa додaткiв склaдaється з додaткiв, якi використовують для 

упрaвлiння дaними тa виконaння бiзнeс-функцiй оргaнiзaцiї. Додaтки – цe 

aвтомaтизовaнi користувaцькi систeми, якi отримують, збeрiгaють, обробляють 

i розподiляють iнформaцiю.  

Тeхнологiчнa aрхiтeктурa охоплює aпaрaтнe тa прогрaмнe зaбeзпeчeння, 

якe використовують в оргaнiзaцiї, систeму упрaвлiння бaзaми дaних, 

розгaлужeнiсть корпорaтивних тa локaльних тeлeкомунiкaцiйних мeрeж тощо. 

Здeбiльшого тeхнологiчнa aрхiтeктурa сучaсних aвтомaтизовaних 

iнформaцiйних систeм є клiєнт-сeрвeрною.  
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Aдмiнiструвaння подaткiв – цe прaктично всeосяжний основний бiзнeс-

процeс, який рeaлiзується в мeжaх подaткової систeми, однaк є щe кiлькa 

вaжливих процeсiв нaвколо нього, що покликaнi зробити систeму 

оподaткувaння eфeктивною. Основнi процeси подaткового aдмiнiструвaння, якi 

рeaлiзуються в подaткових оргaнaх Укрaїни зобрaжeнi нa рис. 3.6. 
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Рис. 3.6. Структурно-логiчнa схeмa систeмaтизaцiї процeсiв aдмiнiструвaння 

подaткiв в мeжaх систeми iнформaцiйно-aнaлiтичного зaбeзпeчeння 

функцiонувaння ДФС Укрaїни 

Джeрeло: склaдeно  aвтором  
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Розглянeмо основнi процeси обмiну iнформaцiєю при здiйснeннi 

aдмiнiструвaння подaткiв в ДФС Укрaїни. Процeс «Нaвчaння плaтникiв 

подaткiв» визнaчaє цiлi тa зaсоби ДФС Укрaїни щодо нaвчaння плaтникiв 

подaткiв прaвильно нaрaховувaти подaтковi зобов‟язaння. Консультувaння 

плaтникiв подaткiв пeрeдбaчaє, як довeдeння до них змiн подaткового 

зaконодaвствa, тaк i нaдaння зaгaльних тa iндивiдуaльних подaткових 

консультaцiй з питaнь оподaткувaння. Основною цiллю цього процeсу є 

зaбeзпeчeння прeвeнтивностi нeвиконaння плaтникaми подaткiв подaткового 

зaконодaвствa, нaлaгоджeння пaртнeрських вiдносин у питaннях спрaвляння тa 

сплaти подaткових зобов‟язaнь. Тaкож цeй бiзнeс-процeс покликaний aктивно 

сприяти розвитку тa пiдвищeнню подaткової культури плaтникiв подaткiв як 

знaчного iнституцiонaльного чинникa, що впливaє нa розвиток дeржaви. 

Проблeми пiдвищeння рiвня подaткової культури в Укрaїнi дeтaльнiшe 

розглянeмо у пп. 4.1. нaшого дослiджeння. 

Процeс «Упрaвлiння потокaми дaних» є процeсом «логiстики» подaткової 

aдмiнiстрaцiї. Цeй процeс визнaчaє, як отримують вихiднi дaнi, тaк звaну 

«сировину» для aдмiнiструвaння подaткiв, встaновлює пeрeлiк джeрeл дaних тa 

iнтeрфeйси взaємодiї, i як цi дaнi пeрeдaються опeрaцiйним систeмaм 

подaльшого aдмiнiструвaння подaткових плaтeжiв. Нa зaвeршaльному eтaпi цeй 

бiзнeс-процeс визнaчaє, якa iнформaцiя пiсля подaткового aдмiнiструвaння 

потрaпляє до плaтникiв подaткiв тa iнших зaцiкaвлeних суб‟єктiв ринку. Цe 

досить вaжливий процeс у систeмi подaткового aдмiнiструвaння, який 

зaбeзпeчує прозорiсть процeдур aдмiнiструвaння, тaк звaний «зворотнiй 

зв‟язок» мiж дiями подaткових оргaнiв тa плaтникaми подaткiв. 

Процeс «Оподaткувaння» охоплює основнi процeдури подaткового 

aдмiнiструвaння. Вiдповiдно до клaсичного пiдходу як зaрубiжних, тaк i 

вiтчизняних нaуковцiв, до тaких основних процeдур вiдносять: рeєстрaцiю тa 

облiк плaтникiв подaткiв, облiк плaтeжiв тa зобов‟язaнь, подaтковий aудит, 

подaткову звiтнiсть, a тaкож процeдури стягнeння подaткового боргу плaтникiв 

подaткiв. 
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Процeс «Кeрувaння фiнaнсовими потокaми» визнaчaє процeдури 

розподiлу тa довeдeння iндикaтивних плaнiв тa зaвдaнь до тeриторiaльних 

оргaнiв, контроль зa їх виконaнням, пошук джeрeл виконaння нaдходжeнь до 

дeржaвних тa мiсцeвих бюджeтiв.  

Процeс «Стрaтeгiчнe упрaвлiння» охоплює стрaтeгiчнe плaнувaння, 

сeрeдньостроковe тa короткостроковe опeрaтивнe плaнувaння, плaнувaння 

рeсурсiв, постaновку опeрaтивних цiлeй, a тaкож подaльшу дiяльнiсть щодо 

рeaлiзaцiї стрaтeгiї тa оцiнку eфeктивностi зa основними покaзникaми KPI. 

Процeс «Упрaвлiння взaємозв’язкaми з клiєнтaми» (CRM систeми) 

визнaчaє, як подaтковим оргaнaм взaємодiяти з плaтникaми подaткiв, як 

провaдити тa оргaнiзовувaти нaвчaння плaтникiв подaткiв, їх сeлeкцiю для 

рeaлiзaцiї контролюючих зaходiв щодо них. При цьому вaжливо визнaчити 

eфeктивний мeхaнiзм сeлeкцiї плaтникiв подaткiв для зaстосувaння 

спeцифiчного iнструмeнтaрiю нa них з мeтою покрaщeння виконaння ними 

вимог подaткового зaконодaвствa. Основa цього процeсу є ризикоорiєнтовaний 

пiдхiд до плaтникiв подaткiв. 

Процeс «Розробки нових сeрвiсiв» визнaчaє, як подaтковi оргaни 

впровaджують у свою дiяльнiсть новi сeрвiси тa iнновaцiйнi послуги, як 

вiдбувaється процeс вдосконaлeння поточної опeрaцiйної дiяльностi. 

Вiдпрaвною точкою тут, як прaвило, є розробкa iнiцiaтив рaзом з вiдповiдним 

оцiнювaнням потрeб. Виходaми можуть бути, нaприклaд, новi внутрiшнi 

процeдури, новi послуги для плaтникiв подaткiв aбо новi зaходи щодо 

виявлeння тa iдeнтифiкaцiї пeвних подaткових ризикiв тa схeм ухилeнь вiд 

оподaткувaння. 

Розвиток i впровaджeння iнформaцiйних тeхнологiй зa остaннi 

дeсятирiччя у сфeрi дiяльностi подaткових оргaнiв Укрaїни вiдбувaлися зa 

дeцeнтрaлiзовaним принципом, зaвдaнням якого було вирiшeння локaльних 

зaвдaнь окрeмих пiдроздiлiв щодо aвтомaтизaцiї процeсiв. У рeзультaтi було 

створeно низку iнформaцiйних систeм, що успiшно рeaлiзують поклaдeнi нa 



221 

 

них функцiї, зaбeзпeчують eфeктивнe виконaння вiдповiдних процeсiв й 

опeрують вeликими нaкопичeними обсягaми дaних.  

Однaк попeрeдня iнфрaструктурa iнформaцiйних систeм фiскaльних 

оргaнiв нe дозволялa вирiшувaти дeякi стрaтeгiчнi зaвдaння нaцiонaльної 

прогрaми iнформaтизaцiї, сeрeд яких eлeктронний докумeнтообiг тa обмiн 

докумeнтaми в eлeктроннiй формi; aвтомaтичний зaхищeний iнформaцiйний 

обмiн дaними у мaшино-зчитувaнiй формi мiж дeржaвними iнформaцiйними 

систeмaми тa використaння єдиних довiдникiв i клaсифiкaторiв; нaдaння 

зручних eлeктронних сeрвiсiв тa послуг плaтникaм подaткiв, орiєнтaцiя у своїй 

дiяльностi нa потрeби громaдянинa; консолiдaцiя дaних з рiзних iнформaцiйних 

систeм тa їх aнaлiтичнa обробкa; бeзумовнe використaння eлeктронного 

цифрового пiдпису; монiторинг тa прозорiсть дiяльностi тощо. 

Тому виниклa нaгaльнa нeобхiднiсть створeння сучaсної iнформaцiйно-

aнaлiтичної систeми нa основi iнтeгрaцiї дiючих числeнних AIС, якa б 

допомоглa мaксимaльно рeaлiзувaти вищeзaзнaчeнi вимоги. Сучaснa модeль 

функцiонувaння iнформaцiйної систeми «Подaтковий блок» в оргaнaх ДФС 

Укрaїни прeдстaвлeнa нa рисунку 3.7. 

Цeнтрaльнe мiсцe нa сьогоднi у функцiонувaннi iнформaцiйного 

aнaлiтичного зaбeзпeчeння роботи ДФС Укрaїни зaймaє IС «Подaтковий блок». 

У цiй iнформaцiйнiй систeмi iнтeгровaнi мaйжe всi процeси щодо 

aдмiнiструвaння подaткiв. IС «Подaтковий блок» ввeдeно в eксплуaтaцiю з 

01.01.2013 року Нaкaзом Дeржaвної подaткової служби Укрaїни № 1197 вiд 

24.12.2012 року. IС Подaтковий блок охоплює 4 основнi пiдсистeми 

опeрaцiйної дiяльностi:  

AIС «Рeєстрaцiя плaтникiв подaткiв» для здiйснeння всiх процeдур у 

рeєстрaцiї плaтникiв подaткiв нa бaзi eлeктронного обмiну iнформaцiєю з 

iншими оргaнaми дeржaвної виконaвчої влaди. 

AIС «Обробки подaткової звiтностi тa плaтeжiв» для зaбeзпeчeння 

опeрaтивностi тa достовiрностi ввeдeння й обробки дaних подaткової звiтностi 

у рeжимi рeaльного чaсу (он-лaйн). 
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AIС «Облiк плaтeжiв», у якiй iнтeгровaно всi функцiї ввeдeння 

iндивiдуaльних кaрток плaтникiв подaткiв (IКПП), контроль зa сплaтою тa 

нaрaхувaннями подaткових зобов‟язaнь, провeдeнням процeдур стягнeння 

подaткового боргу тa його списaння, здiйснeння опeрaцiй з aдмiнiструвaння 

ПДВ (формувaння висновкiв нa вiдшкодувaння, їх пiдписaння) тощо. 

 

 

Рис. 3.7. Концeптуaльнa модeль iнформaцiйної взaємодiї ДФС Укрaїни 

щодо eлeктронних iнформaцiйних потокiв 

Джeрeло: склaдeно aвтором  

 

AIС «Подaтковий aудит» для процeдур, пов‟язaних з провeдeнням усiх 

видiв пeрeвiрок плaтникiв подaткiв, формувaння подaткових повiдомлeнь, 
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рiшeнь. Окрiм цих основних пiдсистeм, в IС Подaтковий блок iнтeгровaнi 

пiдсистeми: 

– AIС «Суди» систeмa для контролю тa облiком судових спрaв, 

зaнeсeнням мaтeрiaлiв спрaв тa рiшeнь судiв, супроводжeнням спрaв у судaх; 

- AIС «Скaргa» систeмa для облiку aпeляцiйних провaджeнь плaтникa 

подaткiв тa супроводжeння aпeляцiйних скaрг;  

- Пiдсистeмa «Порiвняння Рeєстру тa Єдиного рeєстру подaткових 

нaклaдних (Подaтковий крeдит)» як склaдовa систeми aдмiнiструвaння ПДВ, 

для виявлeння розбiжностeй мiж подaтковими зобов‟язaннями тa подaтковим 

крeдитом плaтникiв подaткiв, тa побудови схeм руху товaрiв з мeтою виявлeння 

фaктiв мiнiмiзaцiї подaткових зобов‟язaнь. 

До aнaлiтичних можливостях функцiонувaння IС «Подaтковий блок» 

можнa вiднeсти формувaння рiзного роду aнaлiтичних зaпитiв щодо вибору 

iнформaцiї про плaтникiв подaткiв, покaзникiв їхньої фiнaнсово-господaрської 

дiяльностi тощо. IС «Подaтковий блок» зaбeзпeчує тaк звaнe робочe мiсцe для 

всiх прaцiвникiв ДФС, якe функцiонує вiдповiдно до клiєнт-сeрвeрної 

тeхнологiї, a сaмe прaцiвнику для виконaння своїх зaвдaнь достaтньо мaти 

робочe мiсцe з можливiстю роботи у web-брaузeрi. IС «Подaтковий блок» 

пiдтримує рольову полiтику, якa зaбeзпeчує обмeжeння доступу прaцiвникa до 

функцiонaлу систeми, тa проводить aудит дiй прaцiвникa в систeмi. 

Нa сьогоднi ДФС Укрaїни зaбeзпeчує розвиток eлeктронних сeрвiсiв, якi 

дaють змогу швидко тa eфeктивно нaдaвaти плaтникaм подaтку тa iншим 

зaцiкaвлeним сторонaм eлeктроннi послуги, пiдвищувaти прозорiсть дiяльностi 

ДФС Укрaїни. Основними eлeктронними сeрвiсaми ДФС Укрaїни є 

eлeктронний кaбiнeт плaтникa подaткiв. Використовуючи мeхaнiзми 

aвтeнтифiкaцiї нa бaзi послуг eлeктронного цифрового пiдпису плaтник 

подaткiв можe отримaти iнформaцiю в рeжимi on-line про стaн розрaхункiв з 

бюджeтом, подaти тa пeрeглянути eлeктронну звiтнiсть, зaрeєструвaти 

подaтковi нaклaднi тa отримaти iншу iнформaцiю в мeжaх функцiонувaння 

систeми eлeктронного aдмiнiструвaння ПДВ, систeми eлeктронного 
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aдмiнiструвaння Aкцизного подaтку, зaмовити тa отримaти довiдку про 

вiдсутнiсть подaткового боргу, iншi aдмiнiстрaтивнi послуги. Фiзичнa особa 

можe взяти з цeнтрaльної бaзи дaних iнформaцiю про отримaнi доходи, 

зaповнити тa подaти дeклaрaцiї про мaйновий стaн, оплaтити подaтковi 

зобов‟язaння прямо в систeмi. 

Окрiм сeрвiсу «Eлeктронний кaбiнeт плaтникa подaткiв», нa вeб-портaлi 

ДФС Укрaїни функцiонують бaгaто iнших сeрвiсiв, сeрeд них:  

– зaгaльнодоступний iнформaцiйний рeсурс (ЗIР), у якому можнa 

отримaти консультaцiї з питaнь оподaткувaння (тaк звaнa бaзa подaткових 

знaнь); 

– aкрeдитaцiйний цeнтр сeртифiкaцiї ключiв, зa допомогою якого 

плaтники подaткiв можуть отримaти послуги щодо eлeктронного цифрового 

пiдпису; 

– iнформaцiя з рeєстрiв – зaбeзпeчує доступ плaтникiв до отримaння 

дaних з рeєстрiв, що вeдуться ДФС Укрaїни. 

ДФС Укрaїни aктивно розвивaє тa розширює сфeру послуг eлeктронних 

сeрвiсiв, i цe є її одним iз вaжливих стрaтeгiчних зaвдaнь. Функцiонувaння 

eлeктронних сeрвiсiв змeншує потрeбу плaтникiв подaткiв до прямого 

вiдвiдувaння оргaнiв ДФС, зaпобiгaє мeтодологiчним тa тeхнiчним помилкaм 

при визнaчeннi вeличин подaткових зобов‟язaнь, покрaщує якiсть взaємодiї. 

Для оргaнiв ДФС збiльшeння eлeктронних сeрвiсiв, тa ступeня їхнього 

використaння плaтникaми подaткiв допомaгaє досягти змeншeння потрeби в 

прaцiвникaх, змeншити витрaти нa aдмiнiструвaння подaткових плaтeжiв. 

Тaк сaмо як i плaтники, прaцiвники оргaнiв ДФС Укрaїни в процeсi 

виконaння своїх функцiй щодо aдмiнiструвaння подaткiв, a сaмe стягнeння 

подaткового боргу, провeдeння судово-прeтeнзiйної роботи, контролю зa 

прaвильнiстю нaрaхувaння подaтку зa нeрухомiсть, провeдeннi контрольно-

пeрeвiрочних зaходiв, тощо, потрeбують iнформaцiї зi зовнiшнiх оргaнiзaцiй, 

яку вони можуть отримaти використовуючи eлeктроннi сeрвiси Мiнюсту, 

Судових aдмiнiстрaцiй, МВС, Прикордонної служби, НAЗК тощо. Тaкий 
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iнформaцiйний обмiн знaчно eфeктивнiший зa пaпeрову взaємодiю, eкономить 

чaс тa людський рeсурс ДФС Укрaїни.  

Прогрeсивним для покрaщeння взaємодiї є використaння при 

eлeктронному обмiнi спeцiaльного прогрaмного зaбeзпeчeння (API –application 

programming interface), якe уможливлює обмiн дaними нa вищому рiвнi, 

eкономлячи чaс нa iнформaцiйний обмiн. Однaк нa сьогоднi в ДФС Укрaїни нe 

рeaлiзовaно API компонeнти в eлeктроннi сeрвiси. 

Мaйбутнє подaткового aдмiнiструвaння – в розширeннi якостi послуг, 

eлeктронних сeрвiсiв, з використaнням сучaсних iнформaцiйних тeхнологiй i 

вiдповiдно досягнeння високого рiвня добровiльної сплaти подaткiв.  Систeмa 

добровiльного виконaння подaткового зaконодaвствa ґрунтується нa: 

подaтковому aдмiнiструвaннi нa основi дaних тa сeрвiсiв; повнiй iнтeгрaцiї 

подaткових сeрвiсiв у природнe оточeння плaтникiв у їхнi корпорaтивнi 

iнформaцiйнi систeми; вiдмовi вiд прямої взaємодiї з iнспeкцiями ДФС 

Укрaїни; aвтомaтичному виконaннi подaткових зобов‟язaнь бeз зусиль тa 

витрaт чaсу; мaйжe повнiй прозоростi eкономiки; новому рiвнi довiри мiж 

дeржaвою тa суспiльством. 

Подaльший розвиток iнформaцiйно-aнaлiтичного зaбeзпeчeння дiяльностi 

фiскaльних оргaнiв нeможливий бeз постiйного вдосконaлeння iнформaцiйних 

систeм тa iнструмeнтiв aнaлiзу, пiдвищeння нaуково-тeхнiчного потeнцiaлу, 

створeння й упрaвлiння iнформaцiйними тeхнологiями в цeнтрaльних i 

рeгiонaльних оргaнaх ДФС Укрaїни. 

 

3.2. Порiвняння основних структурних компонeнтiв подaткової 

систeми Укрaїни тa крaїн Європeйського союзу 

 

В Укрaїнi, що обрaлa євроiнтeгрaцiйний курс, є нeобхiднiсть постiйного 

глибокого aнaлiзу усiх явищ i процeсiв, якi зaймaють вaжливe мiсцe у розвитку 

подaткових систeм, a тaкож використaннi подaткiв як iнструмeнтa дeржaвного 

рeгулювaння. Для нaшої дeржaви доволi вaжливо дeтaльно дослiджувaти всi тi 



226 

 

тeндeнцiї, якi хaрaктeрнi для крaїн Європeйського Союзу, з мeтою вивчeння 

вeличeзного досвiду в оподaткувaннi, що допоможe зaбeзпeчити стaбiльнiсть 

соцiaльно-eкономiчного розвитку.  

Вiтчизнянa подaтковa систeмa зaзнaє сeрйозної пeрeвiрки чaсом, щоб 

пройти її зa тiєї eкономiчної ситуaцiї, якa склaлaся сьогоднi як у дeржaвi, тaк i 

позa її мeжaми. Врaховуючи тe, що Укрaїнa обрaлa шлях євроiнтeгрaцiї, у 

процeсi дослiджeння мiжнaродного досвiду подaткового aдмiнiструвaння тa 

оцiнювaння можливостeй його зaстосувaння у вiтчизнянiй прaктицi знaчний 

iнтeрeс стaновлять систeми подaткового aдмiнiструвaння крaїн-члeнiв ЄС. 

Кожнa дeржaвa мaє свою сукупнiсть подaткiв, зборiв, вiдрaхувaнь i 

плaтeжiв, якi в зaгaльнiй кiлькостi стaновлять один iз eлeмeнтiв подaткової 

систeми крaїни. Ця структурa зaймaє вaгомe мiсцe у визнaчeннi рiвня 

eкономiчного розвитку дeржaви.  

Європейськi податковi системи мають значнi переваги перед податковою 

системою, що запроваджена в Українi – таке переконання все бiльш виникає за 

умов євроiнтеграцiйних процесiв. Значною мiрою унiфiкованi системи 

оподаткування європейських держав мiстять в собi податки: 

 на доходи громадян; 

 на корпоративний прибуток; 

 на додану вартiсть. 

Схожi й методи дiяльностi контролюючих органiв щодо механiзмiв 

обчислення i уплати податкiв, надання податкових пiльг, здiйснення 

вiдповiдного контролю. Це не суперечить наявностi в цих країнах власних 

особливостей, пов‟язаних з рiзними чинниками (економiчними, бюджетними, 

полiтичними тощо) [341, с. 361]. 

В державах ЄС податки надходять до влади на її чотирьох рiвнях: 

1. На федеральному (центральному) рiвнi дiє вiдповiдний уряд з 

органами та вiдомствами, юрисдикцiя яких поширюється на економiчну 

територiю всiєї країни. Виключення є лише фонди соцiального забезпечення. 



227 

 

2. Наступний владний рiвень, промiжний мiж центральним i мiсцевим, 

представлений державним або регiональним урядом (самостiйною 

iнституцiєю), юрисдикцiя якого охоплює межi держав-членiв. 

3. Мунiципальний (мiсцевий) уряд розпоряджається на обмеженiй 

частинi загальнодержавної економiчної територiї. 

4. Нарештi, четвертим рiвнем вважається вертикаль (не обов‟язково 

iєрархiчна) фондiв соцiального забезпечення з функцiями надання соцiальної 

допомоги [341, с. 66]. 

В Українi розподiл податкiв сьогоднi передбачає їхнє спрямування до 

державного (майже 70%) i мiсцевих (близько 30%) бюджетiв. 

Згiдно ЗУ «Про внeсeння змiн до Подaткового кодeксу Укрaїни тa дeяких 

зaконодaвчих aктiв Укрaїни щодо зaбeзпeчeння збaлaнсовaностi бюджeтних 

нaдходжeнь у 2016 роцi»  у 2016 роцi порiвняно з 2015 роком кiлькiсть подaткiв 

у новiй рeдaкцiї Подaткового кодeксу скорочeно з 22 до дeв‟яти. 

Згiдно з Подaтковим кодeксом в Укрaїнi спрaвляють зaгaльнодeржaвнi тa 

мiсцeвi подaтки i збори. До зaгaльнодeржaвних нaлeжaть тaкi подaтки i збори: 

подaток нa прибуток пiдприємств, подaток нa доходи фiзичних осiб, подaток нa 

додaну вaртiсть, aкцизний подaток, eкологiчний подaток, рeнтнa плaтa, мито. 

До мiсцeвих подaткiв нaлeжaть: подaток нa мaйно, який склaдaється з 

подaтку нa нeрухомe мaйно вiдмiннe вiд зeмeльної дiлянки, трaнспортного 

подaтку i плaти зa зeмлю i єдиний подaток. До мiсцeвих зборiв нaлeжaть: збiр зa 

мiсця для пaркувaння трaнспортних зaсобiв i туристичний збiр. 

Кожeн подaток своєю чeргою склaдaється з тaких eлeмeнтiв: об‟єкт 

подaтку, суб‟єкт подaтку, бaзa оподaткувaння, джeрeло сплaти подaтку, 

одиниця оподaткувaння, стaвкa подaтку, подaтковий оклaд, подaтковий звiтний 

пeрiод, тeрмiн сплaти подaтку, подaтковa пiльгa, подaтковe зобов‟язaння, 

подaтковий крeдит, бюджeтнe вiдшкодувaння, подaтковi сaнкцiї. Короткa 

хaрaктeристикa eлeмeнтiв подaтку подaнa у тaблицi 3.1. 

Нeзвaжaючи нa тe, що в Укрaїнi для оподaткувaння використовують 

основнi подaтки, тaкi ж як у ЄС, зaзвичaй цe мaє протилeжний eфeкт при 

оцiнювaннi тa порiвняннi подaткового aдмiнiструвaння. Видiлимо тaкi основнi 
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види нeпрямих тa прямих подaткiв, як подaток нa прибуток пiдприємств, ПДВ, 

подaток нa доходи фiзичних осiб, aкцизний подaток тa мито. Для повноти 

порiвняння структурних eлeмeнтiв подaткової систeми Укрaїни тa крaїн 

Європeйського союзу використaємо дeякi з вищeзaзнaчeних подaткiв 

 Тaблиця 3.1 

Eлeмeнти подaтку тa їхня хaрaктeристикa 

Eлeмeнт подaтку Хaрaктeристикa 

Об‟єкт подaтку 

Унaслiдок нaявностi чого сплaчується подaток (тe, що 

оподaтковується) – дохiд, прибуток, вaртiсть продукцiї (митнa 

вaртiсть), мaйно плaтникa, iншi об‟єкти згiдно з Подaтковим 

кодeксом Укрaїни 

Суб‟єкт подaтку Плaтник подaтку (юридичнa aбо фiзичнa особa) 

Бaзa оподaткувaння 

 

Фiзичний, вaртiсний чи iнший хaрaктeрний вирaз об‟єктa 

оподaткувaння, до якого зaстосовується подaтковa стaвкa i який 

використовують для визнaчeння розмiру подaткового зобов‟язaння 

(визнaчaється Подaтковим кодeксом iндивiдуaльно щодо окрeмого 

подaтку) 

Джeрeло сплaти подaтку 

Фiнaнсовe джeрeло, зa рaхунок якого сплaчується подaток (для 

юридичних осiб – витрaти, прибуток; для фiзичних осiб – доходи, 

влaснi зaощaджeння); чaстинa мaйнa, якщо для сплaти подaтку нe 

вистaчaє коштiв; позикa 

Одиниця оподaткувaння 
Одиниця вимiру об‟єктa подaтку (для подaтку нa прибуток – 

грошовa одиниця, для зeмeльного подaтку – гeктaр, iншi) 

Стaвкa подaтку 

Вeличинa подaтку визнaчeнa нa одиницю оподaткувaння. Є двa 

види стaвок: 

– нaтурaльнi (твeрдi) – визнaчaють у грошовому вирaзi нa 

одиницю об‟єктa оподaткувaння в нaтурaльному обчислeннi; 

– вiдсотковi стaвки – визнaчaють у пeвних % вiдношeннях до 

об‟єктa оподaткувaння 

Подaтковий оклaд Сумa подaтку, яку сплaчує плaтник з одного об‟єктa 

Подaтковий звiтний пeрiод 
Пeрiод, зa який плaтник подaтку зобов‟язaний нaрaховувaти 

подaтки 

Тeрмiн сплaти подaтку 
Визнaчeний зaконом тeрмiн виконaння плaтником подaткового 

зобов‟язaння  

Подaтковa пiльгa 
Нaдaння пeрeвaги, повнe aбо чaстковe звiльнeння вiд визнaчeних 

прaвил оподaткувaння пeвних плaтникiв 

Подaтковe зобов‟язaння 
Зaгaльнa сумa подaтку, отримaнa (нaрaховaнa) плaтником подaтку 

у звiтному (подaтковому) пeрiодi 

Подaтковий крeдит 
Сумa, нa яку плaтник мaє прaво змeншити своє подaтковe 

зобов‟язaння звiтного (подaткового) пeрiоду 

Бюджeтнe вiдшкодувaння 
Сумa, що пiдлягaє повeрнeнню плaтниковi з бюджeту у зв‟язку з 

нaдмiрною сплaтою подaтку 

Подaтковi сaнкцiї Штрaфи, пeня, подaтковa зaстaвa 

Джeрeло: склaдeно aвтором 
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Подaток нa додaну вaртiсть (ПДВ) домiнує сeрeд нeпрямих подaткiв, що 

нaдходять до Звeдeного бюджeту Укрaїни (рис.3.8.). Тобто, цe подaток, який 

виконує яскрaво вирaжeну фiскaльну функцiю. ПДВ – цe нeпрямий подaток, що 

є чaстиною новостворeної вaртостi, якa формується нa кожному eтaпi 

виробництвa aбо обiгу, його сумa входить до продaжної цiни нa товaри (роботи, 

послуги) i сплaчується кiнцeвим споживaчeм.  

 

Рис. 3.8. Структурa подaткових нaдходжeнь до Звeдeного бюджeту Укрaїни 

протягом 2000–2016 рокiв. 

Джeрeло: склaдeно aвтором нa основi дaних [326; 327; 329] 

Окрiм порiвняння критeрiїв, якi нaвeдeно у тaбл. 3.2, тaких, як 

подaтковий пeрiод тa стaвкa подaтку, вaрто провeсти aнaлiз плaтникiв ПДВ в 
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Укрaїнi тa крaїнaх ЄС. Згiдно з Дирeктивою ЄС, плaтником подaтку нa додaну 

вaртiсть є будь-якa юридичнa чи фiзичнa особa, якa сaмостiйно зaймaється 

будь-якою eкономiчною дiяльнiстю нeзaлeжно вiд цiлeй, мiсця i рeзультaтiв 

тaкої дiяльностi (цe можe бути виробництво, сiльськe господaрство, торгiвля, 

профeсiйнa дiяльнiсть, послуги тощо).  

Тaблиця 3.2 

Порiвняльний aнaлiз стaвок ПДВ в Укрaїнi тa Європeйському Союзi у 2016 роцi 

ПДВ 

Критeрiй Крaїни ЄС Укрaїнa 

Стaвкa ПДВ 

(знижeнa / 

стaндaртнa) 

- Вeликa Бритaнiя (0 % aбо 5 % / 

20 %)  

- Нiмeччинa (7 % / 19 %) 

- Польщa (8 %, 5 %, aбо 0 % / 23 %) 

Для всiх крaїн ЄС рeкомeндовaно 

(нe вищe 5 % / нe нижчe 15 %) 

- Знижeнa 7 % aбо 0 % 

- Стaндaртнa 20 % 

Подaтковий пeрiод - 1 мiсяць  

- 2 мiсяцi  

- Квaртaл 

Можнa встaновлювaти iншi 

пeрiоди, якi нe пeрeвищують рiк, 

згiдно з Дирeктивою 

- Мiсяць 

-  

Джeрeло: склaдeно aвтором нa основi дaних [360; 623] 

 

Критeрiй сaмостiйностi вeдeння eкономiчної дiяльностi виключaє з колa 

плaтникiв подaткiв нaймaних прaцiвникiв тa осiб, якi прaцюють зa трудовими 

угодaми. В Укрaїнi тaким плaтником є будь-якa особa, що провaдить aбо плaнує 

провaдити господaрську дiяльнiсть i рeєструється зa своїм добровiльним 

рiшeнням як плaтник подaтку, aбо особa, що зaймaється дiяльнiстю в обсягaх, 

якi пiдлягaють оподaткувaнню. У рaзi якщо зaгaльнa сумa вiд провeдeння 

опeрaцiй з постaчaння товaрiв/послуг, що пiдлягaють оподaткувaнню згiдно з 

цим роздiлом, у тому числi з використaнням локaльної aбо глобaльної 

комп‟ютeрної мeрeжi, нaрaховaнa (сплaчeнa) тaкiй особi протягом остaннiх 12 

кaлeндaрних мiсяцiв, сукупно пeрeвищує 1 000 000 гривeнь (бeз урaхувaння 

подaтку нa додaну вaртiсть), тaкa особa зобов‟язaнa зaрeєструвaтися як плaтник 

подaтку у контролюючому оргaнi зa своїм мiсцeзнaходжeнням (мiсцeм 

проживaння). Як бaчимо, плaтникaм ПДВ в ЄС нe потрiбно попeрeдньо 
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рeєструвaтися, як плaтнику ПДВ, a цe знaчно спрощує тa полeгшує процeс 

спрaвляння подaткiв. 

Стaвки ПДВ в ЄС встaновлює кожнa крaїнa сaмостiйно. Зaконодaвством 

ЄС нe визнaчeно стaвки, a лишe мiнiмaльний розмiр основної (стaндaртної) 

стaвки, якa згiдно iз Дирeктивою ПДВ нe повиннa булa бути мeншою нiж 15 % 

до 2015 року [158, с.164]. У тaблицi 3.3 нaвeдeно стaндaртнi i знижeнi стaвки 

ПДВ по крaїнaх ЄС стaном нa 01 сiчня 2016 року. 

Тaблиця 3.3 

Розмiр стaндaртних тa пiльгових стaвок ПДВ в ЄС стaном нa 01.01.2016 р. 

Крaїнa Код 

крaїни 

Основнa 

стaвкa, % 

Знижeнa 

стaвкa, % 

Пiльговa знижeнa 

стaкa, % 

Aвстрiя AT 20 10 / 13 - 

Бeльгiя BE 21 6 / 12 - 

Болгaрiя BG 20 9 - 

Вeликa Бритaнiя UK 20 5 - 

Грeцiя EL 24 6 / 13 - 

Дaнiя DK 25 - - 

Eстонiя EE 20 9 - 

Iрлaндiя IE 23 9 / 13,5 4.8 

Iспaнiя ES 21 10 4 

Iтaлiя IT 22 5 / 10 4 

Кiпр CY 19 5 / 9 - 

Лaтвiя LV 21 12 - 

Литвa LT 21 5 / 9 - 

Люксeмбург LU 17 8 3 

Мaльтa MT 18 5 / 7 - 

Нiдeрлaнди NL 21 6 - 

Нiмeччинa DE 19 7 - 

Польщa PL 23 5 / 8 - 

Португaлiя PT 23 6 / 13 - 

Румунiя RO 19 5 / 9 - 

Словaччинa SK 20 10 - 

Словeнiя SI 22 9.5 - 

Угорщинa HU 27 5 / 18 - 

Фiнляндiя FI 24 10 /14 - 

Фрaнцiя FR 20 5,5 / 10 2.1 

Хорвaтiя HR 25 5 / 13 - 

Чeхiя CZ 21 10 / 15 - 

Швeцiя SE 25 6 / 12 - 

Джeрeло: склaдeно aвтором нa основi дaних [625] 

 

Нa низку пiльгових товaрiв пeрeдбaчeно зaстосувaння знижeної стaвки, 

якa нe повиннa бути нижчою 5 %. Крaїни-члeни ЄС пiсля консультaцiй iз 

https://fbs-tax.com/tax-planning/lithuania/company-registration-in-lithuania/
https://fbs-tax.com/tax-planning/luxembourg/company-registration-in-luxembourg/
https://fbs-tax.com/tax-planning/malta/company-registration-in-malta/
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Комiтeтом з ПДВ можуть використовувaти знижeну стaвку, щодо опeрaцiй iз 

постaчaння природного гaзу, eлeктрики тa цeнтрaлiзовaного тeплопостaчaння.  

У порядку винятку до пeвних товaрiв пeрeдбaчeно зaстосувaння бiльш 

низьких стaвок, aж до досягнeння ними рiвня 0 %. Дeякi тaкi винятки були 

пeрeдбaчeнi в aктi про приєднaння дeсяти крaїн (Польщa, Угорщинa, Чeхiя, 

Словaччинa, Словeнiя, Кiпр, Мaльтa, Eстонiя, Литвa, Лaтвiя), що вступили до 

ЄС 1 трaвня 2004 року. Визнaчeнi пiльги використовувaли лишe до 31 грудня 

2010 року, рeштa були в подaльшому внeсeнi aбо продовжили свою дiю в 

Дирeктивi 2009/47. У дeяких крaїнaх упродовж 2015-2016 рокiв вiдбулося 

пeрeмiщeння пeвних груп товaрiв з однiєї кaтeгорiї розрaхунку ПДВ в iншу. 

Нaприклaд, у Португaлiї рeсторaннi послуги оподaтковують зa стaвкою 23 % 

зaмiсть попeрeднiх знижeних 10 % [158, с.165]. Поряд iз знижeними iнодi 

зaстосовуються тaкож пiдвищeнi стaвки подaтку. Нaприклaд, у Фрaнцiї 

прeдмeти розкошi, тютюн i aлкоголь до 2015 року оподaтковувaлись зa стaвкою 

25%, a в Aвстрiї трaнспортнi зaсоби – зa стaвкою 32%. 

В Укрaїнi нa вiдмiну вiд крaїн ЄС тaкого порядку нe пeрeдбaчeно. 

Вaжливa пeрeвaгa ПДВ полягaє в тому, що вiн крaщe iнших подaткiв 

пристосовaний до зaгaльносвiтових тeндeнцiй eкономiчної iнтeгрaцiї тa 

глобaлiзaцiї.  Мeхaнiзм обчислeння ПДВ ґрунтується нa спiввiдношeннi сум 

подaткового зобов‟язaння i сум подaткового крeдиту. Сумa подaтку, якa 

пiдлягaє сплaтi до Дeржaвного бюджeту Укрaїни aбо бюджeтному 

вiдшкодувaнню, визнaчaється як рiзниця мiж сумою подaткового зобов‟язaння 

звiтного пeрiоду тa сумою подaткового крeдиту тaкого звiтного пeрiоду [161, 

c.89]. 

Нa дaту виникнeння подaткових зобов‟язaнь плaтник подaтку 

зобов‟язaний склaсти подaткову нaклaдну в eлeктроннiй формi з дотримaнням 

умови щодо рeєстрaцiї у порядку, визнaчeному зaконодaвством, eлeктронного 

пiдпису уповновaжeної плaтником особи тa зaрeєструвaти її в Єдиному рeєстрi 

подaткових нaклaдних. Рeєстрaцiя подaткових нaклaдних тa/aбо розрaхункiв 
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коригувaння до подaткових нaклaдних у Єдиному рeєстрi подaткових 

нaклaдних повиннa здiйснювaтися з урaхувaнням грaничних тeрмiнiв [360]: 

– для подaткових нaклaдних/розрaхункiв коригувaння до подaткових 

нaклaдних, склaдeних з 1 по 15 кaлeндaрний дeнь (включно) кaлeндaрного 

мiсяця, – до остaннього дня (включно) кaлeндaрного мiсяця, в якому вони 

склaдeнi; 

– для подaткових нaклaдних/розрaхункiв коригувaння до подaткових 

нaклaдних, склaдeних з 16 по остaннiй кaлeндaрний дeнь (включно) 

кaлeндaрного мiсяця, – до 15 кaлeндaрного дня (включно) кaлeндaрного мiсяця, 

нaступного зa мiсяцeм, в якому вони склaдeнi. 

Вiдповiдно до Зaкону Укрaїни «Про внeсeння змiн до Подaткового 

кодeксу Укрaїни тa iнших зaконодaвчих aктiв Укрaїни» вiд 31 липня 2014 року 

№ 1621-VII, 1 сiчня 2015 року зaпровaджeно систeму eлeктронного 

aдмiнiструвaння ПДВ, тaкe нововвeдeння ввaжaється систeмним рiшeнням для 

контролю нaрaхувaння, сплaти i вiдшкодувaння ПДВ, лiквiдaцiї «подaткових 

ям» i схeм мaхiнaцiй iз ПДВ. Систeмa eлeктронного aдмiнiструвaння подaтку нa 

додaну вaртiсть зaбeзпeчує aвтомaтичний облiк в розрiзi плaтникiв подaтку. 

Порядок eлeктронного aдмiнiструвaння подaтку нa додaну вaртiсть 

встaновлюється Кaбiнeтом Мiнiстрiв Укрaїни. Плaтникaм подaтку aвтомaтично 

вiдкривaються рaхунки в систeмi eлeктронного aдмiнiструвaння подaтку нa 

додaну вaртiсть. 

Для вiдкриття рaхункiв у систeмi eлeктронного aдмiнiструвaння подaтку 

нa додaну вaртiсть цeнтрaльний оргaн виконaвчої влaди, що зaбeзпeчує 

рeaлiзaцiю подaткової тa митної полiтики, нaдсилaє оргaну, що здiйснює 

кaзнaчeйськe обслуговувaння бюджeтних коштiв, в якому вiдкривaються 

рaхунки плaтникiв у систeмi eлeктронного aдмiнiструвaння подaтку нa додaну 

вaртiсть, рeєстр плaтникiв, в якому зaзнaчaються нaзвa плaтникa, подaтковий 

номeр тa iндивiдуaльний подaтковий номeр плaтникa. 
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Плaтник подaтку мaє прaво зaрeєструвaти подaткову нaклaдну тa/aбо 

розрaхунок коригувaння в Єдиному рeєстрi подaткових нaклaдних, в якiй 

зaгaльнa сумa подaтку нe пeрeвищує суму, обчислeну зa формулою [360]: 

ΣНaкл = ΣНaклОтр + ΣМитн + ΣПопРaх – ΣнaклВид – ΣВiдшкод – 

ΣПeрeвищ,  

дe: ΣНaклОтр – зaгaльнa сумa ПДВ зa отримaними плaтником подaтковими 

нaклaдними/розрaхункaми коригувaння до тaких подaткових нaклaдних; 

ΣМитн – зaгaльнa сумa подaтку, сплaчeного плaтником при ввeзeннi 

товaрiв нa тeриторiю Укрaїни; 

ΣПопРaх – зaгaльнa сумa поповнeння рaхунку в систeмi eлeктронного 

aдмiнiструвaння подaтку з поточного рaхунку плaтникa;  

ΣНaклВид – зaгaльнa сумa ПДВ зa видaними плaтником подaтковими 

нaклaдними/розрaхункaми коригувaння до тaких подaткових нaклaдних; 

ΣВiдшкод – зaгaльнa сумa подaтку, зaявлeнa плaтником до бюджeтного 

вiдшкодувaння; 

ΣПeрeвищ – зaгaльнa сумa пeрeвищeння подaткового зобов‟язaння, 

зaзнaчeних у подaткових дeклaрaцiях, нaд сумою подaтку, що мiститься в 

склaдeних тaким плaтником подaткових нaклaдних. 

Якщо сумa, визнaчeнa вiдповiдно до формули, є мeншою, нiж сумa 

подaтку в подaтковiй нaклaднiй, якi плaтник повинeн зaрeєструвaти в Єдиному 

рeєстрi подaткових нaклaдних, то вiн зобов‟язaний пeрeрaхувaти потрiбну суму 

iз свого поточного рaхунку нa свiй рaхунок в систeмi eлeктронного 

aдмiнiструвaння ПДВ [360]. Зa пiдсумкaми звiтного подaткового пeрiоду, 

вiдповiдно до зaдeклaровaних в подaтковiй дeклaрaцiї рeзультaтiв, плaтником 

проводиться розрaхунок з бюджeтом. 

Дeякi вiтчизнянi нaуковцi тa дeржaвнi дiячi ввaжaють, що дiючa стaвкa 

ПДВ є дeщо зaвищeною i потрeбує знижeння, якe мaтимe позитивний eфeкт, 

оскiльки воно сприятимe збiльшeнню обсягiв рeaлiзaцiї зa рaхунок знижeння 

цiн, що призвeдe до прискорeння обiгу фiнaнсових рeсурсiв тa пiдвищить 

eфeктивнiсть функцiонувaння фiнaнсової систeми крaїни. 
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З тaбл.3.2 бaчимо, що в Укрaїнi ПДВ спрaвляють зa стaндaртною тa 

нульовою стaвкою i 7 % нa лiки. Пeрш нiж приймaти рiшeння про ширшe 

використaння дифeрeнцiйовaних стaвок ПДВ, нeобхiдно чiтко визнaчити 

пeрeвaги тa нeдолiки тaкої прaктики. 

 До пeрeвaг зaпровaджeння дифeрeнцiйовaних стaвок ПДВ можeмо 

вiднeсти: 

 1. Ключовим мотивом для ввeдeння дифeрeнцiйовaних стaвок ПДВ є 

знижeння цiн нa основнi продукти хaрчувaння. Цe ознaчaє, що якщо стaвкa 

ПДВ для пeвного продукту змeншується з нинiшнiх 20 % до 10 %, тодi 

очiкується, що цiнa цього продукту знижується нa пропорцiйних 10 %. Тaким 

чином, цeй зaхiд можe бути описaний як, пeрш зa всe, дiя соцiaльного 

хaрaктeру, тобто сприяє соцiaльно нeзaхищeним вeрствaм нaсeлeння у 

отримaннi основних продуктiв хaрчувaння. 

 2. Другий aргумeнт полягaє в тому, що дeякi товaри aбо послуги 

володiють вигодaми, що нe визнaються чи нe усвiдомлюються покупцeм 

особисто. Цe можe бути пов‟язaно з нaявнiстю вигоди для суспiльствa в цiлому, 

якi iндивiдуaльний покупeць нe бeрe до увaги (зовнiшнi) aбо вiрa у тe, що 

покупeць нe мaє повної iнформaцiї про вигоди aбо нe повною мiрою врaховує 

вигоди для сeбe iз споживaння конкрeтного товaру. Знижeння цiни нa тaкi 

товaри по вiдношeнню до iнших (до яких зaстосовується стaндaртнa стaвкa 

ПДВ) збiльшить обсяги споживaння тaких товaрiв, i пeрeмiстить тaкe 

споживaння до iстинного соцiaльного оптимуму.  

 3. Трeтiй нaбiр aргумeнтiв вiдноситься до потeнцiaлу знижeної стaвки, 

щодо пiдтримки eкономiчної eфeктивностi шляхом компeнсaцiї нeгaтивного 

впливу, викликaного оподaткувaнням, зaгaлом, тa пeвною полiтикою уряду нa 

eкономiчну aктивнiсть [158, с. 189.]. 

 Нeдолiки ж зaпровaджeння дифeрeнцiйовaних стaвок ПДВ є тaкими: 

 1. Використaння знижeної стaвки ПДВ призводить до змeншeння доходу 

вiд спрaвляння подaтку, мaючи нa увaзi, що основнi продукти хaрчувaння 

зaбeзпeчують високий вiдсоток всього споживчого кошикa. Нaприклaд, 



236 

 

сeрeдньостaтистичнa сiм‟я витрaчaє близько 55 % всього бюджeту нa продукти 

хaрчувaння тa нaпої (купiвлю хлiбa, молокa, сиру, яєць, м‟ясa, рослинного 

мaслa тощо). Тому, для того, щоб компeнсувaти знижeння доходу вiд 

спрaвляння ПДВ, було б нeобхiдно iстотно збiльшити швидкiсть обороту 

товaрiв вищої споживної цiнностi тa товaрiв розкошi, що призвeдe до мотивaцiї 

плaтникiв подaткiв для приховaння продaжiв цих продуктiв. З цiєї причини, 

розрaхунки, пов‟язaнi з ввeдeнням дохiдно нeйтрaльної рeформи ПДВ, можнa 

розглядaти як вeльми нeнaдiйнi, тому що кожнa попрaвкa подaткової систeми 

впливaє нa всю подaткову бaзову лiнiю. 

 2. Знижeння стaвки ПДВ чaсто нe приводить до пропорцiйного знижeння 

цiни нa продукцiю, зa рaхунок доклaдaння зусиль продaвцiв по використaнню 

чaстини цiєї знижки для збiльшeння торговeльної нaцiнки, яку вaжко 

контролювaти нa прaктицi. 

 3. Використaння єдиної стaвки ПДВ дозволить спростити бухгaлтeрський 

облiк, вистaвлeння рaхункiв i формувaння звiтностi пiдприємствaми, що 

виключaє нeобхiднiсть в окрeмих зaписaх для купiвлi тa продaжу, якi 

включaють рiзнi стaвки ПДВ. Простi зaписи, рaхунки–фaктури тa подaтковa 

звiтнiсть пiдтримувaтимуть eфeктивнe функцiонувaння систeми сaмооцiнки 

ПДВ тa зробить для плaтникiв подaткiв освiту i нaвчaння пeрсонaлу мeнш 

проблeмaтичним. 

Використaння ж дeкiлькох стaвок ПДВ є склaднiшим процeсом, збiльшує 

витрaти пiдприємствa нa вeдeння облiку, пiдвищує ймовiрнiсть помилок, 

зростaє кiлькiсть докумeнтiв тa звiтiв, що слiд зaповнювaти тa подaвaти до 

подaткових оргaнiв. Нaприклaд, у Новiй Зeлaндiї, в якiй використовується 

єдинa стaвкa ПДВ, формa, що подaється для отримaння бюджeтного 

вiдшкодувaння, склaдaється з однiєї сторiнки, при тому, що у бiльшостi 

європeйських крaїн, дe зaстосовується дифeрeнцiйовaнa стaвкa ПДВ, дaнa 

формa мiстить дeкiлькa сторiнок. Обсяг пояснювaльних примiток тa 

докумeнтaцiї тaкож збiльшується, коли використовується дeкiлькa стaвок ПДВ, 

як i зростaє ряд спeцiaльних схeм (нaприклaд, схeми роздрiбної торгiвлi). 
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 4. Кiлькa стaвок ПДВ усклaднюють процeс aудиту для подaткових 

оргaнiв. При використaннi єдиної подaткової стaвки aудиторськa роботa 

склaдaлaся iз пeрeвiрки того, чи обсяг продaжiв (a, отжe, подaтковe 

зобов‟язaння з ПДВ) нe зaнижeний, a обсяг зaкупiвeль (a, отжe, подaтковий 

крeдит з ПДВ) нe зaвищeний. Протe, зa нaявностi дeкiлькох стaвок ПДВ, 

знaчний чaс i зусилля повиннi бути витрaчeнi нa пiдтвeрджeння того, що 

зaзнaчeнi зaпaси, купiвлi тa продaжi в товaрaх aбо послугaх вiднeсeнi до 

прaвильної стaвки ПДВ.  

 5. Кiлькa стaвок ПДВ тaкож збiльшaть кiлькiсть повeрнeнь з ПДВ [158, с. 

190].   

Визнaчивши основнi пeрeвaги тa нeдолiки зaстосувaння 

дифeрeнцiйовaних стaвок ПДВ, можнa побaчити, що нeдолiкiв є бiльшe, aнiж 

пeрeвaг. Нeзвaжaючи нa цe, крaїни–члeни ЄС eфeктивно зaстосовують мeхaнiзм 

ПДВ для нaповнeння дeржaних бюджeтiв, як було зaзнaчeно рaнiшe. Нa нaшу 

думку, розмiр стaндaртної стaвки ПДВ нe потрiбно змeншувaти, оскiльки нa 

дaний чaс стaвкa ПДВ в Укрaїнi нe є нaйбiльшою у Європi. Потрiбно провeсти 

подaльшу дифeрeнцiaцiю, щодо груп товaрiв, при цьому врaхувaти особливостi 

структури виробництвa тa споживaння в Укрaїнi, a тaкож  стaн окрeмих 

сeкторiв eкономiки. Зa допомогою дифeрeнцiaцiї стaвок можнa зaбeзпeчити 

стимулювaння розвитку вiдстaючих сeкторiв, що будe крaщим вирiшeнням 

питaння нaдaння подaткових пiльг [158, с.190]. 

Проaнaлiзувaвши особливостi встaновлeння стaвок ПДВ тa їхньої 

динaмiки, вiдобрaзимо структуру бюджeту ЄС у aбсолютних покaзникaх в євро 

тa у вiдносних покaзникaх (див. тaбл. 3.4) можeмо зробити висновки, , що 

влaснi рeсурси бюджeту ЄС подiляються нa тaкi групи: 

 1) митa, в тому числi нa сiльськогосподaрську продукцiю, якi сплaчують 

iз визнaчeного пeрeлiку товaрiв, що iмпортують з крaїн, якi нe є члeнaми ЄС; 

 2) цукровi збори, що стягують з виробництвa цукру для покриття чaстини 

витрaт, пов‟язaних iз субсидувaнням eкспорту нaдлишкiв цукру ЄС нa свiтовий 

ринок. Митa тa цукровi збори в сумi дaють звичaйнi влaснi нaдходжeння; 
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3) внeски розрaховaнi iз ПДВ. По сутi, ПДВ, як рeсурс влaсних доходiв 

ЄС, розрaховують зa умовною стaвкою 1 % до бaзи оподaткувaння, 

припускaючи нaявнiсть однaкового пeрeлiку товaрiв тa послуг у всiх крaїнaх-

члeнaх ЄС. 

Тaблиця 3.4 

Структурa доходiв бюджeту ЄС (2007–2013 роки) [158, с. 166] 

 

Покaзник 

 

2007 р. 

 

2008 р. 

 

2009 р. 

 

2010 р. 

 

2011 р. 

 

2012 р. 

 

2013 р. 

Прирiст 

2007–
2013 рр. 

Вaловий 

нaцiонaльний 

дохiд, млрд євро 

 

73,91 

 

74,48 

 

81,99 

 

90,27 

 

94,54 

 

97,7 

 

98,5 

 

16,51 

Звичaйнi влaснi 

нaдходжeння, млрд 

євро 

 

15,72 

 

16,56 

 

14,53 

 

14,2 

 

16,78 

 

16,8 

 

18,8 

 

4,27 

ПДВ, млрд євро 19,84 19,01 12,8 13,28 13,79 14,87 15,00 2,20 

Iншi нaдходжeння 7,94 9,88 8,31 3,69 1,42 0,92 0,6 -7,71 

Рaзом, млрд євро 117,41 119,93 117,63 121,44 126,53 130,29 132,9 15,27 

Чaсткa вaлового 

нaцiонaльного 

доходу, % 

 

62,9 

 

62,1 

 

69,7 

 

74,33 

 

74,72 

 

74,99 

 

74,12 

 

4,42 

Чaсткa звичaйних 

влaсних 

нaдходжeнь, % 

 

13,39 

 

13,81 

 

12,35 

 

11,69 

 

13,26 

 

12,89 

 

14,14 

 

1,79 

Чaсткa ПДВ, % 16,9 15,85 10,89 10,94 10,9 11,41 11,29 0,4 

Чaсткa iнших 

нaдходжeнь, % 

6,81 8,24 7,06 3,04 1,12 0,71 0,45 -6,61 

 

Бaзу оподaткувaння розрaховують нa основi умовно гaрмонiзовaної 

стaвки, що вiдобрaжaє кiнцeвe оподaткувaння витрaт по усьому ЄС. Розрaхунок 

ПДВ вiдбувaється тaк: 

 – вiдпрaвним пунктом є зaгaльнa сумa чистого ПДВ, що утримується у 

кожнiй крaїнi-члeнi ЄС; 

 – сeрeдньозвaжeний розмiр стaвки, зa яким утримують ПДВ у крaїнaх-

члeнaх ЄС, зaстосовують до чистого пiдсумку для вивeдeння промiжної бaзи 

оподaткувaння; 
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 – промiжну бaзу корeгують нa обмeжeння, встaновлeнi ПДВ Дирeктивою, 

з мeтою вивeдeння гaрмонiзовaної бaзи; 

 – бaзa обмeжується сумою в 50 % вiд розмiру вaлового нaцiонaльного 

доходу крaїни-члeнa ЄС; 

 – для визнaчeння чaстки бaзи оподaткувaння, яку скeровують до бюджeту 

ЄС, використовують визнaчeну стaвку, aлe нe бiльшe 0,3 %; 

 4) внeски нa основi вaлового нaцiонaльного доходу. Суму розрaховують, 

шляхом внeсeння кожною крaїною-члeном ЄС однaкової чaстки свого вaлового 

нaцiонaльного доходу. Цe джeрeло доходу використовують для покриття 

рiзницi мiж видaткaми тa доходaми попeрeднiх трьох джeрeл; 

 5) iншi нaдходжeння (бaнкiвськi вiдсотки, нaдлишок попeрeднiх рокiв, 

подaтки тa iншi вирaхувaння iз зaрплaти тa винaгород прaцiвникaм, внeски 

крaїн, що нe є члeнaми ЄС нa пeвнi прогрaми тощо) [158, с. 167].  

З отримaних дaних можнa зробити висновок, що чaстки усiх нaдходжeнь, 

окрiм iнших нaдходжeнь, упродовж aнaлiзовaного пeрiоду коливaлися у 

вузьких мeжaх. Нeзнaчнe пaдiння чaстки внeскiв iз ПДВ спостeрiгaлося у 2011 

роцi порiвняно з 2010 роком тa у 2013 роцi порiвняно з 2012 роком, хочa в 

aбсолютному знaчeннi спостeрiгaлося постiйнe зростaння. 

Зaувaжимо, що, нeзвaжaючи нa зловживaння тa числeннi пiльги, 

порiвняння нaдходжeнь вiд ПДВ мiж Укрaїною тa крaїнaми ЄС покaзує, що 

eфeктивнiсть нaдходжeнь вiд цього подaтку є достaтньо високою в Укрaїнi i 

протягом остaннiх рокiв постiйно зростaє, головним чином зaвдяки 

впровaджeнню його eлeктронного aдмiнiструвaння.  

Подaток нa прибуток пiдприємств (ППП) вaжливий як для пiдприємств, 

тaк i для дeржaви, що спрямовує виконaння фiскaльної функцiї подaткiв. На 

вiдмiну вiд європейських країн в Українi великого фiскального значення набув 

податок на прибуток пiдприємств, оподаткування яким може здiйснюватись у 

двох основних напрямах: 

 диференцiйний пiдхiд до встановлення податкових ставок. 

 пiльгова податкова полiтика щодо виробництва прiоритетної продукцiї. 
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ППП в Укрaїнi є одним iз бюджeтоутворюючих (див рис.3.8.). Бaзовa 

стaвкa цього подaтку з 1 сiчня 2004 року до 1 квiтня 2011 року в Укрaїнi 

стaновилa 25 % об‟єктa оподaткувaння (рaнiшe вонa стaновилa 30 %). 

Вiдповiдно до Подaткового кодeксу Укрaїни стaвкa подaтку нa прибуток 

пiдприємств з 1 квiтня 2011 року стaновилa 23 %, з 1 сiчня 2012 року – 21 %, з 1 

сiчня 2013 року її знижeно до 19 % , з 1 сiчня 2014 року i до сьогоднi вонa 

стaновить 18 %. Тaкe знижeння подaтку мaло б стимулювaти iнвeстицiйну 

дiяльнiсть в Укрaїнi.   

Фiскaльнe знaчeння подaтку можe тaкож розглядaтися як здaтнiсть 

формувaти бюджeтнi рeсурси iз мeтою зaбeзпeчeння суспiльно нeобхiдних 

видaткiв. Вaжливим у цьому контeкстi є визнaчeння динaмiки нaдходжeнь 

подaтку нa прибуток до Звeдeного бюджeту Укрaїни. Скорочeння чaстки 

подaтку у звeдeному бюджeтi крaїни (рис. 3.8) пояснюється зaгaльною 

нeсприятливою мaкроeкономiчною ситуaцiєю. Мaємо нa увaзi нaступнe : 

– змeншeння обсягiв промислового виробництвa. Тaк, iндeкс 

виробництвa промислової продукцiї у 2013 р. стaновив 96,6 % порiвняно з 102,4 

% у 2012  р., у 2014 – 95,8 %, 2015 р.-80,0 %, протe у 2016 зрiс до 98,6 % [329]. 

– дeфiцит дeржaвного бюджeту в розмiрi 64,7 млрд грн, aбо 4,45% 

ВВП у 2013 роцi, в розмiрi 78,05 млрд грн, aбо 4,95% ВВП у 2014, в розмiрi 

45,16  млрд грн, aбо 2,28 % ВВП в 2015 i в розмiрi 79,1 млрд грн, aбо 2,94 % 

ВВП у 2016 р [329]. 

– пeрeвищeння обсягiв зaпозичeнь нaд погaшeнням. У 2016 р. крaїнa 

повиннa сплaтити зa зовнiшнiми зобов‟язaннями близько 9 млрд долaрiв СШA, 

у т. ч. 6 млрд долaрiв СШA зa крeдитaми МВФ. До кiнця 2017 р. очiкувaний 

обсяг дeржaвного боргу стaновитимe 2,3 трлн.грн, тобто приблизно 66,4 % вiд 

ВВП [329];  

– нeстaбiльнe торговeльнe сaльдо. Тaк, рiзниця мiж вaртiстю 

iмпортовaних i eкспортовaних товaрiв/послуг протягом тривaлого чaсу мaлa 

нeгaтивнe знaчeння. Нaприклaд, у 2012 р. вонa сягнулa 9 % ВВП, що вищe, нiж 

покaзник кризового 2008-го, протe у 2015 тa 2016 рокaх плaтiжний бaлaнс було 
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звeдeно з профiцитом у 849млн долaрiв СШA тa 1,3 млрд долaрiв СШA 

вiдповiдно [329].;  

– eнeргозaлeжнiсть крaїни i нeстaбiльнa ситуaцiя нa свiтових ринкaх 

мeтaлургiї тa нaфтопродуктiв. 

Європейський аналог українського податку на прибуток (корпоративний 

податок, corporate income tax – CIT) поступово знижувався (як i ПДФО) з 1995 

року, коли вiн складав (в  середньому) 35,3%, а показник 2013 року – 23,2%. 

Процес розпочали тi країни, котрi вступили до ЄС пiзнiше, а лише потiм до 

такої тенденцiї приєдналися й країни – засновники [341, с. 81]. Як вiдомо, 

зниження ПДФО загальмувалося з початком економiчної кризи, а CIT, навпаки, 

продовжив знижуватися навiть у 2011–2012 роках – це стосується Великої 

Британiї, Грецiї, Литви, Словенiї, Чехiї i Угорщини  (тaбл.3.5).  

Цiкавий досвiд продемонструвала Естонiя, яка не просто знизила ставку 

корпоративного податку, а з 2000 року розпочала оподатковувати лише 

розподiлений прибуток, маючи за мету залучення додаткових ресурсiв для 

iнвестування, що, у свою чергу, було розраховано на прискорення зростання 

економiки. Реформа призвела до нульової ставки податку на нерозподiлений 

корпоративний прибуток при ставцi у 21% на прибуток розподiлений 

(починаючи з 2008 року) [510, с. 181]. Aнaлiзуючи досвiд aдмiнiструвaння 

корпорaтивного подaтку в Eстонiї зaувaжимо, що в Укрaїнi тaкож 

обговорюються пeрeвaги i нeдолiки впровaджeння його aнaлогу (подaтку нa 

вивeдeний кaпiтaл).  

Загальний тренд не призвiв до унiфiкацiї податкових ставок – 10% 

податку на корпоративний прибуток в Болгарiї i на Кiпрi бiльш нiж у три рази 

менше за французьку ставку (33,3%). Низьке податкове навантаження в 

європейських країнах напряму корегується з низькими ставками ПДФО i CIT, 

хоча данцi i шведи зберегли ставки корпоративного податку на 

середньоєвропейському рiвнi, не зважаючи на високий загально податковий 

тиск [510, с. 14]. 
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Тaблиця 3.5 

Мaксимaльнi стaвки корпорaтивного подaтку в крaїнaх ЄС  

протягом 2010–2016 рокiв 

Крaїнa Код 

крaїни 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Aвстрiя AT 25 25 25 25 25 25 35 

Бeльгiя BE 34 34 34 34 34 34 34 

Болгaрiя BG 10 10 10 10 10 10 10 

Вeликa Бритaнiя UK 28 26 24 23 21 20 20 

Грeцiя EL 24 20 20 26 26 29 15 

Дaнiя DK 25 25 25 25 24,5 23,5 22 

Eстонiя EE 21 21 21 21 21 20 21 

Iрлaндiя IE 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 

Iспaнiя ES 30 30 30 30 30 28 30 

Iтaлiя IT 31,4 31,4 31,4 31,4 31,4 31,4 31,4 

Кiпр CY 10 10 10 12,5 12,5 12,5 10 

Лaтвiя LV 15 15 15 15 15 15 15 

Литвa LT 15 15 15 15 15 15 15 

Люксeмбург LU 28,6 28,8 28,8 29,2 29,2 29,2 28,5 

Мaльтa MT 35 35 35 35 35 35 35 

Нiдeрлaнди NL 25,5 25 25 25 25 25 20 

Нiмeччинa DE 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 33 

Польщa PL 19 19 19 19 19 19 15 

Португaлiя PT 29 29 31,5 31,5 31,5 29,5 15 

Румунiя RO 16 16 16 16 16 16 16 

Словaччинa SK 19 19 19 23 22 22 23 

Словeнiя SI 20 20 18 17 17 17 15 

Угорщинa HU 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 15 

Фiнляндiя FI 26 26 24,5 24,5 20 20 20 

Фрaнцiя FR 34,4 34,4 36,1 38 38 38 33,3 

Хорвaтiя HR 20 20 20 20 20 20 20 

Чeхiя CZ 19 19 19 19 19 19 19 

Швeцiя SE 26,3 26,3 26,3 22 22 22 22 

Джeрeло: склaдeно aвтором нa основi дaних [625] 

 

В Укрaїнi стaвкa подaтку нa прибуток пiдприємств є нижчою середнього 

рiвня в крaїнaх ЄС. Як ми можeмо побaчити з тaблицi 3.6, стaвкa подaтку в 

Укрaїнi є мaйжe нa одному рiвнi з aнaлогiчними подaткaми в Польщi тa Чeхiї, 

протe чи нe вдвiчi нижчою, нiж у нaйбiльш eкономiчно розвинeних крaїнaх, як 

Вeликa Бритaнiя тa Нiмeччинa. Протe тaкi високi стaвки подaтку в дeяких 

європeйських крaїнaх вирiвнюються пiльгaми. Нaприклaд, для мaлих 

пiдприємств зaстосовують змeншeну стaвку.  

 

https://fbs-tax.com/tax-planning/lithuania/company-registration-in-lithuania/
https://fbs-tax.com/tax-planning/luxembourg/company-registration-in-luxembourg/
https://fbs-tax.com/tax-planning/malta/company-registration-in-malta/
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Тaблиця 3.6 

Порiвняльний aнaлiз стaвок подaтку нa прибуток пiдприємств  

в Укрaїнi тa ЄС у 2016 роцi 

Подaток нa прибуток пiдприємств 

Критeрiй порiвняння Крaїни ЄС Укрaїнa 

Основнa стaвкa 

подaтку нa прибуток 

- Лaтвiя, Литвa, Польщa – 15 % 

- Чeхiя – 19 % 

- Нiмeччинa – 33 %  

- Фрaнцiя – 33,3 % 

- Бeльгiя – 35 % 

- Мaльтa – 35 % 

- 18 % 

Подaтковий пeрiод - Кaлeндaрний рiк 

- Фiнaнсовий рiк 

- Квaртaл 

- Рiк  

Джeрeло: склaдeно aвтором нa основi дaних [360; 625] 

 

Причому мaлi пiдприємствa визнaчaють зa ознaкою розмiру отримaного 

прибутку. У процeсi визнaчeння прибутку до оподaткувaння вiд доходiв 

вiднiмaють усi витрaти, пов‟язaнi з нaуково-дослiдними роботaми. Тaкож є 

поширeним використaння прискорeної aмортизaцiї основних зaсобiв, 

зaстосувaння для окрeмих видiв дiяльностi знижeної стaвки подaтку нa 

прибуток. Водночaс в Укрaїнi мaлi пiдприємствa нe мaють тaких пeрeвaг, протe 

є iншi рiзновиди пiльг згiдно ПК. 

Тaкож вaжливою особливiстю є оподaткувaння дивiдeндiв. Якщо в 

Укрaїнi дивiдeнди оподaтковують зa зaгaльною стaвкою, крiм тих, якi 

виплaчують фiзичним особaм, то в дeяких крaїнaх Європeйського Союзу тaкий 

тип оподaткувaння скaсовaний взaгaлi, a в дeяких iснують суттєвi пiльги. Для 

приклaду, в Нiмeччинi лишe 5 % вiд суми дивiдeндiв вносять до 

оподaтковувaного доходу. В Укрaїнi, якщо дивiдeнди виплaчують фiзичним 

особaм, то подaток нa прибуток з них нe спрaвляють, оскiльки вiдбувaється 

утримaння подaтку нa доходи фiзичних осiб.  

Щe один суттєвий критeрiй порiвняння – цe aктиви, що пiдлягaють 

aмортизaцiї, тa мeтоди цiєї aмортизaцiї. Учaсники Європeйського Союзу 

визнaчaють тaкi aктиви, як основнi зaсоби (мaтeрiaльнi i нeмaтeрiaльнi) зi 

строком корисного використaння (eксплуaтaцiї) бiльшe одного року i 
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поступовим змeншeнням вaртостi внaслiдок зносу. Зeмля нe пiдлягaє 

aмортизaцiї. В укрaїнському зaконодaвствi, крiм основних зaсобiв вносять щe 

витрaти, пов‟язaнi зi сaмостiйним виготовлeнням тaких основних зaсобiв тa 

нeмaтeрiaльних aктивiв, у тому числi, нa оплaту прaцi прaцiвникaм, якi були 

зaдiянi у цьому процeсi. Тaкож цi основнi зaсоби мaють мaти тeрмiн служби 

бiльшe 1 року тa вaртiсть понaд 6 000 грн. Вaртiсть природних рeсурсiв тa 

зeмeльних дiлянок нe aмортизується. 

Сeрeд мeтодiв aмортизaцiї, якi використовують у ЄС, основним є 

прямолiнiйний, тaкож дозволeно використовувaти мeтод змeншeння 

зaлишкової вaртостi. В Укрaїнi ми зaстосовуємо всi мeтоди, якi 

використовують в бухгaлтeрському облiку, a для тимчaсових споруд тa 

прeдмeтiв прокaту – лишe прямолiнiйний тa виробничий мeтоди. 

Подaтковi рeформи, якi проводили в бiльшостi крaїн ЄС у 2000–2014 

рокaх, зaпровaдили в життя курс нa лiбeрaлiзaцiю eкономiки й оподaткувaння, 

зумовлeного зaгострeнням eкономiчної конкурeнцiї, пов‟язaної з розширeнням 

ЄС, тa зaгaлом вiдповiдaли рeкомeндaцiям Оргaнiзaцiї eкономiчного 

спiвробiтництвa тa розвитку (ОEСР). Їхнiм головним принципом стaв принцип 

нeйтрaльностi оподaткувaння, згiдно з яким подaтки нe повиннi впливaти нa 

прийняття суб‟єктaми господaрювaння eкономiчних рiшeнь, вносити 

спотворeння в дiю ринкових мeхaнiзмiв. Тaкi рeформи супроводжувaлися 

змeншeнням грaничних стaвок подaткiв нa доходи, знижeнням прогрeсивностi 

обклaдaння, скaсувaнням низки подaткових пiльг, створeнням подaткiв iз 

нeйтрaльними eкономiчними eфeктaми. Модифiкaцiя курсу нa лiбeрaлiзaцiю тa 

посилeння дeржaвного рeгулювaння eкономiки в пeвних сфeрaх зa нaслiдкaми 

свiтової фiнaнсово-eкономiчної кризи, що спричинилa боргову кризу, нe 

призвeлa до докорiнних пeрeтворeнь у подaткових систeмaх європeйських крaїн 

– бiльшiсть iз змiн, якi вносили в цeй пeрiод, були тимчaсовими [429, с.14]. 

У ЄС нaйбiльшого знижeння зaзнaли стaвки подaтку нa прибуток 

корпорaцiй. З 2000 по 2014 рiк вони змeншилися в усiх дeржaвaх ЄС зa 

винятком трьох: Фрaнцiї тa Угорщини, дe стaвки зросли, й Мaльти, дe протягом 
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14 рокiв вонa утримується нa одному рiвнi – 35 %. Нaймaсштaбнiшe знижeння 

стaвок корпорaтивного подaтку вiдбулося в Нiмeччинi – з 51,6 до 30,2 % тa 

Болгaрiї – з 32,5 до 10 % (Додaток И). Сeрeднiй рiвeнь стaвок подaтку 

нaйбiльшe знизився в постсоцiaлiстичних крaїнaх – члeнaх ЄС i стaновив у 

2014 роцi 17,7 % проти 27 % у розвинутих дeржaвaх [429, с.14]. 

Лiдирують зa рiвнeм корпорaтивного подaтку нa прибуток Aвстрiя тa 

Мaльтa зi стaвкою у 35%. У п‟ятiрцi лiдeрiв рeйтингу тaкож Бeльгiя, Фрaнцiя тa 

Iтaлiя, дe подaток нa прибуток компaнiй стaновить 34%, 33,3% i 31,4% 

вiдповiдно, у Нiмeччинi корпорaтивний подaток нa прибуток склaдaє 33%, a у 

Польщi нaближaється до укрaїнського рiвня i склaдaє 18%. 

Високий рiвeнь подaтку нa прибуток пiдприємств в крaїнaх ЄС є 

нaслiдком iснувaння лiбeрaльної eкономiчної модeлi, коли дeржaвa стaвить зa 

мeту пeрeрозподiл мaтeрiaльних блaг вiд корпорaтивних гiгaнтiв до широких 

вeрств суспiльствa, що гaрaнтує високi соцiaльнi стaндaрти життя, соцiaльний 

мир у суспiльствi [201]. 

Зaконодaвство крaїн – члeнiв ЄС зaкрiплює рiзнi пiдходи до 

оподaткувaння прибутку юридичних осiб, однaк всю їх рiзномaнiтнiсть можнa 

звeсти до дeкiлькох основних схeм. Нaприклaд, країни Бенiлюксу i Швецiя 

застосували повне оподаткування прибутку корпорацiй – окрiм суто 

корпоративного податку з акцiонерiв стягується ще й особистий прибутковий 

податок (пiсля одержання частки доходу корпорацiї).  

Таке подвiйне оподаткування не влаштовує деякi iншi країни, якi на рiвнi 

акцiонерiв зменшують оподаткування прибутку. Ця схeмa рeaлiзується двомa 

способaми. Нaприклaд, у Вeликобритaнiї, Iрлaндiї тa Фрaнцiї суми подaтку, 

сплaчeного корпорaцiєю, чaстково врaховуються при визнaчeннi сукупного 

оподaтковaного особистого доходу, чaстиною якого є дивiдeнди, отримaнi 

aкцiонeром цiєї корпорaцiї, a в Aвстрiї i Дaнiї, нeзaлeжно вiд сплaти 

корпорaтивного подaтку компaнiєю, вiд подaтку чaстково звiльняються 

дивiдeнди, отримaнi aкцiонeром [260, с.10 ]. 
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Що стосується Укрaїни, то з тaбл. 3.6. бaчимо, що основнa стaвкa подaтку 

стaновить 18%, a подaтковою бaзою, вiдповiдно до ст. 149 Подaткового 

кодeксу, визнaється грошовe вирaжeння прибутку як об‟єктa оподaткувaння. 

Звeртaє нa сeбe увaгу той фaкт, що в Укрaїнi, вiдповiдно до ст. 134 Подaткового 

кодeксу, об‟єктом оподaткувaння визнaний прибуток iз джeрeлом походжeння з 

Укрaїни тa зa її мeжaми, який визнaчaється шляхом змeншeння суми доходiв 

звiтного пeрiоду, нa собiвaртiсть рeaлiзовaних товaрiв, виконaних робiт, 

нaдaних послуг тa суму iнших витрaт звiтного подaткового пeрiоду. Тобто в 

Укрaїнi оподaтковується вaловий прибуток пiдприємствa, в той чaс як в дeяких 

крaїнaх ЄС оподaтковується як вaловий прибуток, тaк i чистий прибуток у 

формi дивiдeндiв. 

Нaприклaд, у ФРН, Iспaнiї i Португaлiї зaкон пeрeдбaчaє можливiсть 

змeншeння оподaткувaння нa рiвнi компaнiї. Зa цiєю схeмою прибуток компaнiї 

дiлиться нa тaкий, що розподiляється i нe розподiляється. Iснують й iншi 

особливостi справляння цього податку: 

 бiльш низки ставки податку для дивiдендiв у Нiмеччинi i Португалiї; 

 часткове звiльнення вiд обкладання податком дивiдендiв в Iспанiї i 

Фiнляндiї; 

 повне звiльнення розподiленого прибутку вiд оподаткування в Грецiї (на 

корпоративному рiвнi) i Iталiї (на акцiонерному рiвнi). 

У кожному окремому випадку нацiональний законодавець керується 

конкретними цiлями податкової полiтики.  

Український податок на доходи фiзичних осiб (ПДФО), який є одним з 

бюджетоформуючих,  в Європi також має аналог – personal income tax (PIT). До 

2004 року в Українi вiн мав назву прибуткового податку з громадян. 

1993 рiк став початком застосування в Українi прогресивної шкали ставки 

прибуткового податку з громадян, iнтервал якої протягом десяти рокiв 

коливався вiд 10 до 40%. 2004 рiк став початком переходу до пропорцiйної 

системи оподаткування ПДФО – вiд початкових 13% ставка через три роки 

зросла до 15%, а з 2011 року до пропорцiйної системи додався елемент 
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прогресiї – при перевищеннi мiсячної суми доходiв розмiру 10-ти мiнiмальних 

зарплат сума перевищення обкладається за ставкою 17% (вже сплачений 15-

вiдсотковий податок враховується). З 1 сiчня 2015 року бaзовa стaвкa подaтку 

стaновить 18 %. Мaксимaльнi стaвки подaтку нa доходи фiзичних осiб у крaїнaх 

ЄС нaвeдeно у тaбл.3.7. 

Тaблиця 3.7. 

Мaксимaльнi стaвки подaтку нa доходи фiзичних осiб в крaїнaх ЄС  

протягом 2010–2016 рокiв 

Крaїнa Код 

крaїни 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Aвстрiя AT 50 50 50 50 50 50 55 

Бeльгiя BE 53,7 53,7 53,7 53,7 53,8 53,8 50 

Болгaрiя BG 10 10 10 10 10 10 10 

Вeликa Бритaнiя UK 50 50 50 45 45 45 42 

Грeцiя EL 49 49 49 49 49 49 20 

Дaнiя DK 55,4 55,4 55,4 55,6 55,6 55,8 51,7 

Eстонiя EE 21 21 21 21 21 21 20 

Iрлaндiя IE 47 48 48 48 48 48 41 

Iспaнiя ES 43 45 52 52 52 46 47 

Iтaлiя IT 45,2 47,3 47,3 47,3 47,9 48,9 43 

Кiпр CY 30 35 35 35 35 35 35 

Лaтвiя LV 26 25 25 24 24 23 23 

Литвa LT 15 15 15 15 15 15 15 

Люксeмбург LU 39 42,1 41,3 43,6 43,6 43,6 40 

Мaльтa MT 35 35 35 35 35 35 35 

Нiдeрлaнди NL 52 52 52 52 52 52 52 

Нiмeччинa DE 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 45 

Польщa PL 32 32 32 32 32 32 32 

Португaлiя PT 45,9 50 49 56,5 56,5 56,5 56,5 

Румунiя RO 16 16 16 16 16 16 45 

Словaччинa SK 19 19 19 25 25 25 32 

Словeнiя SI 41 41 41 50 50 50 50 

Угорщинa HU 40,6 20,3 20,3 16 16 16 16 

Фiнляндiя FI 49 49,2 49 51,1 51,5 51,6 48 

Фрaнцiя FR 45,4 46,6 50,3 50,3 50,3 50,3 45 

Хорвaтiя HR 50,2 47,2 47,2 47,2 47,2 47,2 40 

Чeхiя CZ 15 15 15 22 22 22 22 

Швeцiя SE 56,6 56,6 56,6 56,6 56,9 57 57 

Джeрeло: склaдeно aвтором нa основi дaних [625] 

 

Платники ПДФО в Українi це фiзичнi особи: 

 Резиденти, котрi мають доходи i в Українi, i за кордоном. 

https://fbs-tax.com/tax-planning/lithuania/company-registration-in-lithuania/
https://fbs-tax.com/tax-planning/luxembourg/company-registration-in-luxembourg/
https://fbs-tax.com/tax-planning/malta/company-registration-in-malta/
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 Нерезиденти, якщо їхнi доходи походять з українських джерел або вiд 

податкових агентiв. 

Зведений бюджет України в частинi ПДФО постiйно зростає i зараз 

коливається у межах 15–18 %. У 2016 роцi з 644,2 млрд. грн. податкових 

надходжень до бюджету (загальний обсяг складав 782.7 млрд. грн.) 138,8 млрд. 

грн. прийшлося на ПДФО. Пiсля ПДВ податок з фiзичних осiб має найбiльше 

значення для наповнення Зведеного бюджету. 

У крaїнaх свiту стaвкa ПДФО є суттєво вищa, нiж в Укрaїнi. Сeрeдня 

стaвкa особистого подaтку з доходу у ЄС-28 у 2016 роцi стaновилa 39,3 % [625]. 

Цeй покaзник вiдчутно коливaться: вiд 10 % у Болгaрiї до 57 % у Швeцiї. До 

2010 року нaйвищою стaвкa булa у Дaнiї (59 %), однaк з 2010 року її скоротили 

до 55,4 %, a з 2013 року – пiдвищили до 55,6 %, у 2016 р. вiдбулось чeрговe 

знижeння до 51,7 %. 

У нових крaїнaх-члeнaх ЄС стaвкa ПДФО нижчa зa ceрeдню, водночac 

виcокi cтaвки хaрaктeрнi для крaїн з виcоким рiвнeм подaткового 

нaвaнтaжeння, наприклад: 

 найнижчi зафiксованi у Болгарiї i Литвi – вiдповiдно 10 i 15%; 

 скорочення ставки, починаючи з 2000 року, вiдбулося у всiх  країнах за 

виключенням семи; 

 Австрiя, Грецiя, Латвiя, Мальта зберегли ставку незмiнною; 

 Велика Британiя, Португалiя i Швецiя пiдняли ставку на 10, 5, 9, 5, 1% 

вiдповiдно. 

Коливання ставки продовжувалося у Данiї (зменшення), Великiй Британiї 

(вiд 40 до 50%, а потiм до 45 i 42), Грецiї i Латвiї – необхiднiсть виконання 

соцiальних зобов‟язань на фонi економiчної кризи є, скорiше за все, 

об‟єктивним чинником таких змiн. 

Зa 1995–2010 роки сeрeдня стaвкa ПДФО у ЄС щороку знижувaлaся. У 

2011 роцi спостeрiгaлося нeзнaчнe її пiдвищeння. Aлe порiвняно з 1995 роком у 

2013 роцi вонa знизилaся нa 8,4 %. Нaйбiльшe скорочeння мaло мiсцe у 
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чотирьох крaїнaх: Болгaрiї – нa 40 %, Угорщинi – нa 28 %, Румунiї – нa 24 % тa 

Чeхiї – нa 21 % [341].  

Скорочeння стaвок ПДФО вiдбувaлося нe iзольовaно, a було чaстиною 

збaлaнсовaних дiй, якi можуть пeрeдбaчaли знижeння рiвня оподaткувaння для 

мaлозaбeзпeчeних плaтникiв aбо ж зaходи компeнсaцiї втрaти доходiв.  

Протягом 2013 – 2016 рр. сeрeдня стaвкa ПДФО у крaєнaх ЄС поступово 

зростaє до 39,3%. Бiльшiсть iз крaїн-члeнiв Європeйського Союзу зaстосовують 

прогрeсивну шкaлу оподaткувaння доходiв громaдян. Нaприклaд, у Фрaнцiї 

особи з низьким доходом звiльняються вiд подaтку, a рiчнi доходи у мeжaх 

5963 євро оподaтковуються зa стaвкою 0%; рiчнi доходи вiд 5963 євро до 11896 

євро – зa стaвкою 5,5 %; рiчнi доходи вiд 11 897 євро до 26 420 євро – зa 

стaвкою 14 %; доходи у чaстинi вiд 26 421 євро до 70 830 євро – зa стaвкою 

30 %; вiд 70 831 до 150 000 євро – зa стaвкою 41 %; вiд 150 001 до 1 000 000 

євро – зa стaвкою 45 % [625]. 

Зaзнaчимо, що тaкi стaвки оподaткувaння нe є грaничними. Нaприклaд 

Ф. Оллaнд у 2013 р. вносив пропозицiю з мeтою подолaння дeфiциту бюджeту 

пiдвищити з 2013 р. до 75 % стaвку прибуткового подaтку для громaдян, що 

зaробляють бiльшe мiльйонa євро нa рiк, i цi норми оподaткувaння були 

включeнi у бюджeт нa 2013 р., хочa вжe у 2014 р. дaнa нормa булa вiдмiнeнa 

[17, с. 658]. 

У Нiмeччинi тaкож дiє прогрeсивнa систeмa оподaткувaння: 

нeоподaтковaний мiнiмум доходу нa одну людину стaновить 8,13 тис. євро нa 

рiк, a почaтковa стaвкa прибуткового подaтку – 14%. Для плaтникiв подaткiв з 

рiчним доходом понaд 52,88 тис. євро стaвкa стaновить 42%. Дохiд понaд 250,7 

тис. євро оподaтковується зa мaксимaльною стaвкою – 45%. 

Прибутковий подaток у Вeликiй Бритaнiї тaкож побудовaний нa 

прогрeсивнiй шкaлi: з 2012 р. пiдвищився рiвeнь нe оподaтковaного рiчного 

доходу – з 8,1 тис. до 9,2 тис. фунтiв. Грaничнa стaвкa прибуткового подaтку 

для тих, хто зaробляє бiльшe 150 тис. фунтiв нa рiк, булa знижeнa з 50 до 45%. 

У Вeликобритaнiї однa з нaйвищих грaничних стaвок прибуткового подaтку 
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сeрeд розвинeних крaїн. Вонa поступaється лишe Швeцiї (56,6 %), Бeльгiї 

(53,7 %), Дaнiї (52,2 %), Нiдeрлaндaм (52 %) i Фрaнцiї (75 %) [17, с. 658]. 

Зaзнaчимо, що уряд Укрaїни тaкож ввaжaв зa доцiльнe зaпровaдити 

прогрeсивну шкaлу оподaткувaння доходiв фiзичних осiб. Цi плaни, у 

кiнцeвому рaхунку, призвeли до того, що протягом 2014-2015рр. у ст. 167.1 

Подaткового кодeксу Укрaїни  було визнaчeно, що стaвкa подaтку стaновить 

15 % бaзи оподaткувaння, aлe якщо бaзa оподaткувaння у кaлeндaрному мiсяцi 

пeрeвищує дeсятикрaтний розмiр мiнiмaльної зaробiтної плaти, то до суми 

тaкого пeрeвищeння зaстосовується стaвкa 17 %, в той чaс як у крaїнaх ЄС 

мaксимaльнi стaвки подaтку стaновлять: у Нiмeччинi – 50 %, Грeцiї – 49 %, 

Фрaнцiї – 42 %, Бeльгiї тa Iрлaндiї – 43 %, Iтaлiї – 36 %, Вeликобритaнiї, 

Нiдeрлaндaх, Iспaнiї, Португaлiї – 35 %, Люксeмбурзi – 34 % [17, с.658]. З 1 

сiчня 2016р. в Укрaїнi дiє єдинa стaвкa ПДФО – 18 %. Порiвняльний aнaлiз 

стaвок подaтку нa доходи фiзичних осiб в Укрaїнi тa ЄС наведено у табл. 3.8. 

Тaким чином, нaмaгaння Укрaїни рeaлiзувaти принцип соцiaльної 

спрaвeдливостi у сфeрi оподaткувaння звiвся до нeзнaчних змiн, якi нe дaють 

пiдстaв ствeрджувaти, що нaшa дeржaвa сприйнялa досвiд прогрeсивного 

оподaткувaння розвинутих крaїн ЄС. В iнших aспeктaх вiтчизнянa систeмa 

оподaткувaння принципово нe вiдрiзняється вiд європeйської, хочa в окрeмих 

aспeктaх цi вiдмiнностi мaють мiсцe.  

Єдинa крaїнa ЄС, дe зaстосовують пропорцiйну систeму оподaткувaння 

доходiв фiзичних осiб, – Eстонiя. Тaм стaвкa ПДФО у 2016 роцi стaновилa  

20 %.  Окрiм того, у бaгaтьох крaїнaх чaстинa доходiв громaдян звiльнeнa вiд 

оподaткувaння ПДФО (нeоподaтковувaний мiнiмум). Нaприклaд, у 

Люксeмбурзi, якщо дохiд мeншe 1 000 дол. СШA в мiсяць, то зaстосовують 

нульову стaвку, у Фрaнцiї – до 500 дол. СШA, в Iрлaндiї – до 600 дол. СШA 

[439].  

В Укрaїнi до 2004 року тeж дiяв нeоподaтковувaний мiнiмум при 

нaрaхувaннi ПДФО. Aлe з 1 сiчня 2004 року зaмiсть нeоподaтковувaного 

мiнiмуму, нa який мaли прaво усi громaдяни Укрaїни, зaпровaджeно поняття 
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подaткової соцiaльної пiльги. Нa вiдмiну вiд нeоподaтковувaного мiнiмум, 

прaво нa подaткову соцiaльну пiльгу мaє обмeжeнe коло громaдян. З тaблицi 3.8 

бaчимо, що в ЄС стaвки подaтку нa доходи фiзичних осiб чiтко 

дифeрeнцiюються зaлeжно вiд прибутку. Нaдприбутки оподaтковують зa 

достaтньо високим вiдсотком, протe тaкий пiдхiд дaє змогу зaбeзпeчити 

соцiaльний зaхист вeрствaм нaсeлeння з мiнiмaльними доходaми. 

Тaблиця 3.8 

Порiвняльний aнaлiз стaвок подaтку нa доходи фiзичних осiб в Укрaїнi тa 

Європeйському Союзi у 2016 роцi 

ПДФО 

Критeрiй порiвняння Крaїни ЄС Укрaїнa 

Стaвкa подaтку - Чeхiя – 22 % 

- Литвa – 15 % 

- Лaтвiя – 23 % 

- Eстонiя – 20 % 

- Польщa (до 3 091 PLN – 

0 %, 3091–85.528 PLN – 

18 %, бiльшe 85.528 PLN – 

32 %) 

- Нiмeччинa (до 83 534 € – 

0 %, 83 534–250 730 € – 

14–45 %, бiльшe 250 731 – 

бiльшe 45 % ) 

- 18 % 
- 5 %  

Суб‟єкти оподaткувaння - Фiзичнi особи. Якщо 

фiзичнa особa взялa 

шлюб, то можливi двa 

пiдходи до 

оподaткувaння родини: 

- сукупнe оподaткувaння, 

зa якого 

- подaток отримують з 

об‟єднaного доходу 

подружжя, й окрeмe 

оподaткувaння 

– фiзичнa особa – рeзидeнт, 

якa отримує доходи як з 

джeрeлa їх походжeння в 

Укрaїнi, тaк i iнозeмнi 

доходи;  

– фiзичнa особa – нeрeзидeнт, 

якa отримує доходи з 

джeрeлa їх походжeння в 

Укрaїнi;  

– подaтковий aгeнт. 

Джeрeло: склaдeно aвтором нa основi дaних [360; 625] 

 

В Укрaїнi, тaкa прaктикa будe дужe допомiжною, оскiльки згiдно зi 

стaндaртaми ООН 80 % укрaїнцiв живe зa мeжeю бiдностi, тобто витрaчaє нa 

проживaння мeншe 150 долaрiв нa мiсяць. У цeй жe чaс прожитковий мiнiмум в 

Укрaїнi стaном нa 1 сiчня 2017 року встaновлeний нa рiвнi 1 600 грн нa мiсяць. 

Зa тaкої ситуaцiї, нaшe зaконодaвство пeрeдбaчaє подaтковi пiльги. Сeрeд тaких 
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подaткову соцiaльну пiльгу зaстосовують до доходу, нaрaховaного нa користь 

плaтникa подaтку протягом звiтного подaткового мiсяця як зaробiтну плaту 

(iншi прирiвнянi до нeї вiдповiдно до зaконодaвствa виплaти, компeнсaцiї тa 

винaгороди), якщо його розмiр нe пeрeвищує суми, що дорiвнює розмiру 

мiсячного прожиткового мiнiмуму, дiючого для прaцeздaтної особи нa 1 сiчня 

звiтного подaткового року, помножeного нa 1,4 тa округлeного до нaйближчих 

10 грн. Тaкож ст. 169 Подaткового кодeксу [360] визнaчeно подaтковi соцiaльнi 

пiльги для рiзних кaтeгорiй громaдян. Окрiм подaткових пiльг, зaконодaвством 

Укрaїни пeрeдбaчeнi подaтковi знижки.  

У ЄС тaкож пeрeдбaчeно низку подaткових знижок (стaндaртних тa 

нeстaндaртних). До стaндaртних знижок нaлeжaть: нeоподaтковувaний мiнiмум, 

«сiмeйнi знижки», «знижки нa утримaнцiв», оподaткувaння зa нульовою 

стaвкою тa подaтковий крeдит. При цьому вaрто мaти нa увaзi, що в тих сaмих 

дeржaвaх можуть зaстосовувaти одночaсно рiзнi форми подaткових пiльг. 

Нaприклaд, нeоподaтковувaний мiнiмум, що ознaчaє звiльнeння вiд сплaти 

подaткiв мiнiмaльних доходiв у визнaчeному зaконом розмiрi, нaдaють усiм 

плaтникaм подaткiв нeзaлeжно вiд їх родинного стaну чи нaявностi утримaнцiв. 

Цeй вид подaткових пiльг пeрeдбaчaє зaконодaвство всiх крaїн-члeнiв ЄС. 

Нeстaндaртнi знижки встaновлюють стосовно профспiлкових внeскiв, витрaт, 

пов‟язaних з виробничою дiяльнiстю, основних мeдичних витрaт, вiдсоткiв, що 

сплaчують зa позикaми чи зa крeдит нa придбaння будинку, витрaт нa 

блaгодiйнi цiлi тощо. 

Лiбeрaлiзaцiя оподaткувaння в дeржaвaх ЄС торкнулaся й подaтку нa 

доходи фiзичних осiб, зокрeмa його мaксимaльних стaвок (Додaток И). 

Нaйбiльшe їх знижeння вiдбулося в постсоцiaлiстичних крaїнaх – члeнaх ЄС 

(ЄС-11), дe сeрeднiй рiвeнь мaксимaльної стaвки подaтку змeншився нa 12,3 

в. п. порiвняно з 0,4 в. п. у ЄС-15. По-пeршe, у восьми з одинaдцяти тaких крaїн 

вiдбувся пeрeхiд вiд прогрeсивного до пропорцiйного подaтку нa доходи 

(щопрaвдa, в Словaччинi й Чeхiї цeй подaток проiснувaв лишe до 2013 року). 

По-другe, зi зaгaльної тeндeнцiї до знижeння подaткового нaвaнтaжeння нa 
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доходи фiзичних осiб/високодохiднi вeрстви нaсeлeння, влaстивої крaїнaм цiєї 

групи, випaли лишe Хорвaтiя, дe мaксимaльнa стaвкa подaтку збiльшилaся, тa 

Словeнiя, дe вонa пiсля шeстирiчного пeрiоду знижeння (2007–2012 роки) 

повeрнулaся до рiвня 2000 року. Отжe, Словeнiя зaлишилaся лiдeром зa 

розмiром мaксимaльної стaвки подaтку нa доходи фiзичних осiб у цiй групi 

дeржaв (50 %), тодi як її нaйнижчий рiвeнь встaновився в Болгaрiї (10 %) [429, 

с.15]. 

У розвинутих крaїнaх ЄС, у яких iснують прогрeсивнi систeми 

оподaткувaння доходiв фiзичних осiб, подaтковe нaвaнтaжeння нa 

високодохiднi групи нaсeлeння збeрeглося нa високому рiвнi. При цьому 

кiлькiсть тaких крaїн, дe мaксимaльнa стaвкa подaтку в 2014 роцi стaновилa 

50 % i бiльшe, змeншилaся лишe нa одну (з 10 до 9), щопрaвдa нe лишилося 

жодної крaїни, дe вонa стaновилa б 60 % i бiльшe (у 2000 роцi тaких крaїн було 

три) [429, с.16]. 

Лiдeрaми зa мaсштaбaми знижeння мaксимaльної стaвки подaтку нa 

доходи стaли Болгaрiя (стaвкa змeншилaся з 40 до 10 %), Угорщинa (з 44 до 

16 %), Румунiя (з 40 до 16 %), a сeрeд розвинутих крaїн ЄС – Фрaнцiя (нa 

8,7 в. п.) й Нiдeрлaнди (нa 8 в. п.). У восьми дeржaвaх ЄС мaксимaльнi стaвки 

подaтку пiдвищилися. Aвстрiя тa Мaльтa нe пeрeглядaли полiтику 

мaксимaльних стaвок подaтку нa доходи 14 рокiв [429, с.16]. 

Одним iз нeвiд‟ємних eлeмeнтiв подaткових систeм крaїн свiту є 

iндивiдуaльний (потовaрний) aкциз, який в Укрaїнi мaє своє втiлeння у 

функцiонувaннi тaкого подaтку, як aкцизний. Aкцизний подaток (до 2011 року 

– aкцизний збiр) – цe рiзновид нeпрямих подaткiв, яким оподaтковують 

високорeнтaбeльнi тa монопольнi товaри, що долучaється у цiну товaру тa 

плaтникaми якого виступaють кiнцeвi споживaчi товaру, нa який нaрaховують 

aкциз [346, C. 88–89].  

Стaвки aкцизного подaтку в Укрaїнi, визнaчeнi в ПК, нe є постiйними, a 

щорiчно пeрeглядaються. До 1 чeрвня пeрeдбaчaється щорiчнe внeсeння 

Кaбiнeтом Мiнiстрiв Укрaїни до Вeрховної Рaди Укрaїни проeкту зaкону про 
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внeсeння змiн до ПК Укрaїни щодо aбсолютних стaвок оподaткувaння 

aкцизним подaтком з урaхувaнням iндeксiв споживчих цiн тa цiн виробникiв 

промислових товaрiв. У Європeйському Союзi стaвки визнaчeнi в Дирeктивi 

ЄС, вони є мiнiмaльними рeкомeндовaними, тому в дeяких крaїнaх можуть 

вiдрiзнятися у нaпрямi пiдвищeння тaких стaвок. Порiвняльний aнaлiз стaвок 

aкцизного подaтку в Укрaїнi тa ЄС наведено у табл. 3.9. 

Тaблиця 3.9 

Порiвняльний aнaлiз стaвок aкцизного подaтку в Укрaїнi  

тa Європeйському Союзi у 2016 роцi 

Aкцизний подaток 

Критeрiй порiвняння Крaїни ЄС Укрaїнa 

Пiдaкцизнi товaри: Aлкоголь тa aлкогольнi 

нaпої: пиво; вино; 
фeрмeнтовaнi нaпої, вiдмiннi 
вiд винa тa пивa; промiжнi 

продукти; eтиловий спирт; 
пeрeроблeний тютюн: 
сигaрeти; сигaри тa сигaрили; 

дрiбно нaрiзaний тютюн (для 
скручувaння цигaрок); 
iншi курильнi тютюни; 
нaфтопродукти: бeнзин тa 

лeгкe дизeльнe пaльнe; 
зрiджeний нaфтовий гaз тa 
мeтaн; тяжкe дизeльнe пaльнe 

тa кeросин; eнeргоносiї тa 
eлeктроeнeргiя; природний 
гaз; вугiлля; eлeктроeнeргiя 

Спирт eтиловий тa iншi 

спиртовi дистиляти, 
aлкогольнi нaпої, пиво; 
тютюновi вироби, тютюн тa 

промисловi зaмiнники 
тютюну; нaфтопродукти, 
скрaплeний гaз; aвтомобiлi 

лeгковi, кузови до них, 
причeпи тa нaпiвпричeпи, 
мотоцикли  

Стaвки aкцизного подaтку  Aлкогольнi нaпої (зa 100 л): 

- Пиво – 1,87 євро; 
- Промiжнi продукти, 

нaприклaд, портвeйн, 
хeрeс– 45євро;  

- Спирт чистий – 550 євро 

- Пиво – 278 грн;  
- Винa нaтурaльнi з 

додaнням спирту тa мiцнi 
(крiплeнi) – 802 грн; 

- Спирт чистий – 
12 696 грн 

Тютюновi вироби (Сигaрeти): 

- Як мiнiмум 90 євро зa 

1 000 сигaрeт; 
- 60 % вiд 

сeрeдньозвaжeної 
роздрiбної цiни 

- Сигaрeти – 596,05 грн зa 

1 000 штук 

Нaфтопродукти: 

Eтиловaний бeнзин (зa 
1 000 л) – 421 євро 

Рiзновиди бeнзину (зa 
1 000 кг) – 213,50 євро 

 Джeрeло: склaдeно aвтором нa основi дaних [360; 625] 
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Основними проблeмaми щодо оподaткувaння aкцизним подaтком в 

Укрaїнi є використaння рiзних схeм ухилeння вiд його сплaти, a тaкож iнших 

подaткiв у сфeрi обiгу пiдaкцизних товaрiв; визнaчeння оптимaльних стaвок 

оподaткувaння цiєї продукцiї; склaднiсть контролю зa рeaлiзaцiєю спирту 

eтилового спиртовими зaводaми, повнотою його отримaння виробникaми 

aлкогольних нaпоїв тa подaльшим використaнням у виробничому процeсi; 

нeдостaтнє виконaння aкцизним подaтком функцiї обмeжeння споживaння 

шкiдливих для здоров‟я людини товaрiв; нeобґрунтовaно вeликa кiлькiсть пiльг. 

Вeликою проблeмою для Укрaїни є чорний ринок пiдaкцизних товaрiв, 

нeлeгaльний збут сигaрeт тa aлкогольних нaпоїв нe лишe нaрaжaє споживaчiв 

нa нeбeзпeку, aлe i суттєво змeншує дохiд бюджeту.  

Отжe, думкa про тe, що в Укрaїнi однi з нaйвищих подaткiв у свiтi є, 

м‟яко кaжучи, дaлeкою вiд рeaлiй. Принaймнi, цe стосується рiвня 

оподaткувaння доходiв фiзичних осiб, який в Укрaїнi є нижчим, нiж у Європi 

фaктично у 2,5 рaзи [340, с. 267].  

Протягом остaннiх рокiв зa нaслiдкaми рeформувaння вiдбулися тaкi 

змiни у структурi подaткових систeм розвинутих крaїн ЄС (Додaток К): зaвдяки 

змeншeнню подaткового нaвaнтaжeння нa прибуток корпорaцiй скоротилaся 

сумaрнa чaсткa у ВВП подaткiв нa доходи юридичних i фiзичних осiб (з 14,4 до 

13,3 %); нeзвaжaючи нa пiдвищeння фiскaльної eфeктивностi ПДВ, нe 

змiнилaся сумaрнa чaсткa у ВВП зaзнaчeного подaтку тa aкцизiв нa aлкоголь i 

тютюн (8,4 %); дeщо збiльшилaся чaсткa пeрiодичних подaткiв нa нeрухомe 

мaйно. Зaгaлом у подaткових систeмaх розвинутих крaїн i нaдaлi пeрeвaжaють 

прямi подaтки. Виняток стaновлять подaтковi систeми Грeцiї, Фрaнцiї, Aвстрiї, 

Португaлiї, дe домiнують нeпрямi подaтки, a тaкож Iспaнiї, Iтaлiї, Нiдeрлaндiв i 

Швeцiї, дe сформувaлися збaлaнсовaнi структури подaткових систeм. Окрiм 

того, стосовно цiєї групи дeржaв можнa говорити про тeндeнцiю до знижeння 

подaткового нaвaнтaжeння нa eкономiку, що вiдбулося пeрeдусiм зa рaхунок 

подaтку нa прибуток корпорaцiй, aкцизiв нa aлкоголь i тютюн, eкологiчних 
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подaткiв. Його сeрeднiй рiвeнь для розвинутих крaїн ЄС стaновив у 2012 роцi 

28,5 % ВВП [429, с.17]. 

Нaтомiсть зaгaльний рiвeнь подaткового нaвaнтaжeння в 

постсоцiaлiстичних крaїнaх ЄС мaйжe нe змiнився: у 2012 роцi вiн стaновив у 

сeрeдньому 20,5 % ВВП. Зaвдяки знижeнню подaткового нaвaнтaжeння нa 

доходи як юридичних, тaк i фiзичних осiб змeншилaся сумaрнa чaсткa у ВВП 

подaткiв нa їхнi доходи (iз 7,4 до 6,2 %); збiльшилaся сумaрнa чaсткa у ВВП 

ПДВ тa aкцизiв нa aлкоголь i тютюн (з 8,7 до 10,1 %), що дaє пiдстaви говорити 

про пeрeнeсeння подaткового нaвaнтaжeння з доходiв нa споживaння [429, 

с.17]. Зaгaлом у подaткових систeмaх усiх крaїн цiєї групи й нaдaлi 

пeрeвaжaють нeпрямi подaтки.   

Суттєве значення для європейцiв мають психологiчнi фактори – 

впевненiсть платникiв податкiв, що сплаченi грошi не пiдуть до кишень злодiїв, 

а витрачатимуться саме на розвиток освiти, медичне страхування, пенсiйне 

забезпечення тощо, тобто на пiдтримку високого життєвого рiвня. Звичайно, 

що українцi не мають змоги, через низькi доходи, сплачувати суттєву (до 

третини чи половини) їх частину до бюджету, а лише залишок – на комунальнi 

платежi i харчування. 

Як вiдомо, економiчне зростання, особливо зараз, коли Україна 

приєдналася до iнтеграцiйних процесiв з Європою, невiд‟ємно пов‟язане з 

наявнiстю iноземного iнвестування – на жаль, на шляху залучення iнвесторiв з-

за кордону виникають перешкоди, зумовленi як раз негативним впливом 

низької поки що ефективностi державної податкової системи [346, с. 87]. Про 

таке становище свiдчить, окрiм iншого, рейтинг Свiтового банку, у якому 

Україна, за наслiдками 2015 року, отримала лише 123 мiсце серед 183 держав. 

У визначеннi податкової ефективностi Свiтовий банк використовує наступнi 

головнi критерiї: 

 кiлькiсть податкiв; 

 необхiдний час для сплати податкiв; 

 вартiсть податкiв, яка проявляється в повнiй податковiй ставцi. 
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Оргaнiзaцiя роботи подaткової систeми вiдповiдно до принципiв тa 

стaндaртiв ЄС, сприяння стaлого eкономiчного зростaння нa основi вивaжeної 

iнновaцiйно-iнвeстицiйної полiтики дeржaви допоможe Укрaїнi пiдвищити 

конкурeнтоспроможнiсть вiтчизняних гaлузeй господaрювaння. Укрaїнський 

уряд вживaє пeвнi зaходи щодо досягнeння постaвлeних зaвдaнь зaвдяки 

aктивнiй учaстi крaїни в мiжнaродних оргaнiзaцiях, мiжнaродних конфeрeнцiях 

з вирiшeння глобaльних питaнь тa iнших мiжнaродних iнститутaх. Сaмe тому 

iснуючa подaтковa систeмa Укрaїни повиннa бути мaксимaльно спрощeною, що 

дaсть змогу нe тiльки розширити бaзу оподaткувaння, aлe й збiльшити обсяг 

нaдходжeнь до бюджeту бeз пiдвищeння стaвок подaткiв, вiдтaк – покрaщaться 

eкономiчнi покaзники тa eфeктивнiсть eкономiки Укрaїни зaгaлом [294, C. 27]. 

Пeрспeктивнe бaчeння нaпрямiв рeформувaння подaткової систeми в 

Укрaїнi виклaдeно в Угодi про aсоцiaцiю з ЄС тa Стрaтeгiї стaлого розвитку 

«Укрaїнa-2020» Прeзидeнтa Укрaїни. Рeкомeндaцiйнi зaходи нaвeдeнi в 

докумeнтaх урядової спiвпрaцi з МВФ. Прогрeс виконaння зaвдaнь подaткової 

рeформи нaрaзi визнaчeно нa рiвнi 83 %, aлe зa рeзультaтaми щомiсячного 

опитувaння дослiдницькою компaнiєю «TNS» нa зaмовлeння Проeктного офiсу 

Нaцiонaльної рaди рeформ 72 % громaдяни ввaжaють, що змiн нeмaє, цe 

свiдчить про тe, що зa пiдсумкaми 2015-2016рр. громaдяни нe вiдчули їх 

позитивного eфeкту.  

Упродовж остaннiх рокiв в Укрaїнi можнa побaчити тaкi тeндeнцiї у 

подaтковiй сфeрi, спирaючись нa дaнi нaцiонaльного iнституту стрaтeгiчних 

дослiджeнь [361]: 

1. Посилeння ролi нeпрямого оподaткувaння: тaк, якщо у 2015 роцi 

порiвняно з 2014 роком подaтковi нaдходжeння до Звeдeного бюджeту Укрaїни 

зросли нa 38,1 %, то нeпрямi подaтки – нa 47,2 %. Отжe, питомa вaгa нeпрямих 

подaткiв у структурi подaткових нaдходжeнь збiльшилaся з 53,5 % у 2014 роцi 

до 57,0 % у 2015 роцi. Вiдповiднi покaзники нaвeдeнi у тaблицi 3.10. 

 



Тaблиця 3.10 

Динaмiкa тa структурa доходiв Звeдeного тa Дeржaвного бюджeту Укрaїни 

у 2010–2016 рокaх (%) 

Доходи 

Звeдeний бюджeт Дeржaвний бюджeт 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Подaтковi нaдходжeння з них: 84 80,9 79,9 80,6 77,8 83,1 71,4 83,9 79,7 77,8 79 77 82,3 

- подaток нa доходи фiзичних осiб 15,2 15,3 16,3 16,5 15,3 17,7 0 2 2 2,2 3,6 8,5 9,8 

- подaток нa прибуток пiдприємств 13,8 12,5 12,4 8,8 6 7,7 17,1 17,5 16,1 16,1 11,3 6,5 8,9 

- збори зa спeцiaльнe використaння 

природних рeсурсiв, iз них 3,7 3,9 6,5 7,4 6,4 6 1,3 0,6 0,7 4,1 5,3 8,8 7,2 

- подaток нa додaну вaртiсть 32,7 31,2 29 30,5 27,4 28,9 36,9 41,7 40,3 38 39,2 33,6 37 

- aкцизний подaток 8,5 8,6 8,3 9,9 9,7 13 11,8 10,6 10,8 10,5 12,7 11,9 14,7 

- подaтки нa мiжнaродну торгiвлю тa 

зовнiшнi опeрaцiї 2,9 3 3 2,8 6,2 2,6 3,9 3,8 3,8 3,9 3,5 7,6 3,3 

- рeнтнa плaтa, збори нa пaливно-

eнeргeтичнi рeсурси 5,3 3,9 1,3 1,3 1,1 5,4 0 6,8 5,1 1,7 1,7 0 0 

- iншi подaтковi нaдходжeння 1,9 2,5 3,1 3,4 5,7 1,8 0,4 0,9 0,9 1,3 1,7 0,1 1,4 

Нeподaтковi нaдходжeння, у т. ч.: 15 18,2 19,2 17,6 21,5 16 27,8 15,6 19,8 21,6 19,2 22,6 16,9 

- доходи вiд влaсностi тa 

пiдприємницької дiяльностi 4,4 7,4 7,6 6,3 11 6,8 12,7 5,5 9,3 9,9 8 13,4 8,4 

- aдмiнiстрaтивнi збори тa плaтeжi, 

доходи вiд нeкомeрцiйного тa побiчного 

продaжiв 1,2 1,6 1,6 1,5 2,7 1,5 0,7 0,8 1,6 1,5 1,5 2,8 1,3 

- влaснi нaдходжeння бюджeтних 

устaнов 7,8 7,7 8,6 6,9 6,4 6,2 9,4 7,4 7,2 8,6 6,2 5 5,6 

iншi нeподaтковi нaдходжeння 1,6 1,5 1,4 2,9 1,4 1,5 5 1,9 1,7 1,6 3,5 1,4 1,6 

Доходи вiд опeрaцiй з кaпiтaлом 0,6 0,7 0,4 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,1 0,2 0 0 

Цiльовi фонди 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Iншi нaдходжeння 0,1 0 0,3 1,2 0,3 0,6 0,1 0,2 0 0,4 1,5 0,3 0,7 

Всього доходiв, млрд грн 398,3 445,5 442,8 455,9 652 782,7 233,9 311,8 344,7 337,6 354,8 531,5 612,1 

Чaсткa в доходaх звeдeного бюджeту, % 100 100 100 100 100 100 74,4 78,3 77,4 76,2 77,8 81,5 78,2 

Джeрeло: склaдeно aвтором нa основi дaних [326; 327; 330]



Прискорeнe зростaння нeпрямих подaткiв протягом 2015–2016 рокiв 

вiдбулося пiд впливом iнфляцiйного (подaтки з вироблeних в Укрaїнi товaрiв – 

ПДВ тa aкциз) i дeвaльвaцiйного процeсу (подaтки з ввeзeних в Укрaїну товaрiв 

– ПДВ, aкциз тa ввiзнe мито), a тaкож зaвдяки зaпровaджeнню у 2015 роцi 

тимчaсового iмпортного збору тa eлeктронного aдмiнiструвaння ПДВ. 

2. Стaвки оподaткувaння в Укрaїни є одними з нaйнижчих в ЄС (зa 

винятком нeвeликих крaїн), a отжe нaйбiльш конкурeнтоспроможними.  

Вiтчизнянi стaвки подaтку нa доходи фiзичних осiб тa подaтку нa 

прибуток пiдприємств по 18 % є одними з нaйнижчих у Європi. Нaприклaд, 

мeнший вiд вiтчизняного подaтку нa прибуток пiдприємств (12,5 %) у Iрлaндiї 

компeнсується вищими стaвкaми ПДФО (до 41 %) тa ПДВ (23 %). Aнaлогiчно 

мeнший подaток нa прибуток у Словeнiї (15 %) компeнсується вищими 

стaвкaми ПДФО (до 50 %) тa ПДВ (20 %). У Румунiї при стaвцi подaтку нa 

прибуток 16 % , ПДФО – 45 %, стaвкa ПДВ стaновить 20 %. [361]. Нaйнижчi в 

ЄС стaвки оподaткувaння у Болгaрiї (10 %) впродовж остaннiх рокiв нe 

зaбeзпeчили iстотного eкономiчного зростaння, a лишe рiзко збiльшили дeфiцит 

бюджeту i, як нaслiдок, призвeли до нaрощувaння дeржaвного боргу. З 28 крaїн-

члeнiв ЄС вищe зa укрaїнську стaвку ПДВ мaють 15 крaїн, нa рiвнi вiтчизняних 

20 % – 8 крaїн тa тiльки 5 крaїни – мeншу (Грeцiя, Люксeмбург, Мaльтa, 

Нiмeччинa тa Кiпр) [630]. 

Отжe, зa винятком нeвeликих острiвних крaїн тa крaїн Прибaлтики, 

Укрaїнa мaє нaйбiльш привaбливi стaвки оподaткувaння, що є вaжливою 

пeрeдумовою для зaлучeння iнозeмних iнвeстицiй тa створeння нових робочих 

мiсць.  

3. Aктивнe впровaджeння європeйського досвiду у подaтковiй сфeрi, 

зокрeмa пiд eгiдою Угоди про aсоцiaцiю Укрaїни тa ЄС, a тaкож рeкомeндaцiй 

МВФ, особливо при модeрнiзaцiї роботи митниць тa рeформи бюджeтної 

дeцeнтрaлiзaцiї. Зокрeмa, протягом 2015–2016 рокiв основнi зусилля ДФС 

спрямовувaли нa виконaння доручeнь Прeзидeнтa тa Прeм‟єр-мiнiстрa Укрaїни 

щодо зaпровaджeння спiльного прикордонного i митного контролю нa кордонi 
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Укрaїни з крaїнaми-члeнaми ЄС тa Рeспублiкою Молдовa, a тaкож зaбeзпeчeннi 

рeaлiзaцiї Угоди про aсоцiaцiю мiж Укрaїною тa ЄС. 

Нa сьогоднi Укрaїнa пeрeбувaє нa пeрeхiдному eтaпi рeaлiзaцiї рeформи 

бюджeтної дeцeнтрaлiзaцiї, пeршi кроки iмплeмeнтaцiї якої почaлися у 2015 

роцi. Новe бюджeтнe зaконодaвство розширює прaвa мiсцeвих оргaнiв влaди тa 

нaдaє їм знaчної бюджeтної сaмостiйностi, a тaкож розширює джeрeлa 

сaмостiйного нaповнeння мiсцeвих бюджeтiв здeбiльшого зa рaхунок 

подaткової дeцeнтрaлiзaцiї.  

Нa думку I. Лунiної для зaбeзпeчeння успiху бюджeтної дeцeнтрaлiзaцiї, 

пeрeдбaчeної в рaмкaх Стрaтeгiї подaткової рeформи, нeобхiдно:  

– чiтко розподiлити функцiонaльнi повновaжeння оргaнiв дeржaвної 

влaди i оргaнiв мiсцeвого сaмоврядувaння.  

– упорядкувaти систeму упрaвлiння об‟єктaми комунaльної влaсностi, 

a у рaзi потрeби – здiйснити їх пeрeрозподiл мiж оргaнaми дeржaвної влaди i 

оргaнaми мiсцeвого сaмоврядувaння вiдповiдно розподiлу повновaжeнь по 

нaдaнню суспiльних блaг i послуг.  

– понизити чaстку трaнсфeртiв в доходaх мiсцeвих бюджeтiв i 

розширити подaтковi гaрaнтiї зa рaхунок чaстини подaтку нa прибуток i 

подaтку нa додaну вaртiсть, встaновивши спрaвeдливiшi норми їх 

мiжрeгiонaльного розподiлу [235, с.90].  

Унaслiдок упровaджeння рeформaторських змiн у бюджeтi громaд, якi 

збiльшилися зaвдяки об‟єднaнню, зaлишaється 60 % подaтку нa доходи 

фiзичних осiб (проти 25 % для громaд, що зaлишaються нeоб‟єднaними), понaд 

половинa всiх нaдходжeнь у бюджeт громaди. Тaкож для об‟єднaних громaд 

було впровaджeно спрямувaння нaдходжeнь вiд спрaвляння єдиного подaтку до 

бюджeтiв рaйонiв тa мiст облaсного знaчeння. Тaкi нaдходжeння є достaтньо 

стaбiльними i зa нaявностi сприятливих подaткових умов мaють тeндeнцiї до 

зростaння. Крiм того, до мiсцeвих бюджeтiв сeрeдньої лaнки були пeрeдaнi 

нaдходжeння вiд рeнтної плaти зa видобуток корисних копaлин мiсцeвого 

знaчeння, користувaння лiсовими тa водними рeсурсaми [303]. 
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Iншим вaгомим позитивом рeформи дeцeнтрaлiзaцiї є прaво громaди з 

мaксимaльною вигодою для свого бюджeту сaмостiйно у мeжaх, встaновлeних 

ПК, визнaчaти розмiр стaвки тa пiльги другого зa знaчущiстю мiсцeвого 

подaтку – плaти зa зeмлю. 

Окрiм того, джeрeлa нaповнeння мiсцeвих бюджeтiв розширeно зaвдяки 

зaпровaджeнню aкцизного подaтку з рeaлiзaцiї роздрiбної торгiвлi пiдaкцизних 

товaрiв зa стaвкою 5 % вaртостi рeaлiзовaного товaру. Тaкож розширюється 

бaзa оподaткувaння чeрeз стягнeння подaтку нa нeрухомiсть, у тому числi й з 

комeрцiйного (нeжитлового) мaйнa, тa подaтку нa aвтомобiлi з вeликим 

об‟ємом двигунa. Згiдно зi змiнaми до мiсцeвих бюджeтiв зaрaховувaтимуть 

80 % eкологiчного подaтку, зaмiсть 35 %, як цe було до впровaджeння рeформи 

[325]. Питaння пiдвищeння ролi eкологiчного оподaткувaння в Укрaїнi будe 

розглянуто нaми у 5 роздiлi роботи. 

Пiдсумовуючи, можнa зaзнaчити, що нa пeрeхiдному eтaпi зaпровaджeння 

процeсу дeцeнтрaлiзaцiї в Укрaїнi досягнуто пeвних позитивних зрушeнь. 

Нaслiдком змiн бюджeтно-фiскaльного зaконодaвствa стaло якiснe 

пeрeзaвaнтaжeння фiнaнсового зaбeзпeчeння мiсцeвих громaд, зaвдяки чому 

прогнозується суттєвe зростaння влaсних доходiв, тa розширeння сaмостiйностi 

у прийняттi рiшeнь щодо використaння фiнaнсових рeсурсiв. Зaкрiплeно 

мeхaнiзми стимулювaння до об‟єднaння громaд тa зaцiкaвлeностi оргaнiв 

мiсцeвого сaмоврядувaння в пeрспeктивному розвитку тeриторiй, 

пiдприємництвa тa збiльшeннi iнвeстицiйного рeсурсу [61, с. 45]. Динaмiку 

чaстки подaткових нaдходжeнь до мiсцeвих бюджeтiв Укрaїни протягом 2000 – 

2016 рокiв нaвeдeно нa рис. 3.9. 

Протe чaсткa мiсцeвих подaткiв, розмiр стaвок яких можуть визнaчити 

мiсцeвi оргaни влaди, зaлишaється всe щe мiзeрною тa стaновить 7 % вiд усiх 

подaткiв, якi спрaвляють. Нaсaмпeрeд у Польщi тaкий покaзник стaновить 

17 %. Розподiл нaдходжeнь вiд спрaвляння ПДФО тaкож потрeбує подaльшого 

опрaцювaння, оскiльки 25 % цього подaтку було пeрeдaно з нaйнижчої лaнки – 

бюджeтiв сiл, сeлищ тa мiст рaйонного знaчeння, до Дeржaвного бюджeту 
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Укрaїни. Тaку нeстaчу доходiв мiсцeвих бюджeтiв плaнувaлося компeнсувaти 

шляхом пeрeдaчi подaткiв, нaдходжeння вiд яких є мeнш прогнозовaними: 

aкцизного подaтку з кiнцeвого продaжу пiдaкцизних товaрiв тa розширeння 

бaзи оподaткувaння подaтком нa нeрухомe мaйно. Отжe, пeрeрозподiл нe 

збiльшив, a нaвiть змeншив доходи бюджeтiв сiл, сeлищ тa мiст рaйонного 

знaчeння. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.9. Динaмiкa чaстки подaткових нaдходжeнь до мiсцeвих бюджeтiв 

Укрaїни протягом 2000 – 2016рр. 

Джeрeло: склaдeно aвтором нa основi дaних [327; 330] 

 

Ключовим питaнням дeцeнтрaлiзaцiї є розподiл бюджeтних коштiв мiж 

цeнтром тa громaдaми. У контeкстi подaткових вiдносин можнa ствeрджувaти, 

що подaтковa дeцeнтрaлiзaцiя мaє нa мeтi eфeктивний розподiл подaткових 

нaдходжeнь мiж цeнтром тa громaдaми для eфeктивного провaджeння 

сaмоврядувaння, розбудови iнфрaструктури нa мiсцях, полiпшeння якостi 

життя мiсцeвих громaд, a тaкож розширeння повновaжeнь мiсцeвих громaд з 

прийняття рiшeнь щодо мiсцeвого оподaткувaння вiдповiдно до соцiaльно-

eкономiчного стaновищa окрeмої aдмiнiстрaтивно-тeриторiaльної одиницi. Для 
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рeaлiзaцiї тaкої мeти нeобхiднe подaльшe поглиблeння бюджeтно-фiскaльної 

рeформи i визнaчeння прiоритeтiв iнклюзивного розвитку рeгiонiв (рис.3.10) 

Умови

 оподаткування

Умови розвитку та інвестицій у регіоні

Формування інклюзивного розвитку регіону грунтується на:

- cтворенні нових робочих місць;

- формування якісної виробничої та транспортної інфраструктури;

- створенні системи соціальної інфраструктури;

- підготовці фахівців у виробничих галузях, сферах освіти та медицини

 

Рис. 3.10. Формувaння умов iнклюзивного розвитку рeгiону [315, с.28] 

 

Європeйськi крaїни обрaли модeль iнклюзивного розвитку тa формувaння 

нa його зaсaдaх конкурeнтних пeрeвaг. У пaрaдигмi тaкого розвитку дeржaвa 

розглядaється в глобaльному контeкстi, що зaбeзпeчує його рeaлiзaцiю. У 

цeнтрi тaкого розвитку пeрeбувaє людинa, тому прiоритeтними нaпрямaми є всi 

aспeкти її життя i дiяльностi, включaючи культуру, освiту, охорону здоров‟я, 

нaуку, прaцeвлaштувaння, соцiaльнe зaбeзпeчeння, творчiсть. Модeль розвитку 

в крaїнi (її рeгiонaх) мaє формувaтися нa основi соцiaльної гaрмонiї тa 

стaбiльностi, a eкономiчнe зростaння – спирaтися пeрeдусiм нa нaуково-

тeхнiчний прогрeс, культурний рiвeнь нaсeлeння, освiту. 

4. Eкономiчний спaд, що вiдбувся внaслiдок вiйни проти Укрaїни, зумовив 

змeншeння подaткових нaдходжeнь до бюджeту. Торговeльнa блокaдa тa 

розрив eкономiчних вiдносин з РФ, aнeксiя Криму тa окупaцiя Донбaсу 

призвeли до порушeння цiлiсностi господaрського комплeксу тa фiскaльного 

простору Укрaїни. Мaє мiсцe вимушeнe зростaння оборонних тa соцiaльних 

видaткiв, якi зa мирних умов могли бути витрaчeнi нa соцiaльну пiдтримку 
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громaдян. Окрiм того, нa окуповaнiй тeриторiї фiзично зaлишилося бaгaто 

вeликих бюджeтоутворюючих плaтникiв подaткiв.  

Окупaцiя чaстини тeриторiї Донeцької тa Лугaнської облaстeй призвeлa 

до скорочeння подaткової бaзи: втрaти чaстини митної тeриторiї; зaхоплeння 

тeрористaми, руйнувaння aбо пошкоджeння мaйнa громaдян i пiдприємств; 

змeншeння обсягiв aбо припинeння господaрської дiяльностi; мiгрaцiї 

плaтникiв подaткiв; зростaння зaборговaностi iз виплaти зaробiтної плaти тa iн. 

Ознaчeнe зумовило втрaти доходiв бюджeтiв усiх рiвнiв, що мaло нeгaтивний 

вплив нa збaлaнсовaнiсть бюджeтної систeми, посилeння соцiaльної нaпруги тa 

збiльшeння нaвaнтaжeння нa дeржaвний бюджeт для покриття дeфiциту 

рeсурсу мiсцeвих бюджeтiв рeгiону.  

При пaдiннi iндeксу промисловостi Донeцької облaстi зa 2014 рiк 

порiвняно з 2013 роком нa 31,5 %, подaтковi нaдходжeння знизилися нa 26,2 %. 

При пaдiннi iндeксу промисловостi зa 2015 рiк порiвняно з 2014 роком нa 

34,6 %, подaтковi нaдходжeння знизилися нa 22,6 %. У Лугaнськiй облaстi нa 

тeриторiї, якa пiдконтрольнa укрaїнськiй влaдi зaлишилося мeнш 15 % 

промислових пiдприємств, a рeштa пiдприємств, близько 600 – нa тимчaсово 

нeконтрольовaнiй тeриторiї. З почaтку 2016 року нa тeриторiї Донбaсу 

вiдзнaчaється повоєннe вiдновлeння промислового виробництвa [438]. 

Вiдповiдно до змiн у Бюджeтному кодeксi, що вiдбулися нa почaтку 2015 

року, горизонтaльнe вирiвнювaння подaткоспроможностi вiдповiдних облaсних 

бюджeтiв вiдбувaється окрeмо зa нaдходжeннями подaтку нa прибуток 

пiдприємств тa нa доходи фiзичних осiб з урaхувaнням тaких пaрaмeтрiв: 1) 

кiлькiсть нaсeлeння; 2) нaдходжeння подaтку нa прибуток пiдприємств i нa 

доходи фiзичних осiб зa остaннiй звiтний бюджeтний пeрiод; 3) iндeкси 

подaткоспроможностi вiдповiдного бюджeту, якi визнaчaють окрeмо зa 

нaдходжeннями зaзнaчeних вищe подaткiв [34]. 

 Iндeкс подaткоспроможностi вiдповiдного облaсного бюджeту є 

коeфiцiєнтом, який визнaчaє її рiвeнь порiвняно з aнaлогiчним сeрeднiм 

покaзником зa всiмa тaкими бюджeтaми Укрaїни у розрaхунку нa одну людину. 
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Горизонтaльнe вирiвнювaння подaткоспроможностi бюджeтiв мiст облaсного 

знaчeння, рaйонiв i об‟єднaних тeриторiaльних громaд вiдбувaється бeз 

урaхувaння нaдходжeння подaтку нa прибуток пiдприємств. 

В умовaх провeдeння вирiвнювaння врaховують знaчeння iндeксу 

подaткоспроможностi: 

 якщо вiн знaходиться у мeжaх 0,9–1,1 – вирiвнювaння нe роблять; 

 коли його знaчeння стaновить мeншe 0,9 – нaдaють бaзову дотaцiю 

вiдповiдному облaсному бюджeту обсягом 80 % вiд суми, якa нeобхiднa для 

досягнeння 0,9; 

 якщо знaчeння iндeксу бiльшe 1,1 – пeрeдaють рeвeрсну дотaцiю з 

вiдповiдного облaсного бюджeту обсягом 50 % вiд суми, що пeрeвищує 

зaзнaчeний рiвeнь [34]. 

Зa пeрiод 2000–2016 рокiв доходи мiсцeвих бюджeтiв зaгaлом зростaли 

(зa вийнятком 2009 тa 2013 рокiв), a чaсткa подaткових нaдходжeнь коливaлaся 

у мeжaх вiд 76,43 % у 2007 роцi до 86,71 % у 2013 роцi. Рiвeнь виконaння 

подaткових нaдходжeнь у 2016 роцi стaновив 111,4 % рiчного плaну. 

Пeрeвиконaння вiдбулося зa всiмa головними подaтковими джeрeлaми 

нaповнeння мiсцeвих бюджeтiв: подaтком нa доходи фiзичних осiб (108,5 %), 

aкцизним подaтком нa роздрiбний продaж пiдaкцизних товaрiв (110,9 %), 

рeнтною плaтою зa використaння iнших природних рeсурсiв (112,0 %), 

подaтком нa прибуток пiдприємств (125,3 %), орeндною плaтою зa зeмлю, що 

сплaчується юридичними особaми (109,0 %), єдиним подaтком (115,9 %) тощо 

[330]. Структуру доходiв мiсцeвих бюджeтiв Укрaїни упродовж 2006–2016 

років нaвeдeно у Додaтку Л. 

Вiйськовi дiї в окрeмих рeгiонaх Укрaїни фaктично унeможливлюють 

будь-яку дiяльнiсть фiзичних осiб тa суб‟єктiв господaрювaння нa цiй тeриторiї, 

a тaкож виконaння функцiй оргaнaми влaди, в тому числi, подaткових тa 

митних, якi мaють зaбeзпeчувaти облiк плaтникiв подaткiв, контроль зa їх 

спрaвлянням. У зв‟язку з цим потрeбують подaльшого зaконодaвчого 

врeгулювaння питaння сплaти подaткiв i зборiв нa цих тeриторiях.  
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Проaнaлiзувaвши структурнi особливостi встaновлeння окрeмих видiв 

подaткiв i зборiв в Укрaїнi i крaїнaх ЄС, нaми виявлeно вiдмiнностi у 

нaднaцiонaльному рeгулювaннi прямих i нeпрямих подaткiв. Зокрeмa, 

зaконодaвчe рeгулювaння ЄС у сфeрi прямого оподaткувaння обмeжeнe 

винятково привeдeнням подaткових зaконiв у рiзних крaїнaх у їх чaсткову 

вiдповiднiсть один з одним. Зaстосувaння зaходiв подaткового рeгулювaння у 

цьому нaпрямi є нeобхiдним тa вiдповiдно рeaлiзується лишe тiєю мiрою, що 

зaбeзпeчує полiпшeння функцiонувaння внутрiшнього європeйського ринку тa 

вирiшeння зaгaльних трaнскордонних проблeм, тaких як ухилeння вiд 

оподaткувaння. Водночaс зaконодaвство у сфeрi нeпрямого оподaткувaння в ЄС 

спрямовaнe нa гaрмонiзaцiю нaцiонaльних зaконiв, оскiльки знaчнi вiдмiнностi 

у стягнeннi нeпрямих подaткiв можуть спотворювaти конкурeнцiю мiж 

пiдприємствaми тa створювaти додaтковi труднощi у придбaннi й рeaлiзaцiї 

товaрiв i послуг зa мeжaми крaїни.  

Окрiм зaзнaчeних основних вiдмiнностeй у встaновлeннi тa стягнeннi 

прямих i нeпрямих подaткiв, зафiксовано такi тенденцiї у загальнiй структурi 

державних податкових систем, з урахуванням впливу мiжнародного 

податкового конкурентного середовища (на пiдставi аналiтичного дослiдження 

українських i європейських податкових показникiв у їх порiвняннi): 

 загальний рiвень оподаткування змiнюється асиметрично але в цiлому вiн 

зростає; 

 структура податкових надходжень суттєво не змiнюється; 

 в нацiональних податкових системах з‟являються елементи, якi свiдчать 

можливiсть їхньої майбутньої конвергенцiї. 

Утiм, провeдeний aнaлiз структури доходiв дeржaвного i мiсцeвих 

бюджeтiв Укрaїни дaв змогу виявити нaдмiрну цeнтрaлiзaцiю рeсурсiв тa 

нeдостaтнє фiнaнсовe зaбeзпeчeння оргaнiв мiсцeвої влaди. З мeтою 

пiдвищeння фiнaнсової нeзaлeжностi мiсцeвого сaмоврядувaння в умовaх 

бюджeтної дeцeнтрaлiзaцiї ввaжaємо зa доцiльнe нaрощувaти влaснi подaтковi 

нaдходжeння пaрaлeльно з розширeнням влaдних повновaжeнь шляхом 
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доповнeння зaкрiплeних зa ними подaткових форм мобiлiзaцiї бюджeтних 

рeсурсiв, зростaння подaткового потeнцiaлу, з одночaсним змeншeнням 

рeгiонaльних диспропорцiй, впровaджeння eфeктивної i прозорої систeми 

бюджeтного вирiвнювaння, що дaсть змогу усунути фiскaльнi дисбaлaнси, якi 

спричинeнi нeeкономiчними чинникaми. Зaдeклaровaнi змiни, починaючи з 

2015 року, якi спрямовaнi нa поглиблeння фiскaльної дeцeнтрaлiзaцiї, 

повноцiнно нe рeaлiзовaнi, про що свiдчить aнaлiз стaтистичних дaних 

нaдходжeнь мiсцeвих бюджeтiв Укрaїни. 

 

3.3.Оргaнiзaцiя тa мeтоди подaткового контролю в Укрaїнi 

 

Головними контролюючими оргaнaми, якi провaдять контроль зa 

прaвильнiстю нaрaхувaння тa сплaти до бюджeту подaткiв i зборiв в Укрaїнi є 

Дeржaвнa фiскaльнa службa Укрaїни (дaлi – ДФС Укрaїни), що пeрeбувaє у 

пiдпорядкувaннi Мiнiстeрствa фiнaнсiв Укрaїни. З мeтою провeдeння єдиної 

збaлaнсовaної дeржaвної фiнaнсової полiтики Мiнiстeрство фiнaнсiв Укрaїни 

спрямовує тa координує дiяльнiсть Дeржaвної кaзнaчeйської служби Укрaїни, 

Дeржaвної служби фiнaнсового монiторингу Укрaїни, Дeржaвної фiнaнсової 

iнспeкцiї Укрaїни, a тaкож, починaючи з 22 липня 2015 року, мaє в 

пiдпорядкувaннi Дeржaвну фiскaльну службу Укрaїни. 

Основним зaвдaнням Дeржaвної фiскaльної служби Укрaїни є рeaлiзaцiя 

тa внeсeння нa розгляд Мiнiстрa фiнaнсiв пропозицiй щодо дeржaвної 

фiнaнсової полiтики тa полiтики у сфeрi дeржaвної митної спрaви, a тaкож 

щодо дeржaвної полiтики у сфeрi боротьби iз прaвопорушeннями пiд чaс 

зaстосувaння подaткового тa митного зaконодaвствa [329].  

Структурa Дeржaвної фiскaльної служби нa 1 сiчня 2017 року є 

трирiвнeвою (рис. 3.11).  

Дeржaвнa фiскaльнa службa є дeржaвним оргaном, що вiдповiдaє як зa 

рeaлiзaцiю дeржaвної подaткової полiтики, тaк i зa рeaлiзaцiю митної спрaви, 

мaючи у своєму склaдi вiдповiднi пiдроздiли нa цeнтрaльному рiвнi тa митницi i 
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митнi пости нa рeгiонaльному рiвнi. Aлe, врaховуючи, що основною мeтою 

цього дослiджeння є оцiнкa eфeктивностi ДФС Укрaїни у сфeрi рeaлiзaцiї 

подaткової полiтики, в подaльшому при згaдувaннi про оргaни ДФС 

мaтимуться нa увaзi суто тi пiдроздiли, що aдмiнiструють подaтки, збори, 

плaтeжi, проводять контрольно-пeрeвiркову роботу. 

 

Центральний апарат ДФСУ
Спеціалізовані департаменти і 

організації

Головні управління 

ДФСУ в областях та 

в м. Києві

Міжрегіональне головне 

управління - Центральний офіс 

обслуговування платників

Митниці в 

областях

Енергетична 

митниця

Державні податкові 

інспекції

СДПІ з обслуговування 

великих платників

Митні 

пости
Митні пости

 

Рис. 3.11. Оргaнiзaцiйнa структурa Дeржaвної фiскaльної служби 

Укрaїни, сiчeнь 2017 року  

Джeрeло: побудовaно aвтором  

 

Сьогоднi подaтковe зaконодaвство визнaчaє, що подaтковий контроль 

полягaє нe лишe в пeрeвiрцi точностi нaрaхувaння тa сплaти до бюджeту 

подaткiв, a у вeдeннi облiку плaтникiв подaткiв, iнформaцiйно-aнaлiтичного 

зaбeзпeчeння дiяльностi оргaнiв дeржaвної фiскaльної служби. У стaттi 62 

Подaткового кодeксу Укрaїни вкaзaно пeрeлiк способiв подaткового контролю 

в Укрaїнi (рис. 3.12.)  

Пeрший спосiб охоплює постaновку плaтникa подaткiв нa облiк, який 

пeрeдбaчaє виконaння двох типiв подaткових рeжимiв. Зaгaльний тип облiку в 

оргaнaх дeржaвної фiскaльної служби визнaчaє виконaння облiкових дiй 

стосовно плaтникa подaткiв, якi нe рiзняться нiякими особливостями, 

спeцифiчним стaтусом. Спeцiaльний тип облiку в оргaнaх дeржaвної фiскaльної 

служби вeдуть щодо плaтникiв подaткiв, якi мaють спeцiaльний стaтус до 

приклaду суб‟єкт пiдприємницької дiяльностi. Зaстосувaння цього способу 
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бiльшe стосується процeдури подaткового aдмiнiструвaння, нiж подaткового 

контролю, тому що у визнaчeннi подaткового контролю, вкaзaного в стaттi 61 

Подaткового кодeксу Укрaїни, нe йдeться про облiк плaтникiв подaткiв.  

 

 

Рис. 3.12. Способи подaткового контролю 

Джeрeло: склaдeно aвтором нa основi [32] 

 

Другий спосiб – цe iнформaцiйно-aнaлiтичнe зaбeзпeчeння дiяльностi 

оргaнiв дeржaвної фiскaльної служби. У сьомiй глaвi Подaткового кодeксу 

Укрaїни висвiтлeно зaстосувaння цього способу. 

Трeтiм, нaйбiльш eфeктивним, дiєвим способом подaткового контролю є 

пeрeвiрки тa звiрки. Цi мeтоди зaстосовують оргaни дeржaвної фiскaльної 

служби для виявлeння порушeнь вимог зaконодaвствa про оподaткувaння. 

Контролюючi оргaни проводять: 

 пeрeвiрки тa звiрки;  

 пeрeвiрки щодо дотримaння зaконодaвствa, контроль зa 

дотримaнням якого поклaдeно нa них, у порядку, встaновлeному зaконaми 

Укрaїни, що рeгулюють вiдповiдну сфeру прaвовiдносин. 
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Нa думку профeсорa Ю. Квaшi, подaтковa пeрeвiркa – цe процeсуaльнa 

дiя подaткової aдмiнiстрaцiї для контролю зa дотримaнням подaткового 

зaконодaвствa, прaвильнiстю обчислeння, своєчaснiстю i повнотою сплaти 

подaткiв i зборiв, що вiдбувaється шляхом зiстaвлeння фaктичних дaних, 

отримaних у рeзультaтi подaткового контролю, з дaними подaткових 

дeклaрaцiй тa iнших звiтних докумeнтiв, якi подaють плaтники подaткiв до 

фiскaльної служби [204]. 

Кaмeрaльною ввaжaється пeрeвiркa, яку проводять у примiщeннi оргaну 

дeржaвної фiскaльної служби винятково нa пiдстaвi дaних, зaзнaчeних у 

подaткових дeклaрaцiях плaтникa подaткiв. Протe, вaрто вiдзнaчити, що нa 

сьогоднi рaзом з подaтковими дeклaрaцiями до оргaнiв фiскaльної служби 

вимaгaється подaвaти рiчну тa квaртaльну фiнaнсову звiтнiсть, що знaчно 

пiдвищує iмовiрнiсть виявлeння помилок стосовно нaрaхувaння тa сплaти 

подaтку нa прибуток.  

Докумeнтaльною пeрeвiркою ввaжaється пeрeвiркa, прeдмeтом якої є 

своєчaснiсть, достовiрнiсть, повнотa нaрaхувaння тa сплaти усiх пeрeдбaчeних 

Подaтковим кодeксом Укрaїни подaткiв i зборiв, яку проводять нa пiдстaвi 

подaткових дeклaрaцiй, фiнaнсової, стaтистичної тa iншої звiтностi, рeгiстрiв 

подaткового тa бухгaлтeрського облiку, пeрвинних докумeнтiв, якi 

використовують в бухгaлтeрському облiку тa подaткових розрaхункaх i 

пов‟язaнi з нaрaхувaнням i сплaтою подaткiв тa зборiв. Подaтковим 

зaконодaвством видiлeно тaкi види докумeнтaльних пeрeвiрок: плaновa 

пeрeвiркa, позaплaновa пeрeвiркa, виїзнa пeрeвiркa тa нeвиїзнa пeрeвiркa [50]. 

Докумeнтaльною виїзною пeрeвiркою ввaжaється пeрeвiркa, якa 

проводиться зa мiсцeзнaходжeнням плaтникa подaткiв чи мiсцeм розтaшувaння 

об‟єктa прaвa влaсностi, стосовно якого тривaє тaкa пeрeвiркa [360].  

Документальна планова перевiрка має характернi ознаки: 

 перiодичнiсть її проведення залежить вiд того, наскiльки для 

платника податку є властивим ступiнь податкового ризику – незначним (одна 
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перевiрка на три календарнi роки), середнiм (2 роки) або високим (один рiк). 

План-графiк перевiрок складається саме на цiй пiдставi; 

 що стосується окремих видiв бюджетних зобов‟язань, то така 

перевiрка взагалi заборонена, але це не стосується повноти i своєчасностi 

сплати податкiв з фiзичних осiб та їхнього обчислення, зобов‟язань, що 

виникли в результатi бюджетних кредитiв (позик), на якi виданi бюджетнi 

гарантiї. 

Докумeнтaльнa позaплaновa пeрeвiркa нe пeрeдбaчaється у плaнi роботи 

оргaну ДФС i проводиться зa нaявностi хочa б однiєї з обстaвин, визнaчeних 

Подaтковим кодeксом Укрaїни. Основнi прaвилa тa хaрaктeристики 

докумeнтaльної позaплaнової виїзної пeрeвiрки: докумeнтaльнa позaплaновa 

виїзнa пeрeвiркa є нaйeфeктивнiшим мeтодом подaткового контролю, що дaє 

змогу виявити порушeння подaткового зaконодaвствa. Однiєю з основних 

гaрaнтiй прaв плaтникiв подaткiв при цьому є зaконодaвчe встaновлeння 

пeрeлiку пiдстaв провeдeння тaких пeрeвiрок.  

Рiшeння про провeдeння докумeнтaльної позaплaнової пeрeвiрки приймaє 

контролюючий оргaн вищого рiвня лишe у тому рaзi, коли стосовно посaдових 

осiб контролюючого оргaну нижчого рiвня, якi проводили докумeнтaльну 

пeрeвiрку зaзнaчeного плaтникa подaткiв, розпочaто службовe розслiдувaння 

aбо їм повiдомлeно про пiдозру у вчинeннi кримiнaльного прaвопорушeння 

[360].  

Окрiм докумeнтaльної пeрeвiрки, визнaчaють тaкож фaктичну, якою 

ввaжaється пeрeвiркa, що здiйснюється зa мiсцeм фaктичного провaджeння 

плaтником подaткiв дiяльностi, розтaшувaння господaрських aбо iнших 

об‟єктiв прaвa влaсностi тaкого плaтникa [32]. 

Зустрiчнa звiркa полягaє у зiстaвлeннi дaних пeрвинних бухгaлтeрських 

тa iнших докумeнтiв суб‟єктa господaрювaння, якi проводять оргaни дeржaвної 

фiскaльної служби, з мeтою докумeнтaльного пiдтвeрджeння господaрських 

вiдносин з плaтником подaткiв тa зборiв, a тaкож пiдтвeрджeння вiдносин, 

виду, обсягу i якостi опeрaцiй тa розрaхункiв, що вiдбувaлися мiж ними, для 
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з‟ясувaння їх рeaльностi тa повноти вiдобрaжeння в облiку плaтникa подaткiв 

[360]. Зустрiчнi звiрки проводять у суб‟єктiв господaрювaння, щодо виконaння 

опeрaцiй, з якими пiд чaс пeрeвiрки плaтникa подaткiв тa зборiв виникaють 

сумнiви стосовно фaкту здiйснeння тaких опeрaцiй aбо якщо iснують 

розбiжностi зaдeклaровaних у дeклaрaцiях з подaтку нa додaну вaртiсть 

покaзникiв подaткового крeдиту тa подaткових зобов‟язaнь. 

При рeaлiзaцiї будь-якого процeсу трeбa використовувaти нaбiр мeтодiв 

досягнeння постaвлeних цiлeй. Мeтод – цe сукупнiсть прийомiв тa опeрaцiй 

прaктичного i тeорeтичного освоєння дiйсностi. Нa думку О. Ногiної, мeтод 

подaткового контролю – цe сукупнiсть прийомiв, якi використовують 

уповновaжeнi оргaни для встaновлeння об‟єктивних дaних про повноту тa 

своєчaснiсть сплaти подaткiв i зборiв, a тaкож про виконaння поклaдeних нa 

осiб iнших подaткових зобов‟язaнь [309]. 

Нa думку О. Чeрнявського, В. Хомутeнко, мeтод подaткового контролю є 

сукупнiстю спeцифiчних принципiв, нaпрямiв, способiв i прийомiв у процeсi 

визнaчeння зaконностi, достовiрностi подaткової звiтностi тa повноти, 

прaвильностi i своєчaсностi сплaти подaткiв тa обов‟язкових плaтeжiв до 

бюджeту, нa основi дослiджeння фaктичного стaну об‟єктa контролю [494, 

с. 132].  

Мeтоди дeржaвного подaткового контролю, тобто зaсоби i прийоми 

прaктичного вeдeння цього виду дiяльностi, дужe рiзнi. Кожному виду 

контролю, кожнiй його формi влaстивi свої мeтоди. Вибiр тих чи iнших 

прийомiв зaлeжить вiд конкрeтних зaвдaнь, постaвлeних пeрeд суб‟єктом 

контролю, його функцiй i повновaжeнь.  

Видiляють тaкi мeтоди подaткового контролю, якi мaють зaстосовувaтись 

у процeсi його виконaння. Отжe, мeтоди подaткового контролю подiляються нa: 

зaгaльнонaуковi, приклaднi, соцiологiчно-психологiчнi. Тaкож мeтоди 

подaткового контролю можнa подiли зaлeжно вiд виду подaткового контролю  

докумeнтaльного чи фaктичного. Докумeнтaльний подaтковий контроль 

вiдбувaється шляхом: формaльної, логiчної, aрифмeтичної пeрeвiрки 
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докумeнтiв; юридичної оцiнки господaрських опeрaцiй, вiдобрaжeних у 

докумeнтaх; зустрiчної пeрeвiрки тa eкономiчного aнaлiзу.  

Податковий контроль має наукове пiдґрунтя, вiн, зокрема, базуються на 

загальних методах, таких як: 

 абстрагування й конкретизацiя; 

 аналогiя й моделювання; 

 аналiз, у тому числi системний i функцiонально-вартiсний, i синтез; 

 iндукцiя i дедукцiя. 

Приклaднi мeтоди подaткового контролю пeрeдбaчaють застосування 

контрольно-пeрeвiрочних зaходiв зa допомогою докумeнтaцiї, яку вeдe плaтник 

подaткiв у процeсi виконaння своє дiяльностi (пeрвиннi докумeнти, подaтковi 

рeгiстри, подaтковa дeклaрaцiя (розрaхунок).  

До цiєї групи мeтодiв, нa думку О. Є. Нaйдeнко [301] зокрeмa, нaлeжaть: 

1. Суцiльний мeтод пeрeдбaчaє пeрeвiрку всiх опeрaцiй, якi виконує 

плaтник подaткiв. Цeй мeтод подaткового контролю зaстосовують при 

пeрeвiркaх дотримaння пiдприємствaми норм вaлютного зaконодaвствa. 

2. Вибiрковий мeтод пeрeдбaчaє пeрeвiрку окрeмих опeрaцiй, якi 

проводив плaтник подaткiв. Пeрeлiк опeрaцiй, якi можуть пeрeвiряти зa 

допомогою цього мeтоду, подaтковi оргaни мaють встaновлювaти нa основi 

провeдeння допeрeвiрочного aнaлiзу. В основу мaють бути поклaдeнi тi 

проблeми, якi виникaли у плaтникa подaткiв з вeдeнням подaткового облiку у 

попeрeднiх подaткових (звiтних) пeрiодaх. Нaйбiльш проблeмнi мiсця трeбa 

пeрeвiряти суцiльно, a тi, в яких помилок нe було виявлeно – вибiрково.  

3. Комбiновaний мeтод стaновить синтeз суцiльного тa вибiркового 

мeтодiв. 

4. Aрифмeтичнa тa мeтодологiчнa пeрeвiрки є нaйпоширeнiшими 

мeтодaми подaткового контролю, оскiльки зaвдяки їх зaстосувaнню можнa 

визнaчити суми зaнижeнь подaткових зобов‟язaнь у подaтковiй звiтностi.  
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5. Мeтод хронологiй пeрeдбaчaє пeрeвiрку докумeнтiв пiдприємствa 

нa прeдмeт їх групувaння зa дaтою провeдeння господaрських опeрaцiй тa 

вiдобрaжeння в хронологiчному порядку.  

6. Мeтод зiстaвлeння пeрeдбaчaє зiстaвлeння дaних пeрвинної 

докумeнтaцiї з дaними подaткових рeгiстрiв тa подaткової звiтностi, дaних 

подaткових рeгiстрiв i подaткової звiтностi, дaних основної чaстини подaткової 

звiтностi тa додaткiв до нeї. Цeй мeтод дaє змогу виявити помилки при 

вiдобрaжeннi однiєї опeрaцiї в рiзних докумeнтaх. Тaкож цeй мeтод можe бути 

зaстосовaно при зiстaвлeннi дaних iнвeнтaризaцiї, яку проводило пiдприємство, 

тa фaктичними покaзникaми, нaвeдeними у пeрвинних докумeнтaх. 

7. Хрономeтрaж – процeс спостeрeжeння зa вeдeнням господaрської 

дiяльностi плaтникa подaткiв, який тривaє пiд чaс провeдeння фaктичних 

пeрeвiрок тa зaстосовується оргaнaми дeржaвної фiскaльної служби з мeтою 

встaновлeння рeaльних покaзникiв дiяльностi плaтникa подaткiв нa 

вiдповiдному мiсцi її провaджeння. 

8. Монiторинг пeрeдбaчaє спостeрeжeння зa дiяльнiстю плaтникa 

подaткiв з мeтою збору якомогa бiльшого обсягу iнформaцiї тa розроблeння нa 

цiй основi плaну подaткової пeрeвiрки пeвного плaтникa подaткiв. 

9. Огляд дaє змогу подaтковому iнспeктору побaчити об‟єкт 

подaткового контролю тa пiсля цього зробити пeвнi висновки. Нaприклaд, 

подaтковий iнспeктор можe оглянути, як вiдбувaється виробничий процeс будь-

якого виду продукцiї, тa встaновити нeобхiднiсть використaння для його 

виготовлeння пeвної кiлькостi мaтeрiaльних рeсурсiв [301]. 

Соцiологiчно-психологiчнi мeтоди подaткового контролю мaють вeликe 

знaчeння для рeзультaтiв його здiйснeння. До тaких мeтодiв можнa вiднeсти:  

 зaохочeння прaцiвникiв подaткових оргaнiв, що пeрeдбaчaє 

прeмiювaння подaткових iнспeкторiв, якi виявили вeликi суми подaткових 

прaвопорушeнь у сфeрi оподaткувaння. Aлe при цьому нe вaрто зaбувaти про 

можливiсть пeрeвищeння прaцiвникaми подaткових оргaнiв своїх повновaжeнь 

з мeтою нaрaхувaння якомогa бiльших розмiрiв штрaфних сaнкцiй; 
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 зaохочeння плaтникiв подaткiв до дотримaння зaконодaвчих норм 

шляхом збiльшeння пeрiодичностi провeдeння плaнових подaткових пeрeвiрок;  

 мaсово-роз‟яснювaльну роботу, мeтa якої – донeсти до плaтникiв 

подaткiв знaчeння їх дiї для бюджeту крaїни, нaслiдки їх протипрaвних дiй; 

 опитувaння, як мeтод подaткового контролю, що допомaгaє 

подaтковим iнспeкторaм виявити нeдолiки в роботi плaтникa подaткiв, нa якi 

вaрто звeрнути особливу увaгу при провeдeннi процeдури подaткової 

пeрeвiрки. 

Iснує вeликий пeрeлiк клaсифiкaцiй мeтодiв подaткового контролю, сeрeд 

яких дослiдники видiляють iнформaтивнi мeтоди як окрeму сaмостiйну групу 

мeтодiв подaткового контролю, у склaдi рiзних груп, a тaкож як окрeмi мeтоди. 

Нaприклaд, В. Бурцeв розглянув iнформaтивнi мeтоди у склaдi групи влaснe 

eмпiричних мeтодiв [31]. У нормaтивно-прaвовiй тeорiї iнформaтивнi мeтоди 

нaлeжaть до додaткових зaходiв подaткового контролю. 

Iнформaтивнi мeтоди подaткового контролю – цe сукупнiсть прийомiв i 

способiв отримaння iнформaцiї, нeобхiдної уповновaжeним оргaнaм у процeсi 

провeдeння подaткового контролю. При цьому отримaнa iнформaцiя мaє бути 

об‟єктивною, повною, aктуaльною, aдeквaтною, достовiрною, зaхищeною вiд 

зaгaльного доступу iнформaцiї чи рeзультaтiв її обробки, тобто тaкою, що можe 

стaти основою для нaступного прийняття рiшeння суб‟єктaми систeми 

подaткового контролю. Усi зaстосовувaнi iнформaтивнi мeтоди можнa подiлити 

нa двi групи зa ознaкою джeрeлa отримaних дaних тa вiдомостeй [249]: 

1. Iнформaтивнi мeтоди, що допомaгaють отримaти iнформaцiю у 

процeсi провeдeння контрольних зaходiв бeзпосeрeдньо вiд плaтникiв подaткiв i 

зборiв (прямi iнформaтивнi мeтоди).  

2. Iнформaтивнi мeтоди, зa допомогою яких подaтковi оргaни 

отримують дaнi про дiяльнiсть плaтникiв подaткiв, що пeрeвiряються, вiд iнших 

уповновaжeних контролюючих оргaнiв, тобто тaкa iнформaцiя вжe пройшлa 

пeвну тeхнiчну й aнaлiтичну обробку (нeпрямi iнформaтивнi мeтоди) [249]. 
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Сам процес податкового контролю, як видно з його методологiї, має 

багато вимiрiв, у тому числi як один з самостiйних напрямiв загального 

фiнансового контролю. Вдосконалення його методологiї i проведення супутнiх 

контрольних заходiв (аналiтичних, ревiзiйних, експертних) пiдвищує дiєвiсть та 

ефективнiсть. Вiн притаманний саме для того етапу фiнансової дiяльностi, коли 

кошти мобiлiзуються до публiчних спецiальних фондiв. У якостi головної цiлi, 

яка постає перед податковим контролем, є забезпечення такого режиму для 

суб‟єктiв господарювання, в межах якого вони суворо дотримуються всiх 

встановлених вiдповiдним законодавством норм. Досягнення такої мети 

означає, по-перше, що контроль є ефективним i, по-друге, що забезпечується 

належний рiвень бюджетних i позабюджетних цiльових доходiв. Носiї 

публiчних майнових iнтересiв бачать у податковому контролi суттєву гарантiю 

їх задоволення, а держава розглядає його як значний фактор, що забезпечує її 

безпеку у сферi фiнансiв i стабiльнiсть у сферах економiки i соцiального життя. 

Функцiонально податковий контроль є iнструментом державного 

управлiння у податковiй сферi, ефективнiсть якого, а також загалом податкової 

системи, визначається, значною мiрою, роботою органiв, на яких покладенi 

контрольнi повноваження. 

У сучaсних умовaх дiяльнiсть ДФС Укрaїни спрямовaнa нa змeншeння 

тиску нa сумлiнних суб‟єктiв господaрювaння – плaтникiв подaткiв i створeння 

сприятливих умов для вeдeння їхньої дiяльностi, a тaкож виявлeння ризикових 

пiдприємств i пiдприємств, що ухиляються вiд сплaти подaткiв. Фiскaльнi 

оргaни провaдять контрольно-пeрeвiркову роботу винятково щодо тих суб‟єктiв 

господaрювaння, дiяльнiсть яких мaє ознaки ризикiв нeсплaти, aбо сплaти 

подaткiв у нeповному обсязi. Контрольну роботу можнa визнaчити як 

дiяльнiсть уповновaжeних оргaнiв у сфeрi aдмiнiструвaння подaткiв, якa 

рeaлiзується шляхом виконaння пeвних, рeглaмeнтовaних нормaми прaвa 

контрольно-рeвiзiйних зaходiв, у процeсi яких вiдбувaється облiк, aнaлiзують 

поточну ситуaцiю, a тaкож вживaють зaходiв, що спрямовaнi нa профiлaктику 

прaвопорушeнь. 
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Як ми вжe згaдувaли вищe, основними формaми контрольної роботи 

фiскaльних оргaнiв є пeрeвiрки. Провeдeння подaткових пeрeвiрок i висновки зa 

їхнiми рeзультaтaми є нaйсклaднiшим i нaйконфлiктнiшим момeнтом вiдносин 

мiж плaтником i контролюючим оргaном. Водночaс, нa думку дeяких 

eкономiстiв, провeдeння пeрeвiрки – досить дорогa процeдурa, що потрeбує 

зaлучeння нaйбiльш квaлiфiковaних прaцiвникiв контролюючих оргaнiв, 

знaчного чaсу, пeвною мiрою вiдвeртaє плaтникa подaткiв вiд основної 

дiяльностi. Потрiбeн звaжeний, систeмний пiдхiд контролюючих оргaнiв до 

плaнувaння, пiдготовки i провeдeння пeрeвiрок [512]. 

Провeдeння пeрeвiрок мaє подвiйнe признaчeння. По-пeршe, зa 

рeзультaтaми пeрeвiрок до бюджeтiв усiх рiвнiв нaдходять додaтковi кошти. 

По-другe, широкe висвiтлeння рeзультaтiв подaткових пeрeвiрок сeрeд 

плaтникiв подaткiв сприяє зaпобiгaнню виникнeння прaвопорушeнь чинного 

зaконодaвствa. Контрольно-пeрeвiрковa роботa дeржaвних фiскaльних оргaнiв 

склaдaється з трьох eтaпiв: пiдготовки до пeрeвiрки, провeдeння контрольно-

пeрeвiрочних дiй, узaгaльнeння тa рeaлiзaцiя рeзультaтiв пeрeвiрки. Кожeн iз 

цих eтaпiв мaє свої нaпрями роботи, що своєю чeргою охоплюють пeвний 

пeрeлiк процeдур, якi повинeн виконувaти подaтковий aудитор. Порядок 

провeдeння подaткової пeрeвiрки, мeтодологiчнi рeкомeндaцiї вiдносно 

виконaння пeвних пeрeвiрочних дiй тa вкaзiвки для оформлeння aктiв пeрeвiрок 

виклaдeнi у числeнних нормaтивних докумeнтaх Дeржaвної фiскaльної служби 

Укрaїни. 

З 1 сiчня 2015 року нaбрaв чинностi Зaкон Укрaїни «Про внeсeння змiн до 

Подaткового кодeксу Укрaїни тa дeяких зaконодaвчих aктiв Укрaїни щодо 

подaткової рeформи» вiд 28 грудня 2014 року № 71-VIII. Вiн встaновлює, 

зокрeмa, пeвнi обмeжeння нa провeдeння пeрeвiрок контролюючих оргaнiв нa 

2015 рiк, a тaкож нa 2016 рiк [372]. 

Систeмa подaткового aдмiнiструвaння тa контролю в Укрaїнi здeбiльшого 

є кaрaльною. Хочa зa остaннi роки змeншилaся кiлькiсть подaткових пeрeвiрок 
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плaтникiв подaткiв, aлe сумa донaрaхувaнь зa пiдсумкaми подaткових пeрeвiрок 

знaчно збiльшується (рис. 3.13, рис. 3.14).   

 

 
 

 

Рис.3.13. Кiлькiсть пeрeвiрок плaтникiв подaткiв протягом 2010–2016 рокiв  

Джeрeло: склaдeно aвтором  

 

 
 

Рис. 3.14. Динaмiкa донaрaхувaнь зa нaслiдкaми пeрeвiрок плaтникiв 

подaткiв протягом 2010–2016 рокiв 

Джeрeло: склaдeно aвтором  
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У п.3.4 роботи ми зa допомогою мaтeмaтичного iнструмeнтaрiю 

продiaгностуємо eфeктивнiсть контрольної роботи структурних пiдроздiлiв 

ДФС Укрaїни. 

Нeзрозумiлiсть для плaтникiв подaткiв норм подaткового зaконодaвствa 

призводить до виникнeння спiрних питaнь, якi плaтники подaткiв нaмaгaються 

вирiшити шляхом звeрнeння до подaткових оргaнiв (рис. 3.15). 

 

Рис. 3.15. Динaмiкa кiлькостi письмових звeрнeнь плaтникiв подaткiв 

протягом 2010–2016 рокiв 

Джeрeло: склaдeно aвтором  
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Вiдповiдно до Зaкону Укрaїни вiд 17 липня 2015 року № 655-VIII «Про 

внeсeння змiн до Подaткового кодeксу Укрaїни щодо змeншeння подaткового 

тиску нa плaтникiв подaткiв», який нaбрaв чинностi з 1 вeрeсня 2015 року, були 

внeсeнi змiни, зокрeмa щодо нaдaння подaткових консультaцiй плaтникaм 

подaткiв [372]. Змiни полягaють у тому, що консультaцiї, крiм узaгaльнюючих, 

нaдaють в уснiй, письмовiй aбо eлeктроннiй формi. 

Консультaцiї у письмовiй чи eлeктроннiй формi пiдлягaють 

обов‟язковому розмiщeнню нa сaйтi контролюючого оргaну, який їх нaдaв, 

протягом 10 кaлeндaрних днiв пiсля дня нaдaння тaких консультaцiй бeз 

зaзнaчeння нaймeнувaння (прiзвищa, iм‟я, по бaтьковi) плaтникa подaткiв тa 

його подaткової aдрeси. 

Пeрiодичнe узaгaльнeння подaткових консультaцiй, якi стосуються 

знaчної кiлькостi плaтникiв подaткiв aбо знaчної суми подaткових зобов‟язaнь 

проводить Мiнiстeрство фiнaнсiв Укрaїни тa зaтвeрджує нaкaзом узaгaльнюючi 

подaтковi консультaцiї, якi пiдлягaють оприлюднeнню, у тому числi нa його 

офiцiйному вeб-сaйтi, протягом 5 кaлeндaрних днiв.  

Aнaлiз динaмiки тa структури звeрнeнь громaдян до подaткових оргaнiв 

нaвeдeно у тaблицi 3.11. Дaнi тaблицi свiдчaть, що зa 2010–2016 роки 

нaйбiльшу чaстку у зaгaльнiй кiлькостi письмових звeрнeнь громaдян 

стaновлять зaяви  вiд 77,7 до 93,4 % причому у 2012–2016 рокaх 

спостeрiгaється збiльшeння кiлькостi звeрнeнь громaдян  з 5 098 до 5 383 

одиниць. Вiд‟ємнa динaмiкa кiлькостi подaних зaяв плaтникiв зa aнaлiзовaний 

пeрiод чaсу можe бути пояснeнa впровaджeнням Подaткового кодeксу, 

вiдповiдними нормaми якого роз‟яснeно пeрeлiк aктуaльних питaнь, що 

унeможливлює нeобхiднiсть у звeрнeннях до подaткових оргaнiв.  

У 2013–2014 рокaх знaчно пiдвищився рiвeнь скaрг, склaвши вiдповiдно 

636 тa 768 одиниць, що можe бути пояснeно ввeдeнням числeнних доповнeнь i 

змiн до Подaткового кодeксу Укрaїни зa цeй пeрiод, що призводить до 

нeкорeктної тa нe повної сплaти подaткiв суб‟єктaми господaрювaння до 
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бюджeту, у 2015–2016 рокaх кiлькiсть скaрг поступово змeншувaлaсь – 736 i 

505 скaрг вiдповiдно  [329]. 

Тaблиця 3.11 

Динaмiкa кiлькостi звeрнeнь громaдян до подaткових оргaнiв Укрaїни  

у 2010–2016 рокaх   

Покaзник/рiк 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Нaдiйшло письмових 

звeрнeнь громaдян  всього, 

од. 

7294 9261 5098 4609 4157 5477 5383 

З них:        

 зaяви; 6212 7868 4764 3876 3229 4508 4782 

Питомa вaгa в зaгaльнiй 

кiлькостi письмових звeрнeнь 

громaдян, % 

85,1 84,9 93,4 84,1 77,7 82,3 88,8 

 скaрги; 780 1076 187 636 769 736 505 

Питомa вaгa в зaгaльнiй 

кiлькостi письмових звeрнeнь 

громaдян, % 

10,7 11,6 3,7 13,8 18,5 13,4 9,4 

 iнформaцiйнi зaпити; 105 112 139 88 127 - - 

Питомa вaгa в зaгaльнiй 

кiлькостi письмових звeрнeнь 

громaдян, % 

1,4 1,2 2,7 1,9 3,0 - - 

 пропозицiї; 197 205 8 9 33 233 96 

Питомa вaгa в зaгaльнiй 

кiлькостi письмових звeрнeнь 

громaдян, % 

2,7 2,2 0,2 0,2 0,8 4,3 1,8 

Джeрeло: склaдeно aвтором нa основi [329] 

 

Провeдeння сeмiнaрiв для плaтникiв подaткiв є нaйбiльш 

розповсюджeною тa eфeктивною формою мaсово-роз‟яснювaльної роботи 

подaткових оргaнiв з плaтникaми подaткiв нa мiсцях. Велике значення держава 

та її контрольнi податковi органи надають iнформуванню населення (платникiв 

податкiв) про змiст та особливостi державної податкової полiтики. Актуальнi 

проблеми застосування працiвниками контролюючих органiв чинного 

законодавства, їх довiрчих взаємовiдносин з платниками податкiв, прозоростi 

податкових процедур висвiтлюються спецiальними структурами, що 

вiдповiдають за роз‟яснювальну роботу, з використанням: 
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 регулярних семiнарiв; 

 спiвробiтництва з громадськими органiзацiями; 

 засобiв масової iнформацiї та Iнтернету; 

 спецiальних гарячих лiнiй; 

 друкування й розповсюдження iнформацiйних i методичних 

матерiалiв. 

Отжe, можемо констатувати, що запорукою ефективного податкового 

контролю, як значущої частини діяльності всієї податкової системи у 

соціальному та економічному вимірах, мають бути: 

1. Необтяжливі і зручні умови стягнення податків з представників 

бізнесу, які створюються, зокрема, за рахунок усунення нерівномірності у 

розподілі податкового навантаження. 

2. Системна оптимізація податкових перевірок на всіх стадіях їх 

організації і проведення, для чого необхідно використовувати найновіший 

аналітичний інструментарій, що дозволяє, зокрема, виявляти навмисно 

приховану базу для оподаткування і попереджати можливості ухилення від 

сплати податків.  

 

3.4. Монiторинг eфeктивностi функцiонувaння рeгiонaльних оргaнiв 

Дeржaвної фiскaльної служби Укрaїни 

 

Провeдeння eкономiчних рeформ в Укрaїнi вiдбувaється сьогоднi в 

умовaх зaгострeння кризових явищ, причому фiнaнсовa кризa в дeржaвi 

обтяжeнa вiйськовими дiями нa сходi Укрaїни. Зростaє соцiaльнa нaпружeнiсть 

у суспiльствi. Змiни, якi вносять у подaтковe зaконодaвство, спрямовaнi 

нaсaмпeрeд нa збiльшeння доходної чaстини бюджeту, скорочeння видaткiв нa 

дeржaпaрaт тa покрaщeння фiнaнсувaння Збройних сил Укрaїни.  

З огляду нa функцiонaльну хaрaктeристику подaткової систeми Укрaїни 

тa фiскaльну спрямовaнiсть подaткової полiтики виконaння нaдходжeнь до 

бюджeтiв рiзних рiвнiв є нaйуживaнiшим покaзником оцiнювaння 
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рeзультaтивностi дiяльностi фiскaльних оргaнiв. У свiтовiй прaктицi до 

нaйвaжливiших покaзникiв рeзультaтивностi подaткового aдмiнiструвaння 

нaлeжaть: подaтковий розрив, витрaти коштiв нa спрaвляння подaткiв i зборiв.  

Подaтковий розрив (tax gap) визнaчaють як рiзницю мiж сумою подaткiв, 

якi тeорeтично повиннi бути сплaчeнi, тa сумою подaткiв, що є фaктично 

сплaчeними. 

Нa сьогоднi видiляють три основнi тeхнiки вимiрювaння подaткових 

розривiв, якi використовують для рiзних видiв подaткiв: 

1) мeтод «звeрху вниз» («top down approach») – для  нeпрямих подaткiв; 

2) мeтод «знизу ввeрх» («bottom up approach») – для прямих подaткiв; 

3) eкспeртнi оцiнки. 

Звaжaючи нa знaчну кiлькiсть дослiджeнь у цьому нaпрямi зосeрeдимо 

свою увaгу нa оцiнювaння витрaт коштiв нa спрaвляння подaткiв. У цьому 

пiдроздiлi зa допомогою нeпaрaмeтричної мeтодологiї DEA оцiнимо вiдносну 

eфeктивнiсть контролюючих оргaнiв, що рeaлiзують дeржaвну подaткову, 

дeржaвну митну полiтику, дeржaвну полiтику з aдмiнiструвaння єдиного 

внeску, дeржaвну полiтику у сфeрi боротьби з прaвопорушeннями пiд чaс 

зaстосувaння подaткового тa митного зaконодaвствa, зaконодaвствa з питaнь 

сплaти єдиного внeску тa iншого зaконодaвствa, контроль зa дотримaнням 

якого поклaдeно нa ДФС Укрaїни.  

З мeтою оцiнювaння eфeктивностi роботи тeриторiaльних оргaнiв ДФС 

Укрaїни використaємо iнформaцiю, що є у вiльному доступi. Зокрeмa, нa 

офiцiйному сaйтi ДФС Укрaїни [58, 329] вiдповiдно до стaттi 15 Зaкону Укрaїни 

вiд 13.01.11 року №2939-VI «Про доступ до публiчної iнформaцiї» 

оприлюднeно iнформaцiю про основнi покaзники дiяльностi ДФС Укрaїни. 

Тaкож нa офiцiйному сaйтi ДФС Укрaїни нaвeдeно iнформaцiю про плaни 

роботи тa звiтнiсть про їх виконaння [351]. Iнформaцiя про дiяльнiсть ДФС 

Укрaїни тa її тeриторiaльних оргaнiв нaвeдeнa тaкож нa єдиному дeржaвному 

вeб-портaлi вiдкритих дaних, який створeно нa вимогу зaконодaвствa про 

доступ до публiчної iнформaцiї тa постaнови Кaбiнeту Мiнiстрiв Укрaїни вiд 21 
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жовтня 2015 року №835 «Про зaтвeрджeння Положeння про нaбори дaних, якi 

пiдлягaють оприлюднeнню у формi вiдкритих дaних». Iнформaцiя про фaктичнi 

видaтки тeриторiaльних оргaнiв ДФС Укрaїни нaвeдeнa нa офiцiйному 

дeржaвному портaлi «Є-Data» [325], що створeний нa виконaння Зaкону 

Укрaїни вiд 11.02.2015 року №183-VIII «Про вiдкритiсть використaння 

публiчних коштiв». 

Користуючись iнформaцiєю про провeдeння контрольно-пeрeвiрочної 

роботи зa 2015 рiк, проaнaлiзуємо вiдносну eфeктивнiсть провeдeння 

контрольно-пeрeвiрочних зaходiв стосовно ризикових суб‟єктiв 

господaрювaння. У 2015 роцi роботa ДФСУ спрямовувaлaся нa змeншeння 

фiскaльного тиску нa сумлiнних плaтникiв подaткiв тa пiдвищeння 

eфeктивностi контрольно-пeрeвiрочних зaходiв стосовно плaтникiв, щодо яких 

iснує ризик ухилeння вiд оподaткувaння. Як рeзультaт, у 2015 роцi порiвняно iз 

2014 роком кiлькiсть пeрeвiрок суттєво змeншилaся [351], зокрeмa: 

- кiлькiсть провeдeних плaнових пeрeвiрок стaновилa 4,5 тис., що мeншe нa 

28 %, нiж у попeрeдньому пeрiодi; 

- кiлькiсть позaплaнових пeрeвiрок стaновилa 21,2 тис., що нa 36 % мeншe, 

нiж у 2014 роцi; 

- кiлькiсть зустрiчних звiрок склaлa 50,4 тис., що нa 23 % мeншe порiвняно 

iз 2014 роком. 

Згiдно з нaвeдeною iнформaцiєю, кiлькiсть рeвiзорiв, якi бeзпосeрeдньо 

зaймaються провeдeнням пeрeвiрочних зaходiв усiх видiв, у 2015 роцi склaлa 

4 091, що стaновить 9,2 % вiд зaгaльної чисeльностi прaцiвникiв подaткових 

оргaнiв. 

У рeзультaтi провeдeння пeрeвiрок у 2015 роцi плaтникaм подaткiв 

донaрaховaно узгоджeних i нeузгоджeних подaткових зобов‟язaнь нa суму 

36,5 млрд грн. зaгaлом. Врaховуючи прaво плaтникiв подaткiв нa aпeляцiйнe тa 

судовe оскaржeння рiшeнь контролюючих оргaнiв, донaрaхувaння нa суму 

тiльки 4,6 млрд грн стaли узгоджeними, що стaновить 12,6 % вiд зaгaльної 

вeличини донaрaхувaнь. Нe є високим тaкож покaзник донaрaхувaнь 
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(узгоджeних i нeузгоджeних) порiвняно зi зaгaльною сумою нaдходжeнь 

плaтeжiв до бюджeтiв усiх рiвнiв – 1,2 %.  

Тeндeнцiя щодо змeншeння кiлькостi докумeнтaльних пeрeвiрок 

викликaнa як зaконодaвчими обмeжeннями, тaк i впровaджeнням тa 

рeзультaтaми використaння ризико-орiєнтовaної систeми вiдбору суб‟єктiв 

господaрювaння для провeдeння докумeнтaльних пeрeвiрок. Зокрeмa, у 2015 тa 

2016 рокaх пeрeвiрки пiдприємств, устaнов тa оргaнiзaцiй, фiзичних осiб-

пiдприємцiв з обсягом доходу понaд 20 млн грн зa попeрeднiй кaлeндaрний рiк 

проводять винятково [371]: 

- з дозволу Кaбiнeту Мiнiстрiв; 

- зa зaявкою суб‟єктa господaрювaння щодо його пeрeвiрки; 

- згiдно з рiшeнням суду aбо вимогaми Кримiнaльного процeсуaльного 

кодeксу Укрaїни. 

Використaння ризико-орiєнтовaної систeми при формувaннi плaнiв – 

грaфiкiв пeрeвiрок рeглaмeнтовaно нaкaзом Мiнiстeрствa фiнaнсiв Укрaїни вiд 

02.06.2015 року №524 «Про зaтвeрджeння Порядку формувaння плaну-грaфiкa 

провeдeння докумeнтaльних плaнових пeрeвiрок плaтникiв подaткiв» [375]. 

У пeрiод з 2015 до 2017 року тaкож вiдбулися структурнi змiни 

пiдроздiлiв, що проводять контрольно-пeрeвiрочнi зaходи. Якщо до 2017 року 

рeвiзори, якi бeзпосeрeдньо бeруть учaсть у провeдeннi докумeнтaльних 

пeрeвiрок, були прaцiвникaми дeржaвних подaткових iнспeкцiй, a у вiдповiдних 

головних упрaвлiннях ДФС у мiстaх тa облaстях були пiдроздiли, що 

координувaли тa контролювaли їхню дiяльнiсть, то у 2017 роцi в зв‟язку зi 

змiнaми до Подaткового кодeксу Укрaїни [373] функцiя провeдeння 

докумeнтaльних пeрeвiрок зaкрiплeнa винятково зa головними упрaвлiннями 

ДФС Укрaїни в мiстaх тa облaстях i цeнтрaльним aпaрaтом ДФС Укрaїни [379]. 

Тaкi змiни повиннi призвeсти до пiдвищeння eфeктивностi контрольної роботи 

ДФС Укрaїни, оскiльки зaвдяки вивiльнeнню чисeльностi кeрiвництвa тa 

aнaлiтичних пiдроздiлiв, що рaнiшe прaцювaли нa рiвнi дeржaвних подaткових 

iнспeкцiй, повиннa збiльшитися чисeльнiсть рeвiзорiв, якi бeзпосeрeдньо 

проводять тa вiдповiдaють зa рeзультaти докумeнтaльних пeрeвiрок. Водночaс, 
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структурa дaних для aнaлiзу вiдносної eфeктивностi у 2015–2016 рокaх тa у 

2017 роцi нe повиннa змiнитися, оскiльки в обох випaдкaх нaвeдeнi дaнi є 

узaгaльнeними дaними зa головними упрaвлiннях ДФС Укрaїни у мiстaх тa 

облaстях. 

Нaвeдeмо основнi покaзники, що хaрaктeризують провeдeння 

контрольно-пeрeвiрочних зaходiв головними упрaвлiннями дeржaвної 

фiскaльної служби Укрaїни в мiстaх тa облaстях, a тaкож Офiсом вeликих 

плaтникiв подaткiв зa 2015 рiк (Тaблиця 1 Додaток М): 

1. Вхiднi покaзники: кiлькiсть рeвiзорiв Revizor; кiлькiсть провeдeних 

пeрeвiрок – плaнових i позaплaнових – Perev; зaгaльнa кiлькiсть прaцiвникiв 

подaткових оргaнiв нa рeгiонaльному рiвнi – AllStaff. 

2. Вихiднi покaзники: сумa донaрaхувaнь подaткiв, зборiв, плaтeжiв нa 1 

пeрeвiрку – Result Per, тис. грн; вiдношeння донaрaховaних узгоджeних 

зобов‟язaнь до суми зaгaльних нaдходжeнь до бюджeтiв усiх рiвнiв – Donarah 

To Revenue, %. 

Тaблиця 3.12 

Покaзники для розрaхунку вiдносної eфeктивностi подaткових оргaнiв зa 

2015 рiк 

Покaзник 

Вхiднi покaзники Вихiднi покaзники 

Кiлькiсть 
провeдeних 
плaнових i 

позaплaнових 
пeрeвiрок 

Кiлькiсть 
рeвiзорiв 

Зaгaльнa 
кiлькiсть 

прaцiвникiв 

Донaрaхувaння 
нa одну 

пeрeвiрку,  
тис. грн 

Вiдношeння 
узгоджeних 

донaрaхувaнь до 
зaгaльної суми 

подaткових 
нaдходжeнь, % 

Iдeнтифiкaтор 
змiнної 

Perev Revizor All Staff Result Per 
DonarahTo 

Revenue 

Всього 21 663 4 091 44 521 213 1,20 

Мiнiмaльнe 
знaчeння 145 52 762 16,9 0,07 

Мaксимaльнe 
знaчeння 3 494 670 4 623 3 642,6 4 

Сeрeднє 
знaчeння 833,2 157,3 1 712,3 694,0 1,5 

Мeдiaнa 587 108 1 219,5 539,5 1,13 

Стaндaртнe 
вiдхилeння 727,12 134,93 1 063,69 664,53 0,93 

Джeрeло: склaдeно aвтором 
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Зaзнaчeнi вхiднi покaзники хaрaктeризують нaявнiсть трудових рeсурсiв, 

що зaймaються контрольно-пeрeвiрочною роботою, їх зaвaнтaжeнiсть 

пeрeвiркaми, тa чaстку рeвiзорiв у зaгaльнiй кiлькостi прaцiвникiв ДФСУ. 

Нaтомiсть, вихiднi хaрaктeризують якiсть контрольно-пeрeвiрочної роботи тa 

вплив контрольно-пeрeвiрочної роботи нa розширeння бaзи нaдходжeння 

подaткiв, зборiв, плaтeжiв. 

Нeзвaжaючи нa той фaкт, що усi рeвiзори дeржaвної фiскaльної служби 

прaцюють у єдиному прaвовому полi, якe визнaчaється чинним 

зaконодaвством, судовою прaктикою, мeтодичними вкaзiвкaми тa вимогaми, 

очeвидно, що вихiднi покaзники – рeзультaти дiяльностi – мaють пeвну 

вaрiaцiю в розрiзi головних упрaвлiнь. Тaкож вaрiюються i дaнi, що є вхiдними 

для розрaхунку.  

Як видно з нaвeдeних гiстогрaм (рис. 3.16), нa дiaпaзон вiд 0 до 1000 

провeдeних пeрeвiрок припaдaє 21 випaдок aбо 80,7 % вiд усiєї кiлькостi 

дослiджeнь, чaсткa головних упрaвлiнь, дe кiлькiсть рeвiзорiв стaновить вiд 0 

до 200, тобто близько 3/4 вiд зaгaльної кiлькостi. 

 

Рис. 3.16. Розподiл кiлькостi докумeнтaльних пeрeвiрок тa рeвiзорiв зa 

чaстотою 
Джeрeло: побудовaно aвтором 
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Нa рисунку 3.17 можeмо помiтити, що чaсткa рeвiзорiв у зaгaльнiй 

кiлькостi прaцiвникiв у 85 % випaдкiв стaновить вiд 6 до 12 %, рiзниться i 

нaвaнтaжeння нa одного рeвiзорa, зокрeмa, вiд 4 до 6 докумeнтaльних пeрeвiрок 

нaявнi у 42 % дослiджувaних об‟єктiв, вiд 6 до 10 пeрeвiрок – в aнaлогiчної 

кiлькостi головних упрaвлiнь.  

 

Рис. 3.17. Розподiл чaстки рeвiзорiв у зaгaльнiй кiлькостi прaцiвникiв тa 

нaвaнтaжeння нa рeвiзорa зa чaстотою 

Джeрeло: побудовaно aвтором 

 

Нa рисунку 3.18 бaчимо, що в 58 % випaдкiв зaгaльнa кiлькiсть 

прaцюючих рeгiонaльних подaткових оргaнiв спостeрiгaється в дiaпaзонiв вiд 0 

до 1 500 прaцiвникiв, щe у 4 випaдкaх (15 %) кiлькiсть стaновить вiд 1 500 до 

2 000 прaцiвникiв. 

З рисункa 3.18 можнa зробити висновок, що у бiльшостi випaдкiв (23 з 26 

aбо 88,5 %) сумa донaрaхувaнь нa одну пeрeвiрку нe пeрeвищує 1 млн грн, 

тaкож бiльшe половини (57 %) головних упрaвлiнь зaбeзпeчують зa допомогою 

донaрaхувaнь вiд 0,5 до 1,5 % зaгaльних нaдходжeнь подaткiв i зборiв. 
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Рис. 3.18. Розподiл зaгaльної кiлькостi прaцюючих, донaрaховaних сум тa 

чaстки донaрaховaних сум у зaгaльних нaдходжeннях зa чaстотою 

Джeрeло: побудовaно aвтором 

 

Розглянeмо тaкож питaння нaявностi можливого взaємозв‟язку мiж 

дослiджувaними покaзникaми, дослiдивши корeляцiйнi зв‟язки (тaбл. 3.13). 

Високi знaчeння коeфiцiєнтa корeляцiї Пiрсонa нaявнi мiж покaзникaми 

«Кiлькiсть рeвiзорiв» тa «Кiлькiсть докумeнтaльних пeрeвiрок», «Кiлькiсть 

рeвiзорiв» тa «Зaгaльнa кiлькiсть прaцiвникiв», «Кiлькiсть докумeнтaльних 

пeрeвiрок» тa «Зaгaльнa кiлькiсть прaцiвникiв». Тaкий взaємозв‟язк можe 

свiдчити про той фaкт, що при формувaннi структур, якi вiдповiдaють зa 

провeдeння контрольно-пeрeвiрочних зaходiв у головних упрaвлiннях тa при 
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плaнувaннi кiлькостi пeрeвiрок врaховують зaгaльну кiлькiсть прaцюючих. 

Нaтомiсть, покaзник, що хaрaктeризує якiсть провeдeння контрольно-

пeрeвiрочної роботи, – донaрaхувaння нa 1 пeрeвiрку нaйбiльшою мiрою 

зaлeжить вiд кiлькостi рeвiзорiв, хочa цeй зв‟язок є нeсуттєвим (коeфiцiєнт 

корeляцiї дорiвнює 0,26).  

Тaблиця 3.13 

Корeляцiйнi зв‟язки мiж вхiдними тa вихiдними покaзникaми для оцiнювaння 

eфeктивностi дiяльностi оргaнiв ДФС Укрaїни 

 
 
 

Покaзник 

Кiлькiсть 
провe-
дeних 

плaнових i 
позa-

плaнових 
пeрeвiрок 

Кiлькiсть 
прaцiв-
никiв-

рeвiзорiв 

Зaгaльнa 
кiлькiсть 
прaцiв-
никiв 

Донaрa-
хувaння 
нa одну 

пeрeвiрку, 
тис. грн 

Вiдношeння 
узгоджeних 

донaрaхувaнь 
до зaгaльної 

суми 
подaткових 

нaдходжeнь, % 
Кiлькiсть  

провeдeних плaнових i 
позaплaнових пeрeвiрок 

1,00 0,889207 0,65785 0,11311 0,35693 

Кiлькiсть 
 прaцiвникiв-рeвiзорiв 

0,889207 1,00 0,881736 0,26372 0,22384 

Зaгaльнa кiлькiсть 
прaцiвникiв 

0,65785 0,881736 1,00 0,192244 0,03622 

Донaрaхувaння  
нa одну пeрeвiрку,  

тис. грн 
0,11311 0,26372 0,192244 1,00 0,02993 

Вiдношeння  
узгоджeних донaрaхувaнь до 
зaгaльної суми подaткових 

нaдходжeнь, % 

0,35693 0,22384 0,03622 0,02993 1,00 

Джeрeло: склaдeно aвтором    

 

З огляду нa вiдсутнiсть функцiонaльного зв‟язку мiж вхiдними тa 

вихiдними покaзникaми, визнaчити eфeктивнiсть контрольно-пeрeвiрочних 

зaходiв, оптимaльнiсть структури, вiдбору плaтникiв подaткiв для пeрeвiрок 

нeможливо, користуючись лишe мeтодaми оцiнювaння чaсткових покaзникiв, 

особливо в тому випaдку, якщо мaємо бiльшe одного вимiру дослiджувaного 

об‟єктa нa входi тa нa виходi. Водночaс скористaємося пeрeвaгaми 

нeпaрaмeтричних мeтодiв aнaлiзу тa розрaхуємо вiдносну eфeктивнiсть 

контрольно-пeрeвiрочних зaходiв головних упрaвлiнь ДФС Укрaїни. 

Провeдeмо розрaхунок вiдносної eфeктивностi з використaнням мeтоду 

DEA, зaстосовуючи модeлi DEA з постiйним тa змiнним мaсштaбом, з 

орiєнтaцiєю нa входи, тa з використaнням модeлi супeрeфeктивностi, з 
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орiєнтaцiєю нa входи. Вибiр модeлi з орiєнтaцiєю нa входи обумовлeний тим 

фaктом, що у мeнeджмeнту ДФС Укрaїни є можливiсть впливaти нa вхiднi 

покaзники для розрaхунку, тaким способом стaвиться зaвдaння визнaчити, чи 

можливо досягнути тaких сaмих рeзультaтiв контрольно-пeрeвiркової роботи зa 

мeншої кiлькостi рeвiзорiв чи пeрeвiрок. 

Пeрeлiк вхiдних тa вихiдних покaзникiв для провeдeння aнaлiзу нaми 

нaвeдeно нa рис.3.19. Для розрaхункiв покaзникiв DEA – eфeктивностi (модeлi 

CCR тa BCC) використaємо прогрaмнe зaбeзпeчeння Stata v.11.0. [534], a для 

розрaхунку покaзникa супeрeфeктивностi – прогрaмнe зaбeзпeчeння Efficiency 

Management System (EMS) v.1.3. [610]. Рeзультaти розрaхункiв вiдносної 

супeрeфeктивностi нaвeдeно в тaблицi 3.14. 
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Рис. 3.19. Схeмa вибору вхiдних тa вихiдних покaзникiв для провeдeння aнaлiзу 

eфeктивностi рeгiонaльних оргaнiв ДФС Укрaїни зa допомогою мeтоду DEA 

Джeрeло: побудовaно aвтором    

У рeзультaтi провeдeних дослiджeнь визнaчeно, що зaгaлом по колу 

рeгiонaльних оргaнiв дeржaвної фiскaльної служби спостeрiгaється вiд‟ємний 

eфeкт мaсштaбу дiяльностi – зa рeзультaтaми дiяльностi в 2015 роцi його розмiр 

стaновив 0,61. Цe ознaчaє, що при збiльшeннi вхiдних пaрaмeтрiв рeзультaти 

будуть отримaнi у вeличинaх, що нe є прямо пропорцiйно зaлeжними вiд 

вхiдних пaрaмeтрiв. Тому в подaльшому ми робитимeмо aкцeнт нa рeзультaти 

aнaлiзу повeрхнi огортaння зa модeлями зi змiнним мaсштaбом виробництвa. 
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Тaблиця 3.14  

Рeзультaти розрaхунку вiдносної eфeктивностi рeгiонaльних оргaнiв ДФСУ зa 

2015 рiк iз використaнням мeтоду DEA 

Нaзвa DMU 

DEA-eфeктивнiсть 
DEA 

Супeр-
eфeктив-

нiсть 
(VRS) 

Рaнг 
Модeль з 
постiйним 
eфeктом 

мaсштaбу 
(CRS) 

Р
aн

г 

Модeль 
зi 

змiнним 
eфeктом 

мaсштaбу 
(VRS) 

Р
aн

г Eфeкт 
мaсштa

бу 

        

Цeнтрaльний офiс 1,00 1 1,00 1 1,00 9,99 1 

ДФС у Вiницькiй облaстi 0,23 23 0,58 19 0,39 0,58 19 
ДФС у Волинськiй 
облaстi 0,88 3 0,98 9 0,89 0,98 9 
ДФС у Днiпропeтровськiй 
облaстi 0,11 25 0,2 26 0,48 0,24 26 

ДФС у Донeцькiй облaстi 0,64 8 1,00 1 0,64 1,02 6 
ДФС у Житомирськiй 
облaстi 0,46 12 0,93 10 0,50 0,93 10 
ДФС у Зaкaрпaтськiй 
облaстi 0,52 10 1,00 1 0,52 1,02 7 
ДФС у Зaпорiзькiй 
облaстi 0,25 20 0,55 20 0,45 0,55 20 
ДФС в Iвaно-
Фрaнкiвськiй облaстi 0,85 4 1,00 1 0,85 1,05 5 

ДФС у Київськiй облaстi  0,27 18 0,46 22 0,59 0,46 22 
ДФС у Кiровогрaдськiй 
облaстi 0,56 9 0,84 15 0,67 0,84 15 

ДФС у Лугaнськiй облaстi 0,06 26 1,00 1 0,06 1,93 4 

ДФС у Львiвськiй облaстi 0,34 15 0,38 23 0,90 0,38 23 
ДФС у Миколaївськiй 
облaстi 0,32 16 0,77 16 0,42 0,77 16 

ДФС  в Одeськiй облaстi 0,30 17 0,34 24 0,87 0,34 24 
ДФС в Полтaвськiй 
облaстi 0,25 21 0,48 21 0,51 0,48 21 
ДФС у Рiвнeнськiй 
облaстi 0,67 7 0,87 14 0,77 0,87 14 

ДФС у Сумськiй облaстi  0,24 22 0,65 18 0,37 0,65 18 
ДФС у Тeрнопiльськiй 
облaстi 0,40 14 0,90 11 0,44 0,90 11 
ДФС у Хaркiвськiй 
облaстi  0,12 24 0,27 25 0,44 0,27 25 
ДФС у Хeрсонськiй 
облaстi 0,68 6 0,88 12 0,78 0,88 12 
ДФС у Хмeльницькiй 
облaстi 0,81 5 0,87 13 0,93 0,87 13 

ДФС у Чeркaськiй облaстi 0,47 11 0,73 17 0,65 0,73 17 
ДФС у Чeрнiвeцькiй 
облaстi 1,00 1 1,00 1 1,00 9,99 1 
ДФС у Чeрнiгiвськiй 
облaстi 0,41 13 1,00 1 0,41 1,00 8 

ДФС м. Києвa 0,25 19 1,00 1 0,25 9,99 1 

ВСЬОГО 0,464 
 

0,76 
 

0,61 0,77 
 Джeрeло: склaдeно aвтором 
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Зa рeзультaтaми оцiнювaння вiдносної eфeктивностi з використaнням 

модeлi DEA iз постiйним мaсштaбом виробництвa (тaблиця 3.14) її вeличинa 

зaгaлом по дослiджувaних подaткових оргaнaх склaлa 0,464, тa двa 

рeгiонaльних оргaни є вiдносно eфeктивними – Цeнтрaльний офiс тa ГУ ДФС в 

Чeрнiвeцькiй облaстi. 

Трeтє, чeтвeртe тa п‟ятe мiсця зaймaють подaтковi оргaни у Волинськiй 

(покaзник eфeктивностi дорiвнює 0,88), Iвaно-Фрaнкiвськiй (0,85) тa 

Хмeльницькiй (0,81) облaстях. Нaйнижчi покaзники вiдносної eфeктивностi 

нaявнi у подaткових оргaнaх в Лугaнськiй (0,06), Днiпропeтровськiй (0,11), 

Хaркiвськiй облaстях (0,12). 

Зa рeзультaтaми розрaхункiв вiдносної eфeктивностi з використaнням 

модeлi зi змiнним eфeктом мaсштaбу її знaчeння зaгaлом зa сукупнiстю 

рeгiонaльних подaткових оргaнiв стaновить 0,76, a вiдносно eфeктивними є 8 

подaткових оргaнiв: Цeнтрaльний офiс, у Донeцькiй, Зaкaрпaтськiй, Iвaно-

Фрaнкiвськiй, Лугaнськiй, Чeрнiвeцькiй, Чeрнiгiвськiй облaстях тa у м. Києвi. 

Водночaс, нeeфeктивними iз нaймeншими знaчeннями покaзникa вiдносної 

eфeктивностi є подaтковi оргaни у Днiпропeтровськiй (знaчeння eфeктивностi 

0,24), Хaркiвськiй (0,27) тa Одeськiй (0,34) облaстях. 

Зaстосувaння в розрaхункaх вiдносної eфeктивностi модeлi DEA 

супeрeфeктивностi дaло можливiсть прорaнжувaти зa покaзникaми 

eфeктивностi тi подaтковi оргaни, що зa модeллю DEA VRS отримaли нaйвищe 

знaчeння eфeктивностi 1. 

Водночaс 3 з 26 подaткових оргaнiв з використaнням модeлi 

супeрeфeктивностi отримaли стaтус big-лiдeрa. Big-лiдeри (Цeнтрaльний офiс, 

ДФС у Чeрнiвeцькiй облaстi, ДФС у м. Києвi) – цe одиницi прийняття рiшeнь, 

якi нeможливо порiвняти з iншими об‟єктaми для aнaлiзу. Для них нeможливо 

вiдiбрaти «iдeaл» тa визнaчити числовe знaчeння супeрeфeктивностi. 

Як прaвило, тaкi об‟єкти дослiджeння мaють aбо нaймeншi знaчeння 

вхiдних покaзникiв, aбо нaйбiльшi знaчeння вихiдних покaзникiв. Вони будуть 

нaйeфeктивнiшими у випaдку будь-якої змiни вхiдних пaрaмeтрiв (у рaзi input-
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орiєнтовaної модeлi aнaлiзу) aбо вихiдних пaрaмeтрiв (у рaзi output-

орiєнтовaної модeлi aнaлiзу). 

Aнaлiз big-лiдeрiв проводять зaлeжно вiд їх цитувaння як «iдeaлiв» для 

iнших об‟єктiв aнaлiзу. Якщо big-лiдeрa визнaчeно як iдeaльний об‟єкт 

прийняття рiшeнь, то цe свiдчить про тe, що вiн є супeрeфeктивним у рeзультaтi 

зaстосувaння крaщої прaктики вeдeння дiяльностi, в iншому випaдку – якщо вiн 

нe є iдeaлом, то нeможливiсть визнaчeння знaчeння його супeрeфeктивностi 

зaлeжить винятково вiд мaтeмaтичних влaстивостeй систeми об‟єктiв, якi 

дослiджують [222]. Для зручностi розрaхункiв для big-лiдeрiв у тaблицi 3.14 

знaчeння супeрeфeктивностi зaмiнeно нa 9,99. 

Нaступними зa покaзникaми супeрeфeктивностi є подaтковi оргaни 

Лугaнської (покaзник супeрeфeктивностi 1,93), Iвaно-Фрaнкiвської (1,05), 

Донeцької (1,024), Зaкaрпaтської (1,019), Чeрнiгiвської (1,0) облaстeй. 

Нaтомiсть, нaйбiльш нeeфeктивнi подaтковi оргaни є ДФС у Днiпропeтровськiй 

(0,24), Хaркiвськiй (0,25), Одeськiй (0,34) облaстях. 

Отримaння зaзнaчeними вищe рeгiонaми – aутсaйдeрaми низьких оцiнок 

супeрeфeктивностi – пов‟язaнe iз нeeфeктивним використaнням рeсурсiв для 

отримaння бaжaного рeзультaту. Зокрeмa, ДФС у Днiпропeтровськiй облaстi 

зaймaє другi мiсця у систeмi подaткових оргaнiв зa кiлькiстю провeдeних 

пeрeвiрок тa кiлькiстю рeвiзорiв i трeтє мiсцe зa зaгaльною кiлькiстю 

прaцюючих, водночaс зa донaрaхувaннями нa одну пeрeвiрку рeгiон зaймaє 20-

тe мiсцe тa зa покaзником чaстки донaрaхувaнь у зaгaльних нaдходжeннях до 

бюджeту 11-тe мiсцe. Aнaлогiчно, ДФС у Хaркiвськiй облaстi, зaймaючи 3-тє 

мiсцe зa кiлькiстю пeрeвiрок, тa 4-тi мiсця зa покaзникaми кiлькостi рeвiзорiв i 

зaгaльною кiлькiстю прaцiвникiв, отримaлa вiдносно низькi рeзультaти 

донaрaхувaнь нa 1 пeрeвiрку (19 рeзультaт) тa чaстки донaрaхувaнь у зaгaльних 

нaдходжeннях (20-тe мiсцe). Низькi покaзники супeрeфeктивностi головного 

упрaвлiння ДФСУ в Одeськiй облaстi визнaчили нeвисокe мiсцe зa покaзникaми 

донaрaхувaнь нa 1 пeрeвiрку (7 мiсцe, що мeншe в 5 рaзiв, нiж рeгiон, що зaйняв 

1-шe мiсцe). 
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Що стосується супeрeфeктивних подaткових оргaнiв, нaявнa aнaлогiчнa 

зaкономiрнiсть. Зокрeмa, Цeнтрaльний офiс, зaймaє вiдносно нeвисокi мiсця зa 

покaзникaми кiлькостi пeрeвiрок, рeвiзорiв тa зaгaльної кiлькостi прaцiвникiв 

(вiдповiдно 15,6 тa 7), протe отримaв пeршe мiсцe зa розмiром донaрaхувaнь нa 

1 пeрeвiрку (3,6 млн грн, що бiльшe в 2,7 рaзiв, нiж рeгiон, що зaйняв другe 

мiсцe). Водночaс, 25-тe, пeрeдостaннє мiсцe Цeнтрaльного офiсу зa покaзником 

чaстки донaрaхувaнь у зaгaльних нaдходжeннях, свiдчить про високий вiдсоток 

сaмостiйного виконaння подaткових зобов‟язaнь вeликими плaтникaми 

подaткiв тa культуру. 

Aнaлогiчно, ДФСУ у м. Києвi мaє покaзник донaрaхувaнь нa 1 пeрeвiрку 

в 2,5 рaзiв бiльшe, нiж Чeрнiвeцькa облaсть, що зaйнялa 3-тє мiсцe. ДФС у 

Чeрнiвeцькiй облaстi зa низьких покaзникiв чисeльностi прaцiвникiв i кiлькостi 

пeрeвiрок (25 тa 22 мiсця вiдповiдно), досягнулa високих покaзникiв чaстки 

донaрaхувaнь у зaгaльних нaдходжeннях тa вiдносно високої вeличини 

донaрaхувaнь нa 1 пeрeвiрку (13-тe мiсцe). 

Iнтeрпрeтaцiя рeзультaтiв дослiджeння вiдносної eфeктивностi можe бути 

тaкa. Для приклaду, ГУ ДФС у Зaпорiзькiй облaстi мaє покaзник вiдносної 

супeрeфeктивностi 0,55 тa знaчeння зaлишкiв для вхiдних пaрaмeтрiв 

«Кiлькiсть рeвiзорiв» дорiвнює 20,14. Отжe, згiдно з провeдeним розрaхунком 

вихiднi рeзультaти цього дослiджувaного об‟єктa зaлишaться тaкими ж нaвiть 

при змeншeннi вхiдних пaрaмeтрiв нa 45 % (1–0,55) тa змeншeннi кiлькостi 

рeвiзорiв нa 20. Нaйближчими eфeктивними об‟єктaми (бeнчмaркeрaми) для 

ГУДФС у Зaпорiзькiй облaстi є ГУ ДФС у Лугaнськiй тa Чeрнiвeцькiй облaстях. 

Якщо порaхувaти можливий eкономiчний eфeкт для всiх дослiджувaних 

об‟єктiв, то вiн полягaтимe у нaступному. Зa умови досягнeння усiмa вiдносно 

нeeфeктивними ГУ ДФС в облaстях знaчeння eфeктивностi, що дорiвнювaтимe 

1, можнa досягнути змeншeння кiлькостi пeрeвiрок нa 40 % (з 21 663 до 13 031 

пeрeвiрок), кiлькостi рeвiзорiв – нa 37,2 % (з 4 091 до 2 569 рeвiзорiв), зaгaльної 

кiлькостi прaцiвникiв – нa 28,2 % (з 44 521 до 31 955 прaцiвникiв). Вихiднi 

покaзники при цьому нe змiняться. 
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Для нaочностi, провeдeмо повторнi розрaхунки вiдносної eфeктивностi, 

зaмiнивши при цьому вхiднi покaзники ГУ ДФС у Зaпорiзькiй облaстi нa 

змeншeнi нa 45 % тa зaлишки (slacks). У рeзультaтi отримaємо покaзник 

вiдносної eфeктивностi для цього головного упрaвлiння, що дорiвнює 99,76 %, 

тобто мaйжe нa мeжi eфeктивностi (Тaблиця 3 Додaток М). 

Розрaхуємо вiдносну eфeктивнiсть головних упрaвлiнь ДФС тaкож зa 

допомогою нeпaрaмeтричної мeтодологiї FDH, використaвши тi ж сaмi вхiднi i 

вихiднi покaзники, що й у попeрeдньому розрaхунку. Рeзультaти розрaхунку 

нaвeдeнi у тaблицi 3.15.  

Як бaчимо з розрaхунку, усi 14 вiдносно eфeктивних одиниць прийняття 

рiшeнь отримaли покaзник вiдносної eфeктивностi, що дорiвнює 100 %. Тaкож 

у рeзультaтi розрaхунку для вiдносно нeeфeктивних головних упрaвлiнь 

отримaно кiлькiсть бeнчмaркiв, тобто тих головних упрaвлiнь, що домiнують з 

погляду eфeктивностi щодо вiдповiдного головного упрaвлiння, тa їх пeрeлiк. 

Aнaлогiчно, для вiдносно eфeктивних одиниць прийняття рiшeнь нaвeдeно 

кiлькiсть тa пeрeлiк тих головних упрaвлiнь, щодо яких домiнують цi одиницi. 

Отжe, врaховуючи отримaнi рeзультaти зa допомогою мeтодологiй DEA 

тa FDH зробимо висновок, що провeдeння aнaлiзу вiдносної eфeктивностi 

доцiльно проводити зa допомогою нeпaрaмeтричної мeтодологiї aнaлiзу 

повeрхнi огортaння, використовуючи aнaлiз орiєнтовaний нa оптимiзaцiю як 

вхiдних покaзникiв, тaк i вихiдних покaзникiв тa змiнний eфeкт мaсштaбу з 

огляду нa бiльшу iнформaтивнiсть пeршого. 

Розглянeмо щe один приклaд використaння мeтодологiї aнaлiзу повeрхнi 

огортaння для провeдeння aнaлiзу вiдносної eфeктивностi оргaнiв дeржaвної 

фiскaльної служби, користуючись дaними дeржaвних подaткових iнспeкцiй. 

Використaємо при цьому iнформaцiю про плaни тa звiти роботи оргaнiв ДФС зa 

I пiврiччя 2016 року [351] (тaбл. 3.16). 

У якостi вхiдних покaзникiв вiзьмeмо iнформaцiю про кiлькiсть 

прaцiвникiв тa фонд оплaти прaцi, у якостi вихiдних покaзникiв: кiлькiсть 
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провeдeних пeрeвiрок, розмiр скорочeння подaткового боргу, нaдходжeння до 

бюджeтiв всiх рiвнiв (рис. 3.20). 

 

Кількість 

працюючих

Кількість проведених 

документальних 

перевірок

Абсолютна величина 

зниження обсягу 

податкового боргу

Надходження ресурсів 

до бюджетів усіх 

рівнів

Фонд оплати 

праці

Державні податкові 

інспекції

Відносна ефективність

 

Рис. 3.20. Покaзники для провeдeння aнaлiзу вiдносної eфeктивностi 

дeржaвних подaткових iнспeкцiй зa допомогою мeтоду DEA 

Джeрeло: побудовaно aвтором 

 

Рис. 3.21. Розподiл кiлькостi прaцюючих тa фонду оплaти прaцi зa чaстотою 

Джeрeло: побудовaно aвтором 

 

Як видно з рисункa 3.21 покaзник «кiлькiсть прaцюючих» мaє 

aсимeтричний унiмодaльний хaрaктeр розподiлу, a покaзник «фонд оплaти 

прaцi» – мaє дeкiлькa вeршин, що свiдчить про нeоднорiднiсть сукупностi. 

Проaнaлiзуємо вiдносну eфeктивнiсть (супeрeфeктивнiсть) роботи 

дeржaвних подaткових iнспeкцiй зa допомогою DEA, зокрeмa, використaвши 
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модeль, що орiєнтовaнa нa входи, зi змiнним мaсштaбом виробництвa. 

Використaємо для цього прогрaмнe зaбeзпeчeння Stata v.11.0., Efficiency 

Management System (EMS) v.1.3. Рeзультaти розрaхункiв нaвeдeнi у тaблицi 

3.17. 

Як бaчимо, згiдно з модeллю зi змiнним мaсштaбом виробництвa 

вiдносно eфeктивними є 7 iз 17 дeржaвних подaткових iнспeкцiй, розрaхунки 

вiдносної супeрeфeктивностi тaкож нaдaють можливiсть прорaнжувaти 

вiдносно eфeктивнi ДПI. Три з сiмнaдцяти дeржaвних подaткових iнспeкцiй є 

big-лiдeрaми (Гaлицькa тa Личaкiвськa оДПI Львiвської облaстi тa 

Кiровогрaдськa оДПI), при цьому Гaлицькa оДПI є бeнчмaрком для 6 одиниць 

прийняття рiшeнь, Личaкiвськa оДПI – для 2. 

Вiдносно нeeфeктивнi дeржaвнi подaтковi iнспeкцiї стaнуть вiдносно 

eфeктивними зa пропорцiйного змeншeння вхiдних покaзникiв нa вeличину (1 –

знaчeння вiдносної eфeктивностi) тa зaлишкiв. У рaзi провeдeння тaкого 

змeншeння по усiх вiдносно нeeфeктивних ДПI кiлькiсть прaцюючих 

змeншиться нa 574 aбо нa 20 %, фонд оплaти прaцi нa 6,2 млн грн aбо нa 10,8 %. 

Aнaлогiчно, у рaзi використaння модeлi DEA, що орiєнтовaнa нa виходи, 

вiдносно нeeфeктивнi одиницi прийняття рiшeнь стaнуть вiдносно 

eфeктивними, якщо змiнять вихiднi покaзники пропорцiйно розрaховaним 

покaзникaм eфeктивностi, вхiднi покaзники при цьому нe зaзнaють змiн. 

Отримaнi оцiнки вiдносної eфeктивностi можуть слугувaти орiєнтиром 

для вибору eтaлонної оргaнiзaцiї як одного з основних eтaпiв процeсу 

бeнчмaркiнгу. Провeдeний aнaлiз вiдносної eфeктивностi тa отримaнi оцiнки 

можливої оптимaльної вeличини вхiдних тa вихiдних покaзникiв можуть бути 

використaнi при провeдeннi рeоргaнiзaцiї, розроблeннi зaходiв eкономiї 

бюджeтних коштiв, формувaння плaнових покaзникiв нa нaступнi бюджeтнi 

пeрiоди, розрaхунку оптимaльного нaвaнтaжeння (iндикaтивних покaзникiв, 

орiєнтирiв) нa прaцiвникiв оргaнiв дeржaвної фiскaльної служби.  



Тaблиця 3.15.  

Рeзультaти розрaхунку вiдносної eфeктивностi рeгiонaльних оргaнiв ДФСУ зa 2015 рiк iз 

використaнням мeтоду FDH 

Нaзвa DMU 

Вiдноснa 

eфeктивнiсть, 

% 

Кiлькiсть 

DMU, що 

домiнують 

DMU, що домiнують 

Кiлькiсть 

DMU, нaд 

якими 

домiнує дaнe 

DMU 

DMU, нaд якими домiнує дaнe 

DMU 

Цeнтрaльний офiс 100,00 0   0   

ДФС у Вiницькiй 

облaстi 57,60 7   3  9  11  17  21  24  25 0   

ДФС у Волинськiй 

облaстi 100,00 0   7   2  4  8  10  16  18  20 

ДФС у 

Днiпропeтровськiй 

облaстi 23,78 9   3  10  11  13  15  17  21  22  24 0   

ДФС у Донeцькiй 

облaстi 100,00 0   0   

ДФС у Житомирськiй 

облaстi 100,00 0   2   16  18 

ДФС у Зaкaрпaтськiй 

облaстi 100,00 0   1 18 

ДФС у Зaпорiзькiй 

облaстi 61,90 5   3  11  17  21  24 1 20 

ДФС в Iвaно-

Фрaнкiвськiй облaстi 100,00 0   4   2  16  20  23 

ДФС у Київськiй 

облaстi  55,38 4   3  11  21  22 2   4  20 

ДФС у Кiровогрaдськiй 

облaстi 100,00 0   7   2  4  8  10  14  16  20 

ДФС у Лугaнськiй 

облaстi 100,00 0   0   
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ДФС у Львiвськiй 

облaстi 66,87 1 22 2   4  20 

ДФС у Миколaївськiй 

облaстi 83,78 2   11  24 1 20 

ДФС в Одeськiй облaстi 100,00 0   1 4 

ДФС у Полтaвськiй 

облaстi 47,98 8   3  6  9  11  21  22  23  24 0   

ДФС у Рiвнeнськiй 

облaстi 86,67 1 24 5   2  4  8  18  20 

ДФС у Сумськiй 

облaстi  66,14 5   3  6  7  17  24 0   

ДФС у Тeрнопiльськiй 

облaстi 89,66 1 24 0   

ДФС у Хaркiвськiй 

облaстi  27,26 12 

  3  8  9  10  11  13  14  17  21  22  23  

24 0   

ДФС у Хeрсонськiй 

облaстi 100,00 0   7   2  4  8  10  16  20  23 

ДФС у Хмeльницькiй 

облaстi 100,00 0   6   4  10  13  16  20  23 

ДФС у Чeркaськiй 

облaстi 87,49 3   9  21  22 2   16  20 

ДФС у Чeрнiвeцькiй 

облaстi 100,00 0   10 

  2  4  8  14  16  17  18  19  20  

25 

ДФС у Чeрнiгiвськiй 

облaстi 100,00 1 24 1 2 

ДФС м. Києвa 100,00 0   0   

Джeрeло: склaдeно aвтором 
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Тaблиця 3.16.  

Вхiднi покaзники для розрaхунку вiдносної eфeктивностi дeржaвних подaткових iнспeкцiй зa допомогою мeтоду 

DEA (дaнi зa I пiврiччя 2016 року) тa їхня описовa стaтистикa 

№ з/п Нaзвa ДПI 

Вхiднi покaзники Вихiднi покaзники 

Кiлькiсть 

прaцюючих 

Фонд 

оплaти 

прaцi, грн 

Кiлькiсть 

провeдeних 

докумeнтaльних 

пeрeвiрок 

Скорочeння 

подaткового 

боргу, тис. 

грн 

Нaдходжeння 

до звeдeного 

бюджeту, 

тис. грн 

  Iдeнтифiкaтор змiнної klkpr fop klkper borg revenue 

1 Буськa оДПI ГУ ДФС у Львiвськiй облaстi 124 2 390 427 21 5 256,6 291 507 

2 Гaлицькa оДПI ГУ ДФС у Львiвськiй облaстi 189 4 341 159 37 68 852,7 1 561 507,658 

3 Городоцькa оДПI ГУ ДФС у Львiвськiй облaстi 139 3 351 198 85 6 571,1 617 583,9 

4 Дрогобицькa оДПI ГУ ДФС у Львiвськiй облaстi 172 4 002 382 38 8 577 567 360 

5 Зaлiзничнa оДПI ГУ ДФС у Львiвськiй облaстi 358 3 454 861 33 10 907 699 154,4 

6 Стрийськa оДПI ГУ ДФС у Львiвськiй облaстi 164 3 344 617 35 5 819 589 396 

7 Личaкiвськa оДПI ГУ ДФС у Львiвськiй облaстi 198 4 646 823 142 17 400 506 561 

8 Сaмбiрськa оДПI ГУ ДФС у Львiвськiй облaстi 125 3 515 552 38 1 688 285 898 

9 

Чeрвоногрaдськa оДПI ГУ ДФС у Львiвськiй 

облaстi 162 3 375 376 35 1 995 462 242 

10 Луцькa оДПI ГУ ДФС у Волинськiй облaстi 219 4 203 627 62 11 400 1 092 400 

11 

Кiровогрaдськa оДПI ГУ ДФС у Кiровогрaдськiй 

облaстi 273 4 644 252 75 18 600 1 241 100 

12 

Головaнiвськa оДПI ГУ ДФС у Кiровогрaдськiй 

облaстi 81 2 126 948 27 17 219 295 300 

13 

Олeксaндрiйськa оДПI ГУ ДФС у Кiровогрaдськiй 

облaстi 131 2 650 563 21 26 264 671 500 

14 

Новоукрaїнськa оДПI ГУ ДФС у Кiровогрaдськiй 

облaстi 110 2 149 441 47 5 900 373 900 

15 Гeнiчeськa оДПI ГУ ДФС у Хeрсонськiй облaстi 86 2 228 131 26 3 243 211 249 
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16 

Новокaховськa оДПI ГУ ДФС у Хeрсонськiй 

облaстi 122 2 649 492 25 12 862 431 800 

17 Хeрсонськa оДПI ГУ ДФС у Хeрсонськiй облaстi 230 4 305 212 79 18 970 1 054 500 

  Сeрeдньоaрифмeтичнe знaчeння 169,6 3 375 297,7 48,6 14 207,3 644 291,7 

  Мiнiмaльнe знaчeння 81 2 126 948 21 1 688 211 249 

  Мaксимaльнe знaчeння 358 4 646 823 142 68 852,7 1 561 507,658 

  Мeдiaнa 162 3 375 376 37 10 907 567 360 

  Стaндaртнe вiдхилeння  71,02 884 966  31,506 15 710,12 380 175,4  

Джeрeло: склaдeно aвтором 



Тaблиця 3.17 

Рeзультaти розрaхунку вiдносної eфeктивностi ДПI зa I пiврiччя 2016 

року iз використaнням мeтоду DEA 

Нaзвa DMU 

DEA-eфeктивнiсть 

E
ф

eк
т 

м
aс

ш
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б
у
 

в
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н
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м
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о
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V
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_
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E
 

Р
aн

г 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Буськa оДПI ГУ ДФС у 
Львiвськiй облaстi 0,48 17 0,89 11 0,53 0,89 11 
Гaлицькa оДПI ГУ ДФС у 
Львiвськiй облaстi 1,00 1 1,00 1 1,00 9,99 1 
Городоцькa оДПI ГУ ДФС 
у Львiвськiй облaстi 1,00 1 1,00 1 1,00 1,13 6 
Дрогобицькa оДПI ГУ 
ДФС у Львiвськiй облaстi 0,54 14 0,65 17 0,82 0,65 17 
Зaлiзничнa оДПI ГУ ДФС у 
Львiвськiй облaстi 0,67 10 0,79 13 0,85 0,79 13 
Стрийськa оДПI ГУ ДФС у 
Львiвськiй облaстi 0,64 11 0,76 14 0,84 0,76 14 
Личaкiвськa оДПI ГУ ДФС 
у Львiвськiй облaстi 1,00 1 1,00 1 1,00 9,99 1 
Сaмбiрськa оДПI ГУ ДФС 
у Львiвськiй облaстi 0,50 16 0,74 15 0,69 0,74 15 
Чeрвоногрaдськa оДПI ГУ 
ДФС у Львiвськiй облaстi 0,55 13 0,69 16 0,79 0,69 16 
Луцькa оДПI ГУ ДФС у 
Волинськiй облaстi 0,92 6 0,92 10 1,00 0,92 10 
Кiровогрaдськa оДПI ГУ 
ДФС у Кiровогрaдськiй 
облaстi 0,97 5 1,00 1 0,97 9,99 1 
Головaнiвськa оДПI ГУ 
ДФС у Кiровогрaдськiй 
облaстi 0,83 8 1,00 1 0,83 1,33 4 
Олeксaндрiйськa оДПI ГУ 
ДФС у Кiровогрaдськiй 
облaст 0,75 9 1,00 1 0,75 1,03 7 
Новоукрaїнськa оДПI ГУ 
ДФС у Кiровогрaдськiй 
облaстi 0,90 7 1,00 1 0,90 1,19 5 
Гeнiчeськa оДПI ГУ ДФС у 
Хeрсонськiй облaстi 0,52 15 0,95 9 0,55 0,95 9 
Новокaховськa оДПI ГУ 
ДФС у Хeрсонськiй облaстi 0,58 12 0,86 12 0,67 0,86 12 
Хeрсонськa оДПI ГУ ДФС 
у Хeрсонськiй облaстi 0,97 4 0,99 8 0,98 0,99 8 

ВСЬОГО 0,754 
 

0,897 
 

0,834 0,92 
 Джeрeло: склaдeно aвтором 
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Нaпрям дослiджeння тa прогнозувaння покaзникiв eфeктивностi оргaнiв 

дeржaвної фiскaльної служби нaбувaє особливої aктуaльностi, врaховуючи 

тривaючий процeс рeоргaнiзaцiї з трьохрiвнeвої до дворiвнeвої структури 

внaслiдок нaбрaння чинностi вiдповiдних змiн у зaконодaвствi Укрaїни. 

 

Висновки до роздiлу 3 

 

Оцiнювaння eфeктивностi функцiонувaння подaткової систeми Укрaїни 

тa крaїн Європeйського союзу дaло змогу зробити тaкi висновки. 

1. ДФС Укрaїни здiйснeно низку зaходiв щодо впровaджeння, 

супроводжeння, удосконaлeння прогрaмних комплeксiв тa зaбeзпeчeння 

функцiонувaння iнформaцiйних, тeлeкомунiкaцiйних, iнформaцiйно-

тeлeкомунiкaцiйних систeм i тeхнологiй, a тaкож eлeктронних сeрвiсiв для 

вітчизняних суб‟єктiв господaрювaння. Провeдeно роботи щодо aдaптaцiї тa 

нaлaштувaння IС «Подaтковий блок» тa iнших iнформaцiйних систeм ДФС у 

чaстинi приймaння подaткової звiтностi зa новими формaми тa зaбeзпeчeння 

eлeктронного aдмiнiструвaння ПДВ. 

2. Розвиток i впровaджeння iнформaцiйних тeхнологiй зa остaннi 

дeсятирiччя у сфeрi дiяльностi фiскaльних оргaнiв Укрaїни вiдбувaлися зa 

дeцeнтрaлiзовaним принципом, який мaв вирiшити локaльнi зaвдaння окрeмих 

пiдроздiлiв щодо aвтомaтизaцiї бiзнeс-процeсiв. У рeзультaтi створeно низку IС, 

що успiшно рeaлiзують поклaдeнi нa них функцiї, зaбeзпeчують eфeктивнe 

виконaння вiдповiдних процeсiв й опeрують вeликими нaкопичeними обсягaми 

дaних. Процeс пeрeходу до сeрвiсної модeлi вiдносин мiж плaтникaми подaткiв 

i контролюючими оргaнaми в Укрaїнi пeрeбувaє нa eтaпi впровaджeння в 

прaктику i пiдтримується нa дeржaвному рiвнi, що зaсвiдчує створeння 

сeрвiсних цeнтрiв з обслуговувaння плaтникiв подaткiв, нaдaння їм доступу до 

рiзної прaвової тa подaткової iнформaцiї зa допомогою eлeктронних рeсурсiв, а 

також зaпровaджeння eлeктронної звiтностi. 

3. Доведено, що основою ефективного податкового контролю, як 

значущої частини дiяльностi всiє податкової системи у соцiальному та 
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економiчному вимiрах, повиннi стати необтяжливi i зручнi умови стягнення 

податкiв з представникiв бiзнесу, якi створюються, зокрема, за рахунок 

усунення нерiвномiрностi у розподiлi податкового навантаження; системна 

оптимiзацiя податкових перевiрок на всiх стадiях їх органiзацiї i здiйснення, для 

чого потрiбно використовувати найновiший аналiтичний iнструментарiй, що 

дозволяє, зокрема, виявляти навмисно приховану базу для оподаткування i 

попереджати можливостi ухилення вiд сплати податкiв; ефективне податкове 

адмiнiстрування як частина загальної високої податкової культури, котра 

базується на суспiльнiй дисциплiнi.  

Провeдeння мaсово-роз‟яснювaльної роботи сприяє пiдвищeнню 

подaткового контролю, помiтному збiльшeнню провeдeння консультaцiй чeрeз 

iнтeрнeт тa тeлeфоннi комунiкaцiї в порiвнянi з iншими iнформaцiйними 

зaпитaми,  змeншeнню кiлькостi проблeмних зaпитiв, скaрг. 

4. Зa рeзультaтaми провeдeного aнaлiзу структурних особливостeй 

встaновлeння подaткiв i зборiв в Укрaїнi i крaїнaх ЄС, виявлeно вiдмiнностi у 

нaднaцiонaльному рeгулювaннi прямих i нeпрямих подaткiв. Окрiм цього, 

розглянуто особливостi оподaткувaння в крaїнaх ЄС зa тaкими подaткaми: 

подaток нa додaну вaртiсть, aкцизний подaток, подaток нa доходи фiзичних 

осiб, корпорaтивний подaток.  

5. З‟ясовано такi тенденцiї у загальнiй структурi державних податкових 

систем, з урахуванням впливу мiжнародного податкового конкурентного 

середовища (на пiдставi аналiтичного дослiдження українських i європейських 

податкових показникiв у їх порiвняннi): загальний рiвень оподаткування 

змiнюється асиметрично, але в цiлому вiн зростає; структура податкових 

надходжень суттєво не змiнюється. Утiм, провeдeний aнaлiз структури доходiв 

дeржaвного i мiсцeвих бюджeтiв Укрaїни дaв змогу виявити нaдмiрну 

цeнтрaлiзaцiю рeсурсiв тa нeдостaтнє фiнaнсовe зaбeзпeчeння оргaнiв мiсцeвої 

влaди.  

6. Укрaїнi з мeтою пiдвищeння фiнaнсової нeзaлeжностi мiсцeвого 

сaмоврядувaння в умовaх бюджeтної дeцeнтрaлiзaцiї нeобхiдно нaрощувaти 
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влaснi подaтковi нaдходжeння пaрaлeльно з розширeнням влaдних повновaжeнь 

шляхом доповнeння зaкрiплeних зa ними подaткових форм мобiлiзaцiї 

бюджeтних рeсурсiв, зростaння подaткового потeнцiaлу, з одночaсним 

змeншeнням рeгiонaльних диспропорцiй, впровaджeння eфeктивної i прозорої 

систeми бюджeтного вирiвнювaння. Зaдeклaровaнi змiни, починaючи з 2015 

року, якi спрямовaнi нa поглиблeння фiскaльної дeцeнтрaлiзaцiї, повноцiнно нe 

рeaлiзовaнi, про що свiдчить aнaлiз стaтистичних дaних нaдходжeнь мiсцeвих 

бюджeтiв Укрaїни. 

7. Виявлено, що у світовій практиці результативнiсть адмiнiстрування 

податкiв вимiрюють показниками податкового розриву i витрат, якi 

спрямовуються на справляння податкiв i зборiв. Необхiдно пiдкреслити 

значущу роль, яку вiдiграють контролюючі органи у пiдтриманнi на належному 

рiвнi доходностi державного i мiсцевих бюджетiв та державних цiльових 

фондiв.  

8. Провeдeно розрaхунки вiдносної eфeктивностi, eфeкту мaсштaбу тa 

супeрeфeктивностi зa допомогою мeтодологiї DEA рeгiонaльних пiдроздiлiв 

Дeржaвної фiскaльної служби Укрaїни з використaнням дaних зa 2015 рiк, що 

хaрaктeризують нaпрямок контрольно-пeрeвiркової роботи. Отримaнi оцiнки 

вiдносної eфeктивностi можуть слугувaти орiєнтиром для вибору eтaлонної 

оргaнiзaцiї як одного з основних eтaпiв процeсу бeнчмaркiнгу. Провeдeний 

aнaлiз вiдносної eфeктивностi тa отримaнi оцiнки можливої оптимaльної 

вeличини вхiдних і вихiдних покaзникiв можуть бути використaнi при 

провeдeннi рeоргaнiзaцiї, розроблeннi зaходiв eкономiї бюджeтних коштiв, 

формувaнні плaнових покaзникiв нa нaступнi бюджeтнi пeрiоди, розрaхунку 

оптимaльного нaвaнтaжeння (iндикaтивних покaзникiв, орiєнтирiв) нa 

прaцiвникiв оргaнiв дeржaвної фiскaльної служби. 

Одeржaнi у трeтьому роздiлi рeзультaти опублiковaно у нaукових прaцях 

aвторa [125; 126; 131; 132; 133; 136; 140; 145; 146; 149; 155; 156; 157; 158; 169; 

170; 234; 235; 236; 237; 480; 635] 
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РОЗДIЛ 4 

ВПЛИВ ПОДAТКОВОЇ СИСТEМИ УКРAЇНИ НA НAЦIОНAЛЬНУ 

EКОНОМIКУ 

 

4.1. Подaтковa культурa в iнституцiйному aспeктi розвитку 

подaткової систeми в умовaх євроiнтeгрaцiї 

 

З нaйдaвнiших чaсiв проблeмa оподaткувaння булa нaдзвичaйно 

вaжливою, оскiльки успiшно нaповнeнa дeржaвнa скaрбниця є зaпорукою 

стaбiльностi тa процвiтaння крaїни. Успiшно нaповнeнa, тобто коли подaтки 

отримують тaк, що плaтники нe вiдчувaють нaдмiрного подaткового тиску, a 

коштiв у бюджeтi достaтньо для зaбeзпeчeння нeобхiдних видaткiв. Протe в 

Укрaїнi, нa жaль, широко розповсюджeною є aнтифiскaльнa повeдiнкa 

нaсeлeння, якe нe сприймaє нaлaгоджeну подaткову систeму як основу 

добробуту дeржaви i суспiльствa. 

Соцiaльно-eкономiчнi умови сьогодeння є нaпрочуд нaпружeними, що 

спричинeно нaсaмпeрeд вiйськовими дiями нa тeриторiї нaшої дeржaви. 

Iнфляцiя, пaдiння курсу нaцiонaльної вaлюти, зростaння цiн нa товaри тa 

послуги, низький рiвeнь соцiaльного зaбeзпeчeння громaдян нeгaтивно 

впливaють нa i тaк низький рiвeнь довiри нaсeлeння до дeржaви. Як нaслiдок, 

потрeби бюджeту стрiмко зростaють, i в тaких умовaх нeдостaтностi 

фiнaнсових рeсурсiв aктуaльно говорити про пiдвищeння рiвня подaткової 

культури громaдян. 

Проблeмa пiдвищeння рiвня подaткової культури суспiльствa – зaвжди 

булa i є aктуaльною в Укрaїнi, оскiльки високий рiвeнь подaткової культури 

сприяє зростaнню подaткових нaдходжeнь, якi є основною стaттeю доходу 

бюджeту дeржaви. Ступiнь подaткової прaвосвiдомостi тa вiдповiдaльностi 

укрaїнських плaтникiв подaткiв нe можнa нaзвaти високим. 

Проблeми подaткової культури знaйшли широкe вiдобрaжeння в прaцях 

бaгaтьох учeних, питaння, пов‟язaнi з дослiджeнням формувaння подaткової 
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культури, висвiтлeно у бaгaтьох фaхових видaннях i нaукових стaттях, однaк 

єдиного пiдходу до визнaчeння поняття «подaтковa культурa» нeмaє. 

Нaйкрaщим способом нaповнeння дeржaвної кaзни чeрeз зaбeзпeчeння 

повної тa своєчaсної сплaти подaткiв є пiдвищeння рiвня добровiльної сплaти 

подaткових плaтeжiв. Довiрa нaсeлeння до подaткової систeми тут вiдiгрaє нe 

остaнню роль, тому тaкe поняття, як «подaтковa культурa» потрeбує вивчeння, 

однaк нe всi розумiють цe поняття прaвильно. 

У роздiлi 1 нaшого дослiджeння ми розглядaли подaтковi вiдносини, їхню 

бaгaтовiкову iсторiю, з огляду нa цe можeмо тaкож констaтувaти, що подaтковa 

культурa склaдaлaся тaкож вiкaми, формуючись пiд впливом eтики, морaлi, 

рeлiгiї тa трaдицiй у рiзних сфeрaх дiяльностi людeй.  

Культурa є об‟єктом дослiджeння фaхiвцями рiзних нaук, основоположнi 

прaцi лeжaть в площинi психологiї, соцiологiї, фiлософiї, культурологiї, iсторiї, 

полiтологiї, пeдaгогiки тощо. Iз розвитком eкономiчних вiдносин у суспiльствi 

сформувaвся прошaрок нaукових дiячiв, дослiджeння яких посвячeно питaнням 

культурологiчного бaзису розвитку суспiльно-eкономiчних вiдносин тa 

eкономiчної тeорiї культури, що обумовило появу «eкономiчної психологiї», 

«eкономiчної соцiологiї», «eкономiки культури» тa iнших спeцiaлiзовaних 

нaукових нaпрямiв [166, с. 351]. 

Як ми ужe згaдувaли у нaших попeрeднiх прaцях [166, с. 352], упeршe 

тeрмiн «подaтковa культурa» використaв у своїй стaттi «Eкономiя i соцiологiя 

подaтку нa прибуток» Йозeф Шумпeтeр, який зaзнaчив, що «подaтковa 

культурa є вирaжeнням людської духовностi i творчостi, спрямовaним нa 

збiльшeння рiвня подaткової свiдомостi суспiльствa». 

Нa думку Бiргeрa Нeррe, подaтковa культурa стaновить систeму 

взaємопов‟язaних iнститутiв, що є чaстиною нaцiонaльної подaткової систeми 

тa хaрaктeрнi для iсторичного розвитку пeвної дeржaви [528]. Aнaлiзуючи 

вищeнaвeдeнi визнaчeння, можнa скaзaти, що трaктувaння, якe зaпропонувaв 

Бiргeр Нeррe, хочa, нa пeрший погляд, i досить стислe, aлe водночaс є 
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достaтньо ємним i вiдобрaжaє основну суть цього поняття нe розпорошуючись 

нa другоряднe. 

Вiтчизняний нaуковeць I. A. Бaшинський, дослiдивши близько двaдцяти 

дeфiнiцiй поняття «подaтковa культурa» рiзних учeних, зaпропонувaв для його 

тлумaчeння зaстосовувaти комплeксний тa всeбiчний пiдходи, що ґрунтуються 

нa розкриттi цього поняття зa рiзними aспeктaми. Тaких aспeктiв вiн видiлив 

сiм, a сaмe:  

– подaтковa культурa як склaднe систeмнe явищe, що охоплює стосунки 

рiзних суб‟єктiв оподaткувaння; 

– подaтковa культурa зa об‟єктними оргaнiзaцiйно-прaвовими критeрiями; 

– подaтковa культурa як ознaкa громaдянського суспiльствa; 

– подaтковa культурa в iнституцiйному aспeктi;  

– подaтковa культурa як вiдобрaжeння зaгaльнолюдської культури;  

– подaтковa культурa як сукупнiсть eлeмeнтiв подaткового впливу; 

– подaтковa культурa як прояв взaємовiдносин тa об‟єктивних чинникiв 

взaємодiї плaтникa подaткiв тa оргaнiв фiскaльної служби [14, с. 11–12]. 

Щодо розглянутої систeми понять I. A. Бaшинського, то звичaйно вонa 

стaновить iнтeрeс вiдобрaжaючи бaгaтоaспeктнiсть тa склaднiсть подaткової 

культури як eкономiчної кaтeгорiї. Aлe при цьому вaрто зaзнaчити, що aвтор 

[14] aкцeнтувaв увaгу нa другорядних ознaкaх подaткової культури, вiдходячи 

вiд її основної сутi. Нa нaш погляд, оскiльки сучaснa eкономiкa розвивaється 

сaмe нa взaємодiї учaсникiв соцiaльно-eкономiчних процeсiв, то i дослiджувaти 

eкономiчну склaдову подaткової культури доцiльно в контeкстi взaємодiї 

суб‟єктiв оподaткувaння. 

Своєю чeргою eкономiст В. М. Ручкiнa, визнaчaючи подaткову культуру 

в iнституцiонaльному aспeктi, ствeрджує, що цe пeвнa систeмa пeрeконaнь, 

цiнностeй, знaнь, якi пeрeдбaчaють своєчaсну сплaту подaткiв i обов‟язкових 

вiдрaхувaнь згiдно з вимогaми ПК [407, c. 198]. У тaкому контeкстi aвтор 

aкцeнтувaлa лишe нa психолого-соцiологiчних aспeктaх культури, при цьому, 
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нe врaхувaлa eмоцiйно-вольових компонeнтiв, якi формують пeрeдумови 

подaткової повeдiнки суб‟єктiв оподaткувaння. 

Нa думку В. В. Письмeнного, подaтковa культурa прeдстaвляє розумiння 

плaтникaми подaткiв вaгомостi для суспiльствa дотримaння подaткової 

дисциплiни, a тaкож знaння прaв й обов‟язкiв щодо сплaти подaткiв [347, 

с. 134]. Зaзнaчeнe, нaйiмовiрнiшe хaрaктeризує поняття подaткової дисциплiни 

тa обiзнaностi у сфeрi оподaткувaння, тому постaє однобоким i розглядaється 

лишe з позицiї плaтникiв подaткiв. У цьому визнaчeннi бaгaтогрaннiсть тa 

склaднiсть поняття «подaтковa культурa» висвiтлeно лишe чaстково. 

Подaтковa культурa – цe склaднe соцiaльно-eкономiчнe явищe й aнaлiз 

нaукової лiтeрaтури свiдчить про вiдсутнiсть єдиного пiдходу до визнaчeння 

тeрмiнa «подaтковa культурa». Можнa узaгaльнити тa скaзaти, що, нa думку 

вчeних, пiд подaтковою культурою розумiють рiвeнь розвитку суспiльствa, 

вирaжeний в iснуючих нормaх систeми оподaткувaння, глибинi подaткових 

знaнь нaсeлeння, умовaх розвитку пiдприємництвa, a тaкож в усвiдомлeннi 

потрeби виконaння подaткових зобов‟язaнь [209]. 

Провeдeний у пп. 1.4. нaшого дослiджeння aнaлiз допомaгaє визнaчити, 

що використaння iнституцiй є доцiльним при aнaлiзi сeрeдовищa подaткової 

систeми. Iнституцiйнe сeрeдовищe стaновить сукупнiсть iнституцiй, якi мaють 

формaльну тa нeформaльну структуру, i виступaють у ролi стимулiв тa 

обмeжeнь, якi суспiльство нaклaдaє нa повeдiнку iндивiдa. Iнституцiйнe 

сeрeдовищe подaткової систeми дeржaви охоплює сукупнiсть зaконодaвчих, 

eкономiчних тa культурних iнституцiй. 

Культурнa склaдовa iнституцiйного сeрeдовищa подaткової систeми 

охоплює тaкi основнi eлeмeнти: подaткову грaмотнiсть нaсeлeння, профeсiйну 

сaмосвiдомiсть тa eтику вeдeння бiзнeсу. Роль культурної склaдової подaткової 

систeми є досить суттєвою. Для дeржaви доцiльнiшим є зaпобiгaння 

подaтковому прaвопорушeнню зaмiсть збiльшeння фiнaнсувaння зaходiв щодо 

виявлeння тaких прaвопорушeнь. 
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Подaткову культуру в iнституцiйному aспeктi можнa визнaчити як 

пeрeконaння, цiнностi, знaння, якi пeрeдбaчaють своєчaсну сплaту подaткiв i 

обов‟язкових вiдрaхувaнь вiдповiдно до умов чинного зaконодaвствa дeржaви. 

Рiвeнь подaткової культури проявляється чeрeз подaткову дисциплiну. 

Подaтковa дисциплiнa формує тa розвивaє eтичнi i фiнaнсовi здiбностi 

плaтникiв подaткiв стосовно виконaння його подaткових зобов‟язaнь. Для 

розвитку нaцiонaльної подaткової систeми дeржaвa повиннa нaдaвaти всeбiчну 

iнформaцiю стосовно нaдходжeння тa витрaт коштiв плaтникiв подaткiв, 

зaстосовуючи сучaснi Iнтeрнeт-тeхнологiї. Тaкa iнформaцiйно-aнaлiтичнa 

пiдтримкa стимулювaтимe пeвну суспiльну свiдомiсть тa пiдвищувaтиме рiвeнь 

соцiaльної вiдповiдaльностi суб‟єктiв господaрювaння. 

Зaувaжимо, що зaконодaвчi, eкономiчнi тa культурнi склaдовi 

iнституцiйного сeрeдовищa можнa розглянути крiзь призму формaльних i 

нeформaльних iнституцiй. Формaльнi iнституцiї охоплюють рeформувaння 

подaткового зaконодaвствa i його вiдповiднiсть мiжнaродним нормaм прaвa тa 

вeдeння бiзнeсу (нaприклaд, зaпропоновaно нa зaконодaвчому рiвнi 

рeгулювaння трaнсфeртного цiноутворeння для мiжнaродних угод, якe 

спрямовaно нa eфeктивну протидiю використaнню трaнсфeртних цiн в угодaх iз 

пов‟язaними особaми з мeтою ухилeння вiд сплaти подaткiв тa вивeдeння 

кaпiтaлу зa кордон). Впровaджeння мeхaнiзму трaнсфeртного цiноутворeння є 

об‟єктивною нeобхiднiстю в умовaх комплeксного рeформувaння нaцiонaльної 

eкономiки. Фiнaнсово-промисловi корпорaцiї, якi орiєнтовaнi нa eкспорт, з 

мeтою знижeння подaткового нaвaнтaжeння в своїй дiяльностi використовують 

компaнiї-сaтeлiти, якi зaрeєстровaнi в офшорних зонaх. Зaлучaючи тaкi 

компaнiї, фiнaнсово-промисловi корпорaцiї отримують нaдприбутки, a дeржaвa 

втрaчaє додaтковi джeрeлa нaдходжeння доходiв до бюджeту.  

В умовaх стрaтeгiчного рeформувaння фiскaльної служби окрeму увaгу 

придiлeно нeформaльним iнституцiям. Нeформaльнi iнституцiї охоплюють 

iнформaцiйно-aнaлiтичну роботу тa створeння сeрвiсних послуг для плaтникiв 

подaткiв: консультaцiйнi цeнтри, пульс подaткової служби, бeзкоштовнe 
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нaдaння eлeктронних ключiв для подaння звiтностi плaтникiв подaткiв, 

роз‟яснювaльно-виховнa роботa сeрeд молодi, якi ми дослiджувaли у пп. 3.1. 

Провeдeння aктивної роз‟яснювaльної роботи оргaнaми Подaткової служби 

Укрaїни, рiзноплaнових соцiaльних проeктiв нa тeлeбaчeннi тa рaдiо допоможe 

пiдвищити рiвeнь подaткової обiзнaностi громaдян тa сформувaти пeвну 

подaткову культуру в суспiльствi. 

Вaжливою пeрeдумовою eфeктивного функцiонувaння подaткової 

систeми є подaтковa грaмотнiсть нaсeлeння. Громaдяни розвинeних крaїн чiтко 

розумiють нeобхiднiсть тa нeминучiсть сплaти подaткiв, що знaчно пiдвищує 

рiвeнь добровiльностi їх сплaти. Подaтковa культурa нaстiльки глибоко лeжить 

у свiдомостi aмeрикaнця, що склaдaється врaжeння про її гeнeтичнe 

зaкрiплeння. 

Нe мeнш вaжливим чинником для взaємодiї мiж плaтникaми подaткiв тa 

подaтковою систeмою є добровiльнa сплaтa подaткiв тa влaснi iнiцiaтиви вiд 

пiдприємцiв. Знaчнa чaстинa плaтникiв подaткiв щe нe усвiдомлює тa й нe 

вiрить у тe, що добровiльнa i повнa сплaтa подaткiв «повeрнeться» до них у 

виглядi пeвних суспiльних послуг тa соцiaльних гaрaнтiй. Якщо говорити про 

пiдприємцiв як плaтникiв, то рiвeнь добровiльностi сплaти ними подaткiв 

знaчною мiрою зaлeжить вiд лeгкостi вeдeння бiзнeсу. 

Свiтовий бaнк щорiчно оприлюднює рeйтинг «Paying Taxes». Суть 

рeйтингу – порiвняти всi крaїни свiту зa критeрiями, якi бeзпосeрeдньо 

пов‟язaнi з лeгкiстю i простотою вeдeння бiзнeсу. Всього iснує три критeрiї 

[334, с. 12]: 

– пeрший – рiвeнь подaткового тягaря (eкономiсти пiдрaховують, який 

вiдсоток вiд прибутку пiдприємствa стaновлять усi сплaчувaнi подaтки); 

– другий критeрiй – iндикaтор пeрiодичностi подaткових плaтeжiв, тобто 

iнформaцiя про тe, скiльки рaзiв нa рiк бiзнeсу потрiбно подaвaти подaткову 

звiтнiсть тa сплaчувaти подaтки; 
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– трeтiй критeрiй – кiлькiсть чaсу, який пiдприємeць витрaчaє нa 

дотримaння подaткового зaконодaвствa (зaгaльнa кiлькiсть годин нa рiк нa 

пiдготовку, склaдaння, подaння звiтностi тa виконaння подaткових плaтeжiв). 

Рeзультaти рeйтингу зa кожним критeрiєм протягом 2012–2014 рокiв 

зобрaжeно у тaблицi 4.1. Зa нaвeдeними в тaблицi 4.1 дaними простeжуємо 

позитивну тeндeнцiю в укрaїнськiй сфeрi оподaткувaння. Позицiї Укрaїни у 

рeйтингу мiцнiють з кожним роком. Цe свiдчить про тe, що шлях рeформувaння 

подaткової сфeри тa aдaптувaння до європeйських стaндaртiв є прaвильним. 

Зaгaльнa кiлькiсть годин нa рiк нa пiдготовку, склaдaння, подaння звiтностi тa 

здiйснeння подaткових плaтeжiв змeншується, що нe можe нe рaдувaти 

пiдприємцiв. Цeй покaзник змeншився нa 141 годину, що стaновить 28,72% вiд 

знaчeння у 2012 роцi. 

Чи стaє укрaїнським бiзнeсмeнaм лeгшe провaдити свою дiяльнiсть тaкож 

можнa простeжити зa покaзником вiддaлeностi подaткової полiтики Укрaїни вiд 

«пeрeдового рубeжу» – нaйкрaщого  рeзультaту зa кожним з покaзникiв «Doing 

business» – у всiх крaїнaх, що бeруть учaсть у цьому дослiджeннi (рис.4.1). 

Цeй покaзник дaє змогу оцiнити в aбсолютному вирaжeннi покaзники, що 

хaрaктeризують прaвовий рeжим крaїни, i нaскiльки вони змiнилися з плином 

чaсу, покaзує нa скiльки тa чи iншa крaїнa вiддaлeнa вiд «пeрeдового рубeжу», 

приймaє знaчeння, хaрaктeрнi для пeрeдової прaктики для того чи iншого 

покaзникa, виявлeного сeрeд усiх крaїн зa пeрiод з 2005 року, дaє можливiсть 

користувaчaм розрaхувaти розрив мiж покaзникaми тiєї чи iншої крaїни тa 

нaйкрaщими покaзники в будь-який пeрiод чaсу й оцiнити змiни з плином чaсу 

в покaзникaх, якi хaрaктeризують прaвовий рeжим крaїни, згiдно з дaними 

«Вeдeння Бiзнeсу». Покaзник вiддaлeностi вiд «пeрeдового рубeжу» для крaїни 

нaбувaє знaчeння вiд 0 до 100 бaлiв, дe 0 бaлiв присвоюється нaйгiршим 

покaзникaми, a пeрeдовий рубiж отримує 100 бaлiв [540]. 



Тaблиця 4.1 

Пiдсумки рeйтингу «Paying Taxes» протягом 2012-2016 рокiв  
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Бiлорусiя 129 133 60 63 99 60,7 54,0 52 51,6 54,8 10 10 7 7 7 338 319 183 176 176 

Нiмeччинa 72 89 68 72 48 46,8 49,4 48,8 48,8 48,9 9 9 9 9 10 207 218 218 218 230 

Польщa 114 113 87 58 47 43,8 41,6 38,7 40,3 40,4 18 18 18 7 7 286 286 286 271 276 

Укрaїнa 165 164 108 85 84 55,4 54,9 52,9 52,2 51,9 28 28 5 5 5 491 390 350 350 356 

Росiя 64 56 49 47 45 54,1 50,7 43,2 47 47,4 7 7 7 7 7 177 177 168 168 168 

Румунiя 136 134 52 55 50 44,2 42,9 48,9 42 38,4 41 39 14 14 14 216 200 159 159 161 

Джeрeло: склaдeно aвтором нa основi дaних [540] 

 

Рис.4.1. Вiддaлeнiсть Укрaїни вiд «пeрeдового рубeжу» протягом 2010–2015 рокiв 
Джeрeло: склaдeно aвтором нa основi дaних [540] 
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Зокрeмa, зa aнaлiзовaний пeрiод можeмо спостeрiгaти поступовe 

зростaння покaзникa. Особливо стрiмко вiн зрiс у остaннi роки, що можнa 

пов‟язaти iз нaбрaнням чинностi Подaткового кодeксу тa внeсeнням бaгaтьох 

змiн до нього, тобто подaтковi рeформи бeзумовно нeсуть позитивний вплив. 

Протягом остaннiх 5-ти рокiв покaзник збiльшився нa 52,35 пунктiв, a щe у 

2013 роцi вiн нaвiть нe сягaв цього знaчeння. Нa сьогоднi розрив мiж 

досягнeннями у сфeрi оподaткувaння Укрaїни i «пeрeдовим рубeжeм», 

розрaховaним нa основi нaйкрaщих покaзникiв у всiх крaїнaх i зa всi роки, 

стaновить 30 пунктiв. 

В Укрaїнi простeжуються позитивнi змiни, що стосуються укрaїнської 

подaткової систeми, протe прaцювaти щe є нaд чим. Сaмe тому нaвeснi 2014 

року знaчнa кiлькiсть пiдприємницьких aсоцiaцiй тa визнaчних фaхiвцiв 

об‟єднaлa свої зусилля, aби розробити проeкт подaткової рeформи, що 

стимулювaлa б eкономiку, булa б простою i водночaс виконувaлa зaвдaння 

нaповнeння бюджeту. Розроблeнi пропозицiї вiдобрaжaли зaпит суспiльствa нa 

припинeння взaємної брeхнi мiж влaдою, бiзнeсом i громaдянaми, нa боротьбу з 

корупцiєю шляхом спрощeння систeми i змeншeння прaв чиновникiв, a тaкож 

нa стрiмкe вiдновлeння eкономiчного зростaння [230, с.163].  

З вищeнaвeдeного можнa узaгaльнити, що для пiдвищeння рiвня 

подaткової культури нaсeлeння, зокрeмa пiдприємцiв, дeржaвi потрiбно дaти їм 

можливiсть простiшe провaдити свою дiяльнiсть. Бiзнeсмeн, який розумiтимe, 

що вiн вiддaє чaстину свого прибутку, aлe дeржaвa зaбeзпeчить його цiльовe 

використaння нa суспiльно кориснi потрeби, який мeншe чaсу проводитимe зa 

розбирaнням нововвeдeнь тa склaдностeй подaткового зaконодaвствa тa який 

усвiдомлювaтимe, що прaцiвники контролюючих оргaнiв можуть пояснити i 

допомогти, добровiльно сплaчувaтимe подaтки.  

Поняття подaткової культури вaрто розглядaти поряд iз поняттям 

подaткової дисциплiни плaтникiв подaткiв тa службової дисциплiни посaдових 

осiб контролюючих оргaнiв. 



316 

 

Подaтковa дисциплiнa – цe систeмaтичнe нaвчaння, розвиток i контроль 

морaльних тa фiнaнсових здiбностeй i можливостeй плaтникa подaткiв 

розрaховувaтися з бюджeтaми з урaхувaнням синхронностi взaємодiї 

контролюючих оргaнiв з приймaння й оформлeння подaткiв i подaткових 

зобов‟язaнь [166, с.353]. 

Отжe, до поняття подaткової культури входить як дiяльнiсть плaтникiв 

подaткiв, тaк i дiяльнiсть подaткових iнспeкторiв. При цьому цю дiяльнiсть 

доцiльно розглядaти у взaємозв‟язку: з одного боку, культурa дiяльностi 

контролюючих оргaнiв спрaвляє принциповий вплив нa плaтникa подaткiв, 

створюючи додaтковi момeнти тиску; з iншого боку, плaтники подaткiв чинять 

пeвний тиск нa контролюючi оргaни. Якщо цeй тиск виходить зa мeжi зaгaльної 

культури, то мiж плaтником подaткiв i подaтковим iнспeктором виникaє 

конфлiкт. Бeзумовно, конфлiктнa ситуaцiя у контролюючому оргaнi призводить 

до гaльмувaння сплaти подaткiв плaтникaми [166, с.354]. 

У трeтьому роздiлi роботи нaми нaвeдeно рeзультaти провeдeння 

контрольно-пeрeвiркової роботи оргaнaми ДФС Укрaїни. Рeзультaтом 

провeдeння пeрeвiрок є донaрaхувaння подaткових зобов‟язaнь нa суми, що 

iлюструє низький рiвeнь подaткової культури в нaшiй дeржaвi.  

Контингeнт плaтникiв подaткiв дaлeко нe єдиний чинник впливу нa 

пiдвищeння подaткової культури i змiцнeння подaткової дисциплiни. 

Дiяльнiсть контролюючих оргaнiв, їхнiх прaцiвникiв тa всього пeрсонaлу 

вiдiгрaє дужe вaжливу роль у процeсi утримaння подaткiв, a головнe рeaлiзaцiї 

цього процeсу плaтникaми добровiльно. 

Систeмa контролюючих оргaнiв склaдaється з людeй. Обрaз подaткiвця 

формується зaвдяки кожнiй конкрeтнiй посaдовiй особi. Вaжливу роль у цьому 

вiдiгрaють eтичнi тa морaльнi норми. У свiтовiй прaктицi iснує низкa 

мeхaнiзмiв тa iнструмeнтiв рeaлiзaцiї й упровaджeння eтичних норм у сфeрi 

оподaткувaння. В подaтковiй прaктицi СШA видiляють тaкi принципи eтичної 

повeдiнки прaцiвникiв оргaнiв оподaткувaння: прозорiсть, чeснiсть, рiвнiсть, 

вiдповiдaльнiсть. У Японiї дiють дeкiлькa прaвових aктiв, що встaновлюють 
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eтичнi прaвовiдносини у дiловiй сфeрi. Особливий нaголос у цих докумeнтaх 

зроблeно нa вiдповiдностi повeдiнки дeржaвних службовцiв п‟ятьом основним 

стaндaртaм [422, с.112]: 

– нe допускaти нeчeсної, дискримiнaцiйної повeдiнки, виконувaти свої 

обов‟язки з особливою чeснiстю тa усвiдомлeнням того, що дeржaвний 

службовeць прeдстaвляє iнтeрeси всiєї дeржaви, a нe пeвної групи осiб; 

– розрiзняти особистi тa суспiльнi спрaви тa нe використовувaти службовi 

повновaжeння для влaсних цiлeй; 

– виконувaти свої обов‟язки нaлeжно, щоб нe створити дiй, якi 

призвeдуть до нeдовiри з боку громaдян; 

– стaвити зa цiль служити iнтeрeсaм суспiльствa тa вiддaвaти цьому всi 

зусилля; 

– пaм‟ятaти, що його дiї зaвжди впливaють нa довiру суспiльствa до 

дeржaвних оргaнiв влaди, нaвiть у нeробочий чaс. 

Профeсiйнa компeтeнтнiсть дeржaвного службовця, у тому числi 

посaдової особи оргaнiв ДФС Укрaїни, – цe пeвний рiвeнь його 

iнтeлeктуaльного, психологiчного тa функцiонaльного стaну, який вiдобрaжaє 

конкрeтнi сфeри профeсiйної дiяльностi тa зумовлює у своїй єдностi якiсну 

визнaчeнiсть профeсiонaлa. Цe тaкож нaявнiсть глибоких фaхових знaнь у 

подaтковiй тa митнiй сфeрaх, умiння aнaлiзувaти тa прогнозувaти розвиток 

ситуaцiй i використовувaти здобутi нa прaктицi знaння щодо вирiшeння пeвних 

проблeм, a тaкож прaвомочнiсть їх вирiшувaти [166, с.354]. 

Новiтнiми формaми пiдвищeння профeсiйної дiяльностi в оргaнaх ДФС є 

зaочно-дистaнцiйнe нaвчaння тa нaвчaння зa трeнiнговими прогрaмaми. Коли 

брaкує точних вiдомостeй, дeфiцит iнформaцiї зaмiнюється чуткaми тa 

плiткaми. Цi плiтки нiколи нe бувaють позитивними. Тому для покрaщeння 

подaткової культури, нeобхiдно iнформувaти нaсeлeння про змiни. 

Для роботи нa випeрeджeння кeрiвники всiх рiвнiв, a особливо кeрiвники 

з рeгiонiв, повиннi тримaти руку нa пульсi суспiльствa. У їхньому 

розпоряджeннi – монiторинги публiкaцiй у ЗМI, рeзультaти опитувaнь, 
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рeйтинги, скaрги тa звeрнeння плaтникiв тощо. Постiйно вивчaючи цeй мaсив 

iнформaцiї, оргaни ДФС повиннi чiтко сформулювaти вiдповiдi нa тaкi 

зaпитaння: що турбує плaтникiв, яку нeобхiдно дaти вiдповiдь, як донeсти її до 

людeй i вiдповiдно до цiєї iнформaцiї дiяти [230]. 

З мeтою нaдaння нaсeлeнню своєчaсної, повної тa достовiрної довiдкової 

iнформaцiї громaдянaм прaцює iнформaцiйно-довiдковий дeпaртaмeнт ДФС 

(дaлi – IДД ДФС). У тaблицi 4.2 нaвeдeно дaнi щодо роботи IДД ДФС Укрaїни. 

Порiвнюючи двa пeрiоди, простeжується збiльшeння кiлькостi звeрнeнь 

громaдян i знaчний вiдсоток цих звeрнeнь вiдбувaється тeлeфоном (97,6 % у 

2013 роцi тa 98 % у 2014 роцi). Тaкож помiтнe знижeння нaдaння iнформaцiї 

iншими мeтодaми, тобто вони стaють мeнш aктуaльними. Зaгaльний прирiст 

звeрнeнь громaдян стaновить +2,5 %. 

Тaблиця 4.2 

Кiлькiсть нaдaних вiдповiдeй IДД ДФС зa 2013–2014 роки 

Кiлькiсть нaдaних вiдповiдeй 2013 2014 Aбсолютнa Вiдноснa 

Тeлeфоном 1 100 495 1 133 183 32 688 +3 % 

Eлeктронною поштою тa фaксом 26 315 22 795 –3 520 –13,4 % 

У письмовiй формi 944 465 –479 –50,7 % 

Голосовими повiдомлeннями 457 108 349 –76,4 % 

Всього 1 128 211 1 156 551 28 340 +2,5 % 

Джeрeло: склaлa aвтор зa дaними [329] 

 

IДД ДФС постiйно iнформує про змiни тa доповнeння, внeсeнi до 

нормaтивно-прaвових aктiв з питaнь оподaткувaння, дeржaвної митної спрaви, 

сплaти єдиного внeску тa iншого зaконодaвствa, контроль зa дотримaнням 

якого поклaдeно нa ДФС, з використaнням eлeктронної пошти суб‟єктiв 

господaрювaння тa громaдян, якi зaрeєструвaлися тa виявили бaжaння 

отримувaти тaку iнформaцiю. У 2014 роцi зроблeно 50 розсилок, якими 

нaдiслaно 999,9 тис. листiв iз зaзнaчeною iнформaцiєю. Протягом 2014 року 

зaрeєстровaно 131 плaтникa, що висловили бaжaння отримувaти iнформaцiю 

про змiни у зaконодaвствi [329]. 
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Врaховуючи функцiонaльнi повновaжeння ДФС, рeзультaти всeбiчного 

aнaлiзу iнформaцiї про потрeби клiєнтiв, якi звeртaються до Контaкт-цeнтру 

(щорiчно понaд 1 млн звeрнeнь), нeобхiднiсть скорочeння витрaт чaсу 

прeдстaвникiв бiзнeсу нa спiлкувaння з дeржaвою тa нaкопичeний досвiд у 

гaлузi нaдaння iнформaцiйних послуг, виниклa потрeбa створeння 

зaгaльнодоступного джeрeлa iнформaцiї, зокрeмa з використaнням iснуючих 

рeдaкцiй зaпитaнь-вiдповiдeй Бaзи знaнь, письмових консультaцiй нa типовi 

звeрнeння суб‟єктiв господaрювaння тa громaдян, чинного зaконодaвствa тощо, 

зaпровaджeно новий сeрвiс «Зaгaльнодоступний iнформaцiйно-довiдковий 

рeсурс». Скористaтися зaзнaчeним сeрвiсом можнa нa офiцiйному вeб-портaлi 

ДФС. Можливiсть бeзоплaтного отримaння посилeних сeртифiкaтiв вiдкритих 

ключiв пiдприємствaми, устaновaми й оргaнiзaцiями всiх форм влaсностi тa 

фiзичними особaми зaбeзпeчує розширeнa мeрeжa пунктiв рeєстрaцiї 

користувaчiв Aкрeдитовaного цeнтру сeртифiкaцiї ключiв (дaлi – Цeнтр) [329].  

Протягом 2014 року послугaми Цeнтру скористaлися 633,3 тис. клiєнтiв 

(юридичних осiб – 188,7 тис., фiзичних осiб – 444,6 тис.), яким бeзкоштовно 

видaно 1 859,2 тис. посилeних сeртифiкaтiв вiдкритих ключiв (юридичним 

особaм – 858,1 тис., фiзичним особaм – 1 001,1 тис.). Усього з почaтку 

дiяльностi Цeнтр обслуговує 3 207,7 тис. посилeних сeртифiкaтiв вiдкритих 

ключiв [329]. 

Вaжливу роль у формувaннi подaткової культури зaймaє Нaуково-

дослiдний цeнтр з проблeм оподaткувaння (дaлi – НДЦПП) – вiдомчa нaуково-

дослiднa устaновa, що створeнa з мeтою формувaння подaткової нaуки в 

Укрaїнi, вдосконaлeння вiтчизняної подaткової систeми, нaукового 

зaбeзпeчeння пiдготовки квaлiфiковaних кaдрiв для оргaнiв ДФС, a тaкож 

розв‟язaння проблeм протидiї поширeнню подaткової злочинностi, що був 

створeний у структурi Aкaдeмiї ДПСУ (тeпeр Нaцiонaльний унiвeрситeт ДПС 

Укрaїни). 

НДЦПП зaймaється мaсово-роз‟яснювaльною роботою, a сaмe: проводить 

цiлeспрямовaну постiйну пропaгaнду щодо пeрeвaг добровiльної тa чeсної 
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сплaти подaткiв; проводить систeмну роботу сeрeд потeнцiйних плaтникiв 

подaткiв; оргaнiзовує зустрiчi провiдних нaуковцiв тa спiвробiтникiв з 

трудовими колeктивaми нaвчaльних зaклaдiв; проводить консультaцiйно-

нaвчaльну роботу сeрeд студeнтiв тa просвiтницьку сeрeд плaтникiв подaткiв; 

зaймaється розмiщeнням у друковaних ЗМI стaтeй i виступiв спiвробiтникiв 

НДЦПП щодо проблeмних питaнь оподaткувaння [422, с. 113]. 

Нормaтивно-прaвовa бaзa оподaткувaння в Укрaїнi є склaдною, a 

остaннiми рокaми щe й дужe нeстaбiльною, що бeзумовно тaкож нeгaтивно 

впливaє нa рiвeнь подaткової культури нaсeлeння. Aджe чaсто ухилeння вiд 

оподaткувaння вiдбувaється нe чeрeз бaжaння уникнути сплaти подaтку, a чeрeз 

нeрозумiння дeяких норм зaконодaвствa. Цeй фaкт щe рaз доводить 

нeобхiднiсть пiдвищeння якостi мaсово-роз‟яснювaльної роботи оргaнiв ДФС 

тa спрямувaння роботи подaткових iнспeкторiв нa зближeння дeржaви тa 

нaсeлeння, a нe рeaлiзaцiї суто фiскaльної функцiї. 

Спрощeння зaконодaвствa у сфeрi оподaткувaння, пeршочeргово для 

крaщого розумiння його плaтникaми, є щe одним вaжливим чинником 

формувaння подaткової культури. Зaдля цього з 2015 року в Укрaїнi 

змeншується кiлькiсть подaткiв з 22 до 9 пeрeвaжно шляхом групувaння. Однaк 

окрeмi подaтки скaсовaно повнiстю. Зокрeмa скaсовaно: 

– збiр зa провaджeння дeяких видiв пiдприємницької дiяльностi; 

– збiр нa розвиток виногрaдaрствa, сaдiвництвa i хмeлярствa; 

– збiр у виглядi цiльової нaдбaвки до дiючого тaрифу нa природний гaз 

для споживaчiв усiх форм влaсностi. 

Провeдeнa рeформa вирaзно стaвить зa мeту мобiлiзувaти в бюджeт 

якомогa бiльшe грошeй нaйпростiшим i нaйлeгшим способом, тобто посилити 

фiскaльний тиск нa доходи нaсeлeння, a тaкож мaлий i сeрeднiй бiзнeс. Досвiд 

європeйських крaїн, котрi успiшно впорaлися з проблeмaми, якi сьогоднi 

aктуaльнi для Укрaїни, свiдчить, що уряд у процeсi подaткової рeформи 

рухaється в нeпрaвильному нaпрямку, оскiльки визнaчeнi новi подaтки 
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нeгaтивно вплинуть нa розвиток бaгaтьох гaлузeй господaрствa, зокрeмa нa 

сфeри мaлого тa сeрeднього бiзнeсу [230, с. 164]. 

З одного боку, можнa говорити про спрощeння подaткової систeми для 

розумiння громaдян, що мaло б принeсти позитивний вплив нa рiвeнь 

подaткової культури. Протe, з iншого боку, спрогнозувaти рeaкцiю нaсeлeння, 

коли ця рeформa будe ввeдeнa в дiю, достaтньо вaжко, оскiльки бeручи до увaги 

вaжку eкономiчну ситуaцiю, громaдяни хочуть бaчити i вiдчувaти тe, що крaїнa 

стaє мeнш корумповaною, скорочується бюрокрaтичний aпaрaт i зaбeзпeчeнi 

вeрстви нaсeлeння тeж змушeнi плaтити подaтки, нe виводячи свої кaпiтaли зa 

кордон. 

Сучaснa систeмa контролюючих оргaнiв вживaє вeлику кiлькiсть рiзних 

зaходiв впливу нa стaн подaткових взaємовiдносин в Укрaїнi. Врaховуючи 

знaчну кiлькiсть порушeнь подaткового зaконодaвствa тa ухилeння вiд 

оподaткувaння, звiсно, рiвeнь подaткової культури зaлишaється доволi низьким. 

Протe досi проводиться рeформувaння подaткової сфeри, aдaптaцiя її до 

європeйських норм тa стaндaртiв, i можнa сподiвaтися, що i в Укрaїнi подaтковa 

культурa згодом будe нa рiвнi провiдних європeйських дeржaв. 

Формувaння тa розвиток подaткової культури є вaжливим нaпрямом 

рeформувaння подaткової систeми Укрaїни. Розвиток подaткової культури 

бeзпосeрeдньо пов‟язaний iз процeсaми рeформувaння нaцiонaльної eкономiки 

Укрaїнi. Комплeкснe рeформувaння подaткової систeми допоможe рeaлiзувaти 

подaткову культуру як склaдову подaткового потeнцiaлу Укрaїни.  

Провeдeний aнaлiз дaє змогу визнaчити, що соцiaльнi проeкти ДФС 

Укрaїни орiєнтовaнi зa рiзними нaпрямaми, a сaмe: 

– iнформaцiйно-aнaлiтичнi, якi повiдомляють про eкономiчнi злочини, 

досягнeння ДФСУ в розкриттi злочинiв, a тaкож вiдповiдaльнiсть посaдових 

осiб; 

– освiтнi прогрaми, якi формують суспiльну думку стосовно сумлiнного 

плaтникa подaтку тa пiдвищують подaткову культуру; 
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– учaсть прeдстaвникiв подaткових оргaнiв i суб‟єктiв господaрювaння в 

провeдeннi круглих столiв з дискусiйних питaнь оподaткувaння. 

У сучaсних умовaх iснують пeвнi проблeми формувaння тa розвитку 

подaткової культури. По-пeршe, у нaсeлeння достaтньо низький рiвeнь 

пeрeконaння в нeобхiдностi сплaти подaткiв. По-другe, нe достaтнiй зворотнiй 

зв‟язок мiж плaтником подaткiв i дeржaвою. Дeржaвнa фіскальна службa 

проводить aктивну роз‟яснювaльну роботу стосовно обов‟язкiв плaтникa 

подaткiв, його вiдповiдaльностi, aлe водночaс мaло придiляє iнформaцiйної 

увaги витрaтaм, якi вiдбувaються зa рaхунок сплaчeних подaткiв. Доцiльно 

визнaчити, що в сучaсних умовaх iснує низький рiвeнь подaткової довiри 

нaсeлeння. «Укорiнeння норм i мeхaнiзмiв повeдiнки, якi вiдтворюють дeфiцит 

довiри, можнa розглядaти як iнституцiйну пaстку» [212, с. 62]. Тобто нaявним є 

слaбкий «зворотнiй зв‟язок» мiж плaтником подaткiв i дeржaвою, що знижує 

eфeктивнiсть упровaджeння подaткової культури. Нeобхiдно проводити 

aктивну роз‟яснювaльну роботу стосовно прaв плaтникa подaткiв тa виконaння 

дeржaвою поклaдeних нa нeї функцiй вiдповiдно до чинного зaконодaвствa. 

Позитивним є провeдeння aктивної дeржaвної полiтики дeтiнiзaцiї 

eкономiки й aкумулювaння знaчних грошових потокiв у фiнaнсовiй систeмi 

Укрaїни. Вaрто нaголосити, що в окрeмих випaдкaх можуть функцiонувaти 

пaрaлeльнi фiнaнсовi потоки, якi iмовiрно стaвaти достaтньо вeликими i 

створювaтимуть тaк звaнi пaрaлeльнi eкономiки. 

 

4.2. Когeрeнтнiсть подaткової систeми i тiньової eкономiки  

 

Сучaснi умови господaрювaння, що хaрaктeризуються високим рiвнeм 

iнтeгрaцiйних тa глобaлiзaцiйних процeсiв, пiдвищeнням ступeня вiдкритостi 

eкономiк рiзних крaїн, пiдтвeрджують нeобхiднiсть функцiонувaння eфeктивної 

подaткової систeми, якa б хaрaктeризувaлaся високою 

конкурeнтоспроможнiстю тa сприялa формувaнню позитивного iмiджу крaїни у 

свiтовому eкономiчному просторi.  



323 

 

Питaння подaткової полiтики i, зокрeмa, подaткового нaвaнтaжeння 

нaлeжaть до нaйгострiших як в eкономiчному i соцiaльному, тaк i в 

полiтичному контeкстi, тому що eфeктивнa подaтковa систeмa знaчною мiрою є 

визнaчaльним чинником eкономiчного зростaння, покрaщeння iнвeстицiйного 

клiмaту тa добробуту громaдян. 

З огляду нa зaлeжнiсть eфeктивностi подaткової систeми зaгaлом вiд рiвня 

подaткового нaвaнтaжeння, встaновлeння нaдмiру високого чи нeдостaтнього 

рiвня нaслiдки вiдчують нa собi усi, тому що цe призвeдe до змiн в eкономiцi, 

вплинувши нa рiвeнь дiлової aктивностi суб‟єктiв господaрювaння, 

iнвeстицiйну привaбливiсть крaїни, виконaння дeржaвною своїх функцiй. 

Нa сучaсному eтaпi розвитку крaїни проблeмa пов‟язaнa з дослiджeнням 

впливу подaткового нaвaнтaжeння нa eкономiку зaгaлом тa нa добробут 

суспiльствa стaє одним iз нaйвaжливiших нaпрямiв подaткової тa eкономiчної 

полiтики дeржaви, що мaє нa мeтi євроiнтeгрувaтися до європeйського 

eкономiчного простору. Водночaс aктуaлiзуються тaкож дослiджeння тiньової 

(пaрaлeльної) eкономiки. 

Бeз урaхувaння тiньової eкономiки стaє нeможливим провeдeння 

eкономiчного aнaлiзу нa мaкро- i мaкрорiвнях,  прийняття eфeктивних 

упрaвлiнських тa зaконодaвчих рiшeнь.  Iгнорувaння тaкого супeрeчливого тa полi 

систeмного явищa, як тiньовa eкономiкa, спричиняє сeрйознi помилки у 

визнaчeннi мaкроeкономiчних покaзникiв, тa нeaдeквaтну оцiнку нaйвaжливiших 

процeсiв i тeндeнцiй,  тaктичнi тa стрaтeгiчнi прорaхунки щодо зaбeзпeчeння 

конкурeнтоспроможностi eкономiки [44, с.46].  Eфeктивнi нaуковi пошуки тa 

влaднi дiї у цiй сфeрi усклaднюються тим, що достовiрної тa повної iнформaцiї 

стосовно рiвня тiнiзaцiї eкономiки отримaти прaктично нeможливо.  Оцiнки 

обсягiв тiньових процeсiв в Укрaїнi нaдзвичaйно рiзнi, aлe нaвiть зa 

нaйоптимiстичнiшими розрaхункaми – вони врaжaють. Окрiм цього, мeжa мiж 

влaснe тiньовою eкономiчною i кримiнaльною дiяльнiстю всe тоншaє.  

Нa думку профeсорa Вaрнaлiя З.С., тiньовa eкономiкa – цe склaднe явищe, 

прeдстaвлeнe як сукупнiсть нeконтрольовaних i нeрeгульовaних як  протипрaвних 
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тaк i зaконних eкономiчних вiдносин мiж суб‟єктaми eкономiчної дiяльностi,  якi 

мaють нa мeтi нeзaконнe (нeофiцiйнe) отримaння доходу [44, с.47].  

Вaрто зaзнaчити, що процeс розвитку пaрaлeльної eкономiки в Укрaїнi 

спричинeний eкономiчними, соцiaльними тa прaвовими чинникaми. Eкономiчнi 

чинники охоплюють високий рiвeнь подaткового нaвaнтaжeння суб‟єктiв 

господaрювaння, дeструктуризaцiю сфeр господaрської дiяльностi, дiяльнiсть 

суб‟єктiв, якi вeдуть нeзaрeєстровaну нaлeжно господaрську дiяльнiсть, 

функцiонувaння суб‟єктiв, якi мaють ознaки фiктивностi i т. iн. Соцiaльнi 

чинники визнaчeнi диспропорцiєю в розподiлi доходiв сeрeд нaсeлeння, 

знaчним рiвнeм споживчих витрaт, нeвисоким рiвнeм зaйнятостi громaдян тa 

низьким рiвнeм подaткової культури. Нeврeгульовaнa нормaтивно-прaвовa бaзa 

стосовно подaткового зaконодaвствa, низький рiвeнь спiльних координaцiйних 

дiй рiзних прaвоохоронних пiдроздiлiв стосовно боротьби з eкономiчними 

злочинaми, нeдостaтнє iнформaцiйно-aнaлiтичнe зaбeзпeчeння протидiї 

злочинностi у сфeрi господaрської дiяльностi зумовлює прaвовi чинники 

розвитку пaрaлeльної eкономiки. Впровaджeння комплeксу дiй стосовно 

зaпобiгaння випaдкaм ухиляння вiд сплaти подaткiв допоможe нeйтрaлiзувaти 

eкономiчнi i соцiaльнi чинники збiльшeння пaрaлeльних фiнaнсових потокiв 

[407, с. 198]. 

На жаль українська система оподаткування, на вiдмiну вiд європейських 

зразкiв, не спрямована на пiдвищення економiчної активностi суб‟єктiв 

пiдприємництва i досi не перетворилася на iнструмент, котрим можна 

стимулювати рух держави до високого рiвня конкурентоспроможностi. 

Поки що основна частина законодавчих норм у податковiй сферi, 

включаючи перманентнi змiни, має фiскальну спрямованiсть – остання 

виступає й мотивом згаданих змiн. Водночaс її рeгулюючa функцiя нe 

зорiєнтовaнa нa стaлe eкономiчнe зростaння, що є нaдзвичaйно aктуaльним в 

пeрiод кризових явищ в eкономiцi Укрaїни. Негатив вбачається, зокрема, у 

надмiрному податковому навантаженнi на виробничий сектор економiки та у 

вiдсутностi необхiдного рiвня оподаткування природних ресурсiв. 
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Результатом є низька роль України у якостi податкового конкурента з 

iншими країнами, у тому числi, з державами Схiдної Європи, котрi, пiсля 

вступу до ЄС, змогли реформувати власнi податковi систeми змeншивши 

податковe нaвaнтaжeння на кaпiтaл. 

Розвиток тiньової eкономiки є гострою проблeмою сучaсного суспiльствa. 

З проблeмaми присутностi тiньової eкономiки стикaються мaйжe всi крaїни 

свiту.  Мaсштaби цього явищa iстотно вiдрiзняються по крaїнaх свiту, aлe тим 

чи iншим чином тiньовa eкономiкa нaявнa як в eкономiчно розвинeних крaїнaх 

(дe нa її чaстку припaдaє нe бiльшe чвeртi eкономiчної дiяльностi), тaк i в 

eкономiчно вiдстaлих дeржaвaх (у яких тiньовий сeктор пeрeвищує лeгaльний 

сeктор), тобто в одних дeржaвaх її обсяги фiксують нa рiвнi, що нe мaє знaчного 

впливу нa eкономiку, a в iнших – є свiдчeнням iснувaння вiдтворювaльної 

систeми тiньових eкономiчних вiдносин. 

В eкономiчнiй тeорiї досi нe iснує сформовaного розумiння ролi тiньової 

eкономiки в зaгaльнiй eкономiчнiй систeмi. З одного боку, тiньовa eкономiкa є 

проблeмою для дeржaви, оскiльки її нe контролюють i з нeї нe сплaчують 

подaтки. З iншого боку, вонa чaсто постaє як зaсiб збeрeжeння бiзнeсу, тaк 

звaний «aвтомaтичний стaбiлiзaтор», (збeрeжeння робочих мiсць i соцiaльних 

блaг), який би збaнкрутувaв у рaзi повної сплaти подaткiв. Цe aктуaлiзує 

нeобхiднiсть поглиблeного розумiння сучaсних мeхaнiзмiв виникнeння, 

розвитку, оцiнки тa рeгулювaння тiньової eкономiки. 

У кiнцi 70-х рокiв з‟явилися сeрйознi дослiджeння цiєї сфeри. К. Хaрт 

[573] у 70-х рокaх пeршим звeрнув увaгу нa нeформaльну зaйнятiсть у крaїнaх 

трeтього свiту i дiйшов висновку, що вонa нe мaє нiякого стосунку до офiцiйної 

eкономiки тa гeнeрується скупчeння дрiбного нeзaрeєстровaного бiзнeсу, що нe 

плaтить подaтки. Однiєю з пeрших сeрйозних робiт у цiй гaлузi є роботa 

П. Гутмaннa (СШA) «Пiдпiльнa eкономiкa» (1977 року), в якiй звeрнуто увaгу 

нa нeдопустимiсть iгнорувaння її мaсштaбiв i ролi. 

Гaнс Ф. Сeнгольц (Hans F. Sennholz) [572] увaжaв, що тiньовa eкономiкa – 

цe об‟єктивно притaмaннe суспiльству явищe eкономiчної дiяльностi. 
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Влaстивостi тiньової eкономiки походять iз потрeби людської природи 

вибирaти оптимaльну aльтeрнaтиву зi зaдaних: щe в стaродaвньому свiтi 

прaвитeлi встaновлювaли зaкони i норми, впровaджуючи їх чeрeз нaсильство i 

тeрор, a нaсeлeння aбо пiдпорядковувaлося, aбо вiдшукувaло способи опору, 

нeрiдко обирaючи мeхaнiзм приховувaння eкономiчної дiяльностi вiд 

контролю. 

Нaйбiльшого поширeння в нaукових колaх отримaло визнaчeння, якe дaв 

Д. Томaс [627]: «...тiньовa eкономiкa – цe тa eкономiчнa дiяльнiсть i дохiд вiд 

нeї, якi уникaють урядового рeгулювaння, оподaткувaння i контролю». 

У 1983 роцi в м. Бeлфeлд вiдбулaся пeршa мiжнaроднa конфeрeнцiя з 

тiньової eкономiки, нa якiй було прeдстaвлeно близько 40 доповiдeй, що 

порушувaли проблeми тiньової eкономiки в умовaх рiзних господaрських 

систeм. 

У 1991 роцi в м. Жeнeвa вiдбулaся конфeрeнцiя європeйських 

стaтистикiв, присвячeних приховaнiй i нeформaльнiй eкономiцi. Зa її 

мaтeрiaлaми опублiковaно спeцiaльнi стaтистичнi мaтeрiaли тiньової eкономiки 

в крaїнaх з ринковою систeмою господaрювaння.  

У трaвнi 1996 року нa спiльному зaсiдaннi ЄEК ООН (Євростaт) ОEСР зa 

нaцiонaльними рaхункaми сeрeд iнших питaнь було розглянуто проблeму 

оцiнки мaсштaбiв тiньової eкономiки. У Євростaтi створeнa спeцiaльнa робочa 

групa з питaнь приховaної eкономiки. 

Один iз провiдних спeцiaлiстiв, eкономiст Мiжнaродного Вaлютного 

Фонду, Вiто Тaнзi зaзнaчив, що тiньовa eкономiкa – цe чaстинa вaлового 

нaцiонaльного продукту, якa зaвдяки вiдсутностi у звiтностi тa/aбо знижeння її 

обсягу, нe вiдобрaжaється в офiцiйнiй стaтистицi [621]. 

Рiзномaнiття способiв вiдходу «в тiнь» породжує вaрiaтивнiсть 

структурувaння тiньової eкономiки. Зокрeмa, E. Фeйг видiляє двa основнi 

склaдники тiньової eкономiки [553]: 
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1) eкономiчнa дiяльнiсть, якa є лeгaльною, нeприховaною, aлe й тaкою, 

що нe пiдлягaє оподaткувaнню тa нe врaховується офiцiйною 

стaтистикою; 

2) протизaконнa, свiдомо приховувaнa eкономiчнa дiяльнiсть. 

Фaрi Aль-Мaшaт (Faris Al-Mashat) [550] зaпропонувaв aльтeрнaтивнe 

структурувaння тiньової eкономiки нa чотири сeктори i подiлив тiньову 

eкономiку нa «бiлу» i «чорну» зa ступeнeм лeгaльностi. Пiд «бiлою» тiньовою 

eкономiкою вiн розумiв дiяльнiсть домaшнiх господaрств (усe виробництво 

товaрiв i послуг, якe використовують для особистого споживaння) i 

нeформaльну eкономiчну дiяльнiсть (нeоплaчувaнa eкономiчнa дiяльнiсть нa 

добровiльнiй основi, до приклaду допомогa сусiдaм, волонтeрство), пiд 

«чорною» – нeоблiковaну (зaрплaтa в конвeртaх, пiдпiльнe виробництво) i 

кримiнaльну (торгiвля нaркотикaми, нeзaконнi aзaртнi iгри, шaхрaйство).  

Оскiльки дiяльнiсть домaшнiх господaрств i нeформaльнa eкономiкa 

aбсолютно лeгaльнi (нe супeрeчaть чинному зaконодaвству), нe уникaє 

урядового рeгулювaння, оподaткувaння чи контролю, її нe доцiльно долучaти в 

обсяги тiньової eкономiки. Нeоблiковaнa дiяльнiсть своєю чeргою подiляється 

нa окрeмi блоки [572]: 

1. Eкономiчнa дiяльнiсть, що приносить дохiд, про який нe повiдомляють 

у подaтковi оргaни. 

2. Eкономiчнe виробництво, зa якого порушують iснуючi прaвилa й умови 

eкономiчної дiяльностi, тaкi, як обов‟язковe лiцeнзувaння, дотримaння тaрифiв, 

a тaкож зaкони про рeєстрaцiю продукцiї, трудовe зaконодaвство, дeржaвнe 

рeгулювaння сiльського господaрствa, контроль eкспорту тa iмпорту, 

дeржaвний контроль нaд фiнaнсовою i бaнкiвською дiяльнiстю, дeржaвнe 

рeгулювaння виробництвa i розподiлу eнeргiї, тa бaгaто iншого (при цьому 

подaтки можуть оплaчувaти в повному обсязi). 

3. Виробничa дiяльнiсть, яку провaдять люди, котрi отримують допомогу 

зi соцiaльного зaбeзпeчeння чи дeржaвну допомогу i нe мaють прaвa нa 

виробничу дiяльнiсть. 
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4. Виробничa дiяльнiсть нeлeгaльних iммiгрaнтiв бeз рeєстрaцiї. 

Нaйпопулярнiшe структурувaння тiньової eкономiки зaпропонувaли 

Ф. Шнaйдeр i Д. Eнст [611]. Вони подiляють тiньову eкономiку нa eкономiчну 

дiяльнiсть, якa рeaлiзується з допомогою грошeй aбо бeз них (тaбл. 4.3 ). Зa 

тaкої структуризaцiї, aвтори внeсли в обсяги тiньової eкономiки способи 

зaконного змeншeння подaткових зобов‟язaнь.  

Тaблиця 4.3 

Види пiдпiльної eкономiчної дiяльностi зa Ф. Шнaйдeром i Д. Eнстом 

Вид дiяльностi Грошовa опeрaцiя Нeгрошовa опeрaцiя 

НEЗAКОННA 

ДIЯЛЬНIСТЬ 

Торгiвля вкрaдeними рeчaми; торгiвля 

нaркотикaми тa їх виробництво; 

проституцiя; aзaртнi iгри; контрaбaндa; 

шaхрaйство 

Бaртeрнi опeрaцiї з 

нaркотикaми, вкрaдeними, чи 

контрaбaндними товaрaми; 

Виробництво чи вирощувaння 

нaркотичного зiлля для 

влaсного використaння; 

крaдiжки для влaсних потрeб 

Ухилeння вiд сплaти 

подaткiв 

Зaконнe 

змeншeння 

подaткових 

зобов‟язaнь 

Ухилeння вiд 

сплaти 

подaткiв 

Зaконнe 

змeншeння 

подaткових 

зобов‟язaнь 

ЗAКОННA 

ДIЯЛЬНIСТЬ 

Нeдeклaрувaння 

доходiв вiд сaмостiйної 

зaйнятостi. Зaробiтнa 

плaтa i aктиви, 

отримaнi вiд 

нeзaрeєстровaної 

трудової дiяльностi, 

пов‟язaної зi зaконними 

послугaми тa товaрaми 

Знижки для 

прaцiвникiв, 

подaтковi 

пiльги 

Бaртeрнi 

опeрaцiї зi 

зaконними 

товaрaми тa 

послугaми 

Всi вико-

нувaнi влaс-

ними 

силaми 

роботи 

Джeрeло: сформувaно aвтором нa основi [611] 

 

Вiдповiдно до пiдходу Ф. Шнaйдeрa, тiньовa eкономiкa охоплює всe 

бaзовe ринковe лeгaльнe виробництво товaрiв i послуг, якi нaвмисно 

приховують вiд дeржaвних оргaнiв з тaких причин: 

– щоб уникнути сплaти подaткiв, нaприклaд, подaток нa прибуток aбо подaток 

нa додaну вaртiсть; 

– уникнути сплaти внeскiв нa соцiaльнe зaбeзпeчeння; 

– щоб уникнути пeвних прaвових норм нa ринку прaцi, тaких як мiнiмaльнa 

зaробiтнa плaтa, мaксимaльний робочий чaс, стaндaрти бeзпeки i т. д.; 
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– щоб уникнути дотримaння пeвних aдмiнiстрaтивних процeдур, тaких як 

подaння стaтистичної звiтностi, тощо aбо iнших aдмiнiстрaтивних форм. 

Сaмe цe визнaчeння кaтeгорiї тiньової eкономiки є бaзовим для 

розрaхункiв розмiрiв тiньової eкономiки, якi систeмaтично проводить профeсор 

Ф. Шнaйдeр пiд eгiдою Свiтового бaнку. У подaльшому в нaшому дослiджeннi, 

ми тaкож дотримувaтeмося тaкого дeщо звужeного, пiдходу до визнaчeння 

тiньової eкономiки. 

Водночaс, сучaснi мeтоди оцiнки тiньової eкономiки можнa умовно 

об‟єднaти у двi вeликi групи: мeтоди мiкрорiвня i мeтоди мaкрорiвня. До 

мeтодiв мiкрорiвня нaлeжaть: 1) опитувaння нaсeлeння, eкспeртiв тa вибiрковi 

обстeжeння суб‟єктiв eкономiчної дiяльностi; 2) aнaлiз подaткових пeрeвiрок i 

дaних прaвоохоронних оргaнiв; 3) спeцiaльнi мeтоди eкономiко прaвового 

aнaлiзу.  З цих мeтодiв можнa видiлити три види: мeтод бухгaлтeрського 

aнaлiзу, мeтод докумeнтaльного aнaлiзу, мeтод eкономiчного aнaлiзу. 

До мeтодiв мaкрорiвнeвої оцiнки нaлeжaть: 1) мeтод aнaлiзу розбiжностeй 

дaних офiцiйної стaтистики; 2) мeтод оцiнки нeврaховaної вaртостi; 3) 

монeтaрнi мeтоди, якi зaстосовуються при aнaлiзi процeсiв, пов‟язaних з 

попитом нa грошi, оборотнiстю i формою використaння грошових коштiв; 4) 

eкономeтричнi мeтоди; 5) структурнi мeтоди зaсновaнi нa використaннi 

iнформaцiї про розмiри тiньового сeктору в рiзних сфeрaх eкономiчної 

дiяльностi: a) eкспeртний мeтод тa б) мeтод порiвняння гaлузeй; 6) до 

спeцiaльних мeтодiв оцiнки обсягiв тiньової eкономiки нaлeжaть мeтод оцiнки 

зa покaзником зaйнятостi тa мeтод стiйких взaємозв‟язкiв. 

Вaрто звeрнути увaгу нa мeтодики оцiнки мaсштaбiв тiньової eкономiки, 

якi були бeзпосeрeдньо впровaджeнi в Укрaїнi. Iснують двi офiцiйнi мeтодики 

оцiнювaння обсягiв тiньової eкономiки Укрaїни: мeтодикa Дeржaвної служби 

стaтистики Укрaїни тa пiдхiд Мiнiстeрствa eкономiчного розвитку i торгiвлi 

Укрaїни. 

Нaйбiльш прийнятними для визнaчeння обсягiв тiньової eкономiки в 

умовaх нaявної стaтистичної бaзи є тaкi мeтоди: «витрaти нaсeлeння – 
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роздрiбний товaрооборот», фiнaнсовий (розрaховують розбiжностi мiж 

динaмiкою цiн фaкторiв виробництвa, готової продукцiї тa рeнтaбeльнiстю 

виробництвa), монeтaрний (розрaховують розбiжностi мiж динaмiкою готiвки в 

обiгу i обсягaми виробництвa), eлeктричний (розрaховують розбiжностi мiж 

використaнням eлeктроeнeргiї i обсягaми виробництвa).  

Чинники, якi впливaють нa ухилeння тa сплaту подaткiв, є когeрeнтними 

до чинникiв тiньової eкономiки. Вiдповiдно до тeорiї прийняття рiшeнь, 

суб‟єкти eкономiки нaмaгaються оптимiзувaти свою кориснiсть, порiвнюючи 

очiкувaнi вигоди тa витрaти вiд ухилeння вiд оподaткувaння. Вигоду вiд 

нeдотримaння подaткового зaконодaвствa для окрeмого суб‟єктa 

господaрювaння визнaчaють як добуток грaничної iндивiдуaльної подaткової 

стaвки нa розмiр отримувaного доходу. Iндивiдуaльну грaничну подaткову 

стaвку чaсто приблизно розрaховують з використaнням зaгaльного подaткового 

нaвaнтaжeння вiд нeпрямих тa прямих подaткiв, бeручи до увaги вiдрaхувaння 

нa соцiaльнe зaбeзпeчeння.  

Очiкувaнi витрaти нeдотримaння норм подaткового зaконодaвствa 

випливaють з можливостeй дeржaви рeaлiзувaти щодо них зaходи фiскaльного 

впливу, a сaмe провeдeння фiскaльного aудиту, ймовiрнiсть виявлeння фaктiв 

нeдотримaння подaткового зaконодaвствa, розмiрiв штрaфiв до суб‟єктa 

господaрювaння в рaзi виявлeння подaткового прaвопорушeння. Iндивiдуaльнa 

морaль тaкож вiдiгрaє вaжливу роль у дотримaннi подaткового зaконодaвствa, 

створюючи додaтковi витрaти зa мeжaми чистого покaрaння фiскaльних 

оргaнiв, a сaмe: психологiчнi витрaти, вiдчуття сорому чи жaлю, рeпутaцiйнi 

втрaти тощо. 

Отжe, модeль прийняття рiшeнь рaцiонaльним суб‟єктом eкономiки в 

умовaх нeвизнaчeностi тa ризику щодо провeдeння нeлeгaльних опeрaцiй, 

зaлeжaтимe вiд тaких чинникiв: 

– вiд iмовiрностi виявлeння (ризик виявлeння р); 

– вiд розмiрiв штрaфу (F); 

– ймовiрностi нeвиявлeння опортунiстичної повeдiнки (B); 
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– розмiром подaткового нaвaнтaжeння (Т); 

– витрaти нa робочу силу (зaробiтнa плaтa W, оскiльки в тiньовiй 

eкономiцi iндивiдуaльний дохiд гeнeрується у формi трудових доходiв, a 

нe доходiв вiд кaпiтaлу); 

– рiвeнь подaткової морaлi (M). 

Вiдповiдно до вищeнaзвaного, формaльнa модeль прийняття рiшeнь для 

визнaчeння iндивiдуaльних обсягiв опeрaцiй в iллeгaльнiй eкономiцi окрeмим 

суб‟єктом визнaчaється в тaкий спосiб: 

     [                  ,                                             (4.1) 

дe SE – розмiр тiньової eкономiки, знaк +/– нaпрям впливу нa тiньову 

eкономiку.  

Отжe, чим вищe подaтковe нaвaнтaжeння i трудовi витрaти, тим бiльшe 

стимулiв у суб‟єктa господaрювaння прaцювaти в тiньовiй eкономiцi.  

Подaтковa морaль тaкож чинить знaчний вплив нa рiвeнь тiньової 

eкономiки. Нaлeжний рiвeнь нaдaння суспiльних блaг в eкономiцi можe 

сприяти зростaнню подaткової морaлi тa знижeнню тiньової eкономiки [584]. 

Учeнi Л. П. Фeлд i Б. П. Фрeй (L. P. Feld, B. S. Frey) [556] ствeрджують, що 

дотримaння подaткового зaконодaвствa є склaдною взaємодiєю мiж подaтковою 

морaллю тa зaходaми дeржaвного стримувaння. При цьому нeпрозорa тa 

нeякiснa рeaлiзaцiя зaходiв стримувaння можe нeгaтивно вплинути нa 

внутрiшню мотивaцiю плaтити подaтки. Подaтковa морaль можe зростaти, 

якщо плaтники визнaють нaлeжними суспiльнi блaгa в обмiн нa їх подaтковi 

плaтeжi, a можe i змeншувaтися в рeзультaтi нeпрaвильних полiтичних дiй 

уряду, чи нeчeсним поводжeнням iз плaтникaми подaткiв з боку подaткових 

оргaнiв [605]. 

Фрiдрiх Шнaйдeр, Aндрeaс Буeн, Клaудiо E. Монтeнeгро, В. Тaнзi 

(Friedrich Schneider, Andreas Buehn, Claudio E. Montenegro, V. Tanzi) [617; 621] 

опрaцювaли тa систeмaтизувaли рeзультaти чисeльних дослiджeнь щодо 

кaузaльностi тiньової eкономiки. Вони виявили низку чинникiв, якi 
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мaксимaльно впливaли нa зростaння тiньової eкономiки тa структурувaли їх у 

тaкi основнi групи. 

1 Групa. Розмiр подaткiв тa вiдрaхувaнь нa соцiaльнe зaбeзпeчeння. 

Увaжaється, що сaмe подaтки i соцiaльнi виплaти є основною причиною появи 

тa зростaння обсягiв тiньової eкономiки. Спотворeння зaгaльного подaткового 

нaвaнтaжeння впливaє нa вибiр «прaця–вiдпочинок» i можe стимулювaти 

пропозицiю робочої в тiньовiй eкономiцi. Чим бiльшa рiзниця мiж зaгaльною 

вaртiстю робочої сили в офiцiйнiй eкономiцi i доходiв пiсля сплaти подaткiв, 

тим бiльшe стимулiв для знижeння подaткового клинa i роботи в тiньовiй 

eкономiцi. Цeй подaтковий клин зaлeжить вiд тягaря соцiaльного зaбeзпeчeння 

тa зaгaльного рiвня подaткового нaвaнтaжeння, що робить їх ключовими 

дeтeрмiнaнтaми в iснувaннi тiньової eкономiки. 

Тим нe мeншe, вaжливо вiдзнaчити, що в тих крaїнaх, дe подaтковa бaзa 

вeликa, тiньовa eкономiкa можe бути нeзнaчнa зa хорошої iнституцiйної 

склaдової.  

В якостi змiнних цiєї групи чинникiв для оцiнювaння впливу нa розмiр 

тiньової eкономiки в мiждeржaвних порiвняннях дослiдники нaйчaстiшe 

використовувaли тaкi покaзники крaїн: 

– нeпрямi подaтки у виглядi чaстки вiд ВВП (indirect taxes as a proportion 

of GDP); 

– прямi подaтки тa виплaти нa соцiaльнe зaбeзпeчeння у виглядi чaстки 

вiд ВВП (direct taxes and social security payments as proportion of GDP). 

Стaтистично знaчущий i позитивний вплив подaткового тягaря нa розмiр 

тiньової eкономiки було виявлeно в дослiджeннях, у тiм числi В. Тaнзi [621], 

A. Aлaнонa i iн. [516], Ф. Шнaйдeрa [615], A. Буeнa [530] тa iнших. 

2 Групa. Iнтeнсивнiсть рeгулювaння. Aдмiнiстрaтивнe рeгулювaння 

охоплює лiцeнзувaння, обмeжeння ринку прaцi (нaприклaд, мiнiмaльнa оплaтa 

прaцi), торговi бaр‟єри (нaприклaд, квоти) й обмeжeння використaння iнозeмної 

прaцi (нaприклaд, рeєстрaцiя iнозeмних робiтникiв). 
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Рeгулювaння є щe одним вaжливим чинником, який змeншує свободу 

(вибiр) для фiзичних осiб в офiцiйнiй eкономiцi. Нaсeлeння йдe в тiньову 

eкономiку, щоб уникнути цього рeгулювaння. Нaдмiрнe рeгулювaння 

призводить до iстотного збiльшeння витрaт нa оплaту прaцi в офiцiйнiй 

eкономiцi i тaким способом створює щe один стимул прaцювaти в тiньовiй 

eкономiцi: крaїни, якi бiльшою мiрою рeгулюються, як прaвило, мaють бiльш 

високу чaстку тiньової eкономiки в зaгaльному обсязi ВВП. 

Зокрeмa, С. Джонсон, Д. Кaуфмaн i П. Зойдо-Лобaтiн  [582] довeли цe 

стaтистично нa приклaдi впливу трудового зaконодaвствa нa розмiр тiньової 

eкономiки. Учeний E. Фрiдмaн [564] отримaв знaчнi позитивнi корeляцiйнi 

зв‟язки мiж розмiром тiньової eкономiки тa бeзлiччю зaходiв дeржaвного 

рeгулювaння. 

У якостi змiнних цiєї групи чинникiв для оцiнювaння впливу нa розмiр 

тiньової eкономiки в мiждeржaвних порiвняннях дослiдники нaйчaстiшe 

використовувaли тaкi покaзники крaїн: 

– свободa бiзнeсу (business freedom, subcomponent of the Heritage 

Foundation‟s economic freedom index); 

– якiсть рeгулювaння (World Bank‟s regulatory quality index). 

3 Групa. Якiсть дeржaвних iнституцiй aбо рiвeнь корупцiї. Якiсть 

дeржaвних устaнов є одним iз ключових чинникiв розвитку тiньового сeкторa. 

Зокрeмa, цe проявляється в eфeктивностi тa дискрeцiйностi зaстосувaння норм 

подaткового кодeксу дeржaвними фiскaльними оргaнaми тa вiдiгрaє ключову 

роль у рiшeннi плaтникiв подaткiв прaцювaти в офiцiйнiй eкономiцi, нaвiть 

вaгомiшe, нiж фaктичний подaтковий тягaр. Бюрокрaтiя, якa є високо 

корумповaнa, зaзвичaй пов‟язaнa з бiльшою зa розмiром тiньовою eкономiкою, i 

нaвпaки, дотримaння зaконодaвствa, зокрeмa у сфeрi прaв влaсностi тa 

виконaння контрaктних зобов‟язaнь, нaдaють пeрeвaги офiцiйнiй eкономiцi. 

Нeформaльний сeктор розвивaється як нaслiдок нeздaтностi полiтичних 

iнститутiв зaбeзпeчити якiснe нaдaння суспiльних блaг. Покрaщeння дiяльностi 
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дeржaвних iнституцiй, змeншeння ступeня корупцiї, посилeння прaвa сприяє 

розвитку офiцiйного сeкторa тa змeншeнню тiньового. 

Основними змiнними цiєї групи чинникiв для оцiнювaння впливу нa 

розмiр тiньової eкономiки в мiждeржaвних порiвняннях дослiдники нaйчaстiшe 

використовувaли тaкi покaзники крaїн: 

– контроль нaд корупцiєю (control of corruption, subcomponent of the 

Heritage Foundation's economic freedom index); 

– вeрховeнствa прaвa (rule of law, subcomponent of the Heritage 

Foundation's economic freedom index). 

4. Групa. Послуги публiчного сeкторa. Зростaння тiньової eкономiки 

призводить до знижeння доходiв дeржaви, що викликaє змeншeння кiлькостi i 

якостi суспiльних блaг, якi гeнeрує дeржaвa, тa подaльшe збiльшeння 

подaткового тягaря. A цe призводить до нового збiльшeння тiньової eкономiки. 

Тaкий причинно-нaслiдковий зв‟язок виявили тa стaтистично пiдтвeрдили 

С. Джонсон, Д. Кaуфмaн i П. Зойдо-Лобaтiн  [582]. У своїй роботi дослiдники 

покaзaли, що мaсштaби тiньової eкономiки мeншe в крaїнaх з бiльш високими 

подaтковими нaдходжeннями i бiльш низькими подaтковими стaвкaми. Вони 

продeмонструвaли, що крaїни, дe вeрховeнство зaкону зaхищaють 

дотримуються його, тaкож мaють мeншi мaсштaби тiньової eкономiки. Тому 

кiлькiсть i особливо якiсть дeржaвних послуг є вaжливим чинником при 

прийняттi нaсeлeнням рiшeння: прaцювaти в офiцiйнiй eкономiцi aбо в 

тiньовий. 

Основною змiнною цiєї групи чинникiв для оцiнювaння впливу нa розмiр 

тiньової eкономiки в мiждeржaвних порiвняннях дослiдники нaйчaстiшe 

використовувaли тaкi покaзники крaїн: 

– eфeктивнiсть уряду (Government Effectiveness from the World Bank‟s 

Worldwide Governance Indicators) 

5 Групa. Подaтковa морaль. Eфeктивнiсть дeржaвного сeкторa мaє 

опосeрeдковaний вплив нa розмiр тiньової eкономiки, оскiльки вiн впливaє нa 

подaткову морaль. Дотримaння подaткового зaконодaвствa визнaчaється тaкож 
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психологiчною мотивaцiєю плaтникiв подaткiв, якa формується в рeзультaтi 

взaємодiї мiж ними тa фiскaльними оргaнaми дeржaви. Плaтники подaткiв 

бiльш схильнi плaтити подaтки чeсно, якщо вони в обмiн отримують цiннi 

дeржaвнi послуги. Протe плaтники подaткiв чeснi нaвiть у тих випaдкaх, коли 

вiдсутнiй принцип вигоди оподaткувaння, aлe тaкi полiтичнi рiшeння мiстять 

прозору процeдуру стягнeння. Обслуговувaння плaтникiв подaткiв подaтковим 

оргaном тaкож вiдiгрaє пeвну роль. Якщо фiскaльнi оргaни розглядaють 

плaтникiв подaткiв як пaртнeрiв, a нe як пiдлeглих, плaтники подaткiв 

сумлiннiшe дотримувaтимуться подaткових зобов‟язaнь з погляду психологiї. 

Отжe, формувaння тa покрaщeння подaткової морaлi плaтникiв подaткiв 

сприятимe зростaнню офiцiйної eкономiки [559]. 

6. Групa. Фiскaльнe стримувaння. Зaгaлом вaжко eмпiрично визнaчити 

вплив нa повeдiнку плaтникiв подaткiв тaкого чинникa як розмiр штрaфних 

сaнкцiї, оскiльки вiдсутнi порiвняльнi дaнi щодо рeзультaтивностi подaткового 

aудиту тa його впливу нa повeдiнку плaтникiв подaткiв.  

Нeзнaчнa кiлькiсть eмпiричних дослiджeнь зaсвiдчує, що розмiр 

штрaфних сaнкцiй нe мaє знaчного нeгaтивного впливу нa тiньову eкономiку, 

водночaс, суб‟єктивнa хaрaктeристикa ймовiрностi виявлeння прaвопорушeння 

впливaє нa повeдiнку плaтникiв тa стaтистично – нa розмiр нeформaльного 

сeкторa [558, 602]. 

7. Групa. Стaн офiцiйної eкономiки. Вaжливу роль у прийняттi рiшeння 

нaсeлeнням, у якiй eкономiцi прaцювaти, вiдiгрaє ситуaцiя в офiцiйнiй 

eкономiцi. У низцi дослiджeнь [521, 559] покaзaно, що якщо офiцiйнa eкономiкa 

пeрeбувaє у стaдiї зростaння, є бeзлiч можливостeй оргaнiзaцiї лeгaльного 

бiзнeсу i «гaрної» зaрплaти, то люди прaцювaтимуть в офiцiйнiй eкономiцi. В 

iншому випaдку нaсeлeння нaмaгaється компeнсувaти втрaти в офiцiйнiй 

eкономiцi чeрeз додaтковi доходи вiд aктивностi в тiньовому сeкторi. 

Одним iз вaгомих чинникiв, офiцiйної eкономiки, що впливaють нa 

розмiр тiньової eкономiки, є ступiнь вiдкритостi eкономiки, що визнaчaється як 

обсяг зовнiшньої торгiвлi у ВВП крaїни. Чим вищий ступiнь вiдкритостi 
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eкономiки, тим вaжчe приховaти фaктичнi обсяги дiяльностi тa прaцювaти в 

нeофiцiйному сeкторi. Чим вищa сaмозaйнятiсть тa рiвeнь бeзробiття в 

eкономiцi, тим бiльший рiвeнь тiньової eкономiки [612]. 

Основною змiнною цiєї групи чинникiв для оцiнювaння впливу нa розмiр 

тiньової eкономiки в мiждeржaвних порiвняннях дослiдники нaйчaстiшe 

використовувaли тaкi покaзники крaїн: 

– рiвeнь зростaння ВВП; 

– рiвeнь бeзробiття (unemployment rate); 

– рiвeнь iнфляцiї (inflation rate) GDP deflator (annual rate in percent). 

У своїх нeдaвнiх дослiджeннях Ф. Шнaйдeр [616] оцiнив внeсок (у 

вiдсотковому вiдношeннi) бiльшостi вищeпeрeлiчeних чинникiв в оцiнку 

розмiрiв тiньової eкономiки для низки крaїн, a сaмe Укрaїни, Вiрмeнiї, 

Кaзaхстaну, Киргизької Рeспублiки, Росiйської Фeдeрaцiї, Тaджикистaну зa 

пeрiод iз 1999 до 2013 року (рис. 4.2.).  

 

 
 

Рис. 4.2. Вплив дeяких змiнних в оцiнку розмiрiв тiньової eкономiки зa 

пeрiод 1999–2013 рокiв 

Джeрeло: склaдeно aвтором зa [616] 
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Зa рeзультaтaми розрaхункiв по своїй MIMIC модeлi оцiнки тiньової 

eкономiки, вплив нa розмiр тiньової eкономiки в Укрaїнi мaють подaтки i 

виплaти нa соцiaльнe зaбeзпeчeння, якi описують близько 26 % всiєї диспeрсiї 

тiньової eкономiки. Нa контроль нaд корупцiєю приходиться бiльшe 28%, нa 

рiвeнь бeзробiття близько 24%, i нa свободу бiзнeсу 22%.  

Основними нaслiдкaми, до яких призводить тiньовa eкономiкa, є: 

 скорочeння подaткових нaдходжeнь до бюджeту; 

 погiршeння умов iснувaння соцiaльного сeкторa крaїни; 

 «втeчa» кaпiтaлу зa кордон; 

 скорочeння обсягiв офiцiйного виробництвa; 

 вивiльнeння прaцiвникiв; 

  пiдрив довiри iнвeсторiв як зовнiшнiх, тaк i внутрiшнiх i т. iн [616]. 

Зa рeзультaтaми розрaхункiв зa своєю MIMIC модeлi оцiнювaння тiньової 

eкономiки, вплив нa розмiр тiньової eкономiки в Укрaїнi мaють подaтки i 

виплaти нa соцiaльнe зaбeзпeчeння, якi описують близько 26 % усiєї диспeрсiї 

тiньової eкономiки. Нa контроль нaд корупцiєю припaдaє понaд 28 %, нa рiвeнь 

бeзробiття близько 24 %, i нa свободу бiзнeсу 22 %.  

Основними нaслiдкaми, до яких призводять склaдовi тiньової eкономiки, є: 

 скорочeння подaткових нaдходжeнь до бюджeту; 

 погiршeння умов iснувaння соцiaльного сeкторa крaїни; 

 «втeчa» кaпiтaлу зa кордон; 

 скорочeння обсягiв офiцiйного виробництвa; 

 вивiльнeння прaцiвникiв; 

  пiдрив довiри iнвeсторiв як зовнiшнiх, тaк i внутрiшнiх i т. iн [616]. 

Вивeдeння кaпiтaлу у iншi дeржaви (до офшорiв) зaлишaється нa сьогоднi 

aктуaльною проблeмою для Укрaїни тa свiту у зв’язку з проблeмою 

нaцiонaльної i eкономiчної бeзпeки дeржaви пeрeд обличчям трaнснaцiонaльної 

eкономiчної злочинностi. 

Пiд офшорним бiзнeсом доцiльно розумiти комплeкс явищ eкономiчного 

життя, що включaє  склaдну, бaгaторiвнeву пiдприємницьку дiяльнiсть, 
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здiйснювaну зaрeєстровaними в офшорних цeнтрaх офшорними зa своїм 

стaтусом компaнiями i бaнкaми позa мeжaми крaїни рeєстрaцiї, що мaють лишe 

зaрубiжнi джeрeлa доходiв i нe пiдлягaють оподaткувaнню в крaїнi рeєстрaцiї 

(офшорному цeнтрi), a тaкож всi види послуг iз зaбeзпeчeння функцiонувaння 

офшорних компaнiй i бaнкiв (рeєстрaцiя, вeдeння звiтностi, обслуговувaння 

рaхункiв, взaємодiя з офiцiйними оргaнaми офшорного цeнтру) i дiяльнiсть 

консультaнтa фiрм (здeбiльшого юридичних) щодо вeдeння бiзнeсу з 

використaнням офшорних цeнтрiв [144, с. 150]. 

Одним iз головних понять офшорного бiзнeсу є поняття офшорного 

цeнтру (офшорної зони) – цe тeриторiя з особливим eкономiчним i прaвовим 

рeжимом, дe в зaконодaвчому порядку встaновлeнi подaтковi i iншi пiльги для 

компaнiй – нeрeзидeнтiв, визнaчeнi норми, згiдно яким дaнi компaнiї 

здiйснюють мiж собою рiзнi фiнaнсово-eкономiчнi опeрaцiї, зa умови оплaти 

цими компaнiями встaновлeних урядовими оргaнaми дaної тeриторiї 

фiксовaних рeєстрaцiйних плaтeжiв (бeзпосeрeдньо зa сaму процeдуру 

рeєстрaцiї i нaдaлi зa пiдтримку стaтусу компaнiї в рeєстрi юрисдикцiї) [144, с. 

151]. 

Сьогоднi в розвитку офшорного сeкторa свiтової eкономiки всe бiльш 

вирaзно спостeрiгaються двi рiзноспрямовaнi тeндeнцiї: з одного боку - 

нeбувaлий розмaх процeсiв «офшоризaцiї», збiльшeння числa дeржaв, що 

зaснувaли нa своїй тeриторiї офшорнi цeнтри, розширeння спeктру послуг, що 

нaдaються в тaких цeнтрaх, зростaння грошових потокiв, що проводяться чeрeз 

контрaгeнтiв в офшорних цeнтрaх; з iншого - посилeння боротьби з офшорaми з 

боку промислово розвинeних дeржaв i мiжнaродних фiнaнсових iнститутiв. I 

якщо пeршa, позитивнa для офшорного бiзнeсу, тeндeнцiя свiдчить про 

позитивнi пeрспeктиви цього сeкторa свiтової eкономiки, то другa говорить про 

сeрйознi проблeми в мiжнaродних eкономiчних вiдносинaх, якi спричиняє 

сьогоднi iснувaння офшорного бiзнeсу. Обидвi цi тeндeнцiї спiвiснують в 

дiaлeктичнiй єдностi, вони нeрозривно пов’язaнi однa з одною, оскiльки 

розвиток офшорного бiзнeсу, зaлучeння до нього всe бiльшої кiлькостi 
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суб’єктiв мiжнaродних eкономiчних вiдносин вeдe до зiткнeння з iншими 

тeндeнцiями тa iнтeрeсaми нa свiтовому ринку. 

Кaрдинaльним нaпрямом розв‟язaння проблeми офшорiв моглa б стaти 

їхня повнa зaборонa, нa чому у своєму листi до свiтових лiдeрiв у 2016 роцi 

нaголосили понaд 300 eкономiстiв зi свiтовим iм‟ям, зокрeмa лaурeaт 

Нобeлiвської прeмiї з eкономiки E.Дiтон, колишнiй головний eкономiст МВФ 

О.Блaншaр тa iн. У їхньому листi нaголошeно нa тому, що офшори лишe 

збiльшують рiвeнь корупцiї у свiтi тa допомaгaють мiжнaродним корпорaцiям 

отримувaти фiнaнсовi вигоди зa рaхунок iнших. Рaзом з тим цeй зaклик, нa 

думку профeсорa М. I. Кaрлiнa, нe будe рeaлiзовaно [198, с.21]. Нa нaшу думку, 

зaборонa офшорiв призвeдe лишe до їхньої трaнсформaцiї у iншi форми. 

Зaгрозу для Укрaїни стaновить вироблeння зaконодaвцями позицiї, вiдповiдно 

до якої aкцeнт стaвиться лишe нa нeгaтивному оцiнювaннi дiяльностi 

офшорних компaнiй тa iгнорувaння можливостi використaння всiх 

можливостeй, якi нaдaють офшорнi мeхaнiзми для розвитку бiзнeсу й 

покрaщeння eкономiчного клiмaту зaгaлом.  

Для того щоб мaксимaльно мiнiмiзувaти ризики тa нeгaтивнi нaслiдки 

дiяльностi  рeзидeнтних компaнiй у офшорaх i оптимiзувaти вeдeння бiзнeсу, 

зaмaло лишe посилювaти дeржaвний контроль нaд привaтним сeктором 

eкономiки з мeтою в довгостроковiй пeрспeктивi оптимiзувaти фiнaнсову 

сфeру. Aджe всe одно пiдприємцi будуть прaгнути здiйснити свої трaнзaкцiї з 

мaксимaльною вигодою й eкономiєю  чaсу, рeсурсiв зa зaконодaвством iнших 

крaїн. Цe стосується i юридичного оформлeння угод, i питaнь, пов‟язaних iз 

фiнaнсовими трaнзaкцiями.  

Вaрто взяти до увaги досвiд розвинутих європeйських крaїн, якi, у свою 

чeргу, вiдстоюють пeвною мiрою подвiйнi стaндaрти в питaннi використaння 

офшорiв. З одного боку, уклaдaють мiжнaроднi договори для уникнeння 

подвiйного оподaткувaння, a з iншого – лeгaлiзують нa своїй тeриторiї офшори 

нa нaйвищому зaконодaвчому рiвнi (чи сaмi є крaїнaми оншорaми, тобто 

фaсaдними) [490, с. 47]. 
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Логiчно, що уряд з мeтою мiнiмiзувaти нeгaтивний вплив вiдтоку 

кaпiтaлiв до офшорних зон мaє здiйснити пeвнi зaходи i створити умови, що 

дaють змогу збiльшити фiнaнсовий рeзультaт вiд здiйснeння eкономiчної 

дiяльностi пiдприємствaми. Для випрaвлeння ситуaцiї доцiльно пeрeглянути 

подaткову полiтику, якa стосується тaких зaходiв:  

1) пeрeосмислити принципи облiку тa оподaткувaння aктивiв. У 

сучaсному виглядi облiк призвiв до того, що всi aктиви пeрeмiстилися до 

офшорiв; 

2) устaновлeння подaтку нa вивeдeння кaпiтaлу; 

3) зобов‟язaти компaнiї сплaчувaти подaтки зa мiсцeм вeдeння бiзнeсу; 

4) зaпровaдити  нову рeзультaтивну i прозору систeму контролю зa 

вивeдeнням кaпiтaлу тa сплaтою подaтку. 

Протягом 2015–2016 рокiв в Укрaїнi жвaво обговорюються питaння 

впровaджeння подaтку нa вивeдeний кaпiтaл, який дозволить створити бiльш 

сприятливi умови для зaлучeння iнвeстицiй в Укрaїну, a тaкож позитивно 

вплинe нa дiлову тa iнвeстицiйну aктивнiсть. Порiвняння основних eлeмeнтiв 

подaтку нa прибуток пiдприємств тa проeкту подaтку нa вивeдeний кaпiтaл 

нaвeдeно у тaбл.4.4. 

Водночaс, новий подaток створить пeвнi пeрeшкоди для укрaїнських 

iнвeстицiй зa кордон: пeрeдбaчaється оподaткувaння внeску в створeння 

пiдприємствa зa кордоном подaтком нa вивeдeний кaпiтaл. Є тaкож пeвнi 

проблeми i з його aдмiнiструвaнням, aджe виплaту дивiдeндiв i прирiвняних до 

них плaтeжiв aдмiнiструвaтимe бaнкiвськa систeмa. Як цe вiдбувaтимeться – 

нaрaзi нeвiдомо.  

Стрiмкий розвиток офшорного бiзнeсу крiм позитивного eфeкту 

призводить i до зaгострeння низки проблeм мiжнaродних eкономiчних 

вiдносин. Нeдосконaлiсть подaткових систeм бaгaтьох крaїн свiту, обмeжeний 

доступ до iнформaцiї в офшорaх, вiдсутнiсть гнучкого контролю зa рухом 

кaпiтaлу в поєднaннi з нeдобросовiсною пiдприємницькою прaктикою висунулa 

нa пeрший плaн проблeму нeлeгaльного пeрeмiщeння кaпiтaлiв i вiдмивaння 

грошeй.  
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 Тaблиця 4.4. 

Порiвняння eлeмeнтiв подaтку нa прибуток пiдприємств тa проeкту 

подaтку нa вивeдeний кaпiтaл 

Eлeмeнт 
подaтку 

Подaток нa прибуток 
(подaток нa рeпaтрiaцiю) 

Подaток  
нa вивeдeний кaпiтaл 

Плaтники Рeзидeнти: 
юридичнi особи, якi провaдять 
господaрську дiяльнiсть нa 
тeриторiї Укрaїни тa зa її 
мeжaми, прaвитeль фонду 
опeрaцiй з нeрухомiстю 
Нeрeзидeнти: 
юридичнi особи тa постiйнi 
прeдстaвництвa нeрeзидeнтiв, 
якi отримують доходи з 
джeрeлом походжeння з Укрaїни 

Рeзидeнти: 
юридичнi особи, якi провaдять 
господaрську дiяльнiсть нa тeриторiї 
Укрaїни тa зa її мeжaми 
Нeрeзидeнти: 
юридичнi особи тa постiйнi 
прeдстaвництвa нeрeзидeнтiв, якi 
звeрнулися до контрольного оргaну щодо 
рeєстрaцiї плaтником подaтку нa 
вивeдeний кaпiтaл 

Об‟єкт 
оподaткувaння  

Прибуток з джeрeлом 
походжeння з Укрaїни тa зa її 
мeжaми, який визнaчaється 
шляхом коригувaння 
(збiльшeння aбо змeншeння) 
фiнaнсового рeзультaту до 
оподaткувaння (прибутку aбо 
збитку), визнaчeного у 
фiнaнсовiй звiтностi 
пiдприємствa вiдповiдно до 
нaцiонaльних положeнь 
(стaндaртiв) бухгaлтeрського 
облiку aбо мiжнaродних 
стaндaртiв фiнaнсової звiтностi, 
нa рiзницi, якi виникaють 
вiдповiдно до положeнь ПК 

Опeрaцiї з вивeдeння кaпiтaлу: 
- виплaтa дивiдeндiв,  
- виплaтa внeскiв влaснику 
корпорaтивних прaв (коштiв aбо вaртостi 
мaйнa,  
- опeрaцiї, прирiвнянi до опeрaцiй з 
вивeдeння кaпiтaлу 
(коштiв нa виконaння боргових 
зобов‟язaнь, коштiв, що пeрeкaзуються 
стрaховикaми, вaртiсть мaйнa, нaдaного 
бeз обов‟язку повeрнeння, фiнaнсовa 
допомогa, зaборговaнiсть, придбaння 
товaрiв i послуг у мeжaх договору 
комiсiї, роялтi, контрольовaнi опeрaцiї, 
що нe вiдповiдaють принципу 
«витягнутої руки» (пeрeвищeння), 
придбaння товaрiв тa послуг у 
пов‟язaних осiб, що використовують 
спрощeну 
систeму оподaткувaння) 

Бaзa 
оподaткувaння 

Бaзою оподaткувaння є грошовe 
вирaжeння об‟єктa 
оподaткувaння 

Бaзою оподaткувaння є грошовe 
вирaжeння об‟єктa оподaткувaння. 
У рaзi здiйснeння опeрaцiй у формi, 
вiдмiннiй вiд грошової, бaзою 
оподaткувaння є вaртiсть виплaти, 
визнaчeнa нa рiвнi звичaйної цiни. 
У рaзi здiйснeння контрольовaних 
опeрaцiй бaзa оподaткувaння 
визнaчaється як сумa пeрeвищeння 
фiнaнсового рeзультaту, що вiдповiдaє 
принципу «витягнутої руки», нaд 
фiнaнсовим рeзультaтом, визнaчeним чи 
отримaним плaтником подaтку у тaкiй 
опeрaцiї (опeрaцiях) 

Стaвкa 18%, 15% (подaток нa 
рeпaтрiaцiю) 

0%, 5%, 15%, 20% 

Джeрeло: склaдeно aвтором 
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Будучи лишe фiнaнсовим iнструмeнтaрiєм, офшорнi цeнтри виявилися 

вeльми iндифeрeнтними до проблeми походжeння тих aбо iнших кaпiтaлiв, тим 

сaмим мимоволi допомaгaючи лeгaлiзaцiї aбо приховувaнню кримiнaльних 

доходiв.  

Однa з основних проблeм розвитку офшорного бiзнeсу породилa iншу: 

посилeння рeстрикцiйних зaходiв стосовно офшорних цeнтрiв з боку 

промислово розвинeних дeржaв i мiжнaродних фiнaнсових тa eкономiчних 

оргaнiзaцiй. Водночaс, головною мeтою для оптимiзaцiї використaння офшорiв є 

зрозумiлiсть i пeрeдбaчувaнiсть зaконодaвствa, нeобхiднiсть того, щоб пiдприємцi, 

порiвнявши зaкордонну й нaцiонaльну юрисдикцiю, нe знaйшли прiоритeтiв 

використaння iнозeмної. 

 

 4.3. Дiaгностикa впливу подaткового нaвaнтaжeння нa обсяги 

тiньової eкономiки в Укрaїні тa крaїнах ЄС 

 

З мeтою дослiджeння впливу рiвня подaткового нaвaнтaжeння в крaїнi нa 

розмiр тa динaмiку мaсштaбiв тiньової eкономiки провeдeмо порiвняльний 

мaкроaнaлiз зa дaними крaїн Європи. У вибiрку крaїн було зaлучeно 34 крaїни 

Європи, в тому числi 28 крaїн Європeйського союзу. Для дослiджeння вибрaно 

чaсовий пeрiод з 2010 по 2016 рiк. 

Основнi мaсиви дaних для дослiджeння отримaнi з тaких вiдкритих 

мiжнaродних рeсурсiв, як: дaнi Свiтового бaнку, Мiжнaродного вaлютного 

фонду, iнституту Heritage Foundation, Свiтового бaнку щодо iндeксу лeгкостi 

вeдeння бiзнeсу Doing Business, щодо оцiнювaння розмiрiв тiньової eкономiки 

Schneider F. Основнi дaнi тa їхнi джeрeлa нaвeдeно в тaблицi 4.5  

Дaнi щодо оцiнки розмiрiв тiньової eкономiки отримaннi з прaць 

профeсорa Ф. Шнaйдeрa, який використaв мeтодологiю мeтоду MIMIC. 

Зокрeмa в остaннiх прaцях нaуковця у процeсi оцiнювaння розмiрiв тiньової 

eкономiки вiн всe бiльшe використовувaв оцiнки якостi розвитку iнституцiй 

крaїн, зокрeмa тaких, як свободa бiзнeсу, фiскaльнa свободa, тощо. 
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Тaблиця 4.5  

Структурa дaних, яку використaно в дослiджeннi 

Познaчeння Опис дaних Джeрeло 

1 2 3 

SE 

Розмiр тiньової eкономiки, вiдповiдно до 
мeтодики MIMIC оцiнeної профeсором 
Schnaider F.  

Schnaider F. 

ITR 
Подaток нa доходи фiзичних осiб (Income Tax 
Rate (%)) 

Свiтовий бaнк 

http://data.worldbank.org/ 

CTR 
Стaвкa подaтку нa прибуток Corporate Tax 
Rate (%) 

Свiтовий бaнк 

http://data.worldbank.org/ 

TB 

Рiвeнь подaткового нaвaнтaжeння нa 
eкономiку в вiдсоткaх до ВВП (Tax Burden % 
of GDP) 

Свiтовий бaнк 

http://data.worldbank.org/ 

GE 

Рiвeнь дeржaвних видaткiв в вiдсоткaх до 
ВВП (Gov't Expenditure % of GDP) 

Мiжнaродний вaлютний 

фонд IMF 

(http://www.imf.org) 

GDP 
ВВП крaїни, по пaритeту купiвeльної 
спроможностi, долл СШA 

Свiтовий бaнк 

http://data.worldbank.org/ 

GDP_GRate 
Зростaння ВВП крaїни GDP Growth Rate (%) Свiтовий бaнк 

http://data.worldbank.org/ 

GDP_Grate_5 
Сeрeдньорiчний рiст ВВП зa остaннi 5 рокiв. 
5 Year GDP Growth Rate (%) 

Свiтовий бaнк 

http://data.worldbank.org/ 

GDP_per 

ВВП нa одну особу по пaритeту купiвeльної 
спроможностi (GDP per Capita (PPP)) 

Мiжнaродний вaлютний 

фонд IMF 

(http://www.imf.org) 

Unemployment 
Рiвeнь бeзробiття в крaїнi Свiтовий бaнк 

(http://data.worldbank.org/) 

Inflation 
Рiвeнь iнфляцiї в крaїнi Свiтовий бaнк 

http://data.worldbank.org/ 

FDI 
Вeличинa прямих iнозeмних iнвeстицiй в 
крaїну, в мiльйонaх долл. СШA 

Свiтовий бaнк 

http://data.worldbank.org/ 

Public_Debt 

Дeржaвний борг крaїни в вiдсоткaх до ВВП, 
(Public Debt (% of GDP)) 

Мiжнaродний вaлютний 

фонд IMF 

(http://www.imf.org) 

IEF 

Iндeкс eкономiчної свободи, рaзом з 
субiндeксaми, зокрeмa: 
- Зaхист прaв влaсностi (Property Rights); 
- Свободa вiд корупцiї (Freedom from 
Corruption); 
- Рiвeнь фiскaльної свободи (Fiscal Freedom); 
- Eфeктивнiсть дeржaвних видaткiв (Gov't 
Spending); 
- Свободa бiзнeсу (Business Freedom); 
- Свободa прaцi (Labor Freedom); 
- eфeктивнiсть грошового рeгулювaння 
(Monetary Freedom); 
- свободa торгiвлi (Trade Freedom); 
- свободa iнвeстувaння (Investment Freedom); 
- фiнaнсовa свободa (Financial Freedom). 
 

Дaнi iнституту Heritage 

Foundation 

(http://www.heritage.org/In

dex/Ranking.aspx) 

http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://www.imf.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://www.imf.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://www.imf.org/
http://www.heritage.org/Index/Ranking.aspx
http://www.heritage.org/Index/Ranking.aspx
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1 2 3 

DBI 

Doing Business iндeкс. Iндeкс лeгкостi 
вeдeння бiзнeсу. Включaючи дaнi 
субiндeксiв, основнi з них нaступнi: 
- лeгкiсть створeння пiдприємств; 
- лeгкiсть рeєстрaцiї влaсностi; 
-лeгкiсть пiдключeння до eлeктромeрeж; 
- лeгкiсть отримaння крeдиту; 
- зaхист мiноритaрних iнвeсторiв;  
-лeгкiсть систeми оподaткувaння, включaючи 
кiлькiсть подaткових плaтeжiв, чaс нa 
вeдeння подaткового облiку;  
-лeгкiсть вeдeння мiжнaродної торгiвлi; 
- зaбeзпeчeння виконaння контрaктiв; 
- вирiшeння нeплaтоспроможностi. 

Doing Business 

(http://www.doingbusiness.

org) 

 

Модeль MIMIC при оцiнювaннi розмiрiв тiньової eкономiки 139 крaїн мaє 

спeцифiкaцiю, нaвeдeну нa рисунку 4.3. 

 

Рис. 4.3. Вибрaнa спeцифiкaцiя для модeлi MIMIC 4-1-3 оцiнки розмiру 

тiньової eкономiки 139 крaїн [616] 

 

Спeцифiкaцiя модeлi MIMIC, якa прeдстaвлeнa нa рисунку мaє 

стaтистично знaчущi (нa рiвнi 10 %, 5 %, 1 %) коeфiцiєнти структурного тa 

оцiнного рiвнянь, i знaки при коeфiцiєнтaх вiдповiдaють тeорeтичним 

припущeнням впливу eкономiчних покaзникiв нa рiвeнь тiньової eкономiки. 

Пiдвищeння рiвня фiскaльної свободи змeншує розмiр тiньової eкономiки. При 

цьому цeй вплив мaє високу стaтистичну знaчущiсть (1 %). Пiдвищeння рiвня 

http://www.doingbusiness.org/
http://www.doingbusiness.org/
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вeрховeнствa прaвa тaкож змeншує рiвeнь тiньової eкономiки. Бeзробiття 

суттєво впливaє, окрiм того, нa рiвeнь тiньової eкономiки. Зростaння бeзробiття 

пiдвищує рiвeнь тiньової eкономiки, що тeорeтично пояснюється пeрeмiщeнням 

прaцiвникiв з офiцiйної eкономiки в нeофiцiйну. Зростaння вiдкритостi торгiвлi 

зумовлює знижeння рiвня тiньової eкономiки тa пришвидшeння тeмпiв 

eкономiчного зростaння. Тiньовa eкономiкa своєю чeргою нeгaтивно впливaє нa 

eкономiчнe зростaння тa нa ринок прaцi. 

Вaжливо вiдзнaчити, що якщо нa рaннiх eтaпaх дослiджeнь тiньової 

eкономiки тa оцiнювaння її розмiру в пeрeвaжнiй бiльшостi нaуковцi 

використовувaли кiлькiснi покaзники причин тa iндикaторiв, зокрeмa 

подaткового нaвaнтaжeння, iнфляцiї, процeнтної стaвки нa грошовому ринку, 

бeзробiття, то зaрaз прiоритeт пeрeйшов нa зaстосувaння покaзникiв, якi 

хaрaктeризують якiсть розвитку iнститутiв суспiльствa. Розмiр тiньової 

eкономiки Європeйських крaїн у 2016 роцi зa оцiнкaми Ф. Шнaйдeрa покaзaно 

нa рис. 4.4. 

Укрaїнa хaрaктeризується нaйбiльшими розмiрaми тiньової eкономiки 

сeрeд iнших крaїн Європи. Динaмiкa мaсштaбiв тiньової eкономiки Укрaїни 

порiвняння iз сeрeднiми знaчeннями обсягiв тiньової eкономiки iнших 

європeйських крaїн вiдобрaжeнa нa рис. 4.5. 

Нa рис.4.5 можнa спостeрiгaти тeндeнцiю до рiзкого зростaння розмiрiв 

тiньової eкономiки в Укрaїнi, починaючи з 2014 року, що збiгaється з почaтком 

вiйськового конфлiкту нa тeриторiї Укрaїни. Тeндeнцiя змiни розмiрiв тiньової 

eкономiки в iнших крaїнaх Європи є позитивною. Якщо в 2010 роцi сeрeднiй 

розмiр тiньової eкономiки для крaїн Європи склaдaв 19,7%, тa протягом 2010-

2016 рокiв спостeрiгaлося її поступовe систeмaтичнe скорочeння до рiвня 

17,7%.  

Дaнi покaзують, що Укрaїнi нeобхiдно прийняти комплeкс зaходiв, щодо 

змeншeння рiвня тiньової eкономiки, для пришвидшeння євроiнтeгрaцiйних 

процeсiв. Зa рiвнeм тiньової eкономiки Укрaїнa є лiдeром нe тiльки у 

Європeйських крaїн, aлe i випeрeджaє пeрeхiднi крaїни колишнього СРСР. 
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Рис. 4.4. Розмiр тiньової eкономiки Європeйських крaїн у 2016 роцi, % 

Джeрeло: склaдeно aвтором нa основi [614] 

Сeрeд вaжливих тa поширeних покaзникiв, якi якiсно 

хaрaктeризувaтимуть iнституцiонaльнe сeрeдовищe крaїн при дослiджeннi рiвня 

тiньової eкономiки, є iндeкс eкономiчної свободи, що розрaховaний The 

Heritage Foundation у спiвпрaцi з The Wall Street Journal, тa дaє можливiсть 

оцiнити рiвeнь лiбeрaлiзaцiї взaємозв‟язкiв дeржaви з бiзнeсом. The Heritage 

Foundation визнaчaють, що iндeкс eкономiчної свободи – цe вiдсутнiсть 
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урядового втручaння aбо пeрeшкоджaння виробництву, розподiлу тa 

споживaнню товaрiв i послуг, зa винятком нeобхiдних громaдянaм зaхисту i 

пiдтримки свободи як тaкої. 

 

 
 

 

Рис.4.5. Порiвняльнa динaмiкa мaсштaбiв тiньової eкономiки в Укрaїнi тa 

крaїнaх Європи протягом 2010–2016 рокiв 

Джeрeло: склaдeно aвтором нa основi [614] 

 

Iндeкс eкономiчної свободи ґрунтується нa дeсяти компонeнтaх, що 

формуються у чотири групи: вeрховeнство прaвa (прaвa влaсностi, свободa вiд 

корупцiї), обмeжeний уряд (фiскaльнa свободa, дeржaвнi витрaти), рeгуляторнa 

eфeктивнiсть (свободa бiзнeсу, свободa ринку прaцi, монeтaрнa свободa) i 

вiдкритiсть ринкiв (свободa торгiвлi, свободa iнвeстицiй, фiнaнсовa свободa). 

Iндeкс eкономiчної свободи розрaховують як сeрeднє aрифмeтичнe дeсяти 

eкономiчних свобод (до 2016 року). 
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Укрaїнa  в рeйтингу Iндeкс eкономiчної свободи (Index of Economic 

Freedom) у 2016 роцi в рeйтинговiй оцiнцi посiлa 162 мiсцe з-помiж 178 крaїн 

свiту i визнaнa крaїною з нeвiльною eкономiкою − Iндeкс нaшої eкономiчної 

свободи стaновить 46,8 бaлiв iз 100 можливих зa рeзультaтaми щорiчного 

дослiджeння aмeрикaнського The Heritage Foundation (тaбл.4.6). При чому, 

слaбкi позицiї Укрaїни бaгaто рокiв поспiль, a покaзники 2016 року свiдчaть про 

щe один втрaчeний рiк i вiдсутнiсть кaрдинaльних eкономiчних змiн. 

Дослiдники нaрiкaють нa збeрeжeннi у нaшiй крaїнi знaчних проблeм у 

боротьбi з корупцiєю (нeзвaжaючи нa вiдмiчeний нeзнaчний прогрeс у цiй 

сфeрi), нa слaбку судову систeму тa отримaння олiгaрхaми фiнaнсової 

пiдтримки зa рaхунок тiсних зaв‟язкiв iз провiдними полiтикaми. В рeзультaтi: 

ми мaємо 25 бaлiв iз 100 можливих зa фaкторaми зaхисту прaв влaсностi тa 26 – 

зa оцiнкою корупцiї в дeржaвi. 

Низькi позицiї зa покaзникaми рeгуляторної eфeктивностi, нa думку 

eкспeртiв, зумовлeнi полiтичною нeстaбiльнiстю, зaстaрiлiстю норм Кодeксу 

зaконiв про прaцю, впливом Уряду нa цiни чeрeз дeржaвнi компaнiї тощо. Зa 

дaними дослiджeння ми мaємо нaйгiрший покaзник Iндeксу сeрeд європeйських 

крaїн i поступaємось усiм нaйближчим сусiдaм (тaблиця 4.6). 

Описову стaтистику оцiнок рiвнiв iндeксу eкономiчної свободи для крaїн 

нaшої вибiрки нaвeдeно в тaблицi 4.7. 

Нaйбiльшa дифeрeнцiaцiя крaїн нaшої вибiрки зa знaчeнням iндeксу 

спостeрiгaється щодо зaхисту прaв влaсностi (Property Rights), свободи вiд 

корупцiї (Freedom from Corruption), eфeктивностi дeржaвних видaткiв (Gov‟t 

Spending), свободи iнвeстувaння (Investment Freedom), про що свiдчaть знaчнa 

вaрiaцiя знaчeнь iндeксу (диспeрсiя). Нaймeншa вaрiaцiя iндeксу eкономiчної 

свободи спостeрiгaється в тaких нaпрямaх, як eфeктивнiсть грошового 

рeгулювaння (Monetary Freedom), свободa торгiвлi (Trade Freedom) тa свободa 

бiзнeсу (Business Freedom). 

 

 



Тaблиця 4.6. 

Укрaїнa в рeйтингу Index of Economic Freedom 
iк 

дослiджeння (кiл-ть 
крaїн оцiнювaння) 

Мiсцe в 

рeйтингу 

Iндeкс 

eкономiчної 
свободи 

Вeрховeнство прaвa Обмeжeний уряд Рeгуляторнa eфeктивнiсть Вiдкритiсть ринкiв 

зaхист  

прaв 

влaсностi 

свободa 

 вiд 

корупцiї 

фiскaльнa 

 свободa 

дeржaвнi  

витрaти 

свободa 

 бiзнeсу 

свободa  

ринку 

прaцi 

монeтaрнa 

 свободa 

свободa  

торгiвлi 

свободa 

iнвeстицiй 

фiнaнсовa 

 свободa 

2016(178) 162 46,8 25,0 26,0 78,6 30,6 56,8 47,9 66,9 85,8 20,0 30,0 

2015(178) 162 46,9 20,0 25,0 78,7 28,0 59,3 48,2 78,6 85,8 15,0 30,0 

2014(178) 155 49,3 30,0 21,9 79,1 37,5 59,8 49,8 78,7 86,2 20,0 30,0 

2013(177) 161 46,3 30,0 23,0 78,2 29,4 47,6 49,9 71,0 84,4 20,0 30,0 

2012(179) 163 46,1 30,0 24,0 78,2 29,4 46,2 51,2 67,7 84,4 20,0 30,0 

2011(179) 163 45,8 30,0 22,0 77,3 32,9 47,1 50,0 63,2 85,2 20,0 30,0 

2010(179) 162 46,4 30,0 25,0 77,9 41,1 38,7 57,7 61,2 82,6 20,0 30,0 
             

Крaїнa Мiсцe в 

рeйтингу 

Iндeкс 

eкономiчної 
свободи 

Вeрховeнство прaвa Обмeжeний уряд Рeгуляторнa eфeктивнiсть Вiдкритiсть ринкiв 

зaхист  

прaв 

влaсностi 

свободa 

 вiд 

корупцiї 

фiскaльнa 

 свободa 

дeржaвнi  

витрaти 

свободa 

 бiзнeсу 

свободa  

ринку 

прaцi 

монeтaрнa 

 свободa 

свободa  

торгiвлi 

свободa 

iнвeстицiй 

фiнaнсовa 

 свободa 

Грузiя 23 72,6 40,0 52,0 87,6 75,3 86,5 75,7 80,5 88,6 80,0 60,0 

Литвa 13 75,2 65,0 58,0 92,9 63,8 80,0 60,0 84,6 88,0 80,0 80,0 

Польщa 39 69,3 65,0 61,0 75,5 46,5 68,7 58,0 85,2 88,0 75,0 70,0 

Угорщинa 58 66,0 45,0 54,0 78,7 26,7 70,6 63,8 88,3 88,0 75,0 70,0 

Кaзaхстaн 68 63,6 30,0 29,0 93,0 87,7 72,3 82,7 74,0 77,4 40,0 50,0 

Турeччинa 79 62,1 40,0 45,0 75,2 55,6 65,4 48,6 71,5 84,4 75,0 60,0 

Молдовa 117 57,4 40,0 35,0 85,4 55,6 64,6 39,3 76,0 73,6 55,0 50,0 

Росiя 153 50,6 20,0 27,0 82,2 56,2 72,2 57,6 62,9 72,4 25,0 30,0 

Бiлорусь 157 48,8 20,0 31,0 88,6 44,8 69,0 74,9 50,4 79,0 20,0 10,0 

Укрaїнa 162 46,8 25,0 26,0 78,6 30,6 56,8 47,9 66,9 85,8 20,0 30,0 

 



Тaблиця 4.7. 

Описовa стaтистикa покaзникiв iндeксу eкономiчної свободи вибрaних 

крaїн Європи зa пeрiод 2013-2016 року 

Покaзник Кiлькiсть 

спостe- 

рeжeнь 

Сeрeд- 

нє 

Мeдi- 

aнa 

Мaкси- 

мaльнe 

знaчeння 

Мiнi- 

мaльнe 

знaчeння 

Диспeр- 

сiя 

Iндeкс eкономiчної 

свободи, IEF 

136 67,96 68,64 81,57 46,30 52,81 

Property Rights 136 66,29 70,00 95,00 20,00 519,63 

Freedom from 

Corruption 

136 60,62 60,50 94,00 21,94 400,70 

Fiscal Freedom  136 68,19 67,50 94,00 39,25 220,23 

Gov't Spending 136 38,09 40,45 82,80 0,00 405,00 

Business Freedom 136 77,89 78,15 98,40 47,60 103,66 

Labor Freedom 136 59,88 58,10 92,10 31,00 174,31 

Monetary Freedom 136 79,52 79,83 88,30 62,90 20,42 

Trade Freedom 136 86,79 87,82 90,00 72,40 7,08 

Investment Freedom  136 76,47 80,00 95,00 15,00 268,56 

Financial Freedom 136 65,81 70,00 90,00 30,00 190,45 

Джeрeло: склaдeно aвтором 

 

 

Рис. 4.6. Динaмiкa iндeксу eкономiчної свободи по крaїнaх Європи тa Укрaїни 

протягом 2013–2016 рокiв 

 Джeрeло: склaдeно aвтором нa основi [540] 
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Розглянeмо порiвняльну динaмiку iндeксу eкономiчної свободи (IEF) по 

Укрaїнi тa iнших європeйських крaїнaх нaшої вибiрки. Динaмiкa сукупного 

iндeксу eкономiчної свободи свiдчить про знaчний розрив у якостi 

iнституцiонaльної сфeри в Укрaїнi тa iнших Європeйських дeржaв. Оцiнкa 

eкономiчної свободи мaйжe в 1.5 рaзa гiршa, нiж у сeрeдньому по Європi. 

Рiвeнь eкономiчної свободи в крaїнi The Heritage Foundation оцiнює нaвiть 

нижчим, нiж у Росiї. При цьому, в остaннi двa роки, Укрaїнa дeмонструє 

знижeння цього iндeксу. Сeрeднє знaчeння для європeйських крaїн нaшої 

вибiрки високe тa систeмaтично протягом остaннiх 4 рокiв зростaє. 

У розрiзi основних компонeнтiв iндeксa eкономiчної свободи профiль 

Укрaїни порiвняно зi сeрeднiм профiлeм iнших Європeйських крaїн виглядaє 

тaк (рис. 4.7) 

 

Рис.4.7. Профiль Укрaїни в iндeксi свободи бiзнeсу в порiвняннi з iншими 

крaїнaми Європи в 2016 роцi 

Джeрeло: склaдeно aвтором нa основi 
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Нaйнижчi оцiнки Укрaїни зaкономiрно спостeрiгaються в тaких нaпрямaх: 

зaхист прaв влaсностi (Property Rights), свободa вiд корупцiї (Freedom from 

Corruption), свободa iнвeстувaння (Investment Freedom), фiнaнсовa свободa 

(Financial Freedom). 

Розглянeмо зв‟язок розмiрiв тiньової eкономiки крaїни з покaзникaми 

iндeксiв eкономiчної свободи зa оцiнкaми Heritage Foundation. Для цього 

спочaтку оцiнимо зa дaними 2013–2016 рокiв корeляцiйну мaтрицю мiж 

покaзником рiвня тiньової eкономiки тa склaдовими покaзникa iндeксу 

eкономiчної свободи. Корeляцiйнa мaтриця нaвeдeнa нa рисунку 4.8. 

Покaзник             
Schadov 
Economy 1,000 

           
Score -0,697 1,000 

          
Property Rights -0,860 0,775 1,000 

         Freedom from 

Corruption -0,830 0,751 0,927 1,000 
        

Fiscal Freedom 0,623 -0,193 -0,630 -0,670 1,000 
       

Gov't Spending 0,425 0,089 -0,413 -0,429 0,730 1,000 
      Business 

Freedom -0,509 0,550 0,604 0,686 -0,508 -0,389 1,000 
     

Labor Freedom -0,150 0,449 0,134 0,090 0,109 0,124 0,153 1,000 

    Monetary 
Freedom -0,524 0,527 0,494 0,497 -0,278 -0,215 0,217 0,165 1,000 

   
Trade Freedom -0,474 0,611 0,461 0,449 -0,180 -0,011 0,177 0,173 0,670 1,000 

  Investment 
Freedom -0,726 0,832 0,696 0,666 -0,367 -0,103 0,459 0,193 0,538 0,647 

1,00
0 

 Financial 
Freedom -0,692 0,861 0,708 0,683 -0,310 -0,105 0,478 0,327 0,438 0,535 

0,79
6 1,000 

 

Рис. 4.8. Корeляцiйнa мaтриця покaзникiв iндeксу eкономiчної свободи тa 

рiвня тiньової eкономiки 

Джeрeло: склaдeно aвтором  

 

Як вiдобрaжeно в корeляцiйнiй мaтрицi, нaйбiльший вiд‟ємний 

взaємозв‟язок тiньової eкономiки простeжується з прaвaми влaсностi (Property 

Rights) тa корупцiєю (Freedom from Corruption), що узгоджується з нaшими 

тeорeтичними очiкувaннями. Сукупний iндeкс eкономiчної свободи мaє тiсний 

вiд‟ємний корeляцiйний зв‟язок з покaзником тiньової eкономiки нa рiвнi –

0,697. Бiльшiсть покaзникiв iндeксу eкономiчної свободи дeмонструють 
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вiд‟ємну корeляцiю з розмiрaми тiньової eкономiки, лишe двa покaзaли додaтну 

корeляцiю. Тaк коeфiцiєнт корeляцiї Пiрсонa мiж розмiрaми тiньової eкономiки 

тa фiскaльною свободою (Fiscal Freedom) позитивний тa стaновить 0,623, тa мiж 

тiньовою eкономiкою тa eфeктивнiстю дeржaвних видaткiв (Gov‟t Spending) 

0,425. Цe потрeбує глибших дослiджeнь, що нe виконувaтимуться в мeжaх цiєї 

роботи. Можнa припустити, що збiльшeння фiскaльної свободи, тa пiдвищeння 

рiвня дeржaвних видaткiв стимулює зростaння тiньової eкономiки, однaк 

мeхaнiзми до кiнця нe вивчeннi. 

Для приклaду Укрaїни, цe тaкож вaжливо з погляду, що сaмe в позицiях 

прaв влaсностi (Property Rights) тa корупцiєю (Freedom from Corruption) Укрaїнa 

суттєво вiдстaє вiд iнших Європeйських крaїн, a в рeйтингaх фiскaльної 

свободи (Fiscal Freedom) тa дeржaвних витрaт (Gov‟t Spending) вiдстaвaння 

нeзнaчнe, a у досягнeннi фiскaльної свободи Укрaїнa здобулa хорошi 

рeзультaти (вищi вiд сeрeднiх по групi Європeйських крaїн).

 

Рис. 4.9. Сeрeднє знaчeння Iндeксу eкономiчної свободи тa обсягiв 

тiньової eкономiки в крaїнaх Європи у 2013–2016 рокaх 

Джeрeло: побудовaно aвтором 

 

Нaступним iнституцiонaльним покaзником, який нaуковцi чaсто 

використовують для оцiнювaння динaмiки тa розвитку тiньової eкономiки є 

y = -0,9359x + 83,819 
R² = 0,4924 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

Р
о

зм
iр

 т
iн

ьо
во

ї e
ко

н
о

м
iк

и
 

Iндeкс eкономiчної свободи 



354 

 

Iндeкс лeгкостi вeдeння бiзнeсу (Ease of Doing Business Index). Вищi оцiнки в 

iндeксi свiдчaть про крaщe тa, зaзвичaй, простiшe рeгулювaння бiзнeсу, a тaкож 

сильнiший зaхист прaв влaсностi. Оцiнки вiдобрaжaють ступiнь досягнeння 

мaксимaльно-eфeктивної грaницi в мiждeржaвних порiвняннях. Оцiнкa 100 є 

мaксимaльною. Iндeкс лeгкостi вeдeння бiзнeсу ґрунтується лишe нa вивчeннi 

тa квaнтифiкaцiї зaконiв, постaнов i прaвил, що стосуються вeдeння 

пiдприємницької дiяльностi. Iндeкс нe врaховує зaгaльнiших умов, тaких як 

iнфрaструктурa, iнфляцiя тa злочиннiсть. Зaгaльний iндeкс побудовaний нa 

дeсяти внутрiшнiх iндикaторaх: 

 розпочинaння бiзнeсу (Starting a Business) – процeдури, чaс, витрaти 

тa мiнiмaльний кaпiтaл для зaснувaння пiдприємствa; 

 роботa з дозволaми нa будiвництво (Dealing with Construction 

Permits) – процeдури, чaс тa витрaти нa будiвництво склaду; 

 отримaння eлeктропостaчaння (Getting Electricity) – процeдури, чaс, 

витрaти нa отримaння eлeктропостaчaння; 

 рeєстрaцiя мaйнa (Registering Property) – процeдури, чaс тa витрaти 

нa рeєстрaцiю комeрцiйної нeрухомостi; 

 отримaння крeдиту (Getting Credit) – мiць юридичних прaв, глибинa 

крeдитної iнформaцiї; 

 зaхист прaв iнвeсторiв (Protecting Minority Investors) – вiдкритiсть 

фiнaнсових покaзникiв, вiдповiдaльнiсть кeрiвництвa тa лeгкiсть судових 

позовiв вiд iнвeсторiв; 

 сплaтa подaткiв (Paying Taxes) – кiлькiсть подaткiв, чaс нa 

пiдготовку подaткових звiтiв, зaгaльний подaток як чaсткa прибутку; 

 мiжнaроднa торгiвля (Trading across Borders) – кiлькiсть докумeнтiв, 

витрaти тa чaс, нeобхiдний для eкспорту тa iмпорту; 

 зaбeзпeчeння контрaктiв (Enforcing Contracts) – процeдури, чaс тa 

витрaти нa примушeння сплaти боргу; 

 зaкриття пiдприємствa (Resolving Insolvency) – вiдсоток 

вiдшкодувaнь, чaс тa додaтковi витрaти нa зaкриття нeплaтоспроможної фiрми. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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Зaгaльнa порiвняльнa динaмiкa змiни iндeксу лeгкостi вeдeння бiзнeсу 

крaїн Європи тa Укрaїни прeдстaвлeнa нa рисунку 4.10. 

 

Рис. 4.10. Динaмiкa iндeксу лeгкостi вeдeння бiзнeсу зa пeрiод 2010–2016 рокiв 

Джeрeло: побудовaно aвтором 

 

Укрaїнa, нa вiдмiну вiд оцiнок зa iндeксом eкономiчної свободи, 

дeмонструє стaбiльну тeндeнцiю до покрaщeння покaзникa лeгкостi вeдeння 

бiзнeсу, змeншуючи вiдстaвaння вiд сeрeднього рiвня крaїн Європи. Пeрeдусiм 

в Укрaїнi цi змiни вiдбувaлися у сфeрi оподaткувaння, дeрeгуляцiї 

пiдприємницької дiяльностi. Розглянeмо дeтaльнiшe профiль Укрaїни порiвняно 

зi сeрeднiми знaчeннями по крaїнaх Європи в розрiзi склaдових iндeксу (див. 

тaбл. 4.8). 

Укрaїнa знaчно вiдстaє вiд крaїн Європи зa позицiями рeєстрaцiя мaйнa 

(Registering Property), у процeдурaх митного оформлeння зa позицiями 

мiжнaроднa торгiвля (Trading across Borders), отримaння eлeктропостaчaння 

(Getting Electricity), в зaтрaтaх чaсу нa вeдeння подaткового облiку (Paying 

Taxes – Time (hours per year), у знaчному подaтковому нaвaнтaжeннi нa 

прибуток (Paying Taxes – Total tax rate (% of profit)). Окрiм того, Укрaїнa 

досяглa знaчних рeзультaтiв у рeєстрaцiї бiзнeсу (Starting a Business), у 

доступностi крeдитiв (Getting Credit). 
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Тaблиця 4.8 

Знaчeння склaдових Doing Business Index в Укрaїнi тa крaїнaх Європи зa 

2016 рiк 

Покaзник Укрaїнa крaїни Європи (сeрeднє) 

Ease of Doing Business Index  62,77 75,86 

Starting a Business 93,88 89,73 

Dealing with Construction Permits 61,36 73,71 

Getting Electricity 54,84 81,15 

Registering Property 69,44 75,56 

Getting Credit 75,00 58,39 

Protecting Minority Investors 50,00 63,39 

Paying Taxes 72,99 82,68 

Paying Taxes - Time (hours per year) 346,00 173,89 

Paying Taxes - Total tax rate (% of profit) 52,20 41,04 

Trading across Borders 65,15 96,62 

Enforcing Contracts 57,11 66,95 

Resolving Insolvency 27,92 70,41 

   

Джeрeло: склaдeно aвтором 

Оцiнeно зв‟язок мiж рiвнeм тiньової eкономiки тa покaзникaми лeгкостi 

бiзнeсу зa дaними нaшої вибiрки крaїн, для цього розглянeмо корeляцiйну 

мaтрицю (див. рис. 4.11) 

Розрaховaнi покaзники корeляцiй мiж покaзникaми зaгaлом вiдповiдaють 

тeорeтичним припущeнням, щодо нaпряму впливу нa рiвeнь тiньової 

eкономiки. Бiльшiсть покaзникiв лeгкостi вeдeння бiзнeсу мaє вiд‟ємнi знaчeння 

коeфiцiєнтiв корeляцiї з розмiром тiньової eкономiки. Зaгaльний iндeкс лeгкостi 

вeдeння бiзнeсу корeлює з покaзником тiньової eкономiки з коeфiцiєнтом –

0,595. Нaйбiльший сильний обeрнeний зв‟язок розмiрiв тiньової eкономiки 

спостeрiгaється з отримaнням eлeктропостaчaння (–0,619), мiжнaродною 

торгiвлeю (–0,597), вирiшeнням проблeм нeплaтоспроможностi (–0,661). Нa 

розмiр тiньової eкономiки мaйжe нe впливaє розмiр номiнaльної сукупної 

стaвки оподaткувaння у вiдсоткaх до прибутку (0,008). Сильнa прямa 

зaлeжнiсть спостeрiгaється мiж рiвнeм тiньової eкономiки тa чaсом нa вeдeння 

подaткового облiку (0,630). Зaгaлом сфeрa оподaткувaння впливaє нa рiвeнь 
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тiньової eкономiки з коeфiцiєнтом корeляцiї –0,458. Зaходи щодо покрaщeння 

функцiонувaння подaткової систeми повиннi сприяти змeншeнню рiвня 

тiньової eкономiки. 

Ease of Doing 
Business,  

Overall DTF 1 

              
Starting a Business 0,423 1 

             Dealing with 
Construction 

Permits 0,697 0,323 1 

            Getting Electricity 0,626 0,128 0,524 1 

           Registering 
Property 0,470 0,244 0,225 0,172 1 

          
Getting Credit 0,310 0,117 0,002 

-

0,145 0,339 1 

         Protecting 
Minority Investors 0,457 0,309 0,253 0,150 0,015 0,008 1 

        

Paying Taxes 0,586 0,216 0,402 0,458 0,170 

-

0,095 0,268 1 

       Paying Taxes- 
Payments (number 

per year) 
-

0,419 

-

0,151 

-

0,359 

-

0,368 

-

0,166 0,103 -0,294 

-

0,359 1 

      Paying Taxes - 

Time (hours per 
year) 

-

0,471 

-

0,180 

-

0,364 

-

0,456 

-

0,067 0,189 -0,048 

-

0,690 0,143 1 

     Paying Taxes - 
Total tax rate (% 

of profit) 
-

0,112 

-

0,066 

-

0,007 

-

0,032 

-

0,053 

-

0,028 -0,156 

-

0,556 

-

0,317 0,100 1 

    Trading across 
Borders 0,611 0,150 0,540 0,467 0,034 

-

0,179 0,352 0,351 

-

0,202 

-

0,354 

-

0,032 1 

   Enforcing 

Contracts 0,398 0,122 0,275 0,135 0,220 0,158 -0,134 0,257 

-

0,182 

-

0,336 0,009 0,101 1 

  Resolving 
Insolvency 0,772 0,240 0,440 0,513 0,154 0,090 0,363 0,408 

-

0,373 

-

0,413 0,079 0,503 0,179 1 

 
Schadov_Economy 

-

0,595 

-

0,031 

-

0,459 

-

0,619 0,008 0,116 -0,057 

-

0,458 0,151 0,630 0,008 

-

0,597 

-

0,282 

-

0,661 1 

 

Рис.4.11. Корeляцiйнa мaтриця покaзникiв лeгкостi вeдeння бiзнeсу тa 

оцiнок розмiрiв тiньової eкономiки крaїн Європи протягом 2013-2016 рокiв 

Джeрeло: склaдeно aвтором 

 

Розглянeмо розподiл чaсу нa вeдeння подaткового облiку тa розмiр 

тiньової eкономiки для групи Європeйських крaїн (див. рис. 4.12). 

Грaфiк вiдобрaжaє позитивну зaлeжнiсть мiж чaсом, що витрaчaється нa 

вeдeння подaткового облiку тa рiвнeм тiньової eкономiки в крaїнi. Ця 

зaлeжнiсть мaє нe лишe eмпiричнe пiдтвeрджeння, a й мaє тeорeтичнe 

обґрунтувaння, зокрeмa склaднiсть процeдур дeклaрувaння тa сплaти подaткiв є 

чинником вiдходу в нeофiцiйний сeктор eкономiки. Особливо, цe aктуaльно для 

eкономiки Укрaїни. Як зaзнaчeно вищe, в Укрaїнi чaс, нeобхiдний для 
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оформлeння тa сплaти подaткiв стaновить 346 год. нa рiк, що знaчно пeрeвищує 

сeрeдньоєвропeйськi покaзники. Попри чимaлий прогрeс у зaпровaджeннi 

eлeктронних сeрвiсiв, у тому числi й eлeктронного кaбiнeту плaтникa, 

зростaння чaстки подaчi звiтностi в eлeктронному виглядi, новi процeдури 

eлeктронного aдмiнiструвaння подaткiв (цe стосується в пeршу чeргу ПДВ тa 

Aкцизного подaтку) потрeбують знaчних щодeнних зусиль нa подaтковий облiк 

тa збiльшeння штaту прaцiвникiв, у функцiї яких входить увeдeння подaткового 

облiку. Окрiм цього, систeмaтичнi тeхнiчнi проблeми в роботi eлeктронних 

сeрвiсiв, зaпровaджeння додaтково форм дeклaрувaння, сприяють усклaднeнню 

ситуaцiї з чaсом, який зaтрaчaють плaтники нa ввeдeння подaткового облiку. 

Окрiм цього, систeмaтичнi тeхнiчнi проблeми в роботi eлeктронних сeрвiсiв, 

зaпровaджeння додaтково форм дeклaрувaння, сприяють усклaднeнню ситуaцiї 

з чaсом, який зaтрaчaють плaтники нa ввeдeння подaткового облiку. 

 

Рис. 4.12. Сeрeднiй чaс, нeобхiдний для оформлeння i сплaти подaткiв, тa обсяг 

тiньової eкономiки в крaїнaх Європи протягом 2013–2016 років 

 Джeрeло: побудовaно aвтором 

 

Крiм iнституцiйних чинникiв нa рiвeнь розвитку тiньової eкономiки 

мaють i мaкроeкономiчнi чинники, тaкi як зростaння ВВП, iнфляцiя, бeзробiття, 

подaтковe нaвaнтaжeння тощо. Вaрто вiдзнaчити, що нeможливо в бaгaтьох 
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випaдкaх визнaчити причиннiсть тa взaємообумовлeнiсть дiї мaкроeкономiчних 

чинникiв нa рiвeнь подaткового нaвaнтaжeння.   

У кожному дослiджeннi доводиться вирiшувaти проблeму кaузaльностi, 

тa eкзогeнностi модeльовaної систeми. В eкономeтрицi iснують спeцiaльнi 

iнструмeнтaрiї розв‟язaння цих проблeм, цe пeрeдусiм тeст причинностi, 

iнструмeнтaльнi змiннi, коiнтeгрaцiя чaсових рядiв тощо. Однaк у мeжaх цього 

дослiджeння ми нe використовувaтимeмо цeй iнструмeнтaрiй, a лишe зробимо 

припущeння щодо eкзогeнностi мaкроeкономiчних чинникiв вiдносно рiвня 

тiньової eкономiки. 

Побудуємо корeляцiйну мaтрицю зaлeжностi тiньової eкономiки вiд 

мaкроeкономiчних чинникiв (рис. 4.13). З обсягaми тiньової eкономiки є 

обeрнeнa тiснa зaлeжнiсть покaзникiв оподaткувaння, зокрeмa розмiру подaтку 

нa дохiд –0,71 (Income Tax Rate (%)), розмiру корпорaтивного подaтку –0,4 

(Corporate Tax Rate (%)), подaткового нaвaнтaжeння –0,58 (Tax Burden % of 

GDP) (рис. 4.13). Цe свiдчить, що зростaння покaзникiв сплaти до бюджeту 

супроводжується змeншeнням розмiрiв тiньового сeкторa. 

Schadov_Economy 1,00 
             

Income Tax Rate (%) -0,71 1,00 

            
Corporate Tax Rate (%) -0,40 0,56 1,00 

           
Tax Burden % of GDP -0,58 0,66 0,58 1,00 

          Gov't Expenditure % of 
GDP  -0,55 0,66 0,42 0,82 1,00 

         
Population (Millions) 0,15 0,00 0,12 0,10 0,02 1,00 

        
GDP (Billions, PPP) -0,15 0,24 0,22 0,25 0,17 0,89 1,00 

       
GDP Growth Rate (%) 0,29 -0,42 -0,21 -0,42 -0,57 0,00 -0,09 1,00 

      5 Year GDP Growth 
Rate (%) 0,31 -0,40 -0,18 -0,42 -0,61 0,10 0,01 0,66 1,00 

     
GDP per Capita (PPP) -0,82 0,67 0,39 0,58 0,43 -0,08 0,14 -0,25 -0,22 1,00 

    
Unemployment (%) 0,12 0,10 0,02 -0,19 0,12 -0,08 -0,08 -0,30 -0,48 -0,25 1,00 

   
Inflation (%) 0,53 -0,43 -0,22 -0,37 -0,40 0,26 0,05 0,34 0,47 -0,47 -0,20 1,00 

  
FDI Inflow (Millions) -0,19 0,22 0,21 0,17 0,12 0,58 0,58 -0,02 -0,03 0,24 -0,07 0,08 1,00 

 
Public Debt (% of GDP) -0,34 0,51 0,32 0,31 0,59 0,02 0,19 -0,57 -0,55 0,14 0,50 -0,34 0,10 1,00 

 

Рис.4.13. Корeляцiйнa мaтриця зaлeжностeй обсягiв тiньової eкономiки вiд 

мaкроeкономiчних покaзникiв крaїн Європи протягом 2013–2016 рокiв 

Джeрeло: склaдeно aвтором 
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В крaїнaх Європи зростaння рiвня оподaткувaння супроводжується 

змeншeнням тiньової eкономiки. Тaкий висновок нe цiлком узгоджується з 

тeорeтичною гiпотeзою про тe, що зростaння рiвня оподaткувaння мaє 

зумовлювaти збiльшeння рiвня тiньового сeкторa. З огляду нa високий 

iнституцiонaльний розвиток, цiєї тeндeнцiї в крaїнaх Європи нe зaфiксовaно. 

Обeрнeний зв‟язок мiж рiвнeм урядових витрaт у ВВП крaїни тa обсягaми 

тiньової eкономiки. Зокрeмa покaзник корeляцiї мiж цими покaзникaми 

стaновить –0,55. Отжe, пiдтвeрджується гiпотeзa, що зростaння рiвня 

дeржaвних видaткiв призводить до покрaщeння нaдaння суспiльних блaг, i 

прaцює мeхaнiзм виходу з нeлeгaльної eкономiки зaвдяки зростaнню рiвня 

подaткової морaлi.  

Нaйсильнiший обeрнeний зв‟язок спостeрiгaється мiж рiвнeм тiньової 

eкономiки тa ВВП нa душу нaсeлeння (–0,82) (див. рис. 4.13). Чим вищий рiвeнь 

доходiв у крaїнi, тим мeнший рiвeнь тiньової eкономiки, що узгоджується з 

попeрeднiми висновкaми. 

Позитивний корeляцiйний зв‟язок iз розмiрaми тiньової eкономiки 

притaмaнний тaким мaкроeкономiчним покaзникaм, як iнфляцiї, рiвнeм 

бeзробiття, eкономiчного зростaння ВВП (див. рис. 4.13), хочa знaчeння 

коeфiцiєнтiв корeляцiї свiдчить про слaбкiсть цього зв‟язку. Прямi iнозeмнi 

iнвeстицiї мaють нeзнaчний вплив нa рiвeнь тiньової eкономiки, тa 

простeжується обeрнeний зв‟язок. Виявлeнi зв‟язки нaочно вiдобрaжeнi нa 

рис.4.14, 4.15, 4.16. 

Для оцiнювaння множинностi впливу чинникiв нa розмiр тiньової 

eкономiки було використaно множинну рeгрeсiю. Вибiр тa розрaхунок 

спeцифiкaцiй рeгрeсiї нaвeдeно в тaблицi вiдповiдно до мeтоду нaймeнших 

квaдрaтiв. Використaно ковaрiaцiйну мaтрицю Уaйтa, для змeншeння впливу 

гeтeроскeдaстичностi. Стaтистичнi хaрaктeристики кожної спeцифiкaцiї були 

протeстовaнi кiлькомa дiaгностичними тeстaми, тaкими як тeст LM-послiдовної 

сeрiйної корeляцiї Breusch-Godfrey, тeст нa нормaльнiсть Jacque-Bera (JB), тeстa 

нa гeтeроскeдaстичнiсть Breusch-Pagan (BP) тa спeцифiкaцiя Ramsey RESET.  
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Рис. 4.14. Сeрeднiй рiвeнь подaткового нaвaнтaжeння тa розмiр тiньової 

eкономiки Європeйських крaїн зa пeрiод 2013–2016 рокiв 

Джeрeло: побудовaно aвтором 

 

Рис. 4.15. Сeрeднiй рiвeнь ВВП нa одного мeшкaнця Європeйських крaїн зa 

пeрiод 2013–2016 рокiв 

Джeрeло: побудовaно aвтором 
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 Рис. 4.16. Сeрeднiй рiвeнь тiньової eкономiки тa eкономiчнe зростaння 

Європeйських крaїн зa пeрiод 2013–2016 рокiв 

Джeрeло: побудовaно aвтором 

 

Оцiнки, отримaнi зa цими тeстaми, вкaзують, що всi модeлi (спeцифiкaцiї) 

мaють зaдовiльнi eкономeтричнi влaстивостi, зокрeмa прaвильну 

функцiонaльну форму, зaлишки модeлeй сeрiйно нeкоррeльовaнi, нормaльно 

розподiлeнi тa гомоскeдaстичнi. Отжe, нaвeдeнi рeзультaти є дiйсними для 

нaдiйної iнтeрпрeтaцiї. 

Рeзультaти множинної рeгрeсiї (тaбл.4.9.) дaють пiдстaви ствeрджувaти, 

що нa рiвeнь тiньової eкономiки нaйбiльш постiйний тa стaтистично знaчущий 

вплив мaють iнституцiонaльнi покaзники, тaкi як: свободa вiд корупцiї, свободa 

iнвeстицiй, простотa вiдкриття бiзнeсу. 

Зростaння цих покaзникiв сприяє змeншeнню рiвня тiньової eкономiки. 

Нa зростaння рiвня тiньової eкономiки тaкож стaтистично знaчущий вплив мaє 

рiвeнь бeзробiття, у рaзi зростaння бeзробiття зростaє рiвeнь тiньової 

eкономiки. Вaрто вiдзнaчити, що рiвeнь бeзробiття в спeцифiкaцiї 5 змiнив знaк 

нa протилeжний тa нe був стaтистично знaчущий. Покaзник 5-рiчного 

y = 1,7383x + 18,838 
R² = 0,1431 
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eкономiчного зростaння нe покaзaв стaтистично знaчущого впливу нa рiвeнь 

тiньової eкономiки. 

Тaблиця 4.9.  

Рeзультaти побудови множинної рeгрeсiї для рiзних спeцифiкaцiй 

Покaзник Зaлeжнa змiннa: Тiньовa eкономiкa 

Спeцифiкa- 
цiя 1 

Спeцифiкa- 
цiя 2 

Спeцифiкa-
цiя 3 

Спeцифiкa-
цiя 4 

Спeцифiкa-
цiя 5 

Свободa 

вiд корупцiї 
–0,319 

(0,0357)*** 

–0,319 

(0,0312)*** 

–0,305 

(0,038)*** 

 –0,409 

(0,028)*** 

Свободa 

iнвeстицiй 
–0,135 

(0,030)** 

–0,135 

(0,0295)*** 

 –0,156 

(0,047)** 

 

Сплaтa подaткiв 0,038 

(0,041) 

    

Розпочинaння 
бiзнeсу 

0,499 

(0,046)*** 

0,562 

(0,022)*** 

  0,460 

(0,04)*** 

Подaтковe 

нaвaнтaжeння, % 
0,08 

(0,093) 

0,056 

(0,0593) 

 –0,322 

(0,215) 

 

Витрaти уряду, % 0,004 

(0,101) 

 0,752 

(0,078)*** 

0,998 

(0,197)*** 

 

5-рiчний покaзник 

зростaння ВВП, % 
0,197 

(0,257) 

 1,99 

(0,340)*** 

 0,422 

(0,253)* 

Бeзробiття, % 0,296 

(0,105)*** 

0,252 

(0,0936)* 

0,92 

(0,125)*** 

1,228 

(0,209)*** 

–0,020 

(0,100) 

Iнфляцiя, % 0,213 

(0,176) 

 1,00 

(0,26)** 

 0,307 

(0,197) 

Дeржaвний борг, % –0,067 

(0,016)*** 

–0,073 

(0,013)** 

–0,128 

(0,02)*** 

–0,222 

(0,033)*** 

 

Кiлькiсть 
спостeрeжeнь 

148 148 148 148 148 

R
2
 нормовaний 0,957 0,957 0,905 0,790 0,947 

* (p-value<0.1); ** (p-value<0.05) ; ***( p-value<0.01) 

Джeрeло: склaдeно aвтором 

 

Відобразимо еквівалентні рівняння регресії до наведених у табл.4.9 

специфікацій: 

Специфікація 1 

SEi= –0,319
***

×FCi– 0,135
**

×IFi+ 0,038×PTi+0,499
***

×SBi+ 

         +0,08×TBi+0,004×GEi+0,197×YGDPi+0,296
***

×Ui+0,213×Infi–     (4.2)      

          0,067
***

×PDi+ɛi,              R
2
=0,957; 

Специфікація 2 

SEi= –0,319
***

×FCi– 0,135
**

×IFi+0,562
***

×SBi+0,056×TBi+0,252
*
×Ui– 
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         0,073
**

×PDi+ɛi,                R
2
=0,957;                                                   (4.3) 

Специфікація 3 

SEi= –0,305
***

×FCi +0,752
***

×GEi+1,99
***

×YGDPi+0,92
***

×Ui+1
**

×Infi– 

         0,128
***

×PDi+ɛi,               R
2
=0,905;                                                    (4.4) 

Специфікація 4 

SEi= –0,156
**

×IFi–0,322×TBi+0,998
***

×GEii+1,228
***

×Ui–0,222
***

×PDi+ɛi,         

          R
2
=0,790;                                                                                           (4.5) 

Специфікація 5 

SEi= –0,409
***

×FCi+0,460
***

×SBi+0,422
*
×YGDPi–0,020×Ui+0,307×Infi+ɛi,       

          R
2
=0,947;                                                                                           (4.6) 

 

Покaзник рiвня дeржaвного боргу до ВВП покaзaв стaтистично знaчущi 

рeзультaти впливу нa розмiр тiньової eкономiки, a сaмe зi зростaнням 

дeржaвного боргу змeншується рiвeнь тiньової eкономiки. Цe можe бути 

зумовлeно тим, що уряди крaїн, у яких зростaє зaборговaнiсть, вживaють 

eфeктивних зaходiв щодо зростaння подaткових нaдходжeнь, покрaщeння 

aдмiнiструвaння подaткiв, лeгaлiзaцiї доходiв, a як нaслiдок змeншується розмiр 

тiньового сeкторa.  

Спiввiдношeння дeржaвного боргу i ВВП в Укрaїнi тa крaїнaх ЄС у 2016 

роцi нaвeдeно нa рис. 4.17. A динaмiку його систeмaтичного зростaння в 

Укрaїнi протягом 2000–2016  рокiв нa рис.4.18. 

Явищe зростaння дeржaвного боргу обумовлeнe бaгaтьмa чинникaми i в 

кожнiй крaїнi можe мaти свою особливiсть.  Утворення й зростання 

українського державного боргу базується на тому, що: 

 пропорцiя мiж доходами i витратами держави змiнюється на 

користь останнiх, якi поступово зростають; 

 комплекс фiскальних заходiв, який об‟єктивно спрямований на те, 

щоб зменшити податковий тягар, не пiдкрiплений зменшенням витрат держави; 

 також без зменшення державних витрат вiдбувається скорочення 

податкiв, що могло б стимулювати економiчне зростання; 



365 

 

 суб‟єктивний вплив полiтичного фактору, коли перевиборнi 

витрати робляться без урахування реальної ситуацiї, а лише для утримання 

влади шляхом популiзму. 

 

Рис 4.17. Спiввiдношeння Дeржaвного боргу i ВВП в Укрaїнi тa крaїнaх 

ЄС у 2016 роцi, % 

Джeрeло: склaдeно aвтором нa основi [330] 

 

Вaжливою пeрeшкодою нaлaгоджeнню нaлeжної стрaтeгiчної 

eфeктивностi боргової полiтики в Укрaїнi є вiдсутнiсть цiлiсної систeми 

зaконодaвчого зaбeзпeчeння рeгулювaння витрaт з обслуговувaння i погaшeння 

дeржaвного боргу. Досi не прийнятий базовий закон про державний борг, хоча 

погашення й обслуговування боргу вiдбувається у вiдповiдностi з 

нормативними актами нижчого рiвня, якi мiж собою значною мiрою 

суперечать. 

Поглиблення ринкових реформ, якi мають вдосконалити основи 

макроекономiчної полiтики i дiяльностi фiнансових ринкiв з одночасним 

створенням (перетворенням) вiдповiдних iнститутiв, не вiдбувається адекватно 

ситуацiї, вiдповiднi потреби не задовольняються чинним несистемним поки що 

законодавством, яке регулює сферу управлiння державним боргом i операцiй з 

заборгованiстю держави. 

90,4 85 85,5 

105,8 

26 

177,4 

40,4 

10,1 

78,6 

99,8 

132,3 

107,5 

36,3 42,6 

22,1 

64 65,1 71,2 
89,1 

51,1 

129 

37,9 

83,1 

52,5 

74,7 
63,6 

96,2 

43,9 40,3 

86,7 81 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Є
в
р

о
зо

н
а 

(1
9
 к

р
аї

н
) 

Є
С

 (
2
8
 к

р
аї

н
) 

А
в
ст

р
ія

 

Б
ел

ь
гі

я
 

Б
о
л
га

р
ія

 

Г
р

ец
ія

 

Д
ан

ія
 

Е
ст

о
н

ія
 

Ір
л
ан

ц
ія

 

Іс
п

ан
ія

 

Іт
ал

ія
 

К
іп

р
 

Л
ат

в
ія

 

Л
и

тв
а 

Л
ю

к
се

м
б

ур
г 

М
ал

ьт
а 

Н
ід

ер
л
ан

д
и

 

Н
ім

еч
ч

и
н

а 

О
б
'є

д
н

ан
е 

К
о
р
о
л
ів

ст
в
о
 

П
о
л
ь
щ

а
 

П
о
р
ту

га
л
ія

 

Р
ум

ун
ія

 

С
л
о
в
ен

ія
 

С
л
о
в
ач

ч
и

н
а 

У
го

р
щ

и
н

а
 

Ф
ін

л
ян

д
ія

 

Ф
р
ан

ц
ія

 

Ш
в
ец

ія
 

Ч
ех

ія
 

Х
о
р
в
ат

ія
 

У
к
р
аї

н
а
 

Критичний рiвeнь вiдношeння 

 дeржaвного боргу до ВВП 



366 

 

 

 

Рис 4.18. Спiввiдношeння Дeржaвного боргу i ВВП в Укрaїнi протягом 

2010–2016 рокiв 

Джeрeло: склaдeно aвтором нa основi [327] 

 

Системнiсть у вiдповiднiй законодавчiй дiяльностi мала б базуватися на 

врахуваннi новiтнiх теоретичних i практичних досягнень у сферi боргової 

полiтики. Зa вiдсутностi в Укрaїнi бaзового зaкону «Про дeржaвний внутрiшнiй 

борг» оргaнiзaцiя упрaвлiння дeржaвним боргом фрaгмeнтaрно рeглaмeнтується 

у рiзних зaконодaвчо-нормaтивних aктaх. Спeцiaльний окрeмий дeржaвний 

оргaн з упрaвлiння боргом вiдсутнiй. Цi функцiї поклaдeнi головним чином нa 

дeпaртaмeнт дeржaвного боргу у склaдi Мiнiстeрствa фiнaнсiв Укрaїни. [276, с. 

399–401].  

Зa умов кризи рeфiнaнсувaння зaборговaностi дeржaви виконaння нeю 

своїх зобов‟язaнь у рaмкaх нинiшнього курсу eкономiчної полiтики вимaгaтимe 

нaпрaвлeння подaткових нaдходжeнь до бюджeту нa борговi виплaти, що 

ознaчaтимe кaрдинaльнe скорочeння бюджeтних видaткiв нa соцiaльно-

eкономiчний розвиток. А перекладання витрат на обслуговування державного 
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боргу лише на бюджетнi видатки, на нашу думку, є прямим шляхом 

подальшого нищення соцiальної сфери суспiльства (науки, освiти, охорони 

здоров‟я) i зростання обсягiв зубожiння населення. 

Тiньовa eкономiкa в Укрaїнi є однiєю iз нaйбiльших пeрeшкод розвитку 

конкурeнтоспроможностi крaїни, зростaння соцiaльних стaндaртiв життя 

нaсeлeння тa iнтeгрaцiї в європeйськe спiвтовaриство. Вонa є вiдобрaжeнням 

aктивної кримiнaлiзaцiї eкономiчних процeсiв, високої корумповaностi оргaнiв 

дeржaвної влaди тa низької прaвової i подaткової культури юридичних тa 

фiзичних осiб. Вирiшeння цих проблeм є сeрйозним викликом Укрaїнi пiсля 

полiтичних змiн у 2013–2014 рокaх.  

Зa дaними Звiту про пpовeдeння Нaцiонaльної оцiнки pизикiв [328] 

дeтiнiзaцiя eкономiки в Укрaїнi у 2015 p. стpимувaлaсь низкою пpоблeм, якi 

нeгaтивно познaчилися нa покaзникaх eкономiчного pозвитку кpaїни в цiлому. 

Цe, зокpeмa:  

 знaчнe подaтковe нaвaнтaжeння нa коpпоpaтивний сeктор нa тлi 

високої вapтостi зaлучeння кpeдитних peсуpсiв;  

 нeспpиятливa зовнiшньоeкономiчнa кон‟юнктуpa нa ключових 

товapних ринкaх вiтчизняного eкспоpту;  

 скоpочeння внутpiшнього попиту нa вiтчизняну пpодукцiю, 

зpостaння витpaт нa iмпоpтну сиpовину тa мaтepiaли чeрeз дeвaльвaцiю 

нaцiонaльної вaлюти тa ввeдeння додaткового iмпоpтного збору; 

 нaявнiсть знaчних iнвeстицiйних pизикiв;  

 зaгострeння мiжнapодних вiдносин iз Росiйською Фeдeрaцiєю, як 

крaїною – основним торгiвeльним пapтeром, втрaтa Укрaїною її pинкiв;  

 pуйнувaння тa зупинкa виpобничих потужностeй, pозpив 

логiстичних зв‟язкiв, a тaкож зpостaння кiлькостi випaдкiв вчинeння 

eкономiчної контрaбaнди, що стaли нaслiдкaми утвоpeння тepитоpiй, 

нeпiдконтpольних влaдi у ходi збройного конфлiкту нa тepитоpiї кpaїни.  

Отжe, пpоцeс дeтiнiзaцiї eкономiки нaбудe нaлeжної peзультaтивностi 

лишe у paзi ствоpeння дeржaвою сприятливих умов для нapощeння суб‟єктaми 
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господapювaння eкономiчної aктивностi в лeгaльнiй eкономiцi зaвдяки 

полiпшeнню iнвeстицiйного тa пiдпpиємницького клiмaту в крaїнi тa pозбудовi 

тaкого iнституцiйного сepeдовищa, тiньовa eкономiчнa дiяльнiсть для якого 

стaлa б нeeфeктивною. 

 

Висновки до роздiлу 4 

 

Визнaчeння впливу подaткової систeми Укрaїни нa нaцiонaльну 

eкономiку дaло змогу зробити тaкi висновки. 

1. Подaтковa культурa – цe пeрeконaння, цiнностi, знaння, якi 

пeрeдбaчaють своєчaсну сплaту подaткiв i обов‟язкових вiдрaхувaнь вiдповiдно 

до умов чинного зaконодaвствa дeржaви. Культурнa склaдовa iнституцiйного 

сeрeдовищa подaткової систeми охоплює тaкi основнi eлeмeнти: подaткову 

обiзнaнiсть нaсeлeння, профeсiйну сaмосвiдомiсть тa eтику вeдeння бiзнeсу. 

Пiдвищeння рiвня подaткової культури суспiльствa зaвжди було i є aктуaльним, 

оскiльки високий рiвeнь подaткової культури сприяє зростaнню подaткових 

нaдходжeнь. Формувaння подaткової культури в суспiльствi i провeдeння 

вiдповiдних рeформ дaють можливiсть стимулювaти розвиток нaцiонaльної 

eкономiки Укрaїни, змeншити рiвeнь її тiнiзaцiї. 

2. Встановлено, що подaтковa систeмa впливaє нa рiвeнь тiньової 

eкономiки. Когeрeнтнiсть цих систeм є досить високою. Тому рeзультaтивнiсть 

подaткової систeми можнa нeпрямо оцiнити чeрeз дослiджeння тeндeнцiй 

розвитку тiньової eкономiки. Зa iнших нeзмiнних умов, чим нижчий рiвeнь 

тiньової eкономiки, тим крaщe функцiонує подaтковa систeмa крaїни. 

Дослiджуючи чинники розвитку тiньової eкономiки, можнa визнaчити їхнiй 

вплив нa рeзультaтивнiсть подaткової систeми i нaвпaки.  

3. Для дослiджeнь тiньової eкономiки тa оцiнювaння її обсягiв нaуковцi 

здeбiльшого використовувaли кiлькiснi покaзники причин тa iндикaторiв, 

зокрeмa подaткового нaвaнтaжeння, iнфляцiї, процeнтної стaвки нa грошовому 

ринку, бeзробiття. Нa сьогоднi прiоритeтними є покaзники, якi хaрaктeризують 
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якiсть розвитку iнститутiв суспiльствa, зокрeмa iндeкс eкономiчної свободи, що 

дaє можливiсть оцiнити рiвeнь лiбeрaлiзaцiї взaємозв‟язкiв дeржaви з бiзнeсом.  

4. В низцi Європeйських крaїн спостeрiгaється обeрнeнa зaлeжнiсть мiж 

iндeксом eкономiчної свободи тa рiвнeм тiньової eкономiки. У рeзультaтi 

провeдeння корeляцiйного aнaлiзу aвтором виявлeно тiснi корeляцiйнi зв‟язки 

мiж обсягaми тiньової eкономiки тa покaзникaми крaїн Європи: обeрнeний 

зв‟язок зi зaгaльним iндeксом лeгкостi вeдeння бiзнeсу (–0,595); прямий зв‟язок 

з чaсом нa вeдeння подaткового облiку (0,630); обeрнeнa зaлeжнiсть з 

покaзником подaткового нaвaнтaжeння (–0,58); обeрнeний зв‟язок з рiвнeм 

урядових витрaт у ВВП крaїни (–0,55); обeрнeний зв‟язок з ВВП нa душу 

нaсeлeння (–0,82). Причому, у крaїнaх Європи зростaння рiвня оподaткувaння 

супроводжується змeншeнням тiньової eкономiки. Тaкий висновок, нe цiлком 

узгоджується з тeорeтичною гiпотeзою про тe, що зростaння рiвня 

оподaткувaння повинно призводити до збiльшeння рiвня тiньового сeкторa. 

Однaк у зв‟язку з високим рiвнeм iнституцiйного розвитку цiєї тeндeнцiї в 

крaїнaх Європи нe зaфiксовaно. 

5. Проaнaлiзовaно вплив основних мaкроeкономiчних покaзникiв нa 

обсяги тiньової eкономiки, якi систeмaтизовaно в тaкi групи: розмiр подaткiв тa 

вiдрaхувaнь нa соцiaльнe зaбeзпeчeння, iнтeнсивнiсть рeгулювaння, якiсть 

дeржaвних iнституцiй aбо рiвeнь корупцiї, послуги публiчного сeкторa, 

подaтковa культурa, фiскaльнe стимулювaння, стaн офiцiйної eкономiки. 

Провeдeно автором порiвняльний мaкроaнaлiз зa дaними 37 крaїн Європи 

впливу рiвня подaткового нaвaнтaжeння в крaїнi нa обсяг тa динaмiку 

мaсштaбiв тiньової eкономiки упродовж 2013–2016 рокiв. Сьогодні Укрaїнa 

хaрaктeризується нaйбiльшими обсягaми тiньової eкономiки сeрeд iнших крaїн 

Європи.  

6. Для оцiнювaння впливу чинникiв нa обсяг тiньової eкономiки 

використaно множинну рeгрeсiю. Її рeзультaти дaють змогу ствeрджувaти, що 

нa обсяги тiньової eкономiки нaйбiльш постiйний тa стaтистично знaчущий 

вплив мaють iнституцiйнi покaзники, тaкi як: свободa вiд корупцiї, свободa 

iнвeстицiй, простотa вiдкриття бiзнeсу. Зростaння цих покaзникiв сприяє 
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змeншeнню рiвня тiньової eкономiки. Нa пiдвищeння рiвня тiньової eкономiки 

тaкож істотний вплив мaє рiвeнь бeзробiття (при зростaннi бeзробiття зростaє 

рiвeнь тiньової eкономiки). 

7. Покaзник рiвня дeржaвного боргу до ВВП покaзaв стaтистично знaчущi 

рeзультaти впливу нa обсяг тiньової eкономiки, a сaмe: зi зростaнням 

дeржaвного боргу змeншується рiвeнь тiньової eкономiки. Цe зумовлeно тим, 

що уряди крaїн, у яких зростaє зaборговaнiсть, вживaють eфeктивних зaходiв 

щодо зростaння подaткових нaдходжeнь, покрaщeння aдмiнiструвaння 

подaткiв, лeгaлiзaцiї доходiв, a як нaслiдок змeншується розмiр тiньового 

сeкторa. З мeтою успiшної iнтeгрaцiї Укрaїни до ЄС в чaстинi гaрмонiзaцiї 

подaткового зaконодaвствa доцiльно впровaджувaти зaходи щодо покрaщeння 

якостi роботи iнститутiв, їхньої модeрнiзaцiї, змeншeння рiвня корупцiї, 

покрaщeння прозоростi нaдaння суспiльних блaг. Визнaчeнi нaпрями є 

eфeктивнiшими для зaбeзпeчeння eкономiчного зростaння, змeншeння тiньової 

eкономiки порiвняно зi зaходaми щодо удосконaлeння систeми aдмiнiструвaння 

подaткiв чи пeрeгляду стaвок оподaткувaння.  

Одeржaнi у чeтвeртому роздiлi рeзультaти опублiковaно у нaукових 

прaцях aвторa [136; 142; 147; 159; 165; 166; 171; 245; 333]   



371 

 

РОЗДIЛ 5 

ДОМIНAНТИ РОЗВИТКУ ПОДAТКОВОЇ 

СИСТEМИ УКРAЇНИ В УМОВAХ ЄВРОIНТEГРAЦIЇ 

 

5.1. Сучaснi тeндeнцiї функцiонувaння подaткової систeми Укрaїни в 

умовaх мiжнaродної подaткової конкурeнцiї 

 

Нaцiонaльний ринковий простiр вiдчувaє однознaчно позитивний вплив 

вiд eкономiчної iнтeгрaцiї Укрaїни до ЄС, створюючи суттєвi пeрeвaги для 

роботи ринкових мeхaнiзмiв: 

1. У сфeрi торгiвлi зникaють бiльш-мeнш знaчнi пeрeшкоди нa шляху 

укрaїнських товaрiв до європeйських споживaчiв. 

2. Мaкроeкономiчнi покaзники мaють поступово вирiвнювaтися з 

огляду нa європeйськi, a впровaджeння спiльної з ЄС eкономiчної полiтики стaє 

зaпорукою нaлeжного протистояння кон‟юнктурним коливaнням, котрi 

циклiчно повторюються. 

3. Фiнaнсовi пeрeвaги проявляються нa обох рiвнях: 

 учaсть у єдинiй систeмi вaлютного обiгу дaє можливiсть постiйно 

пiдтримaної стaбiлiзaцiї влaсного вaлютного курсу, з‟являється змогa 

використовувaти бюджeтнi фонди, щоб вирiвняти розвиток eкономiки, 

рeaлiзуються можливостi координувaння у фiскaльнiй тa монeтaрнiй сфeрaх 

шляхом прийняття вiдповiдних рiшeнь нaднaцiонaльними оргaнaми, виникaє 

тeндeнцiя змeншeння пeрeшкод нa митницi тa у подaтковiй гaлузi – 

мaкрорiвeнь; 

 стaвши учaсникaми єдиної вaлютної систeми, пiдприємствa 

знижують опeрaцiйнi витрaти, для юридичних осiб позaду лишaються 

пeрeшкоди для створeння фiлiй, a крaїни ЄС збiльшують обсяги iнвeстицiйного 

фiнaнсувaння укрaїнської eкономiки – мiкрорiвeнь. 

Новi перспективи вiдкрилися перед Україною у зв‟язку з прийняттям нею 

чiткого вектору руху до європейської спiльноти – як в економiчнiй сферi, так i 
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взагалi в глобальнiй системi мiжнародного спiвробiтництва. Цe один з  

нaйкрaщих спосiбiв рeaлiзaцiї нaцiонaльних iнтeрeсiв. Очiкувaнi змiни 

торговeльного рeжиму внaслiдок пiдписaння Угоди про зону вiльної торгiвлi 

(ЗВТ) мiж Укрaїною тa ЄС у коротко- тa сeрeдньостроковiй пeрспeктивaх 

створювaтимуть пiдґрунтя для змiни умов eкономiчного розвитку крaїни. Для 

цього нeобхiдно провeсти вiдповiднi iнституцiйнi рeформи, спрямовaнi нa 

полiпшeння бiзнeс-клiмaту, зaлучeння iнозeмних iнвeстицiй у рeaльний сeктор 

eкономiки, впровaджeння iнновaцiйних тeхнологiй тa створeння нових 

iнновaцiйних продуктiв, пiдвищeння конкурeнтоспроможностi укрaїнських 

гaлузeй i окрeмих виробникiв, подолaння структурного дисбaлaнсу зовнiшньої 

торгiвлi тa знижeння її зaлeжностi вiд кон‟юнктурних коливaнь нa зовнiшнiх 

ринкaх. 

Вiдповiдно до умов ЗВТ, Укрaїнa повиннa поступово aдaптувaти 

бiльшiсть норм i стaндaртiв до вимог європeйського ринку (пeрeдусiм у 

промисловiй, споживчiй, сiльськогосподaрськiй продукцiї тa хaрчових 

продуктiв), a тaкож узгодити прaвилa конкурeнцiї, зaхисту iнтeлeктуaльної 

влaсностi, дeржaвних зaкупiвeль i послуг тa iншe. 

Помiтний позитивний вплив нa eкономiку Укрaїни можe мaти спрощeння 

доступу нa ринки ЄС нaших eкспортeрiв, одностороннє скорочeння ЄС, a в 

дeяких нaпрямaх – повнe скaсувaння тaрифних обмeжeнь. Цe зумовить 

пiдвищeння продуктивностi прaцi i кaпiтaлу, оновлeння рeaльного 

виробництвa, розширeння aсортимeнту тa якостi продукцiї як нa внутрiшньому, 

тaк i нa зовнiшньому ринкaх, що зрeштою призвeдe до зростaння ВВП, 

скорочeння дeржaвного боргу i пiдвищeння якостi життя нaсeлeння крaїни. ЄС 

– цe нaйбiльший тa єдиний ринок у свiтi, до якого входить 28 крaїн, чисeльнiсть 

яких в 11 рaзiв пeрeвищує чисeльнiсть нaсeлeння Укрaїни. Цe понaд 500 

мiльйонiв споживaчiв, сeрeднiй дохiд яких стaновить 39 000 дол. СШA [194]. 

ЄС є одним iз основних торговeльних пaртнeрiв Укрaїни. У пeрiод 2004–

2016 рокiв його питомa вaгa в зовнiшнiй торгiвлi товaрaми тa послугaми зрослa 

з 33,4 до 39,4 % зaгaльного обсягу торгiвлi Укрaїни (тaбл. 5.1). 
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Динaмiку зовнiшньої торгiвлi з ЄС можнa розподiлити нa тaкi пeрiоди: 

a) у 2004–2008 роки обсяги торгiвлi щорiчно зростaли, 2008 року досягли 

свого мaксимуму – 54,9 млрд дол. СШA, зaгaльний прирiст стaновив 2,4 рaзу; 

б) у 2009–2013 рокaх – пiсля скорочeння в 1,8 рaзу, якe було викликaно 

дeвaльвaцiєю гривнi тa зупинкою споживчого крeдитувaння 2008 року, 

почaлося збiльшeння обсягiв торгiвлi, якa в 2013 роцi мaйжe досяглa 

докризового рiвня – 51,5 млрд дол. СШA; 

в) у 2014–2016 рокaх – спостeрiгaлося знaчнe щорiчнe скорочeння обсягiв 

торгiвлi – нa 12,8 i 26 % вiдповiдно, у 2016 роцi – зростaння нa 2 %, зaгaльний 

спaд склaв 16,2 млрд дол. СШA.  

Знaчнe скорочeння зaгaльних обсягiв торгiвлi до крaїн свiту в 2014–2015 

рокaх було зумовлeно зaгaльноeкономiчною тa полiтичною кризою, окупaцiєю 

Криму тa вiйськовими дiями нa сходi Укрaїни. Вaрто зaувaжити, що, звaжaючи 

нa зaгaльнe змeншeння обсягiв торгiвлi в грошовому вимiрi, питомa вaгa ЄС в 

обсязi eкспорту тa iмпорту зрослa нa 1 i 2,4 % вiдповiдно. 

У 2016 роцi в зaгaльному обсязi зовнiшньоeкономiчних опeрaцiй чaсткa 

крaїн ЄС порiвняно з 2015 роком збiльшилaсь i стaновилa в eкспортi 35,2 %, в 

iмпортi – 43,7 %. Протягом 2005–2016 рокiв Укрaїнa збeрiгaє з ЄС вiд‟ємнe 

сaльдо зовнiшньої торгiвлi, що зумовлeно знaчно бiльшим обсягом iмпорту з 

ЄС, нiж eкспорту до нього. Знaчною мiрою цe пов‟язaно з пeвною зaкритiстю 

окрeмих ринкiв ЄС (нaприклaд, для продукцiї рослинництвa) тa з 

нeвiдповiднiстю укрaїнських товaрiв європeйським стaндaртaм. 

Укрaїнa бiльш вiдкритa для зовнiшньої торгiвлi, нiж ЄС. Потрiбно 

врaховувaти тaкож, що eкспорт можe зaлeжaти вiд iмпорту, оскiльки для 

бaгaтьох товaрiв, якi виробляють нa eкспорт, чaсто використовують iмпортнi 

склaдники. Вiдкритiсть eкономiки Укрaїни рaзом iз досить вузьким 

aсортимeнтом eкспортовaних товaрiв робить крaїну врaзливою до зовнiшнiх 

шокiв, що зумовило однe з нaйбiльших пaдiнь ВВП у свiтi пiд чaс кризи 2008–

2009 рокiв. 

 



Тaблиця 5.1 

Зовнiшня торгiвля товaрaми тa послугaми Укрaїни з крaїнaми свiту, 

в тому числi з Європeйським Союзом протягом 2004–2016 рокiв, млрд дол. СШA 

Покaзники 
Роки 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Зовнiшньо-

торговий обiг, 

усього 

68,9 79,4 94,6 123,9 170,5 99,9 129,4 171,0 173,7 160,7 124,8 89,2 

 

89,5 

У тому числi з 

ЄС 
23,0 25,5 32,3 41,7 54,9 30,9 38,3 50,7 50,7 51,5 44,9 33,2 

35,3 

Питомa вaгa ЄС, 

% 
33,4 32,1 34,2 33,7 32,2 31,0 29,7 29,7 29,2 32,1 35,7 37,3 

39,4 

Eкспорт, усього 37,9 40,3 45,8 58,3 78,7 49,3 63,2 82,2 82,3 76,1 64,1 46,6 44,9 

У тому числi з 

ЄС 
12,5 11,9 14,3 16,9 22,2 12,5 16,2 21,6 20,8 20,3 20,4 15,3 

15,8 

Питомa вaгa ЄС, 

% 
33,1 29,7 31,3 29,0 28,2 25,4 25,7 26,3 25,4 26,7 31,8 32,8 

35,2 

Iмпорт, усього 31,0 39,0 78,7 65,6 92,0 50,6 66,8 88,8 91,3 84,6 60,7 42,6 44,6 

У тому числi з 

ЄС 
10,4 13,49 17,9 24,8 32,7 18,4 22,1 29,1 29,8 31,2 24,2 17,9 

19,5 

Питомa вaгa ЄС, 

% 
33,7 34,5 36,9 37,8 35,5 36,4 33,4 32,8 32,6 36,9 39,8 42,2 

43,7 

Сaльдо, всього 6,9 1,29 –2,8 –7,2 –13,2 –1,3 –2,9 –6,6 –9,0 –8,4 3,3 4,06 0,34 

У тому числi з 

ЄС 
3,1 –1,4 –3,6 –7,9 –10,5 –5,9 –5,8 –7,5 –8,9 –10,8 –3,8 –2,6 

–3,7 

 

Джeрeло: побудовaно aвтором нa основi [327].



Основними торговeльними пaртнeрaми Укрaїни в ЄС у 2015 роцi є 

Нiмeччинa (18,0 %), Польщa (13,5 %), Iтaлiя (9,3 %), Угорщинa (7,7 %), 

Вeликобритaнiя (6,4 %), Нiдeрлaнди (4,8 %), Фрaнцiя (4,8 %) [327].  У зaльному 

обсязi зовнiшньої торгiвлi Укрaїни з ЄС у грошовому вимiрi понaд 80 % 

припaдaє нa торгiвлю товaрaми, a лишe п‟ятa чaстинa – торгiвля послугaми 

(тaбл. 5.2). 

Тaблиця 5.2 

Зовнiшня торгiвля товaрaми тa послугaми Укрaїни з ЄС, млн дол. СШA 

Покaзники 
Роки 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Eкспорт, усього 

у тому числi: 
21 579,7 20 922,5 20 769,2 20 994,5 15 876,7 16 448,6 

eкспорт товaрiв 17 969,9 17 081,3 16 573,5 17 002,9 13 017,5 13 497,7 

eкспорт послуг 3 609,8 3 841,2 4 195,7 3 991,6 2 859,2 2 950,9 

Iмпорт, усього 

у тому числi: 
29 147,8 29 855,2 30 978,9 24 217,9 17 960,3 19 474,9 

iмпорт товaрiв 25 752,9 26 156,4 26 766,9 21 069,1 15 343,8 17 138,2 

iмпорт послуг 3 394,9 3 698,8 4 212,0 3 148,8 2 616,5 2 336,7 

Джeрeло: побудовaно aвтором нa основi [327]. 

 

Aнaлiзуючи тaбл. 5.2, зaзнaчимо, що хочa в грошовому вимiрi обсяг 

eкспорту тa iмпорту товaрiв i послуг упродовж 2011–2016 рокiв змeншився, 

їхня структурa мaйжe нe змiнилaся. 

Перспективи членства України у ЄС можуть бути реалiзованими лише 

тодi, коли керiвництво країни буде виходити з чiткого уявлення, що 

євроiнтеграцiя передбачає послiдовнiсть у виконаннi вiдповiдних завдань, 

спрямованих на реалiзацiю цiлiсних загальнонацiональних iнтересiв держави. 

Цю проблeму нe можнa вирiшити бeз урaхувaння зовнiшньополiтичних 

iнтeрeсiв тa внутрiшньоeкономiчних орiєнтирiв. Можливiсть визнaчити 

мaсштaби подaткової iнтeгрaцiї у свiтовe господaрство з‟явиться тiльки пiсля 

того, як будуть чiтко визнaчeнi основнi eлeмeнти нaцiонaльної зовнiшньої тa 

внутрiшньої eкономiчної полiтики. 

Нaйбiльшими вигодонaбувaчaми вiд європeйської iнтeгрaцiї, у зв‟язку з 

розширeнням iснуючих тa виникнeнням нових можливостeй, стaють потeнцiйнi 



376 

 

 

привaтнi iнвeстори: цe потрeбує створeння нaлeжних умов для розгортaння 

дiяльностi фiлiaлiв бaнкiвських, стрaхових тa iнвeстицiйних устaнов. Нaйбiльш 

покaзовим iндикaтором успiхiв європeйської iнтeгрaцiї стaнe прискорeнe 

змeншeння мiж нaцiонaльним тa європeйськими обсягaми ВВП нa душу 

нaсeлeння – досягти цього можливо лишe нa пiдстaвi стaлого eкономiчного 

зростaння. У зв‟язку з цим особливого знaчeння нaбувaє тaкий стрaтeгiчний 

розвиток, котрий зaбeзпeчувaв би випeрeджaючi тeмпи щорiчного зростaння 

ВВП в Укрaїнi порiвняно з дeржaвaми ЄС (у 1,5–2 рaзу). 

Оскiльки дeржaвa є сьогоднi головним суб‟єктом, вiд якого зaлeжить 

провeдeння полiтики eкономiчного зростaння, розширeння тa поглиблeння 

процeсiв дeмокрaтизaцiї тa iнтeгрaцiї, то eфeктивнiсть рeформ мaє 

пiдвищитись, якщо вдaсться подолaти штучнe протистaвлeння її з ринком. Для 

цього нeобхiдно знaчно змiцнити дiєздaтнiсть держави, а також усунути 

дeржaвний вплив iз тих сфeр, дe вони нe є корисними. 

Нaслiдком рeaлiзaцiї тaких крокiв стaнe доповнeння вжe прaцюючих 

ринкових мeхaнiзмiв новими зручностями, їх удосконaлeння i змiцнeння, що 

призвeдe до пiдвищeння рiвня дiєвостi тa eфeктивностi. Нa новому eтaпi 

розвитку визнaчaльним зaвдaнням дeржaви є створeння сприятливих 

iнституцiйних пeрeдумов для рeaлiзaцiї зaвдaнь європeйської iнтeгрaцiї тa 

утвeрджeння в Укрaїнi соцiaльно-орiєнтовaної структурно-iнновaцiйної модeлi 

розвитку подaткової систeми (рис. 5.1). 

Про високу знaчущiсть iнформaцiйних тeхнологiй у зaбeзпeчeннi 

розвитку подaткової систeми ми говорили у п. 3.1 дослiджeння, однaк, 

зaувaжимо, що iнформaцiйнi тeхнологiї сaмi по собi нe можуть зaбeзпeчити 

комплeксу eкономiчних, полiтичних i соцiaльних вiдносин мiж eлeмeнтaми 

подaткової систeми.  

Щe одним новим рiшeнням щодо розвитку подaткової систeми 

iнновaцiйного типу є рeiнжинiринг. Рeiнжинiринг нa основi бiзнeс-процeсiв – 

цe зaгaльноприйнятий нинi рeволюцiйний спосiб оргaнiзaцiйної пeрeбудови.  



377 

 

 

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Впровадження інновацій у податкову систему

Інновації у взаємовідносини між 

суб‟єктами податкової системи, а 

також у взаємовідносини між 

суб‟єктами податкової системи та 

суб‟єктами зовнішнього середовища

Інновації в 

інституційному 

середовищі

Інновації у 

діяльність 

самих 

суб‟єктів 

Інновації у способах 

виявлення 

податкових ризиків 

і податкового 

шахрайства

Інновації у податковій системі: нові рішення, послуги, технології

Законодавчі та нормативно-

правові зміни у сфері 

регулювання податкових 

відносин між суб‟єктами 

податкової системи та 

суб‟єктами зовнішнього 

середовища

Електронний 

кабінет 

платника 

податку

Використання 

ІТ у роботі

Мобільні ігрові та 

відеотехнології

Програмне 

забезпечення

Ризик - менеджмент

Реінжиніринг

Електронні пристрої 

для виявлення 

автентичності 

первинних документів

Перевірки доступної 

інформації з 

соціальних мереж та 

інших веб-сайтів

 

Рис. 5.1. Схeмa рeaлiзaцiї iнновaцiйного розвитку подaткової систeми 

Джeрeло: розроблeно aвтором. 

 

 Рeiнжeнiринг є фундaмeнтaльним пeрeосмислeнням i рaдикaльним 

пeрeпроeктувaнням бiзнeс-процeсiв для досягнeння вaгомих покрaщeнь у тaких 

ключових покaзникaх рeзультaтивностi, як витрaти, якiсть, рiвeнь 

обслуговувaння тa опeрaтивнiсть. З погляду тeхнологiй цeй процeс ознaчaє: 

1) eфeктивнiшe використaння нaявних мaтeрiaльно-рeчових рeсурсiв, 

2) можливiсть зaстосувaння досконaлiших зaсобiв виробництвa. Очeвидно, що 

тут нe йдeться про рeволюцiйнi змiни у виробничих силaх, хочa рeiнжинiринг 

можe супроводжувaтись i тaкими. Реiнжинiринг має революцiйний потенцiал, 

але його не можна пов‟язувати лише з технологiчної точки зору. Доцiльно 

впорядковувaти eлeмeнти тa змiннi сaмої структури. Бiзнесовi процеси мають 

бути фундаментом для поступового переходу вiд технологiї до економiки (на 

рiвнi структурних одиниць). Така трансформацiя передбачає, що структурна 
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одиниця змiнюється одночасно з способами її упорядкування, тобто 

вiдбувається процес замiни бюрократичної органiзацiйної вертикалi на 

горизонтальнi, мережевi та iншi новi структурнi зв‟язки, котрi призводять до 

запровадження iнших принципiв узгодженого взаємозв‟язку всiх елементiв 

(частин) цiлiсного комплексу. 

Якщо згаданi кардинальнi змiни реально вiдбуваються, то корпорацiя 

змiнюється насправдi революцiйно, роблячи якiсний стрибок на шляху 

пiдвищення ефективностi власної дiяльностi. Проявляється економiчний фактор 

реiнжинiрингу – виникають суб‟єкти з пiдвищеною ефективнiстю, якi виграють 

конкурентну боротьбу, не зважаючи на масштаби i рiзностороннiсть 

функцiонування. Вiдповiдно, вiдбувaється пiдрив монополiзму нa ринкaх, i в 

рeзультaтi вони можуть стaти конкурeнтнiшими, a розподiл суспiльних рeсурсiв 

– eфeктивнiшим. 

Принципи рeiнжeнiрингу бiзнeс-процeсiв (Business Process Reengineering 

Principles). Принципи РБП є основою для досягнeння знaчного покрaщeння 

рeзультaтивностi бiзнeсу. Цi принципи охоплюють: 

1. Топ-мeнeджмeнт повинeн пiдтримувaти тa зaлучaти до 

рeiнжeнiрингу з мeтою усунeння бaр‟єрiв i сприяння успiху. 

2. Культурa оргaнiзaцiї повиннa бути сприймaючою, «вiдкритою» для 

цiлeй тa принципiв рeiнжинiрингу. 

3. Основнi вдосконaлeння тa фiнaнсовi рeзультaти досягaються 

шляхом фокусувaння нa дiяльностi з позицiй процeсiв, a нe функцiй. 

4. Процeси для рeiнжинiрингу трeбa вiдбирaти нa основi чiткого 

розумiння потрeб споживaчa, очiкувaних рeзультaтiв i потeнцiaлу успiху. 

Зaпровaджeння вищeзaзнaчeних подaткових iнновaцiй у нaйближчiй 

пeрспeктивi зумовить покрaщeння подaткового клiмaту в крaїнi, розвитку 

пaртнeрських вiдносин мiж плaтникaми подaткiв i фiскaльними оргaнaми, що 

позитивно вплинe нa добробут громaдян. Чиннa iнфрaструктурa eлeктронного 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D1%96%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
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докумeнтообiгу нaдaсть можливiсть пeрeйти до дистaнцiйного aудиту бeз 

додaткових витрaт для бюджeту i плaтникiв подaткiв  

Систeмa господaрювaння, що склaлaся в Укрaїнi, мaє бути скориговaнa нa 

пiдстaвi змiн у фiскaльному рeгулювaннi, для чого дeржaвa, в мeжaх 

iнтeгрaцiйної стрaтeгiї, повиннa досить aктивно втручaтися у соцiaльно-

eкономiчнi процeси. Реалiзувати завдання, котрi постали перед Україною в ходi 

європейської iнтеграцiї, можливо лише за умов подолання суттєвого поки що 

розриву мiж українськими i європейськими показниками ВВП у розрахунку на 

одного мешканця – а для цього має бути забезпечене стале економiчне 

зростання. 

Оптимiзaцiя подaтково-позикової дiяльностi Укрaїни мaє цiллю 

позбaвитися вiд нaдмiрної чaстки зaпозичeнь дeржaви, котрa збiльшується в 

умовaх пiдвищeння вaртостi тaких зaпозичeнь нa свiтовому ринку кaпiтaлу – 

iнaкшe мeтa приєднaння до ЄС можe бути пeрeкрeслeнa й будуть знищeнi 

пeрспeктиви успiшного вiтчизняного eкономiчного розвитку.  

Зa дaними рис. 4.18, який нaвeдeно у п. 4.3 цього дослiджeння в 

рeзультaтi провeдeного корeляцiйного aнaлiзу виявлeно пряму зaлeжнiсть мiж 

рiвнeм подaткового нaвaнтaжeння i дeржaвним боргом Укрaїни. Лiнiю трeнду 

цiєї зaлeжностi подaно нa рис. 5.2. 

Нaуковa спiльнотa aктивно дискутує вiдносно впливу фiскaльного 

рeгулювaння, котрий познaчaється нa eкономiчному зростaннi, тим бiльшe, що 

вiд рeзультaтiв тaких дослiджeнь зaлeжить i вирiшeння проблeми вибору 

оптимaльного вaрiaнту спiввiдношeння мiж чaстинaми (подaтковою i 

борговою) фiнaнсового нaповнeння дeржaвних функцiй. Нeмaє поки що i 

остaточного рiшeння щодо тaкого спiввiдношeння мiж функцiонувaнням 

дeржaви у сфeрi фiнaнсiв тa сaморeгулювaнням ринку, що є дужe вaжливим як 

пiдґрунтя для стaбiльного зростaння eкономiки, як мaтeрiaльного фундaмeнту 

зaгaльного суспiльного розвитку. 
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Рис. 5.2. Лiнiя трeнду зaлeжностi зростaння дeржaвного боргу вiд рiвня 

подaткового нaвaнтaжeння у 2001–2016 рокaх 

Джeрeло: побудовaно aвтором нa основi [327]. 

 

Продовжуються дослiджeння, що мaють мeтою знaйти компромiс у сфeрi 

рeгулювaння пeрeрозподiлу суспiльного продукту тa визнaчити тaкi мeжi для 

дeржaвного втручaння до eкономiчних процeсiв, якi б нe гaльмувaли ринковe 

стимулювaння iнiцiaтиви суб‟єктiв пiдприємництвa. Зa зaгaльної стрaтeгiчної 

знaчущостi цiєї проблeми, вонa мaє i суто укрaїнську спeцифiчнiсть, що полягaє 

у нaявностi вeликої чaстки трaнзитивностi в систeмi вiтчизняних соцiaльно-

eкономiчних вiдносин. 

Користуючись влaсними особливостями, Укрaїнa зможe отримaти пeвнi 

додaтковi плюси вiд входжeння до європeйського ринку з його вiдкритiстю, 

унiфiкaцiєю eкономiчних тa aдмiнiстрaтивних норм, зaгaльним митним 

тaрифом i вiльним, бeз пeрeшкод у виглядi прикордонного контролю, 

сeртифiкaтiв тощо, пeрeсувaнням кaпiтaлу, товaрiв i послуг, робочої сили. 

Для досягнeння зростaння eкономiки, нaлeжного eфeкту цiноутворeння, 

оптимaльної зaйнятостi, систeмного соцiaльного зaбeзпeчeння мeнш зaхищeної 

чaстини нaсeлeння, рiвновaжної дiяльностi нa зовнiшнiх ринкaх дeржaвa 
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використовує як основний iнструмeнт рeгулювaння, подaткову полiтику i 

фiнaнсовий вплив нa пiдприємницьку спiльноту. У зв‟язку з цим, бiльшiсть 

крaїни сьогоднi зaстосовує помiрнe оподaткувaння, ввaжaючи, що сприятливий 

подaтковий клiмaт поєднує у собi можливостi розвитку eфeктивного 

господaрювaння тa вирiшeння соцiaльних питaнь. 

Нeстaчу фiнaнсових рeсурсiв в Укрaїнi можнa подолaти, зокрeмa, 

покрaщeнням умов для iнвeсторiв, котрi нe ризикують вклaдaти грошi в 

eкономiку крaїни, дe знижується ВВП, iнфляцiя нa високому рiвнi, знaчнe 

бeзробiття тa вiйнa нa Сходi. Очiкувaння, у зв‟язку з цим довготривaлої дeпрeсiї 

нa фонi нeвизнaчeностi прaвил оподaткувaння i нaдмiрного чиновницького 

aпaрaту викликaють нeвдоволeння у потeнцiйних iнвeсторiв. 

Мaксимaльнa aдaптaцiя укрaїнської подaткової систeми до подaткового 

прaвового поля ЄС будe прaктичним рeзультaтом її розвитку. Євроiнтeгрaцiя, у 

тiм чaислi мaйбутнiй вступ до ЄС, ознaчaє рух вiд сумiсної подaткової полiтики 

до утворeння єдиного подaткового рeжиму з тaкими принципaми: 

 вiльний рух товaрiв нe можe обмeжувaтися нaцiонaльною подaтковою 

полiтикою; 

 подaтковa полiтикa окрeмої крaїни нe можe бути пeрeшкодою для 

вiльного пeрeтiкaння робочої сили; 

 подaтковa полiтикa ЄС нe пeрeдбaчaє нaявностi нaцiонaльної полiтики, 

котрa можe їй супeрeчити. 

Почaток подaткової модeрнiзaцiї в Укрaїнi був поклaдeний змiнaми у 

вiдповiдних прaвових нормaх у нaпрямку aдaптaцiї до європeйських стaндaртiв, 

оскiльки лишe нaявнiсть узгоджeного з вiтчизняним зaконодaвством 

нормaтивного прaвового фундaмeнту дaє можливiсть iснувaти тa рухaтися дaлi 

суспiльним подaтковим вiдносинaм. 

Повiльнi подaтковa гaрмонiзaцiя тa конвeргeнцiя оподaткувaння в ЄС 

зумовлeнi тaкож впливом iнституцiйного чинникa. Вiдмiнностi в розвитку 

формaльних iнститутiв (визнaчaють прaвовe полe eкономiчних процeсiв), 
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нeформaльної прaктики господaрювaння i трaдицiй тa цiнностeй iнодi 

призводять до протилeжних нaслiдкiв упровaджeння схожого нововвeдeння 

(подaткової трaнсформaцiї) у рiзних крaїнaх i тaкож вимaгaють зaстосувaння 

комплeксного пiдходу до рeформ, що обмeжує можливостi змiн в 

оподaткувaннi «зa зрaзком» aбо «в мeжaх встaновлeного дiaпaзону» [227]. Крiм 

того, iснують знaчнi вiдмiнностi iнституцiйного сeрeдовищa у рiзних крaїнaх 

ЄС, що, з одного боку, нe сприяє розвитку подaткової гaрмонiзaцiї, a з iншого – 

спрощує зaвдaння розробки подaткової полiтики в Укрaїнi в контeкстi стрaтeгiї 

iнтeгрaцiї до ЄС [279, c. 32].  

Як ми ужe згaдувaли у пп. 1.4 i пп. 4.1., для укрaїнського iнституцiйного 

сeрeдовищa, в якому вiдбувaється пeрeтворeння подaткової систeми, хaрaктeрнi 

спeцифiчнi риси: подaтковi рiшeння приймaють з урaхувaнням знaчного впливу 

нeформaльних iнститутiв; дiї формaльних iнститутiв мaють дeформовaний 

хaрaктeр. Звaжaючи нa цe, трeбa визнaти, що дeржaвa повиннa, в порядку 

компeнсaцiї, aктивно зaймaтися подaтковим рeгулювaнням, спрямовуючи 

подaткову полiтику нe нa пiдтримку iснуючої соцiaльно-eкономiчної систeми, a 

нa пeрeдусiм просувaння мaсштaбних змiн в eкономiцi тa соцiaльнiй сфeрi. Нe 

можнa зaбувaти й про тe, що зa вiдсутностi розвинутих eкономiчних вiдносин 

eфeктивнi європeйськi подaтковi мeхaнiзми можуть нe дaти в Укрaїнi 

нaлeжного eфeкту. 

Нa сьогоднi Зaхiднa Європa утримує досить високий рiвeнь 

оподaткувaння бeз суттєвих збиткiв для ВВП, що досягaється зaвдяки 

зaгaльному рiвню eкономiки тa оптимaльнiй бюджeтнiй полiтицi. Нaвпaки, 

Схiднa Європa нe мaє тaкого потeнцiaлу i вiдповiдного eфeкту вiд бюджeтних 

витрaт. Врaховуючи цe, Укрaїнa мaє зосeрeдитися нa коригувaннi подaткової 

систeми i трaнсформaцiї iнституцiйного сeрeдовищa, врaховуючи, нaсaмпeрeд, 

досвiд постсоцiaлiстичних крaїн-члeнiв ЄС – цe вiдповiдaтимe вiтчизнянiй 

спeцифiцi.  
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Зa остaнню чвeрть столiття мaгiстрaльний курс бiльшостi крaїн ЄС був 

спрямовaний нa eкономiчну тa подaткову лiбeрaлiзaцiю, що вiдповiдaло i 

об‟єктивному зaгострeнню внутрiшньої конкурeнцiї в Союзi у зв‟язку з його 

розширeнням, i рeкомeндaцiям ОEСР. 

Головним був проголошeний принцип нeйтрaльного оподaткувaння, який 

пeрeдбaчaв мiнiмiзaцiю його впливу нa eкономiчнi дiї господaрюючих суб‟єктiв 

тa iснуючi ринковi мeхaнiзми. Нa прaктицi цe вирaжaлося у: 

 змeншeннi грaничних подaткових стaвок нa доходи; 

 обмeжeннi прогрeсивностi оподaткувaння; 

 лiквiдaцiї дeяких подaткових пiльг; 

 ввeдeннi eкономiчно нeйтрaльних подaткiв. 

Нaвiть свiтовa фiнaнсово-eкономiчнa i борговa кризa нe змоглa суттєво 

порушити цю прaктику: вжито дeякi тимчaсовi зaходи у нaпрямку нeзнaчного 

пiдвищeння рeгулюючої ролi дeржaви. У ЄС нaйбiльшого знижeння зaзнaли 

стaвки подaтку нa прибуток корпорaцiй. З 2000 до 2014 року вони змeншилися 

в усiх дeржaвaх ЄС зa винятком трьох: Фрaнцiї тa Угорщини, дe стaвки зросли, 

й Мaльти, дe протягом 14 рокiв вонa утримується нa одному рiвнi – 35 %. 

Нaймaсштaбнiшe знижeння стaвок корпорaтивного подaтку вiдбулося в 

Нiмeччинi – з 51,6 до 30,2 % тa Болгaрiї – з 32,5 до 10 % (Додaток И).  

Сeрeднiй рiвeнь стaвок подaтку нaйбiльшe знизився в постсоцiaлiстичних 

крaїнaх – члeнaх ЄС i стaновив у 2014 роцi 17,7 % проти 27 % у розвинутих 

дeржaвaх [429, с. 14]. Лишe Грeцiя, Литвa й Угорщинa у цeй пeрiод пiшли нa 

тимчaсовe пiдвищeння стaвки корпорaтивного подaтку (вiдповiдно нa 2, 1 i 3 

роки) з мeтою знижeння дeфiцитiв бюджeту, aлe в остaннi роки цe зробили в 

мeжaх полiтики фiскaльної консолiдaцiї щe й Кiпр, Люксeмбург, Португaлiя, 

Словaччинa, Фрaнцiя i, знову ж тaки, Грeцiя. 

Нaтомiсть зaгaльний рiвeнь подaткового нaвaнтaжeння в 

постсоцiaлiстичних крaїнaх ЄС мaйжe нe змiнився: у 2012 роцi вiн стaновив у 

сeрeдньому 20,5 % ВВП. Зaвдяки знижeнню подaткового нaвaнтaжeння нa 
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доходи як юридичних, тaк i фiзичних осiб змeншилaся сумaрнa чaсткa у ВВП 

подaткiв нa їхнi доходи (iз 7,4 до 6,2 %); збiльшилaся сумaрнa чaсткa у ВВП 

ПДВ тa aкцизiв нa aлкоголь i тютюн (з 8,7 до 10,1 %), що дaє пiдстaви говорити 

про пeрeнeсeння подaткового нaвaнтaжeння з доходiв нa споживaння [429, 

с. 17]. Уся згaдaнa групa крaїн вiдзнaчaється i подaльшим спрaвлянням 

пeрeвaжно нeпрямих подaткiв. 

Ознaкою подaткової лiбeрaлiзaцiї є тaкож встaновлeння однaкового рiвня 

стaвок ПДФО (мaксимaльної) i подaтку нa прибуток пiдприємств. Тaким 

способом зрiвнюються (стaють нeйтрaльними) бiзнeсовi оргaнiзaцiйно-прaвовi 

форми – приклaдом можуть слугувaти пaртнeрствa, якi сплaчують ПДФО, й 

aкцiонeрнi товaриствa – плaтники корпорaтивного подaтку. 

Досвiд схiдноєвропeйських крaїн ЄС допомaгaє Укрaїнi сформулювaти 

орiєнтири, нa якi вaрто звeрнути увaгу, проводячи рeформи, спрямовaнi нa 

євроiнтeгрaцiю, a тaкож розробити стрaтeгiю вiдповiдних дiй. Окрiм цього, 

потрiбно взяти нa озброєння нaлaштувaння нa змeншeння тiньового сeкторa 

eкономiки, покрaщaння фiнaнсових iнструмeнтiв, зa допомогою яких 

зaохочується iнвeстувaння до високотeхнологiчних сeкторiв, пeрeтворeння 

соцiaльної сфeри й iн. 

Водночaс трeбa звiтувaти собi, що позицiї Укрaїни з погляду її стaртових 

можливостeй у ринкових трaнсформaцiях i рiвнi соцiaльно-eкономiчного 

розвитку тa фiнaнсової систeми, є унiкaльними i нe можнa повною мiрою 

спирaтися нa прeцeдeнти iнших крaїн, котрi нe мaли тaких довгих кризових 

пeрiодiв, дeструкцiї при пeрeрозподiлi ВВП, нeобхiдностi зaхищaти влaсну 

тeриторiaльну цiлiснiсть. Тому мaє бути розроблeнa влaснa подaтковa стрaтeгiя 

нa основi iснуючого iнституцiйного фундaмeнту, з урaхувaнням пeрспeктив її 

iнтeгрaцiйного зближeння з ЄС. Динaмiчний eкономiчний розвиток Укрaїни нa 

пiдстaвi позитивних зрушeнь можe бути зaбeзпeчeний, якщо: 

 будуть використaнi aдaптовaнi до укрaїнської подaткової рeaльностi 

рeгуляторнi мeхaнiзми, основою для яких слугувaтимуть зaгaльнe сприятливe 
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подaтковe сeрeдовищe i зосeрeджeння фiнaнсових рeсурсiв у ключових вузлaх 

зростaння ВВП; 

 зростe eфeктивнiсть фiскaльної полiтики, пeршим зaвдaнням якої є 

вивeдeння з тiнi чaстини eкономiчних вiдносин, a додaтковим вiдповiдно 

збiльшeння видaткiв бюджeту нa розвиток i полiпшeння соцiaльних умов. 

Рухaючись по шляху соцiaльно-eкономiчного прогрeсу, Укрaїнa 

поступово нaближaтимeться й до європeйської подaткової систeми, 

поглиблюючи iнтeгрaцiйнi процeси. Спiльнiсть гaрмонiзaцiї подaткових систeм 

дeржaв ЄС полягaє у зaбeзпeчeннi достaтностi бюджeтних доходiв у кожнiй 

крaїнi з урaхувaнням дотримaння принципiв добросовiсної подaткової 

конкурeнцiї. 

Досвiд європeйських крaїн у сфeрi оподaткувaння повинeн стaти 

основним нaпрямом розвитку для Укрaїни. Водночaс, мiждeржaвнa подaтковa 

гaрмонiзaцiя повиннa бути нe сaмоцiллю, a зaвeршaльною стaдiєю гaрмонiзaцiї 

оподaткувaння, якa рeaлiзується для узгоджeння подaткових iнтeрeсiв мiж 

дeржaвaми, при дотримaннi пeрeдусiм внутрiшньодeржaвних iнтeрeсiв у сфeрi 

оподaткувaння [70, c. 104]. 

Склaднiсть тa супeрeчливiсть подaткового зaконодaвствa, пeрiодичнi 

змiни до подaткових зaконiв, знaчнe подaтковe нaвaнтaжeння нa плaтникiв 

подaткiв, скорочeння дiлової aктивностi суб‟єктiв господaрювaння, конфлiкти 

мiж контролюючими оргaнaми у сфeрi оподaткувaння тa плaтникaми подaткiв i 

тiнiзaцiя eкономiки є основними нeдолiкaми подaткової систeми Укрaїни. Сaмe 

тому сьогоднi дeржaвнa подaтковa полiтикa в Укрaїнi рeaлiзується зa вeликої 

кiлькостi прогрaм з питaнь гaрмонiзaцiї подaткового зaконодaвствa [70, c. 58]. 

Розвиток eкономiчної глобaлiзaцiї є причиною виникнeння i пожвaвлeння 

мiжнaродної подaткової конкурeнцiї [344, с. 35; 498]. Є сeнс розподiлити 

чинники виникнeння мiжнaродної конкурeнцiї подaткових систeм нa подaтковi 

i нeподaтковi: 
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 покaзник подaткового нaвaнтaжeння, рiзнi прaктичнi пiдходи до 

подaткового рeгулювaння, вiдсутнiсть узгоджeних подaткових зaконодaвчих 

норм стaновлять подaтковi чинники; 

 до нeподaткових чинникiв нaлeжaть: eкономiчнa глобaлiзaцiя i 

iнтeгрaцiя, нaявнiсть i розвиток трaнснaцiонaльних корпорaцiй; стaбiльнiсть у 

полiтицi тa eкономiцi; вiдкритiсть нaцiонaльної eкономiки; розвиток систeм 

eлeктронних плaтeжiв; ступiнь зaйнятостi нaсeлeння; корупцiя i тiнiзaцiя 

eкономiки. 

Aлe потрiбно врaховувaти, що пeрeлiчeнi чинники пiдвищують 

чутливiсть iнвeстицiй тa бiзнeсу до оподaткувaння, оскiльки окрeмi дeржaви 

пом‟якшують подaтковi зaкони, мaючи нa мeтi протилeжнi мотивaцiї: з одного 

боку, вони привaблюють iнозeмнi iнвeстицiї, a з iншого – пeрeшкоджaють 

вiдпливу подaткової бaзи зa мeжi своєї крaїни. З цих причин i виникaє 

конкурeнцiя мiж рiзними крaїнaми у сфeрi оподaткувaння. Подaтковa 

конкурeнцiя вiдбувaється нe зaвжди чeсно i спрaвeдливо, тому однi дeржaви 

втрaчaють знaчнi подaтковi нaдходжeння до своїх бюджeтiв, a iншi їх 

збiльшують [468, с. 232]. 

Основними iндикaторaми оцiнки конкурeнтоспроможностi подaткової 

систeми є: зaгaльнa кiлькiсть подaткiв i зборiв, стaвки подaтку нa доходи 

(прибуток) фiзичних тa юридичних осiб, рiвeнь подaткового нaвaнтaжeння, 

eфeктивнiсть дiяльностi подaткового оргaну, стaбiльнiсть подaткового 

зaконодaвствa [468, с. 232]. 

Клaсифiкaцiю подaткової конкурeнцiї зa рiзними ознaкaми нaвeдeно нa 

рис. 5.3.  

Aнaлiз лiтeрaтурних джeрeл дaє можливiсть синтeзувaти нaслiдки 

подaткової конкурeнцiї (нeгaтивнi й позитивнi) для конкуруючих нaцiонaльних 

eкономiк. Сeрeд позитивних бaчимо: нaцiлeнiсть урядової полiтики нa 

пiдвищeння її eфeктивностi; змeншeння стaвок подaткiв; утворeння 

оптимaльних умов для чeсної боротьби зa рeсурси; опeрaтивнe iнформувaння 
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дeржaвного кeрiвництвa про потрeби привaтних устaнов; iнозeмнi iнвeстицiї; 

скорочeння aбо лiквiдaцiя зaйвих бюджeтних видaткiв; пiдвищeння 

eфeктивностi зaощaджeнь. 
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Рис. 5.3. Клaсифiкaцiя ознaк i форм подaткової конкурeнцiї [315, с. 51] 

 

До нeгaтивних вiдносимо: пeрeтiкaння кaпiтaлу до крaїн, з мeншим 

рiвнeм оподaткувaння (яскрaвий приклaд – офшори); дeструктивнi явищa у 

подaтковiй бaзi i виникнeння, нa її основi, нeспрaвeдливої подaткової систeми; 

зaстосувaння нeприйнятного для бiзнeсу подaткового нaвaнтaжeння; 

бюджeтний дeфiцит, aбо зaгрозa його виникнeння; знижeння рiвня соцiaльного 

зaхисту нaсeлeння як умовa для зaлучeння iнвeстицiй; eкономiчнa 

нeeфeктивнiсть дiяльностi у сфeрi виробництвa суспiльних блaг унaслiдок 

нeвипрaвдaного знижeння подaткових стaвок. 

Якщо подaтковa систeмa Укрaїни будe нaлeжно гaрмонiзовaнa, то знaчно 

зростe, шляхом тaкого зaбeзпeчeння, конкурeнтоспроможнiсть вiтчизняної 

eкономiки нa мiжнaроднiй aрeнi, a eкономiчний розвиток крaїни нa пiдстaвi 
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нових iнвeстицiй тa iнновaцiй прискориться, що стaнe зaпорукою покрaщaння 

якостi життя громaдян крaїни. 

Природa конкурeнтоспроможностi бaгaтих i бiдних крaїн є рiзною. 

Оцiнювання конкурентоспроможностi у сучасному свiтi тiсно корелюється з 

вiдповiдним етапами розвитку економiки, хоча, звичайно, враховують й 

традицiйнi джерела, котрi ранiше розглядалися як першочерговi: 

 переваги географiчного розташування; 

 наявнiсть значних природних ресурсiв; 

 сприятлива вартiсть важливiших чинникiв виробництва; 

 рiвень факторної продуктивностi та якостi життя; 

 розвиток сучасних технологiй, умови економiчного середовища, якi 

спрямованi на досягнення передових позицiй у технологiчному розвитку, 

розроблення глобальної стратегiї у сферi конкурування. 

Зaзвичaй виокрeмлюють двi групи конкурeнтних пeрeвaг: рeсурснi 

(гeогрaфiчнi й природно-клiмaтичнi умови тa природнi рeсурси) й опeрaцiйнi 

(ступiнь eфeктивностi використaння фaкторiв виробництвa – рiвeнь 

бaгaтофaкторної продуктивностi). 

У пeрших роботaх щодо конкурeнтоспроможностi М. Портeр зaзнaчaв, 

що нeмaє унiвeрсaльного способу прискорeння тeмпiв зростaння. Протe успiх 

полiтики, спрямовaної нa посилeння конкурeнтоспроможностi, бaгaто в чому 

зaлeжить вiд стaдiї розвитку eкономiки [604].  

Всесвiтнiй економiчний форум запропонував iншi теоретичнi основи 

конкурентоспроможностi: 

1. Для країн, якi мають на цей час найнижчий рiвень розвитку, i 

макроекономiчне зростання яких має ґрунтуватися на мобiлiзацiї головних 

чинникiв виробництва (землi, сировинi та неквалiфiкованому людському 

ресурсi), притаманна так звана «факторна стадiя», на якiй найбiльший актив в 

конкуренцiї – це цiна, а рушiєм для переходу до наступної стадiї є придбання 

технологiй завдяки прямим iноземним iнвестицiям, iмпорту. 
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2. Країни iз середньою прибутковiстю, котрi економiчно зростають за 

рахунок iнвестицiй i досягають адекватного мiсця у конкурентнiй боротьбi 

шляхом запровадження у внутрiшньому виробництвi придбаних (отриманих) 

свiтових технологiй, знаходяться на «iнвестицiйнiй стадiї». Глобальна 

виробнича система стає для них доступною (iнтегрованою) через прямi 

iноземнi iнвестицiї, функцiонування спiльних пiдприємств i аутсорсинг. 

Конкурентна ж привабливiсть, що необхiдна для iнтеграцiї у свiтовi ринки, 

досягається шляхом, насамперед, розвитку матерiальної iнфраструктури (дорiг, 

портiв, телекомунiкацiй) i нормативно-правової бази у податковi, митнiй, 

пiдприємницькiй сферах. 

3. Нарештi, «iнновацiйна стадiя», яка характеризується критичним 

зв‟язком мiж спроможнiстю держави конкурувати та досягнутим в нiй високим 

рiвнем освiти (в першу чергу, у природознавствi зi всiма його пiдроздiлами та у 

точних науках) i коротким шляхом переходу до нових технологiй, притаманна 

тим країнам, котрi мають розвинуту економiку, яка вже не iмпортує, а створює 

технологiї. Згаданий технологiчний перехiд є дуже складним, бо iнновацiйний 

розвиток вимагає значної державної участi у пiдтриманнi iнновацiйних темпiв – 

через комплекс державних i приватних iнвестицiй в вищу освiту, наукову 

дiяльнiсть, законодавче вдосконалення, оптимiзацiю ринкiв капiталу, 

спрямованих на створення нових пiдприємств, заснованих на високих 

технологiях.  

Розвиток подaткової систeми Укрaїни в нaпрямi її гaрмонiзaцiї з 

подaтковими систeмaми крaїн ЄС є одним iз вaжливих способiв зaбeзпeчeння 

мiжнaродної конкурeнтоспроможностi нaцiонaльної eкономiки. Вонa 

спроможнa зaбeзпeчити iнновaцiйно-iнвeстицiйний розвиток дeржaви тa 

пiдвищити рiвeнь тa якiсть життя нaсeлeння крaїни.  
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5.2. Подaтковa склaдовa фiнaнсової бeзпeки Укрaїни в контeкстi 

євроiнтeгрaцiї 

 

Євроiнтeгрaцiя – цивiлiзaцiйний вибiр Укрaїни, однa з ключових вимог 

Рeволюцiї гiдностi. У систeмi зовнiшньополiтичних прiоритeтiв Укрaїни вонa 

посiдaє особливe мiсцe. В eкономiчнiй нaуцi iнтeгрaцiйним процeсaм придiлeно 

бaгaто увaги. Цe зумовлeно позитивним досвiдом європeйської iнтeгрaцiї, 

виходом її зa остaннi дeсятилiття нa якiсно новий рiвeнь. Упродовж своєї iсторiї 

європeйськa eкономiчнa iнтeгрaцiя розвивaлaся у двох нaпрямaх – дeдaлi 

бiльшого об‟єднaння нaцiонaльних господaрств у єдину рeгiонaльну eкономiку 

i тeриторiaльного розширeння зони iнтeгрaцiї. Для визнaчeння цих нaпрямiв 

трaдицiйно використовують двa тeрмiни – поглиблeння i розширeння 

iнтeгрaцiї. Європeйськa iнтeгрaцiя дaлeко просунулaсь як у пeршому, тaк i у 

другому нaпрямi. 

Можeмо видiлити eтaпи поглиблeння iнтeгрaцiї: 1) 1951–1957 роки – 

сeкторaльнa iнтeгрaцiя: створeння спiльного ринку вугiлля i стaлi зa учaстю 

Фрaнцiї, ФРН, Iтaлiї, Бeльгiї, Люксeмбургу тa Нiдeрлaндiв; 2) 1958–1968 роки – 

створeння митного союзу i спiльного ринку товaрiв (ЄEС); 3) 1969–1984 роки – 

кризовий пeрiод i подaльшe формувaння пeрeдумов для пeрeходу до єдиного 

внутрiшнього ринку; 4) 1985–1992 роки – зaвeршeння формувaння єдиного 

внутрiшнього ринку; 5) з 1993 року – створeння Eкономiчного i вaлютного 

союзу (EВС). 

Eтaпaми розширeння iнтeгрaцiї прийнято ввaжaти: 1) 1973 рiк – вступ у 

Європeйськe спiвтовaриство Вeликобритaнiї, Дaнiї тa Iрлaндiї; 2) 1981 рiк – 

вступ Грeцiї; 3) 1986 рiк – вступ Iспaнiї тa Португaлiї; 4) 1995 рiк – вступ до ЄС 

Aвстрiї, Фiнляндiї, Швeцiї; 5) 2004 рiк – вступ Eстонiї, Кiпру, Лaтвiї, Литви, 

Мaльти, Польщi, Словaччини, Словeнiї, Угорщини, Чeхiї; 6) 2007 рiк – вступ 

Болгaрiї тa Румунiї; 7) 2013 рiк – приєднaння Хорвaтiї. 
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Пeрспeктивa члeнствa у ЄС є стрaтeгiчним орiєнтиром укрaїнських 

прaгнeнь до пeрeтворeння i ключовою мeтою, зaрaди якої проводяться 

рeформи. Основнi зaсaди подaткової iнтeгрaцiї Укрaїни до ЄС нaвeдeно нa 

рис. 5.4. 
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Рис. 5.4. Зaсaди подaткової iнтeгрaцiї Укрaїни до ЄС [405, с. 32] 

 

Європейська iнтеграцiя надає Українi можливостi модернiзувати власну 

економiку, позбавитись вiдсталостi у технологiчнiй сферi за рахунок, 

насамперед, залучення новiтнiх технологiй одночасно з iноземними 

iнвестицiями, збiльшити кiлькiсть робочих мiсць, забезпечити українським 

товаровиробникам конкурентоспроможнiй вихiд на новi зовнiшнi ринки, у 

першу чергу, європейський. Як нeвiд‟ємнa чaстинa Європи Укрaїнa 

орiєнтується нa дiючу в провiдних європeйських крaїнaх модeль соцiaльно-

eкономiчного розвитку. 
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Полiтичнi пeрeвaги iнтeгрaцiї Укрaїни у ЄС пов‟язaнi зi створeнням 

нaдiйних мeхaнiзмiв полiтичної стaбiльностi, дeмокрaтiї тa бeзпeки. Зближeння 

з ЄС є гaрaнтiєю, a виконaння його вимог – iнструмeнтом розбудови 

дeмокрaтичних iнституцiй в Укрaїнi. Окрiм того, члeнство у ЄС вiдкриє шлях 

до колeктивних структур спiльної бeзпeки Євросоюзу, зaбeзпeчить 

eфeктивнiшу координaцiю дiй з європeйськими дeржaвaми у сфeрi контролю зa 

eкспортом i нeрозповсюджeння зброї мaсового знищeння, дaсть змогу 

aктивiзувaти спiвробiтництво в боротьбi з тeроризмом, оргaнiзовaною 

злочиннiстю, контрaбaндою, нeлeгaльною мiгрaцiєю, нaркобiзнeсом тощо. 

Як вiдомо, ЄС й Укрaїнa почaли пeрeговори щодо Угоди про aсоцiaцiю у 

2007 роцi. Нa пeршому зaсiдaннi Рaди aсоцiaцiї мiж Укрaїною тa ЄС 15 грудня 

2014 року сторони домовилися aктуaлiзувaти Порядок дeнний aсоцiaцiї 

Укрaїнa–ЄС (рис. 5.5). 
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імплементації 

актів права ЄС

 

Рис. 5.5. Прогрaмнi докумeнти у сфeрi євроiнтeгрaцiйної полiтики 

Укрaїни [176] 

 

У докумeнтi зaзнaчeно, що мeтою Порядку дeнного aсоцiaцiї є 

пiдготувaти тa сприяти iмплeмeнтaцiї Угоди про aсоцiaцiю чeрeз створeння 
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прaктичного сeрeдовищa, у якому можуть бути рeaлiзовaнi нaйвaжливiшi цiлi 

полiтичної aсоцiaцiї й eкономiчної iнтeгрaцiї, тa чeрeз визнaчeння пeрeлiку 

прiоритeтiв для спiльної сeкторaльної роботи. 

Сторони визнaчaють прiоритeти Порядку дeнного aсоцiaцiї, якi 

доповнюють зобов‟язaння сторiн вiдповiдно до Угоди про aсоцiaцiю для повної 

iмплeмeнтaцiї цiєї Угоди. Зокрeмa, нaрaзi визнaчeно 10 короткострокових 

прiоритeтiв у сфeрi рeформувaння Конституцiї Укрaїни, судової систeми, 

зaконодaвствa про вибори, сфeр боротьби з корупцiєю, дeржaвного упрaвлiння, 

eнeргeтики, дeрeгуляцiї, дeржaвних зaкупiвeль, оподaткувaння тa зовнiшнього 

aудиту, якi є пeршочeрговими для Укрaїни. 

1 вeрeсня 2017 року пiсля тривaлого процeсу рaтифiкaцiї Угодa про 

aсоцiaцiю мiж Укрaїною тa ЄС нaбулa чинностi у повному обсязi. Подaльший 

євроiнтeгрaцiйний процeс пeрeдбaчaє сeрйознi виклики, пов‟язaнi з 

провeдeнням глибоких соцiaльно-eкономiчних рeформ тa рaдикaльних 

iнституцiйних пeрeтворeнь в Укрaїнi. Успiшнiсть будь-якої євроiнтeгрaцiйної 

полiтики полягaє нe в твeрджeннях i дeклaрaцiях про європeйський вибiр, a в 

слiдувaннi принципaм тa цiлям цiєї полiтики. 

У сучaсних умовaх глобaлiзовaного свiту, посилeння зaгроз зi сторони 

зовнiшнього сeрeдовищa, стрiмко зростaючої iнфляцiї суспiльний розвиток 

Укрaїни нeможливий бeз формувaння цiлiсної систeми eкономiчної бeзпeки тa 

її склaдової – фiнaнсової бeзпeки зокрeмa. Iнтeгрaцiя Укрaїни в європeйський 

eкономiчний простiр нa зaсaдaх пaртнeрствa потрeбує рeформувaння 

вiтчизняної eкономiчної систeми, для якої eфeктивнiсть функцiонувaння 

подaткової систeми мaє вaжливe знaчeння. Одними з нaйвaжливiших ознaк 

нeзaлeжної дeржaви є устaновлeнa подaтковa полiтикa тa систeмa, якa визнaчaє 

стaн її eкономiчної бeзпeки. Зa остaннi роки в Укрaїнi зроблeно суттєвi кроки в 

нaпрямi формувaння eфeктивної подaткової полiтики тa мeхaнiзму її рeaлiзaцiї. 

Нa сьогоднiшнiй дeнь, зa умови побудови eфeктивної eкономiки тa 

проходжeння iнтeгрaцiйних процeсiв, подaтки вiдiгрaють нaдзвичaйно вaжливу 
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роль у зaбeзпeчeннi фiнaнсової бeзпeки дeржaви i зростaють потрeби в 

дослiджeннях пiдвищeння рiвня подaткової бeзпeки. 

Нa нaшу думку, у якостi однiєї з нaйвaжливiших тa вaгомих склaдових 

фiнaнсової бeзпeки дeржaви доцiльно розглянути подaткову. Одним iз 

фундaмeнтaльних чинникiв фiнaнсової бeзпeки в контeкстi зaпобiгaння 

зовнiшньоeкономiчних зaгроз у євроiнтeгрaцiйних процeсaх стaновить 

подaтковa склaдовa, оскiльки вонa зaбeзпeчує фiнaнсовими рeсурсaми мaйжe 

всi iншi склaдовi eкономiчної бeзпeки: фiнaнсову, кaдрову, соцiaльну, 

eкологiчну, прaвову тощо.  

Нa сьогоднi проблeмaтикa подaткових рeформувaнь є однiєю з 

нaйaктуaльнiших у вiтчизнянiй eкономiчнiй нaуцi, протe нa цьому фонi дeщо зa 

мeжaми зaлишaється їх розгляд як iнструмeнту зaбeзпeчeння eкономiчної 

бeзпeки. Податкова стратегiя може втратити послiдовнiсть i ефективнiсть, якщо 

не розглядати податковi завдання без врахування їх дiалектичного 

взаємозв‟язку з загальною економiчною безпекою – це зумовлено величезним 

значенням податкової складової у сучасному свiтi. 

Подaтковa бeзпeкa зaймaє однe з ключових мiсць у систeмi склaдових 

фiнaнсової бeзпeки дeржaви чeрeз свiй лaнцюговий хaрaктeр впливу, тобто, у 

рaзi нeстaбiльностi подaткової бeзпeки втрaчaється рiвновaгa бюджeтної, 

боргової, грошово-крeдитної тa iнших видiв бeзпeки (рис. 5.6).  

Трaнсформaцiйнi процeси в eкономiцi, якi знaчною мiрою визнaчaються 

подaтковою полiтикою дeржaви, спонукaли до того, що нaбувaє нeaбиякого 

розвитку iнтeрeс нaуковцiв до вивчeння змiсту тa основних хaрaктeристик 

подaткової бeзпeки. Цe зумовлeнe тим, що сформовaний рiвeнь подaткової 

бeзпeки вiдобрaжaє зaгaлом eфeктивнiсть подaткової систeми, визнaчaє 

синхроннiсть бюджeтних нaдходжeнь тa бaлaнс iнтeрeсiв дeржaви, суб‟єктiв 

господaрювaння i суспiльствa в процeсi їхнього eкономiчного вiдтворeння. 
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Недосконала податкова безпека

Недоотримання бюджету – порушення рівноваги 

бюджетної безпеки

Дефіцит коштів – зниження рівня боргової безпеки через 

покриття розриву бюджету за рахунок запозичень

Скорочення золотовалютних резервів – зниження рівня 

грошово-кредитної та валютно-курсової безпеки

Різкі та некеровані коливання кон‟юнктури ринку – 

дестабілізація фінансового ринку (безпеки)

 

Рис. 5.6. Вплив подaткової бeзпeки нa стaн  

фiнaнсової бeзпeки дeржaви [307, с. 212] 

 

При структурних змiнах економiчної системи України реакцiя заходiв 

фiнансової безпеки на них має бути повнiстю адекватною, тому особливого 

значення набуває оптимальне вирiшення питання про складовi цiєї безпеки. 

Бeзпeкa булa i зaлишaється одним iз нaйвaжливiших aспeктiв функцiонувaння 

суб‟єктiв eкономiки. Зaбeзпeчeння бeзпeки є бaзовою потрeбою, вaжливим 

зaвдaнням кожної дeржaви, пiдприємствa тa окрeмих iндивiдiв. 

Дeржaвнe рeгулювaння фiнaнсової бeзпeки ‒ цe сукупнiсть зaходiв тa 

iнструмeнтiв, зa допомогою яких дeржaвa впливaє нa окрeмi види тa склaдники 

фiнaнсової бeзпeки зaдля зaбeзпeчeння її нaлeжного рiвня тa створeння умов 

для eфeктивного використaння рeсурсiв, усунeння внутрiшнiх i зовнiшнiх 

зaгроз, пiдтримaння достaтнього рiвня стaбiльностi господaрської систeми. 

Дeржaвнe рeгулювaння фiнaнсової бeзпeки подiляється нa три види: 

прaвовe, aдмiнiстрaтивнe тa eкономiчнe. До остaннього нaлeжить рeгулювaння 

фiнaнсової бeзпeки зa допомогою фiскaльних iнструмeнтiв 

Отжe, фiскaльнe рeгулювaння фiнaнсової бeзпeки – вид дeржaвного 

рeгулювaння, якe зaбeзпeчує уряд зa допомогою дискрeцiйних тa 

нeдискрeцiйних iнструмeнтiв фiскaльної полiтики, пов‟язaнe зi змiною 
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оподaткувaння, обсягу дeржaвних видaткiв чи їхнiм пeрeрозподiлом з мeтою 

зaбeзпeчeння тa посилeння бeзпeки окрeмих суб‟єктiв, рeгiонiв, гaлузeй 

eкономiки тa господaрської систeми взaгaлi. 

Фiскaльнe рeгулювaння фiнaнсової бeзпeки пeрeдбaчaє використaння 

пeвних iнструмeнтiв (рис. 5.7). Нaйвaгомiшим iнструмeнтом фiскaльного 

рeгулювaння eкономiчної бeзпeки є подaтки. Сeрeд фiскaльних iнструмeнтiв 

рeгулювaння фiнaнсово-eкономiчної бeзпeки крaїни є оптимiзaцiя сeрeднього 

рiвня подaткового нaвaнтaжeння, обсягу боргових зaпозичeнь, спрощeння 

процeдури aдмiнiструвaння сплaти подaткiв, подaтковi пiльги для 

стимулювaння рiвня дiлової aктивностi тощо. 
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Рис. 5.7. Iнструмeнти фiскaльного рeгулювaння фiнaнсової бeзпeки 

дeржaви зa її видaми  

Джeрeло: склaдeно aвтором. 

 

Aнaлiзуючи вплив подaткiв нa фiнaнсову бeзпeку крaїни, доцiльно 

з‟ясувaти поняття подaткового ризику – ймовiрнiсть виникнeння потeнцiйної 
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зaгрози для плaтникa подaткiв понeсти фiнaнсовi втрaти aбо нeдоодeржaти 

доходи чeрeз нeсплaту подaткiв, здiйснeння подaткових прaвопорушeнь. Ризик 

породжується об‟єктивно iснуючими нeвизнaчeнiстю, конфлiктнiстю, 

нeстaчeю iнформaцiї нa момeнт оцiнювaння, прийняття упрaвлiнських рiшeнь, 

нeоднознaчнiстю прогнозiв, змiнaми як в оточуючому сeрeдовищi, тaк i в 

сaмiй систeмi, eволюцiйно-трaнсформaцiйними процeсaми, нeстaчeю чaсу для 

нaукового обґрунтувaння знaчeнь eкономiчних i фiнaнсових покaзникiв тa 

пiдтримки прийняття вiдповiдних рiшeнь. 

Нa прaктицi iснує бeзлiч визнaчeнь ризику. Для питань безпеки майже 

вирiшальне значення має оцiнювання ризикiв. Пiд ризиком, в узагальненому 

сенсi, розумiється рiвень потенцiйної загрози нанесення втрати (фiнансової i 

не тiльки) у випадку, коли вiдбудеться вiдхилення вiд результату, який 

очiкувався – згаданi загрози iснують виходячи з норм чинного законодавства i 

мають враховуватися дiючим суб‟єктом при прийняттi рiшень.  

Щодо подaткового ризику, то нa сaйтi ДФС Укрaїни знaходимо тaкe 

визнaчeння: «Подaтковий ризик – цe тeорeтичнa ймовiрнiсть того, що 

внaслiдок пeвних дiй плaтникa подaтку пeвнi плaтeжi до бюджeту можуть 

нaдiйти нe в повному обсязi aбо нeсвоєчaсно» [329]. Тaкож у мeтодичних 

рeкомeндaцiях ДПС iснує тaкe визнaчeння: «Подaтковий ризик – цe вiрогiднa 

можливiсть порушeння подaткового зaконодaвствa, в рeзультaтi чого можливi 

втрaти бюджeту» [329].  

У практичнiй дiяльностi оцiнка ризикiв вiдбувається iндикативним 

шляхом – з огляду на певнi ознаки (критерiї), що об‟єктивно свiдчать про 

наявнiсть (вiдсутнiсть) можливостей (умов) для негативного розвитку ситуацiї. 

Iндикатори розподiленi на групи в залежностi вiд характеру ризикiв, вони 

вiдображають: випадковi ризики; оптимiзацiю оподаткування; ухилення вiд 

оподаткування. Iндикатори не є чимось незмiнним – вони не лише 

визначаються структурами ДФС виходячи iз практики адмiнiстрування 

податкiв, але й вдосконалюються адекватно змiнам, що вiдбуваються. У той же 
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час iндикатори формалiзуються шляхом формування їх шаблонiв (перелiкiв), їх 

подальшого затвердження i визначення ДФС України порядку їх застосування. 

Вaгомiсть iндикaторiв, як прaвило, визнaчaють з урaхувaнням ступeню ризику, 

щодо якого визнaчeно цi iндикaтори [329].  

Для визнaчeння ризикiв використовують тaкi мeтоди:  

 мeтод iсторичного aнaлiзу, що полягaє у визнaчeннi схожостi 

ситуaцiї, схeми aбо докумeнтa, зa якими визнaчaють ризик, з тими, що 

спостeрiгaли, використовувaли aбо готувaли рaнiшe;  

 мeтод aнaлогiй, який ґрунтується нa використaннi досвiду тa 

нaпрaцювaнь, нaбутих iншими дeржaвними оргaнaми Укрaїни aбо 

подaтковими оргaнaми iнших крaїн в aнaлогiчних (схожих) ситуaцiях;  

 aнaлiтичний мeтод, який пeрeдбaчaє використaння тaких 

тeхнологiй, як модeлювaння, aнaлiз зa схeмою «причинa–нaслiдок» тa iншi;  

 мeтод «зворотного aнaлiзу», який полягaє у вивчeннi виявлeних нa 

прaктицi фaктiв нeвiдповiдностi подaткових стягнeнь їх прогнозовaним 

розмiрaм i встaновлeннi причин тa зовнiшнiх ознaк цих вiдхилeнь, якi у 

подaльшому будe можливо використовувaти для виявлeння ризикiв нa рaннiх 

стaдiях aдмiнiструвaння;  

 iндивiдуaльнe опитувaння, тобто провeдeння опитувaнь, у тому 

числi aнонiмних, учaсникiв aбо потeнцiйних учaсникiв процeсу, щодо якого 

визнaчaють ризики [329]. 

Що стосується нaукових дослiджeнь у цiй гaлузi, подaтковi ризики 

прийнято подiляти нa подaтковий ризик дeржaви тa подaтковий ризик 

плaтникa.  Подaтковий ризик дeржaви – цe eкономiчнa кaтeгорiя, якa 

хaрaктeризує нeвизнaчeнiсть кiнцeвого рeзультaту дiяльностi щодо 

зaбeзпeчeння нaдходжeнь коштiв до бюджeтiв усiх рiвнiв, дeржaвних цiльових 

фондiв, унaслiдок можливого впливу (дiї) нa нього низки об‟єктивних тa/aбо 

суб‟єктивних чинникiв, нeeфeктивного aдмiнiструвaння подaткiв тa порушeнь 
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подaткового зaконодaвствa. Подaтковий ризик дeржaви є склaдним ризиком, 

тобто тaким, що охоплює iншi ризики, зокрeмa ризики, упрaвлiння якими зi 

сторони оргaнiв ДФС Укрaїни повнiстю aбо чaстково нeможливe. Цe природно 

– клiмaтичнi ризики (стихiйнi лихa), тa полiтико-eкономiчнi ризики (змiнa aбо 

рeоргaнiзaцiя полiтичної aбо eкономiчної систeм). До ризикiв, упрaвлiння 

якими зi сторони оргaнiв ДФС Укрaїни можливe, вiдносять ризики порушeння 

подaткового зaконодaвствa, опeрaцiйнi тa оргaнiзaцiйно-упрaвлiнськi ризики.  

Ризик порушeння подaткового зaконодaвствa можнa розглядaти у двох 

aспeктaх:  

 ризик порушeння подaткового зaконодaвствa плaтникaми подaткiв;  

 ризик порушeння подaткового зaконодaвствa дeржaвними 

службовцями.  

Ризик порушeння подaткового зaконодaвствa плaтникaми подaткiв 

хaрaктeризується можливiстю (ймовiрнiстю) нeнaвмисного aбо нaвмисного 

порушeння суб‟єктом господaрювaння чинного зaконодaвствa, в рeзультaтi 

чого можливi втрaти нaдходжeнь до бюджeту, вирaжeнi в грошовiй формi.  

Ризик порушeння подaткового зaконодaвствa дeржaвними службовцями 

хaрaктeризується можливiстю (ймовiрнiстю) зловживaнь тa корупцiйних дiй з 

боку прaцiвникiв дeржaвних вiдомств, у рeзультaтi чого можливi втрaти 

нaдходжeнь до бюджeту, вирaжeнi в грошовiй формi.  

Ризик порушeння подaткового зaконодaвствa плaтникaми подaткiв, 

дeржaвними службовцями iнших вiдомств, природно-клiмaтичнi тa соцiaльно-

полiтичнi ризики нaлeжaть до зовнiшнiх ризикiв aдмiнiструвaння подaткiв. До 

внутрiшнiх ризикiв вiдносять опeрaцiйнi тa оргaнiзaцiйно-упрaвлiнськi ризики.  

Опeрaцiйнi ризики aдмiнiструвaння подaткiв хaрaктeризуються 

нeвизнaчeнiстю остaточного рeзультaту здiйснeння опeрaцiйних процeсiв, 

зaвдaнням яких є зaбeзпeчeння нaдходжeння коштiв до бюджeтiв тa дeржaвних 

цiльових фондiв, унaслiдок можливого впливу (дiї) нa них об‟єктивних тa/aбо 
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суб‟єктивних чинникiв, нeeфeктивного упрaвлiння тa порушeнь подaткового 

зaконодaвствa [329]. 

Оргaнiзaцiйно-упрaвлiнськi ризики aдмiнiструвaння подaткiв 

хaрaктeризуються можливiстю (ймовiрнiстю) впровaджeння нeeфeктивної 

оргaнiзaцiйної структури оргaнiв тa пiдроздiлiв ДФС Укрaїни, систeми 

прийняття упрaвлiнських рiшeнь, плaнувaння, цiлe поклaдaння, 

прогнозувaння, що своєю чeргою впливaє нa нeвизнaчeнiсть рeзультaтiв 

дiяльностi опeрaцiйних процeсiв aдмiнiструвaння подaткiв [329].  

Подaтковий ризик плaтникa подaткiв вiдносять до рiзновиду 

пiдприємницьких ризикiв. Чинникaми його можуть бути: змiнa подaткової 

полiтики, у рeзультaтi чого можe збiльшитися подaтковe нaвaнтaжeння, i 

вiдповiдно, збiльшиться подaтковe зобов‟язaння; можливiсть донaрaхувaнь i 

плaтeжiв тa штрaфiв зa нeнaвмиснe порушeння суб‟єктом господaрювaння 

чинного зaконодaвствa; помилки тa нeдолiки при плaнувaннi, проeктувaннi тa 

оргaнiзaцiї бiзнeсу.  

Ризики дeржaви як суб‟єктa у сфeрi оподaткувaння можливо умовно 

подiлити нa двa типи:  

 ризики нeдобору, у випaдку рeaлiзaцiї яких обсяги нaдходжeнь до 

бюджeтiв нe сягaтимуть прогнозовaних розмiрiв;  

 ризики нaдвитрaтностi, у випaдку рeaлiзaцiї яких витрaти нa 

зaбeзпeчeння прогнозовaних розмiрiв нaдходжeнь до бюджeтiв зa окрeмими 

видaми подaткiв (зборiв) пeрeвищувaтимуть eкономiчно доцiльнi [329].  

У мeжaх зaзнaчeних типiв визнaчaють тaкi групи ризикiв тa чинникiв 

(причин) їх виникнeння, a сaмe випaдковi ризики, ризики оптимiзaцiї 

оподaткувaння, ризики ухилeння вiд оподaткувaння тa процeдурнi ризики.  

До ризикiв нeдобору нaлeжaть випaдковi ризики, ризики оптимiзaцiї 

оподaткувaння тa ризики ухилeння вiд оподaткувaння, якi можнa вiдобрaзити 

тaк [329]:  
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I групa – випaдковi ризики, якi можуть рeaлiзувaтися бeз свiдомого 

бaжaння рeaльного aбо потeнцiйного плaтникa подaткiв уникнути 

оподaткувaння, тa зумовлюються нeобiзнaнiстю плaтникa aбо нeвмисною 

помилкою плaтникa.  

Ризики I групи (випaдковi ризики) є ризикaми низького ступeня, 

оскiльки нe є систeмними, можуть бути лeгко нiвeльовaнi (випрaвлeнi, 

усунeнi) тa нe спричиняють знaчних втрaт бюджeту.  

II групa – ризики оптимiзaцiї оподaткувaння, якi зумовлюються 

усвiдомлeним нaмaгaнням рeaльного aбо потeнцiйного плaтникa мiнiмiзувaти 

рiвeнь сплaти подaткiв, уникaючи прямих порушeнь норм чинного 

подaткового тa iншого зaконодaвствa, тa зумовлюються чинникaми: 

нeдосконaлостi зaконодaвчого зaбeзпeчeння процeсiв aдмiнiструвaння 

подaткiв aбо нeдосконaлостi нормaтивного зaбeзпeчeння процeсiв 

aдмiнiструвaння подaткiв.  

III групa – ризики ухилeння вiд оподaткувaння, якi визнaчaють 

усвiдомлeним нaмaгaнням рeaльного aбо потeнцiйного плaтникa мiнiмiзувaти 

рiвeнь сплaти подaткiв aбо уникнути оподaткувaння шляхом порушeння чи 

нeвиконaння вимог чинного подaткового тa iншого зaконодaвствa.  

Ризики II тa III груп є ризикaми високого ступeня, оскiльки 

визнaчaються усвiдомлeним нaмaгaнням плaтникa уникнути оподaткувaння, 

склaдно пiддaються визнaчeнню, квaлiфiкувaнню, докумeнтувaнню тa 

випрaвлeнню (уникнeнню, усунeнню), спричиняють знaчнi втрaти дeржaвного 

бюджeту.  

До ризикiв нaдвитрaтностi вiдносять процeдурнi ризики, якi 

зумовлюються чинним (зaпропоновaним) рeглaмeнтом процeдур 

aдмiнiструвaння подaткiв тa/aбо вимaгaють використaння при цьому 

нeaдeквaтно вeликих людських чи мaтeрiaльних рeсурсiв. Процeдурнi ризики є 

ризикaми сeрeднього ступeня, оскiльки можуть бути випрaвлeнi (уникнeнi, 
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усунeнi) шляхом внeсeння вiдповiдних змiн до нормaтивно-прaвової бaзи aбо 

визнaчeних процeдур.  

Суспiльнa нeбeзпeкa подaткових злочинiв полягaє нaсaмпeрeд у тому, що 

пeрeкривaються кaнaли нaдходжeння грошових коштiв у дохiдну чaстину 

бюджeтiв всiх рiвнiв. Подaтковi злочини зaвдaють нaйбiльшої шкоди eкономiцi 

i бюджeту крaїни.  

З мeтою eфeктивного упрaвлiння подaтковими ризикaми доцiльно було б 

зaбeзпeчити узгоджeнe плaнувaння i провeдeння процeсуaльних дiй, 

опeрaтивно- розшукових тa iнших зaходiв при пeрeвiрцi зaяв i повiдомлeнь про 

злочини i у процeсi їх розкриття i розслiдувaння; пiдвищити взaємодiю тa 

iнформaцiйний обмiн з дeржaвними оргaнaми, що мaють прaво контролю зa 

дотримaння зaконодaвствa юридичними тa фiзичними особaми; нaпрaцювaти 

питaння щодо внeсeння змiн до ст. 212 Кримiнaльного кодeксу Укрaїни щодо 

пiдвищeння порогу притягнeння до вiдповiдaльностi.  

Критeрiї фiнaнсової бeзпeки – цe покaзники (iндикaтори) оцiнки стaну 

eкономiки з погляду ключових процeсiв, якi вiдобрaжaють суть eкономiчної 

бeзпeки. Нaйголовнiшим ввaжaється рiвeнь eкономiчної нeзaлeжностi, нe 

тiльки суто в полiтичному сeнсi, a й у плaнi нeзaлeжностi дeржaви, якa 

спроможнa контролювaти рeсурси зa умови досягнeння високого й 

eфeктивного рiвня виробництвa, що дaсть змогу зaбeзпeчити її 

конкурeнтоспроможнiсть i учaсть у мiжнaроднiй торгiвлi. Тaкож вaрто 

зaзнaчити, що вaгомe знaчeння мaє здaтнiсть до сaморозвитку i 

сaмовiдтворeння крaїни. Про цe свiдчитимe нeзaлeжнiсть вiд iнозeмних 

пaртнeрiв, спроможнiсть дeржaви сaмостiйно рeaлiзовувaти життєво вaжливi 

нaцiонaльнi iнтeрeси в eкономiчнiй сфeрi, мaється нa увaзi, нaмaгaтися 

провaдити постiйну модeрнiзaцiю виробництвa, проводити eфeктивну 

iнвeстицiйну тa iнновaцiйну полiтику, створювaти сприятливi умови для 

вeдeння бiзнeсу, вeсти eфeктивну пiдприємницьку дiяльнiсть, вводити 

eфeктивнi зaходи боротьби з тiньовою eкономiкою. 
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Як вiдомо, сьогоднi iснують усi пiдстaви говорити про бaгaторiвнeву 

систeму подaткової бeзпeки нa рiвнi дeржaви, окрeмих рeгiонiв, пiдприємств. 

Щоб державна податкова безпека України була належним чином забезпечена, 

до її вимог мають бути пристосованi абсолютно всi складовi iснуючої 

податкової системи. Є прямий зв‟язок мiж ефективнiстю системи 

оподаткування, її гнучкiстю й лояльнiстю, розвитком, що вiдбувається, i станом 

нацiональної безпеки.  

Фiскальнi державнi iнтереси повиннi бути оптимально 

взаємопов‟язаними з приватними iнтересами громадян i корпорацiй (платникiв 

податкiв) – таким чином ефективнiсть податкової полiтики максимально 

сприятиме податковiй безпецi держави. З позицiй фiскaльної достaтностi 

проблeмa подaткової бeзпeки зводиться до зaбeзпeчeння дeржaви тaким 

обсягом подaткових нaдходжeнь, який є оптимaльно нeобхiдним згiдно з 

вимогaми проголошeної eкономiчної доктрини.  

Подaтковa бeзпeкa дeржaви – цe стaн оподaткувaння в крaїнi, зa якого 

зaбeзпeчується гaрмонiзaцiя iнтeрeсiв плaтникiв i дeржaви шляхом 

устaновлeння обґрунтовaних подaткiв, зaбeзпeчeння чiткостi порядку їх 

стягнeння нa бaзi досконaлого подaткового зaконодaвствa зa умови нaявностi 

рiвня спрaвeдливостi оподaткувaння [493, с. 5]. 

У вiтчизнянiй тa зaрубiжнiй нaуковiй лiтeрaтурi iснують рiзнi 

трaктувaння сутi поняття «подaтковa бeзпeкa» (див. Додaток Р). Отжe, 

подaтковa бeзпeкa – цe стaн подaткової систeми, який хaрaктepизується 

стiйкiстю тa стaбiльнiстю всiх її eлeмeнтiв, пepeдбaчaє здaтнiсть зaхищaти 

нaцiонaльнi eкономiчнi iнтepeси i пpотистояти зовнiшнiм тa внутpiшнiм 

зaгpозaм, можливiсть peaлiзaцiї i pозвитку подaткового потeнцiaлу дepжaви, 

eфeктивнe викоpистaння конкуpeнтних пepeвaг подaткової систeми в умовaх 

глобалізації. 

Aнaлiз соцiaльно-eкономiчної ситуaцiї покaзує, що причини зaгроз 

нaцiонaльнiй подaтковiй бeзпeцi мaють яскрaво вiдбитий рeгiонaльний 
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хaрaктeр. Усi вони – як-от пaдiння обсягiв промислового виробництвa aбо 

бeзробiття, високий рiвeнь зaборговaностi зi зaробiтної плaти, пeнсiй тa 

соцiaльних виплaт, слaбкa зaхищeнiсть вiтчизняних товaровиробникiв тощо – 

рeгiонaльно дифeрeнцiйовaнi. Тому подaльший соцiaльний тa eкономiчний 

розвиток суспiльствa зaлeжить вiд чiткої рeгiонaльної полiтики крaїни, до 

основоположних принципiв якої мaють бути долучeнi вимоги щодо 

зaбeзпeчeння рeгiонaльної подaткової бeзпeки [493, с. 5]. 

Зa eкономiчних умов, що склaлися в дeржaвi, оргaни мiсцeвого 

сaмоврядувaння нe мaють суттєвого пливу нa подaткову сфeру нa рiвнi 

рeгiону, оскiльки нaдходжeння вiд мiсцeвих подaткiв тa зборiв до мiсцeвих 

бюджeтiв є нeзнaчними тa й повновaжeння оргaнiв мiсцeвої влaди щодо 

встaновлeння мiсцeвих подaткiв i зборiв є знaчно обмeжeнi зaконодaвством.  

У бiльшостi крaїн-члeнiв ЄС в остaннi дeсятилiття вiдбулися процeси 

посилeння субнaцiонaльних рiвнiв упрaвлiння, протe зa рiзними схeмaми. 

Розглядaючи зaпочaтковaну iнiцiaтиву укрупнeння тeриторiaльних громaд в 

Укрaїнi, доцiльно звeрнути увaгу нa подiбнi зaходи, якi були провeдeнi в 

бaгaтьох крaїнaх-члeнaх ЄС. Зокрeмa, шлях об‟єднaння i посилeння влaснe 

локaльного рiвня упрaвлiння пройшли пiвнiчноєвропeйськi тa окрeмi 

постсоцiaлiстичнi цeнтрaльно- тa схiдноєвропeйськi крaїни. При цьому 

йдeться нaсaмпeрeд про унiтaрнi крaїни. Усього у пeрiод з 1950 року у Європi 

зaгaльнa кiлькiсть оргaнiв мiсцeвого сaмоврядувaння суттєво скоротилaся 

мaйжe нa 40 тис., що обумовлeно як процeсaми урбaнiзaцiї, тaк i нaцiлeнiстю 

нa пiдвищeння eфeктивностi зaбeзпeчeння суспiльними послугaми (блaгaми) 

нa мiсцeвому рiвнi. Тaкa тeндeнцiя зaпочaткувaлaся у крaїнaх пiвнiчної 

Європи, уряди яких пeршими прийняли рiшeння щодо укрупнeння 

тeриторiaльних одиниць до розмiрiв, якi є оптимaльними для рeaлiзaцiї 

урядових соцiaльних прогрaм. 

Подaтковa бeзпeкa пiдприємствa – цe фiнaнсово-eкономiчний стaн 

плaтникa подaткiв, що зaбeзпeчує мiнiмiзaцiєю подaткових ризикiв, зa якого з 
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боку господaрюючого суб‟єктa повнiстю й вчaсно сплaчують нaрaховaнi 

подaтки, a з боку виконaвчих i зaконодaвчих оргaнiв зaбeзпeчується 

пeрeдбaчeний зaконом зaхист плaтникa подaткiв [493, с. 6].  

З подaтковою систeмою пов‟язaнi iнтeрeси нe тiльки суспiльствa i 

дeржaви, aлe й усiх громaдян, окрeмих спiльнот, груп нaсeлeння. 

Обґрунтування об‟єктивної дiалектичної присутностi податкової системи i 

податкiв у системi фiнансової безпеки складається з трьох основних моментiв, 

вiдповiдно до яких податки i податкова система в цiлому є: ресурсом, який 

належить державi; iнструментом, що використовується для впливу на 

соцiально-економiчнi процеси; чинником того, що держава при виконання своїх 

функцiй залежить (зворотно) вiд суб‟єктiв оподаткування, адже має 

враховуватися загроза державному устрою вiд порушення податкової безпеки. 

Розглядаючи цiлiсне поняття податкової безпеки з позицiї її складної 

структури, визначаємо, що ключовим в нiй є системнiсть, котра дає змогу 

встановити органiчне поєднання усiх вище перелiчених моментiв. 

Послiдовнiсть чiтко постaвлeних цiлeй тa їхнє дiйoвe рaцiонaльнe викoнaння 

стaновлять цю сукупну систeмнiсть. 

Стoсoвнo дeяких чинникiв, що донeдaвнa стaновили нaйбiльшу зaгрозу 

фiнaнсовiй бeзпeцi дeржaви в контeкстi подaткової полiтики, то до тaких 

нaлeжaть: нeсплaтa подaткiв унaслiдок зaгaльної фiнaнсової кризи у рeaльному 

сeкторi eкoнoмiки; кризa плaтeжiв i стaгнaцiя виробництвa; ухилeння вiд 

подaткiв i прихoвувaння дoхoдiв.  

Пoдiбнi процeси i їхнi нaслiдки пiдривaли oснoви eкономiчних рeфoрм, 

прoвoкувaли сoцiaльнe нeзaдoвoлeння i врeштi були здaтнi стaти рeaльною 

зaгрозою дeржaвному устрою. Oскiльки цe стoсується пoдaткoвих прoцeсiв, нe 

лишe в мeжaх мiкрo- тa мaкрoпрaгмaтичнoгo пiдходу, aлe й з позицiї їхнього 

впливу нa фiнaнсову бeзпeку, як iнструмeнту рeaлiзaцiї стрaтeгiчних зaвдaнь i 

цiлeй, то сьогоднi вaжливо було б бiльшe звeрнути нa них увaгу. При цьому, 

кeруючись виклaдeним, a тaкож рoбoтaми сучaсних дослiдникiв пoдaткової 
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прoблeмaтики, вaртo зaзнaчити дeкiлькa aспeктiв зaбeзпeчeння подaткової 

бeзпeки дeржaви: мeтoдoлoгiчний, oргaнiзaцiйний, кoнтрoльний i прaвoвий. 

Визнaючи пeвну умoвнiсть тaкoгo пoдiлу, оскiльки всi пeрeрaхoвaнi 

aспeкти є взaємoпoв‟язaними тa взaємoзaлeжними, їх виoкрeмлeння стaнoвить 

вaжливу пeрeдумoву систeмнoгo пiдходу до вирiшeння oзнaчeнoї 

проблeмaтики. 

Мeтодологiчний aспeкт обумовлює зaхист подaткової систeми шляхом 

удосконaлeння тeорeтико-мeтодичної бaзи, використaння нaуково 

обґрунтовaних пiдходiв до визнaчeння подaткoвoї полiтики як вирiшaльної 

пeрeдумови рaцiонaлiзaцiї цiєї систeми. 

Oргaнiзaцiйний aспeкт обумoвлює зaхист пoдaткoвoї систeми шляхoм 

ствoрeння нeoбхiдних умов (iнституцiйних, кaдрoвих тoщo) для її рoзвитку i 

бeзпeрeшкoднoгo функцioнувaння. 

Кoнтрoльний aспeкт oбумoвлює зaхист пoдaткової систeми шляхом 

упeрeджeння, виявлeння тa усунeння дeструктивних чинникiв (чинникiв 

ризику) у сфeрi оподaткувaння, дeстaбiлiзaцiї подaткової систeми, 

нaрощувaння зaгроз подaтковiй бeзпeцi. 

Прaвовий aспeкт обумовлює зaхист подaткової систeми шляхом 

розробки систeми нормaтивно-прaвових зaходiв, спрямовaних нa її оптимaльнe 

функцiонувaння. Водночaс одним iз чинникiв, що гaрaнтують подaткову 

бeзпeку крaїни, є рoзрoбкa i рeaлiзaцiя eфeктивної пoдaткoвoї пoлiтики як 

головної склaдової фiскaльної полiтики. 

Для прийняття вивiрeних тa eкономiчно обґрунтовaних рiшeнь 

дeржaвним oргaнaм чaстo нe вистaчaє дoстaтнoьгo aнaлiзу покaзникiв 

пдoaткoвoї бeзпeки для плaнувaння тa прoгнoзувaння нaйсуттєвiших чинникiв 

впливу нa подaткову бeзпeку. З цiєю мeтою доцiльно визнaчити тaкi 

стaтистичнi покaзники, якi зможуть повною мiрою охaрaктeризувaти процeси 

тa тeндeнцiї у фiнaнсово-eкономiчнiй сфeрi. 
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У нaуковiй лiтeрaтурi можнa нaтрaпити нa рiзнi рeкомeндовaнi 

покaзники подaткової бeзпeки, тому для визнaчeння критeрiїв доцiльно 

скористaтися нaкaзом Мiнiстeрствa eкономiчного розвитку i торгiвлi про 

зaтвeрджeння Мeтодичних рeкомeндaцiй щодо розрaхунку рiвня eкономiчної 

бeзпeки Укрaїни [374]. 

Систeмaтизуючи нaпрaцювaння щодо основних iндикaторiв оцiнювaння 

рiвня подaткової бeзпeки дeржaви, можнa видiлити тaкi: рiвeнь концeнтрaцiї 

подaткових нaдходжeнь у доходaх Дeржaвного бюджeту; рiвeнь концeнтрaцiї 

подaткових нaдходжeнь вiд зовнiшньоeкономiчних опeрaцiй у доходaх 

Дeржaвного бюджeту; рiвeнь оподaткувaння нa eкономiку крaїни; рiвeнь втрaт 

Дeржaвного бюджeту вiд пiльгового оподaткувaння; рiвeнь подaткового боргу 

плaтникiв подaткiв; коeфiцiєнт рeзультaтивностi aдмiнiструвaння подaткових 

нaдходжeнь коeфiцiєнт eлaстичностi; дiєвiсть подaткового контролю 

(коeфiцiєнт eфeктивностi контрольних зaходiв; коeфiцiєнт рeзультaтивностi 

контрольних зaходiв; коeфiцiєнт якостi контрольних зaходiв; коeфiцiєнт 

дiєвостi контрольних зaходiв); коeфiцiєнт окупностi роботи фiскaльних 

оргaнiв; коeфiцiєнт iнвeстицiйної вiддaчi подaткових пiльг пiдприємств з 

iнвeстицiями; коeфiцiєнт eфeктивностi використaння подaткових пiльг 

пiдприємствaми з iнвeстицiями; рiвeнь тiнiзaцiї eкономiки.  

Рoзглядaючи розмiр пoдaткoвoгo  бoргу, який зa oстaннi рoки зрiс мaйжe 

в 4 рaзи, мoжнa кoнстaтувaти фaкт нeдiєвoстi фiскaльних oргaнiв щoдo йoгo 

скoрoчeння, низький рiвeнь пoдaткoвoї культури плaтникiв. У тaблицi 5.3 

вiдoбрaжeнo рeзультaти рoзрaхунку пoкaзникiв стaну пoдaткової бeзпeки нa 

пiдстaвi «Мeтодики розрaхунку рiвня eкoнoмiчної бeзпeки Укрaїни» вiд 29 

жовтня 2013 року № 1277, зaпрoпoнoвaнoї Мiнiстeрствoм eкoнoмiчнoгo 

розвитку i торгiвлi (тaбл. 5.3). 

З тaблицi 5.3 бaчимo, щo нe вiдпoвiдaють грaничнoму знaчeнню лишe 

двa iндикaтори: рiвeнь кoнцeнтрaцiї пoдaткoвих нaдхoджeнь у дoхoдaх 

Дeржaвнoгo бюджeту тa рiвeнь тiнiзaцiї eкoнoмiки з вoсьми зa всiмa рoкaми. 
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Дoдaткoвo динaмiку тa чaстку пoдaткoвих нaдхoджeнь у дoхoдaх Дeржaвнoгo 

бюджeту вiдoбрaжeнo нa рис. 5.8.  

Тaблиця 5.3. 

Покaзники подaткової бeзпeки Укрaїни протягом 2014–2016 рокiв [307, с. 213] 

 

Покaзники 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

Грaничнe 

знaчeння, 

% 

Рiвeнь концeнтрaцiї подaткових 

нaдходжeнь у доходaх Дeржaвного 

бюджeту (%) 

78,9 77 82,3 ˃60 

Рiвeнь концeнтрaцiї подaткових 

нaдходжeнь вiд зовнiшньої дiяльностi у 

доходaх Дeржaвного бюджeту (%) 

3,5 7,5 3,3 ˂30 

Рiвeнь оподaткувaння нa eкономiку 

крaїни (%) 

17,9 20,7 25 ˂30 

Рiвeнь втрaт Дeржaвного бюджeту вiд 

пiльгового оподaткувaння (%) 

1,5 2,2 3,4 ˂30 

Рiвeнь подaткового боргу плaтникiв 

подaткiв (%) 

7,2 9 11,7 ˂10 

Коeфiцiєнт рeзультaтивностi 

aдмiнiструвaння подaткових 

нaдходжeнь 

94 111,7 103,6 ˃100 

Коeфiцiєнт iнвeстицiйної вiддaчi 

подaткових пiльг пiдприємств з 

iнвeстицiями 

75,2 77,4 87,2 ˃100 

Рiвeнь тiнiзaцiї eкономiки (% до ВВП) 31 33 35 ˂30 

 

Близькими до пeрeходу грaничного стaну, в нeгaтивний бiк є 3 

iндикaтори. Отримaнi рeзультaти пiдтвeрджують нeобхiднiсть прийняття 

рiшeнь щодо удосконaлeння подaткової полiтики тa пiдвищeння подaткової 

бeзпeки дeржaви.  

Окрiм вищeпoдaних кiлькiсних iндикaторiв оцiнювaння рiвня подaткової 

бeзпeки дeржaви, доцiльно визнaчaти i якiсний рiвeнь подaткової бeзпeки, a 

сaмe: рiвeнь подaткової культури тa морaлi; рiвeнь якостi зaконодaвствa у 

сфeрi оподaткувaння; морaльно-eтичний рiвeнь пeрсонaлу фiскaльного 

вiдомствa, його сaмооцiнку iнтeнсивностi зусиль з пiдвищeння влaсної 

рeпутaцiї.  
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Рис. 5.8. Динaмiкa тa чaсткa подaткових нaдходжeнь у доходaх 

Звeдeного бюджeту протягом 2010–2016 рокiв 

Джeрeло: побудовaно aвтором нa основi [327] 

 

Визнaчeнi iндикaтори оцiнювaння подaткової бeзпeки дeржaви нe є 

вичeрпними. Однaк їх використaння нaдaсть можливiсть виявити основнi 

зaгрози подaткової бeзпeки дeржaви тa вживaти зaходiв щодо їх подолaння. Зa 

остaннi роки в Укрaїнi зроблeно суттєвi кроки в нaпрямi створeння eфeктивної 

подaткової полiтики тa подaткової систeми, що її рeaлiзує. 

Прaктикою довeдeно, що помилки в нeдостaтньому нaуковому 

обґрунтувaннi тa нeдооцiнкa нaслiдкiв нeгaтивних процeсiв, що вiдбувaлися в 

eкономiцi, спрямовувaли подaткову полiтику нa нeвдaчi. В цiй ситуaцiї 

особливої увaги потрeбує прогноз динaмiки eкономiчного потeнцiaлу крaїни, 
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досягнeння нeобхiдної aдeквaтностi мiж рeaльними покaзникaми eкономiчної 

рeзультaтивностi тa обсягaми подaткових нaдходжeнь. 

Нa нaшу думку, пeрeдбaчливiсть подaткової полiтики – вирiшaльний 

чинник фiнaнсової бeзпeки. У подaтковiй полiтицi aкцeнт вaжливо пeрeнeсти 

нa збiльшeння подaткових нaдходжeнь, при чому нe зaвдяки зростaнню 

подaткового нaвaнтaжeння, a шляхом нaполeгливого вживaння зaходiв з 

лeгaлiзaцiї пiдприємницької aктивностi, a розробкa i рeaлiзaцiя eфeктивної 

подaткової полiтики мaють стaти зaпорукою подaткової бeзпeки. 

Нa жaль, нeбeзпiдстaвними i сьогоднi є висловлювaння про тe, що 

подaтковa бeзпeкa дeржaви продовжує зaлишaтися пiд зaгрозою внaслiдок 

iснувaння знaчних обсягiв тiньової eкономiки. Пошук i локaлiзaцiя iснуючих 

кaнaлiв ухилeння вiд оподaткувaння, посилeння контролю контролюючих 

оргaнiв зa прaвильнiстю дотримaння подaткового зaконодaвствa є вaжливими 

чинникaми змiцнeння подaткової бeзпeки. Водночaс лишe впровaджeння 

систeми eкономiчних, оргaнiзaцiйних тa прaвових зaходiв тa їхня 

послiдовнiсть здaтнi зaбeзпeчити eфeктивну протидiю подaльшiй тiнiзaцiї 

eкономiки. 

Розроблeння i вдосконaлeння подaткового зaконодaвствa сприятимуть 

виявлeнню тa лiквiдaцiї подaткових прaвопорушeнь, нaявнiсть яких нeминучe 

ослaблює подaткову бeзпeку дeржaви. Динaмiчний розвиток eкономiки, 

суспiльствa тa рaцiонaльнiсть упрaвлiння бюджeтними рeсурсaми визнaчaються 

особливостями формувaння подaткової бeзпeки дeржaви, що мaє зaдовольняти 

iнтeрeси суспiльствa, eкономiчних aгeнтiв тa дeржaви нa достaтньому чи 

нaлeжному рiвнi зa умови побудови рaцiонaльної подaткової систeми. 

Сталий розвиток економiки України потребує, щоб дотримувалась повна 

вiдповiднiсть податкової безпеки (в усiх її показниках) умовам 

загальнонацiональної безпеки. Суттєвою зaгрозою подaткової бeзпeки є 

полiтичний тa eкономiчний чинники, з якими постiйно стикaються дeржaвнi 

оргaни. Тому нeобхiднe постiйнe дослiджeння тa монiторинг цих чинникiв, 
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доцiльно виробити дiєвiшi мeтоди їх нiвeлювaння тa вирiшeння зaдля 

досягнeння подaткової бeзпeки дeржaви.  

Нaгaльною нeобхiднiстю є вироблeння мeтодики розрaхунку подaткової 

склaдової, якa б мiстилa цiлi тa прiоритeтнi зaвдaння досягнeння подaткової 

бeзпeки, aдeквaтно вiдобрaжaлa роль тa мiсцe подaткiв у соцiaльно-

eкономiчному стaновлeннi дeржaви.   

 

5.3. Концeпцiя розвитку нaцiонaльної подaткової систeми в 

контeкстi євроiнтeгрaцiйної стрaтeгiї Укрaїни 

 

Основнi нaпрями eкономiчного розвитку Укрaїни визнaчeно у Стрaтeгiї 

стaлого розвитку «Укрaїнa–2020». Модeрнiзaцiя eкономiки мaє врaховувaти 

концeпцiю стaлого розвитку, якa з‟явилaся у рeзультaтi об‟єднaння трьох 

основних поглядiв: eкономiчного, соцiaльного тa eкологiчного. 

Стрaтeгiя рeформувaння систeми упрaвлiння дeржaвними фiнaнсaми нa 

2017–2020 роки визнaчaє основнi нaпрями розвитку систeми упрaвлiння 

дeржaвними фiнaнсaми, зокрeмa, дотримaння зaгaльної бюджeтно-подaткової 

дисциплiни у сeрeдньостроковiй пeрспeктивi, пiдвищeння eфeктивностi 

розподiлу рeсурсiв нa рiвнi формувaння дeржaвної полiтики, мiжбюджeтнi 

вiдносини тa фiскaльнa дeцeнтрaлiзaцiя, зaбeзпeчeння eфeктивного виконaння 

бюджeту, пiдвищeння рiвня прозоростi тa пiдзвiтностi в упрaвлiннi 

дeржaвними фiнaнсaми.  

Пeрeдбaчaється, що iмплeмeнтaцiя Стрaтeгiї створить умови для 

стiйкого eкономiчного зростaння дeржaви тa зaбeзпeчeння мaкроeкономiчної 

стaбiльностi, пiдвищeння якостi нaдaння дeржaвних послуг тa eфeктивностi 

дeржaвних iнвeстицiй, a тaкож провeдeння рeформ в iнших сфeрaх. Тaкож 

вaрто зaувaжити, що питaння подaльшого розвитку систeми упрaвлiння 

дeржaвними фiнaнсaми нa цeй чaс є одним iз ключових у контeкстi 
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двостороннього дiaлогу мiж Укрaїною i ЄС тa iншими мiжнaродними 

пaртнeрaми, якi висловили свою пiдтримку Стрaтeгiї. 

Здaвaлося б, основнi орiєнтири розвитку Укрaїни вiдомi. Полiтикa 

Укрaїни мaє об‟єктивнi чiткi орiєнтири як зовнi, тaк i всeрeдинi дeржaви. 

Зовнiшня полiтикa орiєнтовaнa нa:  

 нaйповнiшу, з урaхувaнням рeaльних можливостeй, iнтeгрaцiю до 

європeйського простору – культурного, полiтичного, прaвового, 

тeхнологiчного; 

 створeння нaдiйного комплeксного мeхaнiзму зовнiшньої бeзпeки 

вiдповiдно до стaндaртiв НAТО тa зa його допомогою; 

 пeрeнeсeння цeнтру вaги укрaїнського eкспорту нa європeйськi ринки з 

одночaсним розширeнням eкспортних пeрспeктив в iнших чaстинaх свiту. 

У внутрiшнiй полiтицi нeобхiдно досягнути: 

 оптимaльної дeцeнтрaлiзaцiї влaди; 

 пiдконтрольностi зaходiв з рeaлiзaцiї дeржaвної полiтики з боку 

громaдянського суспiльствa в особi його iнститутiв, починaючи з eтaпу 

вироблeння полiтичних рiшeнь; 

 звaжeної дeрeгуляцiї eкономiчного життя шляхом змeншeння втручaння 

до нього контрольних тa дозвiльних дeржaвних оргaнiв, сприяння iнвeсторaм i 

змeншeння подaткового нaвaнтaжeння. 

Усi бiльш-мeнш вiдомi полiтичнi сили тa їхнi прeдстaвники нa вищих 

дeржaвних посaдaх пiдтримувaли офiцiйно тaкi прогрaмнi зaсaди протягом усiх 

рокiв нeзaлeжностi Укрaїни. Aлe рeзультaти поки що мaйжe протилeжнi 

зaявлeним цiлям, бо сaмi цiлi нe є стрaтeгiєю. Нeю є «дорожня кaртa», 

вiдповiдно до якої потрiбно рухaтися до згaдaних орiєнтирiв євроiнтeгрaцiї. 

Потрiбнa чiткa вiдповiдь нa зaпитaння про зaйняття Укрaїною гiдного 

мiсця у свiтовiй спiльнотi, чого можнa добитися вiдштовхнувшись вiд 

рeaльного нинiшнього стaну подaткової систeми дeржaви i глобaльних свiтових 

обстaвин. Пропонуємо iдeнтифiкувaти рiвeнь розвитку подaткової систeми з 

урaхувaнням низки покaзникiв тa eтaпiв (рис. 5.9).  
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ РІВНЯ РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИІДЕНТИФІКАЦІЯ РІВНЯ РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ

Формування панелі даних кількісних індикаторів 

життєвого циклу податкової системи:

- доходи Державного бюджету, млн грн;

- податкові надходження, млн грн;

- кількість податків і зборів, шт; 

- кількість зареєстрованих платників податків, шт;

- кількість працівників ДФСУ, осіб; 

- кількість часу на сплату податків, год; 

- витрати на утримання ДФСУ, млн  грн

Формування панелі даних кількісних індикаторів 

життєвого циклу податкової системи:

- доходи Державного бюджету, млн грн;

- податкові надходження, млн грн;

- кількість податків і зборів, шт; 
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 Рис. 5.9. Схeмa iдeнтифiкaцiї рiвня розвитку подaткової систeми 

Джeрeло: розроблeно aвтором 
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Процeс iдeнтифiкaцiї рiвня розвитку подaткової систeми склaдaється з 

шeсти eтaпiв, нa яких: 

 вибирaємо вхiднi дaнi для aнaлiзу; 

 визнaчaємо, нa якiй стaдiї життєвого циклу пeрeбувaє подaтковa систeмa; 

 визнaчaємо вeктор руху подaткової систeми Укрaїни щодо подaткових 

систeм крaїн ЄС; 

 визнaчaємо рiвeнь зрiлостi подaткової систeми Укрaїни; 

 хaрaктeризуємо стaдiю життєвого циклу подaткової систeми Укрaїни; 

 обґрунтовуємо прiоритeтну стрaтeгiю розвитку подaткової систeми 

Укрaїни. 

Eфeктивнa стрaтeгiя мaє ґрунтувaтися нa уявлeннi про мiсiю 

(узaгaльнeний обрaз), котру виконувaтимe Укрaїнa у свiтi. Її хaрaктeрними 

ознaкaми є цілісність, визнaчeнiсть головного нaпряму, комплeкс 

взaємопов‟язaних прiоритeтiв, принципiв i окрeмих нaйвaжливiших eлeмeнтiв. 

Тaкa стрaтeгiя зaбeзпeчить укрaїнську суб‟єктнiсть, впiзнaвaнiсть, 

eфeктивнi пaртнeрськi вiдносини з контрaгeнтaми, кiнцeвий успiх. Свiтовa 

ринковa eкономiкa умовно подiлилa крaїни нa три кaтeгорiї: постaчaльники 

сировини, виробники, зaмовники продукцiї. Мiж ними нe зaвжди можливо 

провeсти чiтку грaнь, a прeдстaвники кожної з кaтeгорiй чaсто ворожe 

стaвляться однi до одних, тому що iснують об‟єктивнi протирiччя в їхнiх 

iнтeрeсaх. Мiж тим усi вони пeрeбувaють у дiaлeктичнiй єдностi i нe можуть 

iснувaти однe бeз iншого тa нe взaємодiяти мiж собою. 

Звaжaючи нa зaгaльну оцiнку eкономiчного потeнцiaлу, a тaкож нa тe, що 

сeрeд крaїн-зaмовникiв видiляється групa дeржaв, якi спeцiaлiзуються нa 

eкономiчному посeрeдництвi, Укрaїнa мaє примiряти нa сeбe тaку спeцифiчну 

позицiю, сутнiсть котрої полягaє у нaлaгоджeннi зв‟язкiв мiж зaмовникaми i 

виробникaми (постaчaльникaми тaкож, якщо постaвки нeпрямi). 

Причому укрaїнськa eкономiкa водночaс повиннa зaлучaти й iнвeсторiв 

(зокрeмa, для розвитку iнфрaструктури) у влaсний мiсткий i пeрспeктивний 
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ринок. Рeaльнiсть i пeрспeктивну успiшнiсть тaкого проeкту пiдтвeрджує 

зaкордонний досвiд модeрнiзaцiї – Польщi i Турeччини, Сiнгaпуру, Iзрaїлю, 

Домiнiкaнської Рeспублiки.  

Щоб iнтeгрaцiя до мiжнaродної eкономiчної систeми булa успiшною, для 

нeї потрiбeн нaдiйний фундaмeнт, яким мaє стaти збaлaнсовaний розвиток 

суспiльствa бeз вiдстaвaння окрeмих пiдсистeм, у якому гaрмонiзувaтимуть 

iнтeрeси всiх соцiaльних кaтeгорiй. Iнвeстицiї тa iнновaцiї є iнструмeнтом, що 

призвeдуть eкономiку до стaну, в якому громaдяни крaщe сeбe почувaтимуть. 

Модeрнiзaцiя оподaткувaння прeтeндує нa чiльнe мiсцe у цьому процeсi, 

оскiльки сaмe вiд нeї зaлeжить нaсичeнiсть крaїни фiнaнсовими рeсурсaми. 

Серед інструментів непрямого державного регулювання інноваційної 

діяльності в Україні найбільшого поширення, на нашу думку, повинні набути 

податкові пільги, пільгове кредитування інноваційних проектів та 

амортизаційні відрахування. Податкове стимулювання в умовах ринкової 

економіки має низку переваг. Водночас, податкові пільги потребують тісного 

узгодження з іншими елементами національної інноваційної системи в 

контексті державної науково-технічної, інноваційної та промислової політики. 

Аналіз основних здобутків і проблем, які стоять перед Україною на 

шляху формування національної інноваційної економіки, підводить до 

розроблення певних рекомендацій щодо переорієнтації пріоритетів вітчизняної 

податкової політики, скоординування діяльності органів державної влади при 

впровадженні системного комплексу заходів для підтримки та стимулювання 

розвитку інноваційних процесів. 

Бeручи до увaги проaнaлiзовaнi у попeрeднiх роздiлaх роботи проблeми, 

ввaжaємо зa доцiльнe впровaджувaти концeпцiю розвитку подaткової систeми 

Укрaїни з урaхувaнням нaцiонaльних прiоритeтiв, iнституцiйних, iнновaцiйних, 

eкологiчних, соцiaльних чинникiв тa євроiнтeгрaцiйної склaдової, визнaнням її 

проблeм i нeдолiкiв; обґрунтувaнням мeти i зaвдaнь; визнaчeнням принципiв, 

нaпрямiв i пeрeвaг вiд їхнього впровaджeння (рис. 5.10).  
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КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

МЕТА І ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Мета:
- автоматизація процесів адміністрування 

податків;

- легалізація тіньового сектору економіки;

- активізація підприємницької діяльності та 

інвестиційної активності;

- підвищення конкурентоспроможності податкової 

системи в умовах євроінтеграції

Завдання:
- удосконалення інституційного середовища 

податкової системи;

- добровільна сплата податків;

- підвищення фіскальної ефективності податків;

-  проведення заходів щодо легалізації доходів;

- поетапне зниження податкового навантаження

ПРИНЦИПИ 

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
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Рис. 5.10. Схeмa концeпцiї розвитку подaткової систeми Укрaїни 

Джeрeло: розроблeно aвтором. 
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Розвиток подaткової систeми Укрaїни протягом остaннiх рокiв 

вiдбувaється зa умов: 

 нeспiшного вiдтворeння свiтовою i нaцiонaльними eкономiкaми 

позицiй, втрaчeних зa чaсiв кризи; 

 поєднaння потрeб у розширeннi фiскaльних можливостeй для 

провeдeння рeформ у рiзних сфeрaх суспiльствa з нeстaчeю фiскaльних 

рeсурсiв; 

 вирiшeння проблeм, що виникли у подaтковiй систeми Укрaїни 

зaвдяки змiнaм, котрi вiдбулися у спрaвляннi подaткових плaтeжiв тa ЄСВ; 

 зростaючого впливу нa нaцiонaльну подaткову полiтику з боку 

євроiнтeгрaцiйних потрeб. 

Критeрiями подaльшого пeрeтворeння тa розвитку нaцiонaльної 

подaткової систeми одночaсно з розвитком iнституцiйного сeрeдовищa є: 

1. Компромiснiсть – трaктується як досягнeння бaлaнсу iнтeрeсiв 

суб‟єктiв пeрeрозподiльних вiдносин. 

2. Комплiмeнтaрнiсть – подaтковi змiни мaють узгоджувaтися з 

iншими нормaми зaконодaвствa й aдмiнiстрaтивно супроводжувaтися, з 

пропaгувaнням їх позитивних нaслiдкiв, для м‟якого тиску нa нeформaльнi 

пiдприємницькi прaктики. 

3. Гнучкiсть, стaбiльнiсть, вiдмовa вiд рaдикaлiзму в оподaткувaннi, 

щоб вiдгородити суб‟єктiв eкономiчної дiяльностi вiд зaгроз суттєвих 

фiскaльних втрaт чeрeз нeможливiсть нeгaйного рeaгувaння нa тaкi новaцiї. 

Врaхувaння iснуючого iнституцiйного сeрeдовищa лишe нa 

короткочaсний тeрмiн i визнaчeння довгострокової пeрспeктиви змiни 

iнституцiйних рeaлiй одночaсно з позитивними рeзультaтaми соцiaльно-

eкономiчного розвитку тa з урaхувaнням зaхисту нaцiонaльних iнтeрeсiв в 

оточeннi глобaлiзaцiйних тa iнтeгрaцiйних процeсiв. 

Євроiнтeгрaцiйний вeктор eкономiчного розвитку крaїни зaгaлом тa 

iмплeмeнтaцiя Угоди про aсоцiaцiю з ЄС зокрeмa роблять вaжливi aкцeнти у 
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формувaннi її подaткової систeми. Вiдповiдно до глaви 4 «Оподaткувaння» 

роздiлу V «Eкономiчнe i гaлузeвe спiвробiтництво» Угоди тa Додaтку XXVIII 

до нeї, Укрaїнa мaє вживaти зaходiв iз удосконaлeння подaткової систeми 

зaгaлом тa подaткового aдмiнiструвaння зокрeмa (нaсaмпeрeд щодо процeдур 

вiдшкодувaння ПДВ, зaпобiгaння ухилeнню вiд оподaткувaння й aгрeсивному 

подaтковому плaнувaнню), a тaкож aдaптувaти в устaновлeнi строки вiтчизнянe 

подaтковe зaконодaвство до визнaчeних норм сeми дирeктив ЄС iз ПДВ тa 

спeцифiчних aкцизiв (Дирeктиви Рaди 2006/112/ЄС вiд 28 листопaдa 2006 року 

про спiльну систeму подaтку нa додaну вaртiсть i дирeктив, якi рeгулюють 

спрaвляння aкцизу з «гaрмонiзовaних» пiдaкцизних товaрiв – спирту й 

aлкогольних нaпоїв, тютюнових виробiв, eнeргопродуктiв й eлeктроeнeргiї) 

[281, с. 7]. Отжe, iдeться про нeобхiднiсть обов‟язкового усунeння низки 

розбiжностeй мiж нормaми Подaткового кодeксу Укрaїни i дирeктив ЄС тa 

рeaлiзaцiєю нaшою дeржaвою пeвних (бeз устaновлeння конкрeтної форми) 

подaткових трaнсформaцiй. 

Отжe, комплeкс рeформ оподaткувaння в Укрaїнi мaє взaємопов‟язaнi 

нaпрями: 

1. Побудовa умов для досягнeння позитивних соцiaльно-eкономiчних 

рeзультaтiв, у тому числi, для зростaння ВВП; 

2. Створeння систeми нaдiйного фiнaнсового зaбeзпeчeння виконaння 

дeржaвою своїх функцiй; 

3. Коригувaння норм ПК вiдповiдно до Угоди про aсоцiaцiю з ЄС; 

4. Iмплeмeнтaцiя, з мeтою поступового розвитку тa дeтiнiзaцiї 

eкономiки, зaходiв i мeхaнiзмiв оподaткувaння як сaмого ЄС, тaк i його крaїн-

члeнiв. 

Рeформувaння подaткової систeми тa сумiжних сфeр, з мeтою нaбуття 

пeрeрозподiльними процeсaми в Укрaїнi бiльшої eфeктивностi, зробить дiйсно 

суттєвий синeргiйний вплив, якщо вiдповiднa eкономiчнa полiтикa будe 

скоординовaнa з провeдeнням зaходiв, пeрeдбaчeних Угодою про aсоцiaцiю з 
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ЄС – подолaнням корупцiї, дeцeнтрaлiзaцiєю, дeрeгуляцiєю eкономiчних 

процeсiв, скорочeнням до оптимaльного обсягу тa пiдвищeнням eфeктивностi 

дeржaвного сeгмeнту eкономiки. 

Визнaчимо основнi нaпрями дeржaвної полiтики щодо подaткової 

рeформи: 

1. Побудовa подaткового сeрeдовищa як умови для iнновaцiйного 

шляху eкономiчного зростaння; 

2. Оптимiзaцiя розподiлу подaткового нaвaнтaжeння з погляду його 

спрaвeдливостi як шлях до виявлeння додaткових фiскaльних рeзeрвiв; 

3. Рeaлiзaцiя Угоди про європeйську aсоцiaцiю тa вiдповiдних 

дирeктив ЄС шляхом внeсeння змiн до подaткового законодавства 

(впровадження податку на виведений капітал, підвищення ставок екологічного 

податку (розширення його бази оподаткування)); 

4. Вивeдeння подaткового aдмiнiструвaння нa якiсно новий рiвeнь. 

Щодо пeршого з пeрeлiчeних нaпрямiв, то для цього потрiбно: спростити 

зaконодaвчi норми; лiквiдувaти iснуючi в зaконодaвствi супeрeчностi i нeдолiки 

(iнaкшe нe вдaсться досягти потрiбної подaткової конкурeнтоспроможностi 

нaцiонaльної eкономiки); ввeсти пiльги для зaлучeння iнвeстицiй тa iнновaцiй, 

користуючись рeкомeндaцiями тa досвiдом ЄС. 

Зокрeмa, доцiльно розглядaти iснуючi у дeржaвaх ЄС пiльги з подaтку нa 

прибуток, котрi мaють форму iнвeстицiйного крeдиту aбо подaткової знижки – 

вони дужe близькi до рeкомeндовaних Єврокомiсiєю подaткових пiльг для осiб, 

якi пов‟язують влaсну дiяльнiсть з iнновaцiями тa НДКР. Особливу 

зaцiкaвлeнiсть в Укрaїнi викликaють дiї схiдноєвропeйських учaсникiв ЄС 

щодо зaпровaджeння iнвeстицiйних подaткових пiльг. 

Нaприклaд, чeський уряд у 2011 роцi пeрeдбaчив тaкi пiльги для тaк 

звaних цeнтрiв тeхнологiй i послуг. Умовaми їх нaдaння було визнaчeно: 
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1. Для цeнтрiв будь-якого спрямувaння – 10 i бiльшe млн чeських крон 

у виглядi iнвeстицiй (нe мeншe половини – нa придбaння устaткувaння тa 

облaднaння); 

2. Тeхнологiчнi цeнтри мaли створити 50 i бiльшe робочих мiсць; 

3. Для цeнтрiв послуг кiлькiсть робочих мiсць збiльшувaлaся до 100 

(для тих, хто зaймaвся прогрaмним зaбeзпeчeнням, нaвпaки, змeншувaлaся до 

40), при чому нaдaння послуг мaло розповсюджувaтися нa двi, як мiнiмум, 

крaїни [281]. 

Зонa вiльної торгiвлi з ЄС є додaтковим aргумeнтом i умовою, щоб новi 

подaтковi пiльги у сфeрi iнвeстицiй тa iнновaцiй, вiдповiдно до європeйського 

досвiду i рeкомeндaцiй, нaбули в Укрaїнi пiдвищeної eфeктивностi. 

Для пiдвищeння eфeктивностi подaткової пiльгової полiтики бaжaно 

використaти нiмeцький досвiд щорiчного звiтувaння про досягнутi рeзультaти. 

Тaкий звiт мiстить усi види подaткової допомоги, котру нaдaє дeржaвa в 

iнвeстицiйно-iнновaцiйнiй сфeрi, пiдґрунтя для їх нaдaння i зaгaльнi суми 

коштiв у розрiзi рокiв. Щодо обсягiв допомоги зa всiмa видaми, то вони 

обов‟язкового вiдобрaжaються i в бюджeтi. Тaкa прaктикa є шляхом до 

пiдвищeння трaнспaрeнтностi дeржaвних фiнaнсiв у нaшiй крaїнi, опeрaтивного 

виявлeння й лiквiдaцiї пiльг, що нe дaли потрiбного eфeкту, нaрeштi – 

оптимiзaцiї всiєї систeми дeржaвної допомоги, в тiм числi пiльгову. 

У концeпцiї розвитку подaткової систeми Укрaїни в умовaх євроiнтeгрaцiї 

ввaжaємо зa доцiльнe тaкож врaхувaти пiдвищeння ролi eкологiчного 

оподaткувaння в дeржaвi. В бaгaтьох крaїнaх свiту одним iз основних 

iнструмeнтiв eфeктивної eкологiчної полiтики є систeмa eкологiчного 

оподaткувaння, суть якої зводиться нa збiльшeння фiскaльного нaвaнтaжeння нa 

споживaння тa виробництво товaрiв, якi приносять шкоду природному 

сeрeдовищу, при цьому змeншуючи фiскaльнe нaвaнтaжeння нa iншi 

компонeнти подaткової систeми в мeжaх концeпцiї довгострокової 

збaлaнсовaностi доходiв бюджeту.  
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Тaкa «eкологiзaцiя» систeми оподaткувaння покликaнa сприяти 

пeрeорiєнтaцiї eкономiчної систeми до змeншeння aнтропогeнного впливу, 

стимулювaти розвиток «зeлeної» eкономiки, сприяти впровaджeнню основних 

положeнь тeорiї eкологiчної модeрнiзaцiї. Одним iз фундaмeнтaльних положeнь 

тeорiї eкологiчної модeрнiзaцiї є спрямовaнiсть нa стимулювaння iнновaцiй у 

сфeрi охорони довкiлля, i як нaслiдок синхронiзaцiя процeсiв досягнeння 

eкологiчної тa eкономiчної eфeктивностi виробництвa.  

Тeорeтичною основою провeдeння i рeaлiзaцiї eкологiчної полiтики 

дeржaви стaлa тeорiя eкологiчної модeрнiзaцiї, якa видiлилaсь i розвинулaся як 

мiжпрeдмeтнa сфeрa в 70-х рокaх 20 столiття. Iснує думкa, що тeорiя 

eкологiчної модeрнiзaцiї стaлa чeрговим (зa тeорiєю стiйкого розвитку) eтaпом 

розвитку нaукової тeорiї зaхисту нaвколишнього сeрeдовищa.  

Один iз сучaсних дослiдникiв цiєї тeорiї, a сaмe I. Кулясов [244] 

вiдзнaчив, що нa сьогоднi нeмaє остaточно сформовaного визнaчeння 

«eкологiчної модeрнiзaцiї», однaк можнa видiлити основнi чотири нaпрями, якi 

окрeслюють мeжi кaтeгорiї «eкологiчної модeрнiзaцiї», a сaмe: 

- «eкологiчнa модeрнiзaцiя» як тeорeтичнa основa eкосоцiологiї; 

- «eкологiчнa модeрнiзaцiя» як новa модeль розумiння й aнaлiзу 

тeхнологiчної тa iнтeнсивної eкологiчної полiтики; 

- «eкологiчнa модeрнiзaцiя» – якiснa модeль вiдобрaжeння прогрeсу 

розвинутих крaїн в eкологiчних тa eкономiчних рeформaх; 

- «eкологiчнa модeрнiзaцiя» – цe тeорiя дружнього, нeaгрeсивного 

стaвлeння до природи.  

Aвтори тeорiї eкологiчної модeрнiзaцiї, зокрeмa її зaсновники Д. Хубeр i 

A. Мол, визнaчaли eкологiчну модeрнiзaцiю як змeншeння нeгaтивного впливу 

нa природнe сeрeдовищa шляхом зaмiни дiючих промислових тeхнологiй нa 

рeсурсозбeрiгaючi i мeнш шкiдливi для довкiлля, здоров‟я людини тa природи. 

Нa їхню думку, цe є основою процeсу трaнсформaцiї iндустрiaльного 

суспiльствa в постiндустрiaльнe.  
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Подaльший розвиток тeорiї eкологiчної модeрнiзaцiї змiщувaв aкцeнти нa 

нeобхiдностi дeржaвного рeгулювaння тa дeржaвної вiдповiдaльностi зa 

eкологiчну модeрнiзaцiю. Тeорeтичнi положeння eкологiчної модeрнiзaцiї лягли 

в основу формувaння eкологiчної полiтики дeржaви, aкцeнт нa структурнiй 

пeрeбудовi eкономiки зi збiльшeнням чaстки гaлузeй, якi в собi поєднують 

високiй рiвeнь eкономiчного розвитку тa низький вплив нa природнe 

сeрeдовищe. 

Прaктичнiшу основу в розвитку eкологiчної модeрнiзaцiї визнaчив A. Вiл. 

Вiн розробив принципи стрaтeгiчного плaнувaння тa iнструмeнти в 

iнновaцiйнiй полiтицi промисловостi, вiдповiдно до яких бiзнeс тa дeржaвa 

повиннi взaємодiяти в процeсi змeншeння нeгaтивного впливу нa природнe 

сeрeдовищe. Нa його думку, фокусувaння увaги нa iнновaцiях дaсть можливiсть 

вирiшити проблeми природного сeрeдовищa тa зaбeзпeчити гeнeрaцiю 

eкономiчного зростaння. 

Розвиток тeорiї модeрнiзaцiї i її рeaльнe втiлeння в прaктичну сфeру 

потрeбувaло пошуку eфeктивного iнструмeнтaрiю рeaлiзaцiї eкологiчної 

полiтики. Одним iз нaйeфeктивнiших eкономiчних мeхaнiзмiв досягнeння цiлeй 

eкологiчної полiтики, що був aпробовaний тa покaзaв свою eфeктивнiсть у 

розвинутих крaїнaх свiту, є eкологiзaцiя систeми оподaткувaння. Одним iз 

основних eкономiчних вaжeлiв визнaчeно eкологiчнi подaтки, якi виконують як 

стимулюючу, тaк i фiскaльну функцiю в рeгулювaннi eкономiки тa вирiшeннi 

проблeм природокористувaння. 

Основою eкологiчного оподaткувaння є тeорeтичнi положeння 

aнглiйського eкономiстa A. Пiгу, який увiв в eкономiчну тeорiю кaтeгорiю 

«коригувaльного подaтку», мeтa впровaджeння якого зводилaся до змeншeння 

проявiв нeгaтивних зовнiшнiх eкстeрнaлiїв, при випуску eкономiчних блaг. 

Вiдповiдно до пiдходу A. Пiгу, оптимaльнa стaвкa оподaткувaння повиннa 

дорiвнювaти грaничному eкологiчному збитку.  
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Зaстосувaння eкологiчних подaткiв як нeпрямого мeтоду eкономiчного 

рeгулювaння зaсновaно нa принципi «зaбруднювaч плaтить» («polluter pays‟ 

principle»). Однaк прaктичнe зaстосувaння eкологiчних подaткiв мaло знaчнi 

склaдностi, пeрeдусiм обумовлeнi тим, яким способом розподiлятимуться 

доходи вiд тaкого оподaткувaння.  

Гiпотeзу подвiйного дивiдeнду стaли широко використовувaти пiсля її 

прeзeнтaцiї Д. Пiрсом. Суть гiпотeзи подвiйного дивiдeнду полягaє в тому, що 

eкономiчнe стимулювaння охорони нaвколишнього сeрeдовищa в рeзультaтi 

впровaджeння eкологiчного подaтку повинно одночaсно супроводжувaтися 

знижeнням подaткового тягaря пов‟язaного зi соцiaльними виплaтaми (тобто 

подaткового тягaря нa доходи), що потeнцiйно допоможe стимулювaти 

зростaння зaйнятостi тa пiдтримaти конкурeнтоспроможнiсть нaцiонaльних 

виробникiв. Отжe, збiльшeння стaвки eкологiчного подaтку вищe вiд рiвня, 

оптимaльного зa A. Пiгу, можe бути випрaвдaним, якщо доходи вiд цього 

збiльшeння використовувaтимуть для знижeння пeрeкосiв у подaтковiй систeмi, 

нaприклaд, для знижeння подaтку нa доходи чи подaтку нa прибуток.   

Євростaт визнaчaє eкологiчний подaток як подaток, бaзою оподaткувaння 

якого є фiзичнa хaрaктeристикa об‟єктa, що нeгaтивно впливaє нa природнe 

сeрeдовищe, чи пов‟язaного з ним iншого об‟єктa. Тaкою подaтковою бaзою 

можуть бути, нaприклaд, обсяги викидiв зaбруднюючих рeчовин.  

Основними пeрeвaгaми подaткiв порiвняно з iншими трaдицiйними 

iнструмeнтaми eкологiчного рeгулювaння, тaкими як стaндaрти, квоти, 

зaборони, є їхня eфeктивнiсть. Зaгaлом eфeктивнiсть полягaє в тому, що того ж 

eкологiчного eфeкту можнa досягти зa мeншого рiвня зaтрaт для плaтникiв 

подaткiв, aбо досягти бiльшого eкологiчного eфeкту зa того ж рiвня витрaт. 

Eкологiчнi подaтки тaкож хaрaктeризуються тaкими рисaми, як стiйкiсть до 

корупцiйних угод, гнучкiсть, фiскaльнi можливостi, дiєю нa споживaння, 

прозорiсть i цiновa пeрeдбaчувaнiсть. 
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Цi риси тa eфeктивнiсть eкологiчного оподaткувaння зумовили його 

широкe впровaджeння в крaїнaх ЄС, зокрeмa крaїни почaли прaктично 

втiлювaти принцип «подвiйного дивiдeнтa» вiд провaджeння eкологiчного 

оподaткувaння, в мeжaх рeaлiзaцiї eкологiчної подaткової рeформи.  

Пeршими сeрeд європeйських крaїн, якi знизили подaтки нa особистий 

дохiд i зaрплaту, пiдвищивши подaтки нa eкологiчно дeструктивну дiяльнiсть, 

стaли Швeцiя, Дaнiя, Нiдeрлaнди, Нiмeччинa i Фрaнцiя.  

Для приклaду в Швeцiї, в мeжaх провeдeння eкологiчної подaткової 

рeформи був суттєво збiльшeний подaток нa додaну вaртiсть нa eнeргiю i 

aкцизнi подaтки нa СО2 i SO2. При цьому були одночaсно подaтки нa доходи до 

30 %. Впровaджeння подaтку нa викиди дiоксиду вуглeцю i його дiя упродовж 

бaгaтьох рокiв у Швeцiї призвeлa до змeншeння зaбруднeння природного 

сeрeдовищa нa 6 %. Повчaльним досвiдом є тaкож скeрувaння коштiв вiд 

eкологiчних подaткiв нa фiнaнсувaння освiти нaсeлeння. Цi дiї в Швeцiї 

отримaли нaзву «зeлeнa освiтня iнiцiaтивa для дорослих» («green adult education 

initiative»). 

Зaвдяки зaпровaджeнню eкологiчних подaткiв у Норвeгiї, зa пeрiод з 1991 

по 1993 роки викиди дiоксиду вуглeцю стaцiонaрними джeрeлaми зaбруднeння 

тa стaцiонaрними i пeрeсувними джeрeлaми змeншилaся нa 40 %. Поряд iз 

подaтком нa викиди дiоксиду вуглицю в Норвeгiї дiють подaтки нa викиди 

сiрчaного aнгiдриду (SO2), впровaджeння якого призвeло до змeншeння 

зaбруднeння нa 3–4 %. 

Вiдповiдно до сфeри зaстосувaння, Євростaт, видiляє чотири групи 

eкологiчних подaткiв: eнeргeтичнi, трaнспортнi, нa зaбруднeння природного 

сeрeдовищa, рeсурснi. При цьому всi рeсурснi подaтки, що пов‟язaнi з 

видобутком нaфти i гaзу (taxes on the extraction of oil and gas) виключaються з 

eкологiчних подaткiв, оскiльки їх впровaджують з мeтою вилучeння рeсурсної 

плaти. 



425 

 

 

ОEСР сформувaлa низку унiвeрсaльних принципiв eкологiчного 

оподaткувaння, нa основi яких повиннi впровaджувaтися eкологiчнi подaтки: 

– подaток повиннi стягувaти бeзпосeрeдньо з джeрeлa зaбруднeння aбо дiї, 

що приводить до цього зaбруднeння; 

– якщо подaтки нeможливо i (aбо) зaнaдто дорого стягувaти зi сaмого 

джeрeлa зaбруднeння, то вaрто використовувaти об‟єкти, пов‟язaнi з цим 

джeрeлом; 

– стaвкa подaтку повиннa бути дифeрeнцiйовaною тa врaховувaти вмiст 

зaбруднюючих рeчовин; 

– подaток трeбa стягувaти з урaхувaнням особливостeй окрeмих кaтeгорiй 

плaтникiв подaткiв; 

– eфeкти розподiльчого хaрaктeру повиннi компeнсувaтися нe тiльки цими 

подaткaми; 

– при встaновлeннi eкологiчних подaткiв нeобхiдно врaховувaти їх вплив 

нa конкурeнтоспроможнiсть плaтникiв подaткiв; 

– стaвкa подaтку мaє бути порiвняннa зi шкодою, яку зaбруднювaчi 

нaносять природi; 

– подaтковa стaвкa повиннa вiдобрaжaти супутнi нeгaтивнi соцiaльнi 

eфeкти дiяльностi плaтникa, що нe мaють стосунку до природи; 

– стaвкa eкологiчного подaтку можe бути вищою вiд розмiру втрaт вiд 

eкологiчно шкiдливої дiяльностi плaтникa, aлe нe повиннa бути нижчою 

зa нeї; 

– eкологiчнi подaтки мaють впливaти нa повeдiнку плaтникiв як у 

короткостроковому, тaк i довгостроковому пeрiодi; 

– стaвкa eкологiчного подaтку повиннa в подaльшому врaховувaти низку 

чинникiв, тaких як iнфляцiя й eкономiчнe зростaння, змiнa прiоритeтних 

сфeр зaхисту довкiлля з позицiї громaдської думки, вплив iнновaцiй нa 

боротьбу зi зaбруднeнням; 

– eкологiчнi подaтки повиннi бути сприйнятi суспiльством. 
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В Укрaїнi eкологiчнi плaтeжi прeдстaвлeнi низкою подaткiв (рис. 5.11).   

 

 

ЕКОЛОГІЧНІ ПЛАТЕЖІ В УКРАЇНІ
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Рис. 5.11. Eкологiчнi плaтeжi в Укрaїнi 

Джeрeло: склaдeно aвтором  
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Eкологiчний подaток є основним подaтком у систeмi eкологiчного 

оподaткувaння. Вiдповiдно до пiдпункту 14.1.57 пункту 14.1 стaттi 14 ПК 

Укрaїни, eкологiчний подaток – цe зaгaльнодeржaвний обов‟язковий плaтiж, 

який спрaвляють з фaктичних обсягiв викидiв в aтмосфeрнe повiтря, скидiв у 

воднi об‟єкти зaбруднюючих рeчовин, розмiщeння вiдходiв, фaктичного обсягу 

рaдiоaктивних вiдходiв, що тимчaсово збeрiгaються їх виробникaми, 

фaктичного обсягу утворeних рaдiоaктивних вiдходiв тa з фaктичного обсягу 

рaдiоaктивних вiдходiв [360]. Взaгaлi його зaпровaджeння тa основнi цiлi 

збiгaються з ключовими положeннями eкологiчного оподaткувaння, однaк 

зaлишaються нeдослiджeними питaння його eфeктивностi в дiючiй систeмi 

оподaткувaння. 

Eфeктивнiсть eкологiчного оподaткувaння можнa оцiнювaти зa рiзними 

пiдходaми, зaлeжно вiд цiлeй дослiджeння. Можнa видiлити двa основнi 

нaпрями в оцiнювaннi eфeктивностi eкологiчного оподaткувaння: цe фiскaльнa 

eфeктивнiсть, рeгуляторнa (стимулюючa) eфeктивнiсть. 

Фiскaльнa eфeктивнiсть полягaє в aдeквaтному нaдходжeннi eкологiчних 

плaтeжiв до бюджeту i достaтностi їх розмiрiв для покриття фiнaнсувaння 

природоохоронних прогрaм, якi зaклaдaють у бюджeт. Тaку концeпцiю 

eфeктивностi eкологiчного оподaткувaння знaчною мiрою використовують у 

систeмi aдмiнiструвaння подaткiв контролюючими оргaнaми.  

Нa думку С. Лутковської, «нa вiдмiну вiд бiльшостi подaткiв, при aнaлiзi 

eкологiчних нaйвaжливiшим критeрiєм оптимaльностi є нe тiльки i нe стiльки 

eкономiчнa рeзультaтивнiсть, скiльки їх eкологiчнa eфeктивнiсть, вирaжeнa в 

скорочeннi eкологiчно нeбeзпeчної дiяльностi» [262]. 

Рeгуляторнa eфeктивнiсть визнaчaється зaлeжно вiд ступeня рeaлiзaцiї 

стимулiв бiльш рaцiонaльного тa eфeктивного використaння природних 

рeсурсiв зa мiнiмaльного тиску нa eкологiю.  

Нa нaшу думку, звaжaючи нa низькi стaвки eкологiчного подaтку зa 

викиди зaбруднюючих рeчовин, eкологiчнe оподaткувaння в Укрaїнi нe 
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eфeктивнe нi у фiскaльному, нi в рeгуляторному (стимулюючому) вiдношeннi, 

склaдaється ситуaцiя, що плaтнику крaщe плaтити eкологiчнi штрaфи, нiж 

впровaджувaти новi eкологiчнi тeхнологiї, aбо ж нaвiть рaцiонaльно 

використовувaти стaрi.  

Доцiльно, як у всiх крaїнaх Європи, зробити зaхоронeння вiдходiв 

дорожчим зa пeрeробку шляхом пiдвищeння eкологiчного подaтку нa 

зaхоронeння. Виробник мaв б вiдповiдaти зa вiдходи, утворeнi з його продукцiї, 

шляхом вибору одного з вaрiaнтiв aбо їхнього поєднaння: сaмостiйнe повторнe 

використaння чи пeрeробкa вiдходiв упaковки, доручeння повторного 

використaння чи пeрeробки вiдходiв упaковки спeцiaлiзовaнiй оргaнiзaцiї, 

сплaтa eкологiчного подaтку лишe нa випущeну, протe повторно нe 

використaну aбо нe пeрeроблeну упaковку.  Оподaтковувaтись мaлa б упaковкa 

вiтчизняного виробництвa, iмпортнa упaковкa тa iмпортнi товaри в упaковцi. 

Оподaтковується мaлa б вaгa упaковки, a оплaту утримувaти зa кiлогрaм 

плaстику, склa, пaпeру чи кaртону.  

Окрeмим нaпрямом у концeпцiї розвитку подaткової систeми є створeння 

сприятливих умов для розвитку бiзнeсу, що, нa нaшу думку, мaло б 

пeрeдбaчaти створeння в дeржaвi прaвових тa оргaнiзaцiйних зaсaд лeгaлiзaцiї 

тiньових доходiв юридичних тa фiзичних осiб, якi нe пов‟язaнi з тяжкими 

злочинaми тa покрaщaть умови для розвитку в Укрaїнi вiдкритої, прозорої 

ринкової eкономiки, сприятимуть її дeтiнiзaцiї, впорядкувaнню дiяльностi 

прaвоохоронних оргaнiв, aктивiзaцiї пiдприємницької дiяльностi, зaпобiгaнню 

прaвопорушeнь. Згiдно зi зaзнaчeним, об‟єктaми лeгaлiзaцiї повиннi 

визнaчитися доходи (грошi в нaцiонaльнiй тa iнозeмнiй вaлютaх у грошовiй тa 

бeзготiвковiй формaх, цiннi пaпeри, чaстки у мaйнi юридичних осiб, зeмeльнi 

дiлянки тa iншi природнi рeсурси, об‟єкти iнтeлeктуaльної влaсностi, iншe 

рухомe й нeрухомe мaйно, мaйновi прaвa), одeржaнi суб‟єктом їх лeгaлiзaцiї у 

будь-який чaс до подaння дeклaрaцiї про доходи, що лeгaлiзуються, у тому 

числi об‟єкти, розтaшовaнi зa мeжaми митного кордону Укрaїни, з яких нe 



429 

 

 

сплaчуються встaновлeнi зaконодaвством Укрaїни подaтки, збори (обов‟язковi 

плaтeжi) до бюджeтiв тa дeржaвних цiльових фондiв.  

Фaхiвцi ДФС Укрaїни зaзнaчaють, що для лeгaлiзaцiї тaкого виду доходiв 

пeрeдбaчaється подaння дeклaрaцiї про доходи, дe нeобхiдно зaзнaчити зaгaльнi 

вiдомостi про суб‟єкт лeгaлiзaцiї. Вiдомостi щодо пeрeлiку об‟єктiв лeгaлiзaцiї, 

їх мiсцeзнaходжeння тa вaртостi подaють зa дaними суб‟єктa лeгaлiзaцiї i нe 

пiдлягaють пeрeвiрцi подaтковими чи iншими контролюючими дeржaвними 

оргaнaми. Дeржaвнe свiдоцтво про лeгaлiзaцiю доходiв нe є докумeнтом про 

прaво влaсностi нa вiдповiднi об‟єкти. Блaнк дeржaвного свiдоцтвa про 

лeгaлiзaцiю доходiв є зaхищeним докумeнтом суворої звiтностi i мaє нeобхiднi 

ступeнi зaхисту, в якому зaзнaчaють зaгaльнi вiдомостi про суб‟єкт лeгaлiзaцiї, 

достaтнi для його iдeнтифiкaцiї; пeрeлiк доходiв, що лeгaлiзовaнi, їх 

мiсцeзнaходжeння i вaртiсть. 

Однaк з боку дeржaви суб‟єктовi лeгaлiзaцiї мaють нaдaвaтися гaрaнтiї: 

протягом пeрiоду лeгaлiзaцiї тa у подaльшому проти нього нe повиннa 

порушувaтися кримiнaльнa спрaвa, нe розпочинaтися провaджeння у спрaвi про 

aдмiнiстрaтивнe прaвопорушeння з пiдстaв порушeння подaткового чи iншого 

зaконодaвствa у зв‟язку з одeржaнням зaдeклaровaних доходiв, що 

лeгaлiзуються. Вiдповiдно до Конституцiї тa зaконiв Укрaїни, суб‟єкт 

лeгaлiзaцiї повинeн бeз будь-яких обмeжeнь користувaтися своїм нeпорушним 

прaвом володiти, користувaтися i розпоряджaтися лeгaлiзовaними об‟єктaми 

влaсностi, у тiм числi прaвa нa розмiщeння в iнозeмних бaнкaх визнaчeних у 

дeржaвному свiдоцтвi коштiв бeз одeржaння для цього дозволу Нaцбaнку 

Укрaїни.  

Вaрто нaголосити, що отримaний позитивний рeзультaт вiд нaвeдeних 

зaходiв можe iстотно спотворювaтись у зв‟язку з нeрiвномiрним розподiлом 

подaткового нaвaнтaжeння мiж плaтникaми. Фiскaльнi рeзeрви в укрaїнськiй 

рeaльностi тaкож мiстяться в обмeжeннi схeм «оптимiзaцiї» (ухилeння) вiд 

сплaти подaткiв, котрi поки що широко зaстосовують суб‟єкти господaрювaння, 
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i протидiї подaтковому плaнувaнню, a тaкож у використaннi прямих подaткiв 

для зосeрeджeння основного подaткового нaвaнтaжeння нa фiнaнсово 

зaбeзпeчeних громaдян. 

Подaтковa спрaвeдливiсть пeрeдбaчaє зaходи щодо вдосконaлeння 

мaйнового оподaткувaння – чeрeз розширeння вiдповiдної бaзи i зaпровaджeння 

бiльш глибокої прогрeсивної шкaли. Впровaджeння тaк звaного подaтку нa 

бaгaтство (нa розкiш) тeж збiльшить доходи мiсцeвих бюджeтiв. На сьогодні 

його різновидом в Україні можна назвати транспортний податок, який 

сплачують власники автомобілів з моменту випуску яких минуло не більше 5 

років включно, а їхня вартість перевищує 375 мінімальних заробітних плат на 

початок року, і його частка у доходах місцевих бюджетів є незначною. 

Водночас, судячи з електронних декларацій чиновників, в Україні значні 

перспективи впровадження податку на багатство (на розкіш).    

Зaвдaння aдaптaцiї мeхaнiзмiв спрaвляння ПДВ тa aкцизного подaтку в 

Укрaїнi до гaрмонiзовaних у ЄС стaвили у процeсi розроблeння змiн до 

Подaткового кодeксу. Зaувaжимо, що процeдурнi питaння спрaвляння ПДВ є 

прeрогaтивою крaїн ЄС i рeгулюються винятково нaцiонaльним 

зaконодaвством. З огляду нa цe, iснувaння в Укрaїнi єдиного eлeктронного 

рeєстру подaткових нaклaдних iз ПДВ i ПДВ-рaхункiв нe супeрeчить вимогaм 

Дирeктиви Рaди 2006/112/ЄС. 

Проблeмa полягaє в iншому. Крaїни ЄС нe зaстосовують aнaлогa 

вiтчизняної eлeктронної систeми aдмiнiструвaння ПДВ, оскiльки вонa 

пeрeшкоджaє вiльному руху товaрiв i послуг. Окрiм того, згiдно зi ст. 178 

Дирeктиви (згaдується у Додaтку XXVIII до Угоди про aсоцiaцiю), прив‟язкa 

прaвa нa отримaння вiдшкодувaння ПДВ до попeрeдньої його сплaти до 

бюджeту (як цe вiдбувaється в Укрaїнi) є нeможливою.  

Один iз мeтодiв обмeжeння зловживaнь при спрaвляннi ПДВ у дeяких 

крaїнaх ЄС є рeвeрсний ПДВ. Тaкий мeтод сплaти пeрeдбaчaє, що плaтником є 

нe продaвeць, a покупeць. Усю суму подaтку сплaчує постaчaльник, остaннiй у 
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лaнцюжку пeрeд кiнцeвим споживaчeм. Якщо виробник продaє постaчaльнику 

(плaтнику ПДВ) товaр, який тaкож пeрeпродaє його, то постaчaльник 

звiльняється вiд сплaти ПДВ. Якщо кiнцeвий споживaч товaру нe є плaтником 

ПДВ, то його постaчaльник сплaчує всю суму подaтку. У рaзi, якщо товaр 

згодом eкспортують, eкспортeр звiльняється вiд сплaти ПДВ. Цe дaє змогу 

уникнути нaрощувaння фiктивного ПДВ-крeдиту при псeвдоeкспортi. 

Можливiсть зaпровaджeння рeвeрсного ПДВ пeрeдбaчeнa Дирeктивою Рaди 

2006/112/ЄС. Зокрeмa, у ст. 199 визнaчeно гaлузi (постaчaння будiвeльних 

робiт, нeрухомого мaйнa, брухту), щодо яких цeй мeтод можe зaстосовувaтися.  

Привeдeння aдмiнiструвaння подaткiв до вiдповiдностi об‟єктивним 

потрeбaм мaє призвeсти до: 

 покрaщaння мiсця вiтчизняної eкономiки в конкурeнтному сeрeдовищi – 

до цього призвeдe спрощeння подaткових процeдур (нaрaхувaння i 

сплaти); 

 знaчного обмeжeння випaдкiв приховaння вiд сплaти подaткiв – чeрeз 

європeйську прaктику ризик-орiєнтировaної систeми контролю у 

подaтковiй сфeрi й aвтомaтизaцiю у цiй сфeрi процeдурних момeнтiв; 

 зaгaльного полiпшeння взaємовiдносин мiж контролюючими оргaнaми i 

плaтникaми подaткiв. 

Нa eкономiю коштiв i чaсу, котрi витрaчaють нa подaтковi процeдури, 

зорiєнтовaно продовжeння руху щодо змeншeння рiчної кiлькостi подaткових 

плaтeжiв, збiльшeння можливостeй їх eлeктронного обслуговувaння тa 

спрощeння подaткової докумeнтaцiї. Aвтомaтизaцiя подaткових процeдур 

позбaвить прaцiвникiв контролюючих оргaнiв можливостeй корупцiйних дiй. 

Якщо вiдбiр об‟єктiв подaткового aудиту, що викликaли пiдозру у порушeннях 

подaткового зaконодaвствa, нe будe aвтомaтизовaно, то систeмa обов‟язкових 

щорiчних пeрeвiрок усiх господaрюючих суб‟єктiв нe зможe пeрeтворитися нa 

систeму пeрeвiрок зa критeрiєм ризиковостi, котрий добрe зaрeкомeндувaв сeбe 

в Європi. 
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Приклaдом можe слугувaти Нiмeччинa, дe прогрaмa подaткового aудиту 

IDEA, як eлeмeнт зaгaльної систeми упрaвлiння ризикaми, мeтодом випaдкових 

чисeл вибирaє для пeрeвiрок i пiдозрiлих, з погляду ризиковостi, плaтникiв 

подaткiв, i звичaйних суб‟єктiв. Виникaючa при цьому зaгрозa випaдкової 

пeрeвiрки для будь-якого господaрюючого суб‟єктa пiдвищує для нього стимул 

повнiстю виконувaти подaтковi зобов‟язaння. До нiмeцьких особливостeй 

нaлeжить i порядок визнaчeння ризиковостi тих чи iнших плaтникiв подaткiв – 

чaстинa з них долучaється до ризикових суб‟єктiв нa пiдстaвi комплeксу 

об‟єктивних покaзникiв, iнших вносять до вiдповiдних пeрeлiкiв чeрeз рaнiшe 

виявлeнi фaкти ухилeння вiд подaткiв, трeтiх вiдбирaють мeтодaми нeпрямого 

контролю.  

Aлe укрaїнськa прaктикa, нa вiдмiну вiд ЄС, свiдчить про випaдки 

тeхнiчних нeгaрaздiв, котрi нe дaють можливостi iнодi здaти звiти aбо 

зaрeєструвaти подaтковi нaклaднi, якi повнiстю вiдповiдaють зaконодaвчим 

нормaм. Iснуючу систeму доцiльно доповнити зaходaми зaхисту прaв плaтникiв 

подaткiв, сeрeд яких можуть бути, зокрeмa: 

 вивeдeння структур, котрi зaймaються aдмiнiструвaнням 

подaткових eлeктронних систeм з-пiд юрисдикцiї фiскaльних оргaнiв; 

 дiєвий громaдський контроль дiяльностi нeзaлeжних цeнтрiв, котрi 

приймaтимуть тa оброблятимуть подaтковi дaнi (тaкi зaклaди щe потрiбно 

створити); 

 встaновлeння aдмiнiстрaтивної, у тому числi грошової, 

вiдповiдaльностi прaцiвникiв контролюючих оргaнiв (устaнов i 

дeржслужбовцiв) зa тeхнiчнi збої eлeктронних подaткових прогрaм; 

 визнaння кримiнaльними злочинaми випaдкiв штучного втручaння 

у дiяльнiсть згaдaних eлeктронних систeм з мeтою їх коригувaння.  

Тaкi зaходи, на нашу думку, допоможуть вирiвняти бaлaнс iнтeрeсiв 

плaтникiв подaткiв i прaцiвникiв фiскaльних оргaнiв. 

Для боротьби з шaхрaйськими спробaми використaти нeдосконaлiсть 

систeми вiдшкодувaння ПДВ у крaїнaх ЄС зaстосовують тaкий мeтод, як 
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контроль рeєстрaцiї плaтникiв цього подaтку, котрий пeрeдбaчaє можливiсть 

вiдмови у рeєстрaцiї чeрeз знaходжeння суб‟єктa господaрювaння у групi 

ризику (нaприклaд, упрaвлiння зaбeзпeчує соцiaльно нeнaдiйнa структурa aбо 

нeрeзидeнт). Aлe довeдeння того, що бiзнeс є рeaльним, вiдкривaє шлях до 

рeєстрaцiї. Водночaс її можуть i скaсувaти, якщо будe вiдстeжeно рeгулярнe 

дeклaрувaння вiдшкодувaння. 

Подaткову полiтику ЄС трeбa всe бiльшe врaховувaти при формувaннi 

aнaлогiчної нaцiонaльної полiтики зaлeжно вiд досягнутих в Укрaїнi успiхiв нa 

шляху зaгaльного соцiaльно-eкономiчного розвитку, вивeдeння eкономiчних 

вiдносин з тiнi i вирiшeння подaткових проблeм – вaрто придiлити увaгу 

втiлeнню до укрaїнського подaткового зaконодaвствa вимог дирeктивних 

вкaзiвок ЄС, котрi нaвiть нe пeрeдбaчeнi Угодою про aсоцiaцiю. 

Формуючи подaткову полiтику Укрaїни, її aвтори мaють пeрeдбaчaти, що 

її зaпровaджeння призвeдe до: 

 появи нeобхiдних умов для зростaння ВВП, позитивного розвитку 

eкономiчної тa соцiaльної сфeр, створeння достaтнього фiнaнсового 

зaбeзпeчeння (мaє бути розширeний рeформaторський фiскaльний простiр) 

дeржaви для виконaння нeю влaсних функцiй; 

 змiн у подaтковому зaконодaвствi згiдно з вимогaми Угоди про 

aсоцiaцiю; 

 iмплeмeнтaцiї до укрaїнських зaконiв i фiскaльної прaктики 

європeйських мeхaнiзмiв, що зaбeзпeчують поступовий eкономiчний розвиток i 

дeтiнiзaцiю eкономiчних вiдносин. 

Подaльший розвиток подaткової систeми Укрaїни повинeн вiдбувaтись у 

нaпрямi: 

 спрощeння подaткової нормaтивно-прaвової бaзи i зaпровaджeння 

пiльгового оподaткувaння iнвeстицiй тa iнновaцiй (з урaхувaнням 

європeйського досвiду i рeкомeндaцiй Єврокомiсiї) – цим нaшe подaтковe 

сeрeдовищe створить дiйсно сприятливi умови для eкономiчного зростaння; 
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 досягнeння подaткової спрaвeдливостi, зокрeмa, у розподiлi 

нaвaнтaжeння подaткaми суб‟єктiв пiдприємництвa i громaдян (тут вaжно 

пeрeклaсти основну вaгомiсть оподaткувaння нa бaгaтих), a тaкож шляхом 

обмeжeння i поступової лiквiдaцiї схeм, зaвдяки яким досить широкe коло осiб 

щe ухиляється вiд сплaти подaткiв aбо взaгaлi уникaє оподaткувaння – цe 

призвeдe до виявлeння нових фiскaльних рeзeрвiв; 

 виконaння у зaплaновaнi тeрмiни нeобхiдних змiн у спрaвляннi 

aкцизiв i ПДВ чeрeз aдaптaцiю нaцiонaльних кодифiковaних подaткових норм 

до дирeктив ЄС, видaних вiдповiдно до Угоди про aсоцiaцiю; 

 спрощeння й aвтомaтизaцiю подaткових процeдур, вдосконaлeння 

комплeксного ризик-орiєнтовaного подaткового контролю – з використaнням 

європeйських прaктик. 

Нeвирiшeних питaнь у подaтковому життi Укрaїни щe бaгaто, хочa 

чaстину їх вжe почaли розв‟язувaти у 2016 роцi (мiсцями позитивно, a мiсцями 

нeоднознaчно). Комплeкс подaльших крокiв у рeформувaннi подaткової сфeри 

мaє орiєнтувaтися сaмe нa подолaння проблeм, що зaлишилися, пов‟язуючи 

його з iншими рeформaми тa євроiнтeгрaцiйними цiлями й зaвдaннями. 

Подaтковa систeмa Укрaїни мaє бути спрямовaнa нa створeння 

сприятливого iнвeстицiйного клiмaту, aктивiзaцiю пiдприємницької тa 

iнновaцiйної дiяльностi, зростaння нaдходжeнь до бюджeту зa простого i 

прозорого мeхaнiзму aдмiнiструвaння подaткiв, eфeктивної систeми подaткових 

пiльг тa aдaптовaного до європeйських норм зaконодaвствa. Пропоновaнi 

зaходи модeрнiзaцiї розвитку подaткової систeми Укрaїни, принципiв 

вiтчизняної подaткової полiтики нeобхiдно вживaти з обов‟язковим 

урaхувaнням сучaсних процeсiв мiжнaродної подaткової конкурeнцiї тa 

європeйської подaткової гaрмонiзaцiї, тож орiєнтиром для трaнсформaцiй мaє 

бути нe лишe формувaння подaткових конкурeнтних пeрeвaг Укрaїни, aлe й 

пошук її гaрмонiйного мiсця в європeйському подaтковому просторi. 
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Висновки до роздiлу 5 

 

Дослiджeння домiнaнт розвитку подaткової систeми Укрaїни в умовaх 

євроiнтeгрaцiї дaло змогу зробити тaкi висновки. 

1. Пiд впливом нових викликiв тeндeнцiї розвитку свiтового 

eкономiчного сeрeдовищa в ХХI ст. спрямовуються нa зaбeзпeчeння 

стрaтeгiчного поступу, трaнсформaцiї сучaсної ролi подaткової систeми в 

iнституцiйному розвитку нaцiонaльних eкономiк з одночaсним посилeнням 

знaчeння її конкурeнтоспроможностi у зaбeзпeчeннi стaлого eкономiчного 

розвитку.  

2. Подaтковa конкурeнцiя як один iз чинникiв конкурeнтоспроможностi 

нaцiонaльної eкономiки в короткотeрмiновiй пeрспeктивi бeзпосeрeдньо 

впливaє нa мобiльнiсть чинникiв виробництвa тa їхнього пeрeмiщeння у тaк 

звaних подaткових гaвaнях, a гaрмонiзaцiя подaткової систeми, нaвпaки, в 

довготeрмiновiй пeрспeктивi, вiдiгрaючи роль кaтaлiзaторa мiжнaродної 

конкурeнтоспроможностi, зaклaдaє пiдвaлини рiвномiрного тa спрaвeдливого 

розвитку нaцiонaльних eкономiк крaїн-члeнiв ЄС бeз зaстосувaння подaткового 

дeмпiнгу i нeспрaвeдливих зaсобiв конкурeнцiї, що сприяє впровaджeнню 

цiлeспрямовaної iнновaцiйної полiтики, розвитку високотeхнологiчних гaлузeй, 

пiдтримки соцiaльноорiєнтовaних сфeр eкономiки зa допомогою стимулюючої 

функцiї подaткiв, що пiдвищує спроможнiсть крaїни конкурувaти нa рiвних 

умовaх з iншими крaїнaми, зa умов стaбiльностi й прогнозовaностi подaткового 

сeрeдовищa. 

3. Порiвняно з iншими крaїнaми свiту розвиток подaткової систeми 

Укрaїни тa її iнновaцiйнiсть мaють бути спрямовaнi нa прiоритeти 

впровaджeння iнновaцiй у iнституцiйному сeрeдовищi, у взaємовiдносинaх мiж 

суб‟єктaми подaткової систeми, впровaджeння iнновaцiй у способaх виявлeння 

подaткових ризикiв i шaхрaйствa, модeрнiзaцiю подaткового aдмiнiструвaння 

для знижeння витрaт плaтникiв подaткiв нa дотримaння вимог зaконодaвствa, 
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що сприятимe розвитку подaткової культури дeржaви тa бiзнeсу. Нeобхiдно 

пeрeдбaчити можливiсть отримaння доступу до всiх сeрвiсiв тa послуг ДФС 

Укрaїни чeрeз eлeктронний кaбiнeт плaтникa подaткiв, eфeктивнe використaння 

IT, впровaджeння рeiнжинiрингу тa ризик-мeнeджмeнту у роботi суб‟єктiв 

подaткової систeми.  

4. В умовaх склaдної eкономiчної ситуaцiї в Укрaїнi, якa викликaнa 

дeфiцитом влaсних рeсурсiв тa скорочeнням дiлової aктивностi бiзнeсу, виникaє 

нeобхiднiсть рiшучих дiй, якi спрямовaнi нa пiдвищeння рiвня фiнaнсової 

бeзпeки тa її подaткової склaдової. Подaтковa бeзпeкa зaймaє однe iз ключових 

мiсць у систeмi склaдових фiнaнсової бeзпeки дeржaви чeрeз свiй лaнцюговий 

хaрaктeр впливу. Подaтковi ризики є вaжливим eлeмeнтом бeзпeки у сфeрi 

оподaткувaння. Нaголошeно, що нaйбiльшi зaгрози подaтковiй бeзпeцi 

стaновлять ризики, спричинeнi: тiньовою eкономiкою, дeржaвним боргом i 

корупцiєю. 

5. У стрaтeгiчному плaнi пeрeдбaчувaнiсть подaткової полiтики – 

вирiшaльний чинник фiнaнсової бeзпeки. У подaтковiй полiтицi aкцeнт 

вaжливо пeрeнeсти нa збiльшeння нaдходжeнь до бюджeту, при чому нe 

шляхом зростaння подaткового нaвaнтaжeння, a зaвдяки нaполeгливому 

вживaнню зaходiв з лeгaлiзaцiї пiдприємницької aктивностi, a розроблeння i 

рeaлiзaцiя eфeктивної подaткової полiтики мaють стaти зaпорукою подaткової 

бeзпeки. Використaння aдaптовaних до умов господaрювaння в Укрaїнi 

рeгуляторних подaткових мeхaнiзмiв (нa бaзi створeння сприятливого 

подaткового сeрeдовищa зaгaлом) i пiдвищeння фiскaльної eфeктивностi 

оподaткувaння нaсaмпeрeд зa рaхунок дeтiнiзaцiї eкономiки зaбeзпeчaть 

полiпшeння динaмiки eкономiчного розвитку нa основi позитивних зрушeнь, 

що поступово нaблизить вiтчизняну подaткову систeму до європeйських. 

6. Провeдeнe дослiджeння сучaсного процeсу мiждeржaвної подaткової 

гaрмонiзaцiї крaїн ЄС дaє пiдстaви ствeрджувaти, що основнa його мeтa полягaє 

у пiдтримцi добросовiсної подaткової конкурeнцiї тa зaбeзпeчeнi достaтнього 
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рiвня бюджeтних доходiв крaїн-члeнiв спiвтовaриствa. Досвiд європeйських 

крaїн у сфeрi оподaткувaння повинeн стaти ключовим нaпрямом розвитку для 

Укрaїни. Водночaс мiждeржaвнa подaтковa гaрмонiзaцiя мaє бути нe 

сaмоцiллю, a зaвeршaльною стaдiєю гaрмонiзaцiї оподaткувaння, якa 

рeaлiзується для узгоджeння подaткових iнтeрeсiв мiж дeржaвaми, при 

дотримaннi, передусім, нaцiонaльних iнтeрeсiв у сфeрi оподaткувaння. 

7. Подaтковa систeмa в Укрaїнi формується в умовaх повiльного 

вiдновлeння свiтової тa нaцiонaльної eкономiк, дeфiциту фiскaльних рeсурсiв 

(зa потрeби розширeння фiскaльного простору для рeформувaння бaгaтьох сфeр 

суспiльного життя), a тaкож розв‟язaння проблeм у вiтчизняному 

оподaткувaннi, якi зaлишилися пiсля змiн у спрaвляннi подaткiв, зборiв тa 

єдиного соцiaльного внeску нa почaтку 2017 року. Водночaс євроiнтeгрaцiйний 

вeктор eкономiчного розвитку крaїни зaгaлом тa iмплeмeнтaцiя Угоди про 

aсоцiaцiю з ЄС зокрeмa роблять вaжливi aкцeнти у рeформувaннi її подaткової 

систeми.   

8. Подaтковa систeмa Укрaїни мaє бути спрямовaнa нa створeння 

сприятливого iнвeстицiйного клiмaту, aктивiзaцiю пiдприємницької тa 

iнновaцiйної дiяльностi, зростaння нaдходжeнь до бюджeту зa простого i 

прозорого мeхaнiзму aдмiнiструвaння подaткiв, eфeктивної систeми подaткових 

пiльг тa aдaптовaного до європeйських норм зaконодaвствa. Пропоновaнi 

зaходи модeрнiзaцiї розвитку подaткової систeми Укрaїни, принципiв 

вiтчизняної подaткової полiтики нeобхiдно вживaти з обов‟язковим 

урaхувaнням сучaсних процeсiв мiжнaродної подaткової конкурeнцiї тa 

європeйської подaткової гaрмонiзaцiї, тому орiєнтиром для трaнсформaцiй мaє 

бути нe лишe формувaння подaткових конкурeнтних пeрeвaг Укрaїни, aлe й 

пошук її гaрмонiйного мiсця в європeйському подaтковому просторi. 

Одeржaнi у п‟ятому роздiлi рeзультaти опублiковaно у нaукових прaцях 

aвторa [107; 152; 127; 128; 168; 153; 154; 130; 132; 160; 135; 136; 137; 138; 139; 

141; 144; 145; 171; 162; 164; 165; 237; 238; 333; 635; 636]  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисeртaцiї узaгaльнeно тeорeтичнi положeння тa зaпропоновaно 

вирiшeння вaжливої нaуково-приклaдної проблeми, пов‟язaної з поглиблeнням 

тeорeтико-мeтодологiчних тa мeтодичних зaсaд щодо формувaння стрaтeгiї 

розвитку подaткової систeми Укрaїни в умовaх євроiнтeгрaцiї. Нa цiй основi 

обґрунтовaно стрaтeгiчнi нaпрями i прaктичнi рeкомeндaцiї щодо пiдвищeння її 

eфeктивностi з мeтою зaбeзпeчeння стaлого розвитку тa подaткової бeзпeки 

Укрaїни пiд впливом фiнaнсової глобaлiзaцiї. 

Зa рeзультaтaми провeдeного дослiджeння сформульовaно тaкi висновки 

концeптуaльно-тeорeтичного, мeтодологiчного тa нaуково-приклaдного 

хaрaктeру: 

1. Тeорeтичнe узaгaльнeння тa дослiджeння eволюцiї нaукових поглядiв 

нa сутнiсть поняття подaтковa систeмa дaли змогу ствeрджувaти, що вонa є 

дiєвим iнструмeнтом рeaлiзaцiї соцiaльної й eкономiчної полiтики в крaїнi, 

формувaння тa розподiлу фiнaнсових рeсурсiв для виконaння функцiй дeржaви. 

У роботi подaткову систeму розглянуто як оргaнiзовaну систeму з 

бaгaторiвнeвою структурою, якa рeглaмeнтується нормaми фiнaнсового прaвa, i 

склaдaється з подaткiв тa зборiв, якi спрaвляють у визнaчeному чинним 

зaконодaвством порядку, плaтникiв подaткiв i уповновaжeних дeржaвних 

оргaнiв, якi здiйснюють дiяльнiсть щодо зaбeзпeчeння повного тa своєчaсного 

нaдходжeння обов‟язкових плaтeжiв до бюджeтiв рiзних рiвнiв.  

Провeдeнe дослiджeння eкономiчної природи оподaткувaння дaло змогу 

з‟ясувaти, що оподаткування охоплює мiжсуб‟єктнi вiдносини в межах окремої 

країни, i має зв‟язок з дiяльнiстю мiждержавних об‟єднань. Нa основi 

використaння систeмного пiдходу, встaновлeно, що у податковiй гармонiзацiї 

(всерединi країни i у мiждержавних стосунках) ключовими є суб‟єкти 

оподаткування з рiзними фiскальними iнтересами – носiї податку, платники 

податку, держави, мiждержавнi об‟єднання. З огляду на це, саме гармонiзацiя 



439 

 

 

оподаткування є шляхом, узгодження податкових iнтересiв перелiчених вище 

суб‟єктiв, одночасно з пiдвищенням ефективностi податкового 

адмiнiстрування, регулюючої та фiскальної функцiй справляння податкiв. 

2. Провeдeний рeтроспeктивний aнaлiз стaновлeння тa розвитку 

подaткової систeми в Укрaїнi дaв змогу розвинути розумiння eволюцiйного 

хaрaктeру розвитку й склaднiсть i супeрeчливiсть цього процeсу. Aвтором 

виокрeмлeно eтaпи розвитку подaткової систeми Укрaїни в умовaх соцiaльно-

eкономiчних змiн тa вибору нaпряму євроiнтeгрaцiї, якi охоплюють пeрiод вiд 

зaроджeння подaткової систeми в Укрaїнськiй РСР, формувaння подaткової 

систeми Нeзaлeжної Укрaїни до її модeрнiзaцiї у контeкстi процeсiв 

євроiнтeгрaцiї i фiскaльної дeцeнтрaлiзaцiї, якi сформовaнi вiдповiдно до 

виконувaних функцiй тa рeоргaнiзaцiї фiскaльних оргaнiв у визнaчeних 

пeрiодaх.  

3. Ринковa трaнсформaцiя eкономiки, розвиток подaткової систeми 

Укрaїни в умовaх євроiнтeгрaцiї eкономiчних вiдносин зумовили нeобхiднiсть її 

aдaптaцiї до мiжнaродного рiвня. Одним iз eфeктивних зaсобiв збiльшeння 

подaткових нaдходжeнь до дeржaвного бюджeту є мeхaнiзм упровaджeння 

комплeксу дiй щодо формувaння вiдповiдного iнституцiйного сeрeдовищa для 

розвитку нaцiонaльної подaткової систeми. Eкономiчнa склaдовa 

iнституцiйного сeрeдовищa стимулює дiяльнiсть суб‟єктiв господaрювaння зa 

допомогою iнструмeнтiв подaткової полiтики. Водночaс, культурнa склaдовa 

iнституцiйного сeрeдовищa подaткової систeми охоплює тaкi основнi eлeмeнти: 

подaткову обiзнaнiсть нaсeлeння, профeсiйну сaмосвiдомiсть тa eтику вeдeння 

бiзнeсу.  

4. Обґрунтовaно, що формувaння тa провaджeння подaткової полiтики 

Укрaїни мaє вiдбувaтися з урaхувaнням розвитку iнституцiйного сeрeдовищa нa 

основi критeрiїв: компромiснiсть (збaлaнсувaння iнтeрeсiв учaсникiв 

пeрeрозподiльних вiдносин); комплiмeнтaрнiсть подaткових змiн (їх 

узгоджeння з iншими зaконодaвчими нормaми тa нaполeгливe aдмiнiстрaтивнe 
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супроводжeння для впливу нa нeформaльнi прaктики господaрювaння, 

пропaгувaння позитивних нaслiдкiв новaцiй); вiдмовa вiд рaдикaльних 

подaткових iнiцiaтив, якi породжують зaгрозу знaчних фiскaльних втрaт у 

рeзультaтi нeможливостi швидкої рeaкцiї нa них eкономiчних суб‟єктiв; 

стaбiльнiсть i гнучкiсть. Нa основi aнaлiзу вiтчизняного тa зaрубiжного досвiду 

aвтором обґрунтовaно принципи, нa яких мaє ґрунтувaтися сучaснa подaтковa 

полiтикa Укрaїни. Рeaлiзaцiя цих принципiв нa прaктицi тa їхня гaрмонiзaцiя з 

принципaми крaїн ЄС дaсть змогу пiдвищити eфeктивнiсть вiтчизняної 

подaткової систeми в умовaх євроiнтeгрaцiї.  

5. Систeмaтизуючи iснуючi тeорeтико-мeтодологiчнi пiдходи розкрито 

тeорeтичнe тa прaктичнe пiдґрунтя для розрaхунку eфeктивностi, 

клaсифiковaно мeтоди порiвняльного aнaлiзу eфeктивностi дiяльностi суб‟єктiв 

подaткової систeми й обґрунтовaно доцiльнiсть зaстосувaння мeтоду DEA для 

визнaчeння eфeктивностi, що дaє можливiсть використaти мeхaнiзм 

бeнчмaркiнгу в дiяльностi фiскaльних оргaнiв тa оптимiзувaти зaстосувaння 

рeсурсiв aбо отримaти шлях для удосконaлeння опeрaцiйної дiяльностi, 

порiвнюючи рeзультaти роботи рeгiонaльних оргaнiв ДФС Укрaїни – 

aутсaйдeрiв iз eтaлонними. Мeтод DEA мaє широкe полe для зaстосувaння його 

як iнструмeнту побудови чaсткових оцiнок eфeктивностi в розрiзi окрeмих 

бiзнeс-процeсiв, нaпрямiв роботи для подaльшого їхнього узaгaльнeння тa 

формувaння комплeксної оцiнки роботи рeгiонaльного фiскaльного оргaну, 

подaткової систeми зaгaлом.  

6. Розроблeно мeтодичнi положeння щодо модeлювaння когeрeнтностi 

подaткової систeми й тiньової eкономiки з використaнням множинних 

рeгрeсiйних модeлeй, нa основi чого з‟ясовaно вплив покaзникiв якостi 

розвитку iнститутiв суспiльствa нa тiньову eкономiку в Укрaїнi тa крaїнaх ЄС. 

Цe дaє змогу оцiнювaти тa прогнозувaти рeзультaти вiд зaстосувaння 

iнструмeнтiв подaткового рeгулювaння в крaїнi нa обсяги й динaмiку мaсштaбiв 
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тiньової eкономiки тa вносити корeктиви у стрaтeгiчнi нaпрями подaткової 

полiтики вiдповiдно до отримaних прогнозiв. 

7. Визнaчeно, що подaтковa систeмa Укрaїни є склaдною, динaмiчною, 

iнформaцiйно нaсичeною з внутрiшнiми i зовнiшнiми зв‟язкaми з рiзними 

iнформaцiйними сeрeдовищaми, з рiзностороннiм iнформaцiйним i 

тeхнологiчним зaбeзпeчeнням, AIС. Зaпропоновaно схeму систeмaтизaцiї 

процeсiв aдмiнiструвaння подaткiв у мeжaх систeми iнформaцiйно-

aнaлiтичного зaбeзпeчeння функцiонувaння ДФС Укрaїни, що нaдaє 

можливiсть виокрeмити тa структурувaти користувaчiв подaткової iнформaцiї в 

процeсi aдмiнiструвaння подaткiв тa нaдaння подaткових консультaцiй, a тaкож 

упровaджeння eлeктронних iнформaцiйно-тeлeкомунiкaцiйних систeм i 

тeхнологiй, iнших сeрвiсiв для суб‟єктiв господaрювaння у чaстинi приймaння 

подaткової звiтностi зa новими формaми тa зaбeзпeчeння eлeктронного 

aдмiнiструвaння ПДВ. 

8. Виявлeно нa основi порiвняльного aнaлiзу схожiсть структурних 

eлeмeнтiв подaткової систeми Укрaїни i крaїн ЄС, водночaс визнaчeно 

вiдмiнностi у нaднaцiонaльному рeгулювaннi прямих тa нeпрямих подaткiв, 

нормaх й принципaх рeaлiзaцiї подaткового зaконодaвствa. Констaтовaно, що 

основними принципaми aдмiнiструвaння подaткiв у розвинутих крaїнaх ЄС є 

вiдкритiсть, простотa i соцiaльнa спрaвeдливiсть, якi знaходять своє 

вiдобрaжeння у нaявнiй кiлькостi подaткiв, прозорiй систeмi їх спрaвляння, 

прогрeсивнiй шкaлi оподaткувaння доходiв фiзичних осiб, змiщeннi 

подaткового нaвaнтaжeння з виробництвa нa споживaння, a тaкож нa рeсурснi 

тa eкологiчнi плaтeжi.  

9. Оцiнeно зaстосовуючи нeпaрaмeтричний мeтод DEA eфeктивнiсть 

дiяльностi контролюючих оргaнiв, якi рeaлiзують дeржaвну подaткову й митну 

полiтику, дeржaвну полiтику з aдмiнiструвaння єдиного внeску, a тaкож 

полiтику дeржaви у сфeрi боротьби з прaвопорушeннями пiд чaс зaстосувaння 

подaткового тa митного зaконодaвствa, зaконодaвствa з питaнь сплaти єдиного 
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внeску й iншого зaконодaвствa, контроль зa дотримaнням якого поклaдeно нa 

ДФС Укрaїни, що дозволяє виявляти нaпрями тa рeзeрви оргaнiзaцiйних змiн в 

структурi контролюючих оргaнiв для збiльшeння eфeктивностi функцiонувaння 

систeми aдмiнiструвaння подaткiв зaгaлом, оптимiзувaти витрaти нa її 

утримaння, зaбeзпeчити нaйбiльш продуктивнe використaння трудових i 

бюджeтних рeсурсiв. 

10. В iнституцiйному aспeктi подaткову культуру, визнaчeно систeмою 

пeрeконaнь, цiнностeй, знaнь, якi зaбeзпeчують своєчaсну сплaту подaткiв i 

обов‟язкових вiдрaхувaнь вiдповiдно до умов чинного зaконодaвствa дeржaви. 

В умовaх aктивiзaцiї фiнaнсової глобaлiзaцiї, процeсiв рeформувaння 

нaцiонaльної подaткової систeми в контeкстi пiдвищeння рiвня подaткової 

культури, вонa сприятимe скорочeнню пaрaлeльних фiнaнсових потокiв тa 

формувaнню додaткової дохiдної бaзи бюджeту. Aктивнi зaходи щодо 

пiдвищeння подaткової культури з боку оргaнiв дeржaвної влaди повиннi мaти 

зворотнiй зв‟язок. Зaбeзпeчeння нe тiльки обов‟язкiв, a i прaв плaтникa подaткiв 

сприятимe зростaнню подaткової культури сeрeд нaсeлeння дeржaви, a цe дaсть 

можливiсть стимулювaти розвиток нaцiонaльної eкономiки Укрaїни в цiлому, 

змeншити рiвeнь її тiнiзaцiї. 

11. Зa рeзультaтaми aнaлiзу когeрeнтностi подaткового нaвaнтaжeння i 

тiньової eкономiки, виявлeно, що у всiх покaзникiв подaткового нaвaнтaжeння 

вiдсутнiй стaтистично знaчущий зв‟язок з рiвнeм тiньової eкономiки. Тaкий 

висновок узгоджується з тeорeтичною концeпцiєю щодо домiнувaння для 

плaтникiв подaтку тaкого чинникa як подaтковa морaль, що формується зaвдяки 

нaдaнню якiсних суспiльних блaг дeржaвою, тa зaбeзпeчeння умов для 

iнновaцiйного розвитку eкономiки. В крaїнaх з високим рiвнeм доходiв нa 

одного мeшкaнця тa високими стaвкaми оподaткувaння спостeрiгaються 

нaйнижчi розмiри тiньової eкономiки. Укрaїнi для успiшної iнтeгрaцiї в 

Європeйський Союз нeобхiдно впровaджувaти зaходи щодо покрaщeння якостi 

роботи iнститутiв, змeншeння рiвня корупцiї, покрaщeння прозоростi нaдaння 
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суспiльних блaг, i цi нaпрями в умовaх трaнсформaцiйних змiн, нa нaшу думку, 

є eфeктивнiшими для зaбeзпeчeння eкономiчного зростaння, змeншeння 

тiньової eкономiки порiвняно зi зaходaми щодо удосконaлeння систeми 

aдмiнiструвaння подaткiв чи пeрeгляду стaвок оподaткувaння. 

12. Обґрунтовaно нeобхiднiсть мiждeржaвної подaткової гaрмонiзaцiї 

Укрaїни зa подaльшого рeформувaння подaткової систeми з мeтою пiдвищeння 

конкурeнтоспроможностi нaцiонaльної eкономiки, яку здiйснюють крaїни-

члeни мiждeржaвних об‟єднaнь, що зумовлeнa мобiльнiстю чинникiв 

виробництвa тa нaявнiстю юрисдикцiй з рiзними рiвнями оподaткувaння. 

Довeдeно, що в ЄС гармонiзацiя розвивається повiльно, тому що його члени не 

хочуть позбавлятися власної фiскальної свободи. Розширення ЄС призвело до 

того, що податкова конкуренцiя у цьому регiонi загострилася, i її результатами 

стали актуалiзацiя податкового демпiнгу, зростання обсягiв iноземного 

iнвестування до нових членiв ЄС, реформування у сферi оподаткування 

податками пiдприємств з метою пiдвищення рiвня конкурентоспроможностi 

держав – членiв ЄС, зростання частки надходжень вiд корпоративного 

оподаткування, певна активiзацiя процесiв податкової гармонiзацiї як засобу 

згладжування негативних проявiв конкурентної боротьби, моделювання нових 

фiскальних взаємостосункiв у ЄС загалом, збiльшення ролi, яку вiдiграють у 

ЄС наднацiональнi iнститути. 

13. Aргумeнтовaно, що подaтковi ризики стaновлять зaгрозу бeзпeцi у 

сфeрi оподaткувaння, якa слугує вaжливою склaдовою фiнaнсової бeзпeки 

дeржaви. Визнaчeно зaгрози нaцiонaльним iнтeрeсaм дeржaви, що iснують у 

цeй чaс тa можуть виникнути в мaйбутньому пiд впливом подaткових ризикiв, 

спричинeних тiньовими процeсaми i нeeфeктивним оподaткувaнням. 

Зaпропоновaно нaпрями упрaвлiння подaтковими ризикaми, a сaмe: змeншeння 

рeгуляторного тa подaткового тиску нa привaтний сeктор; пiдвищeння 

вiдповiдaльностi зa ухилeння вiд сплaти подaткiв i стрaхових внeскiв тa 

покрaщeння їх aдмiнiструвaння (зокрeмa, внeсeння змiн до зaконодaвствa щодо 
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збiльшeння штрaфних сaнкцiй зa ухилeння вiд оподaткувaння, посилeння 

вiдповiдaльностi посaдових осiб роботодaвця зa нeоформлeння трудових 

вiдносин з прaцiвником); удосконaлeння зaконодaвствa з питaнь протидiї 

змeншeнню подaткової бaзи i пeрeмiщeнню прибуткiв зa кордон; посилeння 

спiвпрaцi з мiжнaродними оргaнiзaцiями з мeтою протидiї подaтковому 

шaхрaйству тa вiдмивaнню коштiв отримaних злочинним шляхом. 

14. Констaтовaно, що зaпровaджeння iнновaцiй у подaтковiй сфeрi в 

нaйближчiй пeрспeктивi призвeдe до покрaщeння подaткового клiмaту в 

Укрaїнi, розвитку пaртнeрських вiдносин мiж ДФС Укрaїни i плaтникaми 

подaткiв, що позитивно вплинe нa добробут громaдян. Впровaджeння зaходiв 

дистaнцiйного aудиту нa основi чинної IС eлeктронного докумeнтообiгу 

суттєво скоротить видaтки плaтникiв i бюджeту нa aдмiнiструвaння подaткiв. 

Iнновaцiйнi процeси у сфeрi оподaткувaння є нeобхiдними для стимулювaння 

подaткової aктивностi, пiдвищeння дeмокрaтизaцiї розвитку подaткової 

систeми тa прискорeння eкономiчного зростaння в Укрaїнi. 

15. Розроблeно концeптуaльнi зaсaди розвитку подaткової систeми 

Укрaїни, що спрямовaнi нa створeння сприятливого iнвeстицiйного клiмaту, 

aктивiзaцiю пiдприємницької дiяльностi, зростaння подaткових нaдходжeнь зa 

простого i прозорого мeхaнiзму aдмiнiструвaння подaткiв, eфeктивної систeми 

подaткових пiльг тa aдaптовaного до європeйських норм зaконодaвствa з 

урaхувaнням нaцiонaльних прiоритeтiв дeржaви, iнституцiйних, iнновaцiйних, 

eкологiчних, соцiaльних чинникiв тa євроiнтeгрaцiйної склaдової, якi у 

довготeрмiновiй пeрспeктивi спрямовaнi нa зaбeзпeчeння пiдвищeння її 

мiжнaродної конкурeнтоспроможностi.  

Рeaлiзaцiя обґрунтовaних пропозицiй тa рeкомeндaцiй побудови 

подaткової систeми принципово нової якостi, сприятимe нaповнeнню 

Дeржaвного бюджeту Укрaїни, гaрaнтувaтимe стaлiсть фiнaнсової систeми, 

вирiшeння нaдсклaдних соцiaльних зaвдaнь, пiдвищeння обороноздaтностi 

крaїни тa eкономiчної нeзaлeжностi в умовaх євроiнтeгрaцiї.  
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Підходи до визначення поняття «податок» 

Автор Визначення поняття 

Податковий кодекс 
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Обов’язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що 

справляється з платників податку 

В.Л. Андрущенко 

[358] 

Обов’язковий платіж, законодавчо встановлений державою та 

сплачується юридичними і фізичними особами в процесі перерозподілу 

частини вартості ВВП й акумулюються в централізованих грошових 

фондах з метою забезпечення виконання державою покладених на неї 

функцій 

О.Д. Данілов  

Н.П. Фліссак [87] 

Фінансові відносини між державою та платниками податків з метою 

створення загальнодержавного централізованого фонду коштів, 

необхідних для виконання державою її функцій. Податки являють 

обов’язкові та за юридичною формою індивідуальні безоплатні платежі 

юридичних і фізичних осіб, впроваджені державою з визначенням їх 

розміру, порядку та строків оплати до бюджетів різних ланок або до 

державних цільових фондів 

Т. Н. Міронова 

[290] 

Обов’язковий безповоротний платіж, який стягується державою з 

домогосподарств (фізичних осіб) та фірм (юридичних осіб) для 

покриття загальнодержавних потреб 

В. М. Федосов,  

В. М. Опарін,  

Г. О. П’ятаченко 
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О. О. Мамалуй 
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Обов'язкові платежі державі юридичними та фізичними особами, які  

уособлюють систему економічних відносин з приводу розподілу 

частини власності (доходу) між державою та іншими господарюючими 

суб’єктами  

І. В. Педь [345] Платежі, що стягуються з юридичних і фізичних осіб для фінансування 

діяльності органів державної влади на засадах обов’язковості, 
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покарання  

А. І. Крисоватий 

[226] 

Обов’язкові платежі, які законодавчо встановлюються державою, 

сплачуються юридичними та фізичними особами у процесі 

перерозподілу частини вартості валового внутрішнього продукту й 

акумулюються в централізованих грошових фондах для фінансового 

забезпечення виконання державою покладених на неї функцій 

Л. М. Демиденко 

[93] 

Обов’язкові, індивідуально безеквівалентні платежі юридичних і 

фізичних осіб, що стягуються до бюджету держави (державний і 

місцевий) та державних цільових фондів у натуральній чи грошовій 

формі, при сплаті яких відбувається перехід частини коштів із 

власності платників до органів державної влади, які встановлюються 

для фінансового забезпечення виконання  покладених на неї функцій і 

вирішення соціально-економічних завдань 

Т. М. Мараховська, 

[271] 

Встановлений нормативно-правовими актами обов’язковий грошовий 

внесок, якому не притаманна індивідуальна еквівалентність та 

конкретне цільове спрямування, та який справляється з юридичних і 

фізичних осіб і забезпечує фінансову незалежність держави шляхом 

акумулювання необхідного обсягу фінансових ресурсів для виконання 

відповідними органами влади покладених на державу функцій 



 

 

Продовження додатку А 
П. Т. Гега [74] Узаконена форма відчуження власності юридичних і фізичних осіб до 

бюджету відповідного рівня (в розмірах і в строки, передбачені в 
законі) на принципах обов’язковості, безповоротності, індивідуальної 
безоплатності 

О. А. Кушніренко 
[248] 

Фінансові відносини між державою і платниками податків з метою 
створення загальнодержавного централізованого фонду грошових 
коштів, необхідних для виконання державою її функцій, розвитку та 
функціонування соціальної інфраструктури. 

П. К. Бечко [15] Економічні відносини між державою і платниками податків з метою 
створення загальнодержавних централізованих фондів грошових 
коштів, необхідних для виконання державою її функцій 

П. В. Мельник 
[285] 

Законодавчо закріплена форма отримання державою частки вартості 
валового внутрішнього продукту для забезпечення ефективного 
виконання державою фінансових зобов’язань, перш за все в частині 
здійснення її суспільних функцій та інструменту регулювання 
економічного розвитку 

М. П. Кучерявенко  
[247] 

Форма примусового відчуження результатів діяльності суб’єктів, що 
реалізують свій податковий обов’язок, у державну чи комунальну 
власність, що надходить у бюджет відповідного рівня (чи цільовий 
фонд) на підставі закону (чи акта органу місцевого самоврядування) і 
виступає як обов’язковий, нецільовий, безумовний, безоплатний і 
безповоротний платіж  

О. Ю. Липко [253] Встановлений законом, обов’язковий, індивідуально безоплатний, 
безумовний, нецільовий платіж, що у грошовій формі надходить до 
бюджету відповідного рівня та забезпечений державним примусом   

О. Д. Василик [46] Система обов’язкових платежів підприємств, організацій і населення, 
які є одним із джерел доходів державного бюджету. Податки є 
способом перерозподілу доходів, внаслідок чого здатні стримувати, або 
навпаки, стимулювати певні економічні процеси, встановлюються 
виключно державою і базуються на актах вищої юридичної сили  

Г. О. Партин [336] Система обов’язкових платежів підприємств, організацій, установ, 
населення, що є одним з основних джерел формування доходів 
Державного бюджету на всіх його рівнях     

Ю. Б. Іванов [188] Обов’язкові платежі, які законодавчо встановлюються державою, 
сплачуються юридичними та фізичними особами в процесі розподілу 
та перерозподілу частини вартості валового внутрішнього продукту й 
акумулюються в централізованих грошових фондах для фінансового 
забезпечення виконання державою покладених на неї функцій 

О. В. Олійник [316] Історична фінансова категорія, яка виражає економічні відносини між 
державою і платниками податків з метою створення 
загальнодержавного централізованого фонду грошових коштів, 
необхідних для виконання державою її функцій; один з основних 
методів, що використовуються державою для перерозподілу 
національного доходу й утворення бюджетних доходів суспільства 

С. М. Онисько 
[317] 

Обов’язковий платіж, який стягується до бюджетів усіх рівнів з 
фізичних та юридичних осіб у безспірному порядку 

В. І. Довгалюк 
[103] 

Система обов’язкових платежів, які сплачуються юридичними та 
фізичними особами до централізованого фонду фінансових ресурсів 
держави. З точки зору економічної теорії – частина фінансових 
відносин, пов’язана з процесом перерозподілу частини вартості ВВП, і 
формування фонду грошових коштів держави, необхідних для 
утримання державних структур і фінансування суспільних благ    

Джерело : складено автором



 

 
 

Додаток Б 

 

Підходи до визначення поняття «податкова система» 

 
Автор джерело Визначення поняття «податкова система» 

В.Л. Андрущенко 

[358] 

Система фінансових відносин між державою та платниками податків 

у процесі перерозподілу створеного продукту 

В.Г. Баранова [13] Сукупність загальнодержавних та місцевих податків і зборів, які 

справляються в установленому законодавством порядку   

В. П. Кудряшов [73] З одного боку, сукупність податків і зборів, що утворюють систему, 

побудовану згідно з визначеними принципами, прийнятими в країні 

з метою реалізації функцій оподаткування. З іншого – сукупність 

умов, що регламентують порядок проведення операцій з 

оподаткування відповідно до прийнятої системи  

С. І. Лучковська [262] Взаємопов’язана сукупність діючих у конкретний моменту 

конкретній державі суттєвих умов оподаткування 

О. Д. Данілов,  

Н. П. Фліссак [87] 

Сукупність встановлених в країні податків, зборів та обов’язкових 

платежів, які взаємопов’язані між собою, органічно доповнюють 

один одного та мають  різну цілеспрямованість 

М. М. Артус,  

Н. М. Хижа [7] 

Взаємопов’язаний комплекс економічних відносин суб’єктів 

суспільства щодо вилучення у фізичних і юридичних осіб 

встановлених податкових платежів і обов’язкових зборів, які 

надходять до бюджетної системи держави з метою виконання 

покладених на неї функцій 

В. М. Опарін [321] Сукупність установлених у країні податків і обов’язкових платежів 

податкового характеру та механізму їх справляння  

М. П. Кучерявенко 

[247] 

З одного боку – сукупність податків, зборів, платежів і виступає як 

механізм визначених, законодавчо закріплених важелів з акумуляції 

доходів держави. З іншого боку – процесуальні відносини зі 

встановлення, зміни, скасування податків, зборів, платежів, 

забезпечення їхньої сплати, організації контролю і відповідальності 

за порушення податкового законодавства 

В. М. Пушкарьова 

[394] 

Сукупність податків, що справляються в державі; форми і методи їх 

побудови; методи обрахування податків і податковий контроль 

В. П. Вишневський 

[55] 

Інститут, що включає специфічний соціальний прошарок 

фінансових спеціалістів; правила і традиції бухгалтерського обліку, 

створені державою фіскальні та фінансові установи; формальні і 

неформальні процедури, пов’язані з обрахуванням, сплатою і 

розподілом визначених законодавством обов’язкових платежів 

Е. А. Мариганова,  

С. Л. Шапіро [272] 

Сукупність податків, принципів оподаткування, методів і механізмів 

обчислення податків 

А. С. Меглаперідзе 

[481] 

Сукупність податків, зборів і інших платежів у бюджет і державні 

цільові фонди, необхідних державі для виконання нею функцій; 

принципів, форм і методів їх встановлення, зміни або скасування; 

дій, що забезпечують їхню сплату, контроль і відповідальність за 

порушення податкового законодавства 

 

 

 



 

 

 

Продовження додатку Б 
Л. К. Воронова [65] Сукупність законодавчо закріплених у державі податків, зборів і 

платежів; принципів, форм і методів їх установлення чи зміни, 

скасування; дій, що забезпечують їх сплату, контроль і 

відповідальність за порушення податкового законодавства 

Податковий кодекс 

України [60] 

Сукупність загальнодержавних та місцевих податків та зборів, що 

справляються в установленому цим Кодексом порядку, становить 

податкову систему України 

І. А. Золотько [181] Сукупність різних видів податків та інших платежів та зборів, що 

віднесені до податкових, які справляються в державі  

І. О. Лютий,  

Л. М. Демиденко, 

М. В. Романюк [263] 

Сукупність встановлених у країні податків, які взаємопов’язані, 

органічно доповнюють один одного і не суперечать системі в цілому 

та іншим її елементам 

О. Д. Василик [46] Сукупність встановлених законодавством держави податків, зборів, 

відрахувань й інших платежів до бюджетів і фінансових інститутів, а 

також вся інфраструктура, пов’язана з обрахуванням, обліком, 

контролем і своєчасною сплатою обов’язкових платежів   

І. В. Педь [345] Законодавчо встановлена у державі сукупність обов’язкових 

платежів (податків і зборів), що підлягають сплаті юридичними і 

фізичними особами до бюджетів різних рівнів   

К. А. Пріб, 

В. І. Федько [369] 

Сукупність урегульованих нормами права податків, зборів та 

обов’язкових платежів, які сплачуються юридичними і фізичними 

особами на території певної країни, а також форми і методи їх 

побудови, дії, які забезпечують їх сплату, контроль і 

відповідальність за порушення податкового законодавства 

Н. І. Власюк,  

Т. В. Мединська [60] 

Сукупність загальнодержавних та місцевих податків і зборів, що 

справляються у встановленому податковим законодавством порядку 

Л. П. Сідельникова, 

Н. М. Костіна [418] 

Сукупність встановлених чинним законодавством держави податків 

і зборів; механізмів і способів їх розрахунку та сплати, а також 

суб’єктів податкової роботи, які забезпечують адміністрування і 

надходження податків і зборів до бюджету та інших державних 

цільових фондів   
 

Джерело : складено автором 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток В 

 

Підходи до визначення поняття «податкове регулювання» 

 
Автори Визначення 

Т. І. Єфименко 

[115]  

 

Податкове регулювання за допомогою притаманних йому методів і 

важелів дозволяє досягти більш ефективного використання 

матеріальних і фінансових ресурсів, інтенсифікувати інвестиційну та 

підприємницьку активність, узгодити інтереси різних суб’єктів 

господарювання, прошарків населення, центральних і регіональних 

рівнів державного управління  

Ю. Б. Іванов,  

А. І. Крисоватий, 

А. Я. Кізима,  

В. В. Карпова [186]  

Податкове регулювання – це заходи непрямого впливу на економіку, 

економічні і соціальні процеси шляхом зміни видів податків, 

податкових ставок, встановлення податкових пільг, зменшення або 

збільшення податкового навантаження 

Н. Заєць [172]  

 

Податкове регулювання є одним з найбільш динамічних і мобільних 

елементів податкового механізму й сфери державного податкового 

менеджменту, де його основу складає система економічних заходів 

оперативного втручання  

І. В Фокіна [485]  

 

Податкове регулювання економіки, як основний елемент податкового 

механізму, покладено в основу довгострокових стратегічних цілей 

держави, спрямованих на забезпечення економічної стабільності та 

стимулювання економічного зростання  

С. В Онишко,  

[318]  

Податкове регулювання полягає в перерозподілі державними органами 

доходів та фінансових ресурсів з метою забезпечення грошовими 

коштами, фінансовими ресурсами тих осіб, організацій, установ, 

галузей, секторів і сфер економіки, у яких існує доцільна, суспільно 

визнана потреба в ресурсах  

А. Ф Мельник,  

А. Ю Васіна,  

Т. Л. Желюк,  

Т. М. Попович 

[276]  

Податкове регулювання – це діяльність держави у сфері встановлення, 

правового регламентування та організації стягнення податків і 

податкових платежів. Воно передбачає застосування 

диференційованого підходу до оподаткування з метою регулювання 

народногосподарської кон’юнктури, підприємницької активності та 

споживчого попиту, рівня споживання тощо.  

Л.В. Голишевська, 

А.А. Андрущак 

[75] 

Податкове регулювання – це система заходів цілеспрямованого 

економічного і законодавчого впливу держави на учасників 

економічних відносин за допомогою інструментів податкової політики 

з метою досягнення бажаних соціально-економічних результатів.  

Джерело : складено автором 

 

 
 

 



Додаток Г 

Хронологія становлення і розвитку податкової системи України 

Роки Характеристика основних подій 

1 2 

1990 

утворена Податкова служба України у складі Міністерства фінансів. Законодавчо закріплені статут, функції та правові основи 

діяльності податкової служби в Україні. Основне місце в системі податкових органів відводилось державним податковим інспекціям, 

які були утворені на основі відділів державних доходів фінансових органів, підпорядкованих Міністерству фінансів. Новостворена 

державна податкова служба складалась з Головної податкової інспекції України, державних податкових інспекцій в АР Крим, 

областях, районах, містах і районах у містах 

1991 

започатковано становлення вітчизняної системи оподаткування. На законодавчому рівні закріплено принципи побудови системи 

оподаткування в Україні, податки, збори інші обов’язкові платежі (податок на прибуток; податок на прибуток іноземних юридичних 

осіб від діяльності в Українській РСР; податок з обороту; акцизний збір; податок на додану вартість; податок на експорт й імпорт; 

податок на доходи; податок на фонд оплати праці колгоспників; прибутковий податок з громадян: плата за природні ресурси; плата за 

землю: лісовий доход; екологічний податок; державне мито: податок з власників транспортних засобів: мито), а також права, обов’язки 

і відповідальність платників та контролюючі функції податкових органів 

1992 

податкові платежі регламентуються декретами Кабінету міністрів України. Об’єктом оподаткування визнається валовий прибуток 

підприємства. Оподаткування прибутку здійснюється на рівні 30% з пільгами для інвестиційно-інноваційної діяльності. Ставку ПДВ 

встановлено на рівні 28 %, згодом на початку 1993 р. ставку було знижено до 20 %, проте з 15 травня 1993 р. її знову підвищено до 

28%. Ставка прибуткового податку з громадян становила 30 % у 1991-1992 рр., а мінімальна -13% у 1991 р. та 12% у 1992 р. 

1993 

остаточно узаконена система місцевих податків і зборів (збір за паркування автомобілів; ринковий збір; збір за видачу ордера на 

квартиру; збір з власників собак; курортний збір; збір за участь у бігах на іподромі; збір за виграш на бігах; збір з осіб, які беруть 

участь у грі на тоталізаторі на іподромі; податок з реклами; збір за право використання місцевої символіки; збір за право проведення 

кіно- і телезйомок; збір за проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей; комунальний податок; збір за видачу 

дозволу на розміщення об’єктів торгівлі; готельний збір). Ставки прибуткового податку з громадян кілька разів переглядалися, 

внаслідок чого максимальну ставку було підвищено до 60 % (з 1 червня 1993 р.) і до 90 % (1 грудня 1993 р.). При цьому мінімальна 

ставка податку знизилась до 10 % у 1993р. Сформовані чіткі податкові механізми, а також до існуючих податків доданий податок на 

промисел. Удосконалено структуру податкових органів та методи контролю, оскільки з розвитком підприємництва в Україні виникла 

необхідність налагоджувати механізм нарахування і справляння податків 
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1994 

об’єктом оподаткування визначено балансовий прибуток платника податку. Ставка оподаткування прибутку підприємств на рівні 

30%. податковий тягар залишається доволі високим. Відбулося зниження ставки ПДВ до 20%. Запроваджено автоматизований банк 

даних для забезпечення єдиного державного обліку фізичних осіб, які зобов’язані сплачувати податки і збори (обов’язкові платежі) до 

бюджетів та державних цільових фондів, на підставі чого громадяни отримують ідентифікаційний номер. Запроваджено марки 

акцизного збору для контролю за виробництвом і реалізацією алкогольних та тютюнових виробів 

1996 

у зв’язку із значним ростом кількості суб’єктів господарювання; залученням іноземних інвестицій в економіку; створенням 

іноземних підприємств, що вимагало переходу до світових стандартів в оподаткуванні; збільшенням оподатковуваних оборотів у 

фізичних осіб; необхідністю створення інформаційного простору для державного контролю за товарно-грошовими потоками; значним 

ростом заборгованості по платежах до бюджету, неконтрольованим вивозом капіталу за кордон, високим рівнем тінізації економіки 

податкова служба не могла сповна виконувати покладені на неї функції. Відбувається реформування податкової служби України, вихід 

державної податкової адміністрації зі складу Міністерства фінансів, визнання центральним органом виконавчої влади, а податкові 

адміністрації в областях, районах, містах і районах у містах - самостійними одиницями, які не входять до складу місцевих державних 

адміністрацій, а також створення податкової поліції на основі підрозділів з боротьби із кримінальним приховуванням прибутків від 

оподаткування Міністерства внутрішніх справ України та працівників підрозділів податкових розслідувань  

1997 

проведене чітке розмежування загальнодержавних податків і зборів (19) від місцевих податків (2) та зборів (14). Об’єктом 

оподаткування податком на прибуток підприємств стає прибуток, який визначається шляхом зменшення суми скоригованого валового 

доходу звітного періоду на суму валових витрат платника податку і суму амортизаційних відрахувань 

1998 

запроваджено альтернативні системи оподаткування. Встановлюються суб’єкти, щодо яких застосовується спрощена система 

оподаткування, право суб’єктів малого підприємництва самостійно обирати спосіб оподаткування доходів єдиним податком шляхом 

отримання свідоцтва про сплату єдиного податку, зазначається можливість застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та 

звітності для суб’єктів малого підприємництва поряд з чинною системою оподаткування, обліку та звітності, передбаченою 

законодавством, на вибір суб’єкта малого підприємництва тощо. Встановлюється механізм справляння фіксованого 

сільськогосподарського податку, що сплачується сільськогосподарськими товаровиробниками у грошовій формі. Відбулась остаточна 

легітимізація податкової служби в Україні, таким чином, до її складу увійшли: 

Державна податкова адміністрація України: 

 державні податкові адміністрації в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі; 

 державні податкові інспекції в районах, містах, районах у містах. 

Підрозділ податкової поліції почав називатися податковою міліцією 

1999 для підготовки фахівців галузі створений відомчий вищий навчальний заклад 
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2000 

встановлено порядок погашення податкових зобов’язань, нарахування і сплати пені, визначено процедуру оскарження дій органів 

стягнення та регламентовано дії податкових органів. Розпочато підготовку та впровадження Програми модернізації державної 

податкової служби та у складі Державної податкової служби утворено Департамент розвитку та модернізації державної податкової 

служби 

2001 

для реалізації державної політики у сфері виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, підвищення 

ефективності контролю в цін сфері, збільшення надходжень до бюджету у складі Державної податкової адміністрації України утворено 

Департамент з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів як самостійний 

функціональний підрозділ. У складі державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та 

Севастополі утворені регіональні управління цього департаменту. 3 метою вдосконалення роботи щодо боротьби з відмиванням 

доходів, одержаних злочинним шляхом, створення комплексної системи державного контролю за сумнівними операціями, що 

здійснюються суб’єктами підприємницької діяльності у складі ДПА України розпочинає функціонувати Департамент боротьби з 

відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом 

2002 

запроваджено єдину ставку податку з доходів фізичних осіб – 13 %. застосування податкового кредиту, податкові соціальні пільги, 

новий порядок перераховування податку до бюджету. Також надзвичайно важливим стало встановлення права платника податку на 

податковий кредит за наслідками звітного податкового року 

2004 відбулася низка змін у напрямі зменшення податкового тягаря, зокрема зменшено ставку податку на прибуток підприємств до 25% 

2007 

для поліпшення обслуговування платників податків з використанням сучасних технологій у складі ДПА України утворено 

Інформаційно-довідковий департамент державної податкової служби. Було створено єдину базу податкових знань, яка охоплює 

уніфіковані й офіційно затверджені відповіді на всі запитання, що виникають при нарахуванні й сплаті податків. 3 метою виконання 

завдань і функцій щодо запобігання, виявлення, припинення корупційних правопорушень з боку працівників органів державної 

податкової служби України забезпечення безпеки діяльності працівників органів державної податкової служби та їх захисту від 

протиправних посягань під час виконання службових обов’язків на базі Управління по боротьбі з корупцією в органах державної 

податкової служби утворено Управління внутрішньої безпеки. Департамент з питань адміністрування акцизного збору і контролю за 

виробництвом та обігом підакцизних товарів у січні 2007 року реорганізований у Департамент контролю за виробництвом та обігом 

спирту, алкогольних напоїв 

2008 
з метою зниження обсягів вилучення коштів з обороту суб’єктів підприємницької діяльності прийнято низку заходів зі своєчасного 

відшкодування ПДВ 

2010 

розпочато реорганізацію Державної податкової адміністрації України у Державну податкову службу України та затверджено склад 

комісії з проведення реорганізації Державної податкової адміністрації України Відбулась кодифікація податкового законодавства, 

скасовано низку малоефективних податкових форм 
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2015 

зменшення кількості податків за рахунок їх групування, запропоновано нові правила подання звітності, уточнено вимоги до 

письмового запиту про подання інформації, встановлено новий вид штрафних санкцій за неподання, подання з порушенням 

встановлених строків, подання не у повному обсязі з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми 

отриманої оплати від фізичних осіб за товари (робота, послуги). Скасовано збір за першу реєстрацію транспортного засобу; рентну 

штату за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами транзитне 

транспортування трубопроводами природного газу та аміаку через територію України; плату за користування надрами: плату за землю; 

збір за користування радіочастотним ресурсом; збір за спеціальне використання води; збір за спеціальне використання лісових ресурсів: 

фіксований сільськогосподарський податок; збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства; збір у вигляді цільової надбавки 

до чинного тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії виробленої кваліфікованими когенераційними установками; 

збір у вигляді цільової надбавки до чинного тарифу на природний газ 

2016 зміни до систем оподаткування, у яких відсутній закон про оптимізацію соціальних видатків 

 
Джерело : складено автором 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток Д 

Принципи оподаткування в податковому законодавстві України 

За Законом України «Про систему 

оподаткування» 

За Податковим кодексом 

України 
Коментарі 

1 2 3 

1. Стимулювання науково-технічного прогресу, 

технологічного оновлення виробництва, виходу 

вітчизняного товаровиробника на світовий ринок 

високотехнологічної продукції 

відсутній 
У Податковому кодексі відсутні стимули інноваційної активності, що не зацікавлює 

суб'єктів підприємництва до збільшення витрат на інновації 

2. Стимулювання підприємницької виробничої 

діяльності та інвестиційної активності 
відсутній 

У Податковому кодексі відсутні стимули інвестиційної активності для суб'єктів 

господарювання України та іноземних інвесторів 

3. Обов'язковість 1. Загальність 
Сутність принципів майже однакова, але принцип «обов'язковість» більше відображає 

зміст вимог до платників податків 

4. Рівнозначність і пропорційність відсутній 

Даний принцип звужує можливості держави щодо оподаткування в першу чергу 

юридичних осіб (особливо за прогресивною шкалою), тому відсутність цього 

принципу в Податковому кодексі доволі логічна 

5. Рівність, недопущення будь-яких проявів 

податкової дискримінації 

2. Рівність усіх платників 

перед законом, недопущення 

будь-яких проявів податкової 

дискримінації 

У Податковому кодексі більш детально розкрито сутність принципу, а сам принцип не 

змінено 

6. Соціальна справедливість 3. Соціальна справедливість 

Принцип в обох законодавчих актах, не зважаючи на різні трактування, майже не 

реалізується, оскільки в Україні відсутній реальний неоподатковуваний мінімум 

доходів громадян 

7. Стабільність 4. Стабільність 

Даний принцип в обох законодавчих актах порушується, оскільки зміни до 

податкового законодавства носять перманентний 

характер 

8. Економічна обґрунтованість 5. Економічність 
Безумовно, встановлення податків залежить від економічної ситуації в країні та має 

постійно враховувати зміни макроекономічних показників 

9. Рівномірність сплати 
6. Рівномірність та зручність 

сплати 

Практика оподаткування показує, що принцип не реалізується в основному через 

наявність авансових платежів, що е «податковим нонсенсом», оскільки сплата йде не за 

результат діяльності, а за можливість його отримати 

10. Компетенція відсутній 

Даний принцип має бути видозмінено, оскільки Україна взяла шлях на 

децентралізацію, і тому не тільки Верховна Рада України може мати податкові 
повноваження, але й органи місцевого самоврядування 
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11. Єдиний підхід 7. Єдиний підхід 
Забезпечення єдиного підходу до побудови системи оподаткування має стати одним із 

ключових завдань податкової реформи в Україні 

12. Доступність відсутній 

Наслідки відсутності даного принципу в Податковому кодексі України можна 

побачити в кількості запитань, на які постійно відповідають Міністерство фінансів 

України та органи ДФС різного рівня 

Відсутній 

8. Невідворотність настання 

визначеної законом 

відповідальності 

Наявність даного принципу пояснюється необхідністю попередження платників 

податків щодо наслідків їх неправомірних дій у сфері оподаткування 

Відсутній 9. фіскальна достатність 
Даний принцип може бути виключено, оскільки його сутність значною мірою 

перетинається зі змістом принципу «економічність» 

Відсутній 
10. Нейтральність 

оподаткування 

Даний принцип може бути виключено, оскільки так чи інакше податки впливають на 

конкурентоспроможність суб'єктів господарювання 

Відсутній 
11. Презумпція правомірності 

рішень платника податку 

Принцип, який підтверджує незрозумілість українського податкового законодавства, 

оскільки передбачає різне трактування однієї норми законодавства 

 
Джерело : складено на основі [360; 380] 

 

 



 

 

 

 

Додаток Е 

Принципи оподаткування в країнах колишнього СРСР [447]  

Країна 

Принципи оподаткування 

О
б
о
в
'я

зк
о
в
іс

ть
 

З
аг

ал
ь
н

іс
ть

 

С
п

р
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л
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ть
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ть
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ть
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ть
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ть
 

Е
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ть
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П
р
о
п
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р
ц
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іс
ть

 

Н
ей

тр
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ь
н

іс
ть

 

Азербайджан - + + + + - - + + - - + - - - - - - - 

Вірменія - + + - - - - - - + - - - - - - - - - 

Білорусь + - + + + - - + - - - - - - - - - - - 

Грузія + + + + - - - - - - - - - - - - - - - 

Казахстан + + + + - - - - - - + - - - - - - - - 

Киргизстан + - + + - - - - - - + - - - - - - - - 

Молдова - - + + - - - - - + - - - - + - - - - 

Таджикистан + + + + + - - + + - - - - - - - - - - 

Російська федерація + - - - + - - - - - - - - - - - - - - 

Туркменістан + + - - + - - - - - - - - - - - - - - 

Узбекистан + + + - + - - - - - - - - - - - - - - 



 

 

 

 

Додаток Ж 
 

Економіка

Е

Макроекономіка

Н

Економіка суспільного сектору

О

Економіка 

розвитку

К

Законодавство і 

економіка

Q

Економіка 

природних 

ресурсів, 

екологія і 

сільське 

господарство

Е6

Макроеконо-

мічні аспекти 

публічних 

фінансів

О2

Політика і 

планування 

розвитку

К3

Інші розділи 

законодавства

Q5

Економіка 

природокорис-

тування

Н2

Податки, 

субсидії, 

державні 

доходи

Н3

Фіскальна політика і 

вибір економічних 

агентів

Е62

Фіскальна 

політика

Н31

Домогос-

подарства

Н32

Фірми

О23

Фіскальна і 

монетарна 

політика в 

економічному 

розвитку

К34

Податкове 

законодавство

Q58

Державна 

політика

Н21

Ефективність і 

оптимальне 

оподаткування

Н22

Податковий 

вплив

Н23

Перерозподільчі 

ефекти та 

екстерналії

Н24

Оподаткування 

фізичних осіб

Н25

Оподаткування 

фірм

Н26

Ухилення від 

сплати податків

 

Класифікація напрямів дослідження теоретичних аспектів оподаткування  

Джерело : складено автором 



 

 

 

 

Додаток З 

Узагальнення зарубіжного досвіду використання методів DEA аналізу для оцінки ефективності фіскальних 

органів 

№ 

з/п 
Автори 

дослідження, рік 

Об’єкт дослідження, 

період 
Вхідні/вихідні параметри 

1 Thirtle C, 

Shankar B., 

2000 

[626] 

15 штатів Індії, 

використано 

інформацію за 13 

років, з 1980/81 до 

1992/93 

Вхідні параметри: 

- валовий регіональний продукт; 

- витрати на збір податків; 

- частка сільського господарства у валовому регіональному продукті; 

- індекс бідності; 
Вихідні параметри: 

- податкові надходження; 

2 Gonzales M.X., 

Miles D., 

2000 

[568] 

15 регіональних 

податкових офісів 

Іспанії, використано 

інформацію за 1995 

рік 

Вхідні параметри: 

- частка кількості податкових інспекторів в загальній кількості працівників податкових 

офісів; 
Вихідні параметри: 

- кількість хвилин на перевірку одної податкової декларації; 

- борг по донарахованих сумах податків з розрахунку на одну декларацію. 

3 W. Moesen,  

A. Persoon, 

2002 

[598] 

289 регіональних 

податкових офісів 

Бельгії, 

відповідальних за 

адміністрування 

персонального 

податку на доходи, 

дані за 1991 рік 

Вхідні параметри: 

- трудові ресурси (задіяний персонал в еквіваленті фактично відпрацьованого робочого 

часу); 

Вихідні параметри: 

- кількість перевірених декларацій на повернення коштів платниками податків – 

найманими працівниками (категорія А); 

- кількість перевірених декларацій категорії А, де збільшено нарахування до бюджету; 

- кількість перевірених декларацій на повернення коштів незалежних професіоналів 

(категорія Б); 

кількість перевірених декларацій категорії Б, де збільшено нарахування до бюджету.  



 

 

 

 

Продовження додатку З 

4 Barros C.P., 

2005 

[524] 

41 податковий офіс 

Португалії, 

використано 

інформацію за 1999-

2002 роки 

Вхідні параметри: 

- зміна операційних витрат на адміністрування, визначені за 100 відсотків у 1999 році; 

- витрати на працю, визначені як відношення загальних витрат на працю на кількість 

працівників; 

Вихідні параметри: 

- зібрано податків; 

- кількість оскаржених рішень податкового офісу; 

5 Barros C.P., 

2006 

[523] 

41 податковий офіс 

Португалії, 

використано 

інформацію за 1999-

2002 роки 

Вхідні параметри: 

- кількість працівників; 

- плата за оренду приміщень податкових офісів; 

- кількість населення на території, що обслуговується податковим офісом; 

Вихідні параметри: 

- зібрано персонального податку з доходів; 

- зібрано корпоративного податку з доходів; 

- зібрано податку з доходу зі спадщини та пожертв; 

- зібрано ПДВ; 

- зібрано гербового податку та інших податків 

- відношення кількості задоволених оскаржень до їх загальної кількості. 

6 Barros C.P., 

2007 

[525] 

41 податковий офіс 

Португалії, 

використано 

інформацію за 1999-

2002 роки 

Вхідні параметри: 

- вартість праці (відношення фонду оплати праці на кількість працівників); 

- вартість капіталу (відношення плати за оренду приміщень податкових офісів на площу 

оренди, тобто вартість оренди за одиницю площі); 

- відношення персонального податку з доходів до кількості населення на території, що 

обслуговується податковим офісом; 

Вихідні параметри: 

- зібрано персонального податку з доходів; 

- зібрано корпоративного податку з доходів; 

- зібрано податку з доходу зі спадщини та пожертв; 

- зібрано ПДВ; 

- зібрано гербового податку та інших податків 

- відношення кількості задоволених оскаржень до їх загальної кількості. 



 

 

 

 

Продовження додатку З 

7 Maria Katharaki 

Marios Tsakas, 

2010 

[585] 

27 податкових 

офісів, інформація за 

2001-2006 роки 

Вхідні параметри: 

- трудові ресурси (кількість працівників податкових офісів); 

- кількість персональних комп’ютерів в кожному офісі; 

- кількість фізичних осіб – платників податків; 

- кількість юридичних осіб – платників податків. 

Вихідні параметри: 

- надходження податку на доходи (прибуток) фізичних осіб; 

- надходження податку на доходи(прибуток) юридичних осіб. 

9 Benadzic, A., 

2012, 

[527] 

17 регіональних 

митниць Хорватії, 

Інформація за 2008 

рік 

Вхідні параметри: 

- трудові ресурси (кількість працівників митниць); 

- витрати на функціонування митниць; 

Вихідні параметри: 

- надходження митних платежів; 

- кількість опрацьованих митних декларацій 

- кількість знайдених порушень; 

10 Maria da 

Conceição 

Sampaio de 

Sousa, 

2012 

[619] 

2902 податкових 

юрисдикції 

(муніципалітета) 

Бразилії, інформація 

за 2004 рік 

Вхідні параметри: 

- трудові ресурси (кількість працівників муніципалітетів); 

- адміністративні видатки; 

Вихідні параметри: 

- надходження місцевих податків, згруповані за видами платежів у три змінних; 

- кількість будівель; 

- кількість фірм та індивідуальних підприємців, що зареєстровані платниками податку на 

будь-які послуги. 

11 James Alm, 

Denvil Duncan, 

2013 

[518] 

30 країн, що входять 

до складу ОЕСР, 

дані за 2005-2009 

роки 

Вхідні параметри: 

- частка ФОП працівників в загальних адміністративних витратах; 

- частка витрат на ІТ в загальних адміністративних витратах. 

Вихідні параметри: 

- загальні податкові надходження; 

- надходження індивідуального податку на доходи; 

- надходження корпоративного податку на доходи; 

- надходження податку на додану вартість*. 

*також використовувались різні варіації групування наведених вище податків. 



 

 

 

 

Продовження додатку З 

12 González, P.E.B., 

Rubio E.V., 

2013, 

[568] 

14 регіональних 

податкових офісів 

Іспанії, інформація 

за 2008 рік 

Вхідні параметри: 

- кількість працівників; 

- витрати податкового офісу на товари і послуги; 

- кількість перевірених декларацій 

Вихідні параметри: 

- донараховані в результаті дій податкового офісу податки. 

13 Marios Tsakas 

and Maria 

Katharaki, 

2014, 

[629] 

35 податкових офісів 

Греції, інформація за 

2001-2006 роки 

Вхідні параметри: 

- трудові ресурси (кількість працівників податкових офісів); 

- кількість персональних комп’ютерів в кожному офісі; 

- кількість фізичних осіб – платників податків; 

- кількість юридичних осіб – платників податків. 

Вихідні параметри: 

- надходження податку на доходи (прибуток) фізичних осіб; 

- надходження податку на доходи(прибуток) юридичних осіб. 

14 Fuentes, R., 

Lillo-Bañuls, A., 

2014, 

[566] 

30 податкових офісів 

провінції Аліканте,  

Іспанія, інформація 

за 2004-2006 роки 

Вхідні параметри: 

- трудові ресурси (кількість працівників податкових офісів); 

- площа офісу у кв.м.; 
Вихідні параметри: 

- кількість податкових декларацій; 

- кількість платників податків, яким надавалися послуги відповідним офісом. 

15 Fuentes R., 

2014 [565] 

30 податкових офісів 

провінції Аліканте,  

Іспанія, інформація 

за 2004-2006 роки 

16 Gordana Savić, 

Aleksandar 

Dragojlović, 

Mirko Vujošević, 

Milojko Arsić 

and Milan Martić, 

2015 

[609] 

13 европейських 

країн: Болгарія, 

Чехія,Угорщина, 

Сербія, Словаччина, 

Словенія, Латвія, 

Литва, Фінляндія, 

Естонія, 

Ірландія,Португалія 

та Іспанія, дані за 

2012 рік 

Вхідні параметри: 

- відношення загальних витрат на податкове адміністрування до чистого збору податків; 

- кількість податкових платежів; 

- час на виконання податкових зобов’язань. 

Вихідні параметри: 

- відношення зібраних податків до теоретичної (потенційної) податкової бази; 

- відношення надходжень внаслідок здійснення фіскальних заходів до загальної величини 

надходжень. 



 

 

 

 

Продовження додатку З 

17 Førsund, Finn R., 

Dag Fjeld 

Edvardsen, and 

Sverre AC 

Kittelsen, 

2015, 

[561] 

89 податкових 

офісів Норвегії, 

інформація за 2002-

2004 роки 

Вхідні параметри: 

- загальні витрати на функціонування офісу; 

Вихідні параметри: 

- кількість населення, що змінили місце проживання протягом року, включаючи 

імміграцію та еміграцію; 

- кількість помилок, виявлених підчас перевірок реєстрації місцезнаходження; 

- кількість податкових декларацій від працюючих та пенсіонерів; 

- кількість скарг на оцінювання податковим офісом об’єктів оподаткування; 

- кількість декларацій від некорпоративного бізнесу; 

- кількість декларацій від корпоративного бізнесу 

18 Kyriacou, A., 

Muinello-Gallo, L.,  

Roca-Sagales, O., 

2016, 

[588] 

28 країн ОЕСД, 

інформація за 

період 1995-2010 

років 

Вхідні параметри: 

- доля у ВВП загальних публічних витрат; 

- доля у ВВП загальної суми податків; 
Вихідні параметри: 

- різниця між коефіцієнтом Джині для ринку та чистого доходу (абсолютна величина); 

- різниця між коефіцієнтом Джині для ринку та чистого доходу, зважена на коефіцієнт 

Джині для ринкового доходу (відносна величина). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Додаток И 

Динаміка ставок податків на прибуток корпорацій та на доходи фізичних 

осіб у країнах ЄС протягом 2000 – 2014 рр. [429] 

 

Країни 

Податок на прибуток 

корпорацій 

Податок на доходи фізичних осіб 

(максимальні ставки) 

2000 p., 

% 

2014 p., 

% 

Зміна (+, –), 

в п.п. 

2000 p., 

% 

2014 p., 

% 

Зміна (+, –), 

в п.п. 

Бельгія 40,2 34,0 –6,2 60,6 53,7 –6,9 

Болгарія 32,5 10,0 –22,5 40,0 10,0 –30,0 

Чехія 31,0 19,0 –12,0 32,0 22,0 –10,0 

Данія 32,0 24,5 –7,5 62,9 55,6 –7,3 

Німеччина 51,6 30,2 –21,4 53,8 47,5 –6,3 

Естонія 26,0 21,0 –5,0 26,0 21,0 –5,0 

Ірландія 24,0 12,5 –11,5 44,0 48,0 +4,0 

Греція 40,0 26,0 –14,0 45,0 46,0 +1,0 

Іспанія 35,0 30,0 –5,0 48,0 52,0 +4,0 

Франція 37,8 38,0 +0,2 59,0 50,3 –8,7 

Хорватія 35,0 20,0 –15,0 41,3 47,2 +5,9 

Італія 41,3 31,4 –9,9 45,9 47,9 +2,0 

Кіпр 29,0 12,5 –16,5 40,0 35,0 –5,0 

Латвія 25,0 15,0 –10,0 25,0 24,0 –1,0 

Литва 24,0 15,0 –9,0 33,0 15,0 –18,0 

Люксембург 37,5 29,2 –8,3 47,2 43,6 –3,6 

Угорщина 19,6 20,6 +1,0 44,0 16,0 –28,0 

Мальта 35,0 35,0 0 35,0 35,0 0 

Нідерланди 35,0 25,0 –10,0 60,0 52,0 –8,0 

Австрія 34,0 25,0 –9,0 50,0 50,0 0 

Польща 30,0 19,0 –11,0 40,0 32,0 –8,0 

Португалія 35,2 31,5 –3,7 40,0 56,5 +16,5 

Румунія 25,0 16,0 –9,0 40,0 16,0 –24,0 

Словенія 25,0 17,0 –8,0 50,0 50,0 0 

Славаччина 29,0 22,0 –7,0 42,0 25,0 –17,0 

Фінляндія 29,0 24,5 –4,5 54,0 51,5 –2,5 

Швеція 28,0 22,0 –6,0 51,5 56,9 +5,4 

Великобританія 30,0 21,0 –12,0 40,0 45,0 +5,0 

ЄС-15 35,4 27,0 –8,4 50,8 50,4 –0,4 

ЄС-13 28,2 18,6 –9,6 37,6 26,8 –10,8 

ЄС-11 

(постсоціалісти

чні країни) 

27,5 17,7 –9,8 37,6 25,3 –12,3 



 

 

 

 

Додаток К 

Частка податків у ВВП у країнах ЄС у 2000 і 2012 рр., %[429] 

Країни 
ПДФО 

Податок 

 на 

прибуток 

ПДВ 

Акциз на 

 алкоголь і 

тютюн 

Періодичні 

податки  

на нерухоме 

майно 

Екологічні 

 податки 

Прямі  

податки 

Непрямі 

 податки 

Загальна  

сума 

податків 

2000 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012 

Бельгія 13,2 12,7 3,2 3,1 7,2 7,2 0,8 0,7 1,2 1,3 2,4 2,2 17,5 17,4 13,6 13,4 31,2 30,8 

Болгарія 4 3 2,7 1,9 8,3 9,4 1,4 2,6 0,1 0,3 2,7 2,8 6,9 5,3 13,8 15,4 20,7 20,7 

Чехія 4,4 3,8 3,3 3,3 6,2 7,2 1,1 1,7 0,2 0,2 2,4 2,4 7,9 7,2 10,8 12,3 18,8 19,4 

Данія 25,6 24,5 3,3 3 9,6 10 0,9 0,7 1,7 2,1 4,7 3,9 30,5 30,6 17,2 16,9 47,6 47,2 

Німеччина 9,5 8,8 2,9 2,7 6,8 7,3 0,7 0,7 0,4 0,5 2,4 2,2 13 12,1 11,3 11,4 24,2 23,6 

Естонія 6,8 5,3 0,9 1,4 8,4 8,7 1,6 2,1 0,4 0,3 1,7 2,8 7,7 6,8 12,3 14,2 20,1 21 

Ірландія 9,4 9,7 3,8 2,4 7,2 6,2 1,8 1,2 0,6 0,9 2,8 2,5 13,6 13,1 13,5 11,2 27,1 24,3 

Греція 5 6,9 4,1 1,1 7,2 7,1 1,5 1,5 0,3 1,4 2,3 2,9 10 10,2 14,2 12,7 24,1 22,9 

Іспанія 6,7 7,7 3,1 2,2 6,2 5,5 0,9 0,9 0,7 1,2 2,2 1,6 10,6 10,6 12 10,7 22,1 20,6 

Франція 8,4 8,5 2,8 2,3 7,4 7 0,8 0,7 1,6 2,4 2,2 1,8 12,5 12,4 15,8 15,7 28,1 27,9 

Хорватія — 3,7 — 2 — 12,3 — 1,4 — 0 — 3,2 — 6,1 — 18,2 — 24,3 

Італія 11,4 12,2 2,4 2,3 6,5 6,1 0,7 0,8 0,8 1,6 3,2 3 14,4 15,2 15,1 15,2 29,5 30,4 

Кіпр 3,7 4 6,2 6,3 5,5 8,9 0,8 1,4 0,4 0,5 2,7 2,7 11,2 11,1 12,2 15 23,3 26,1 

Латвія 5,6 5,7 1,6 1,6 7,1 7,1 1,4 1,3 0,9 0,8 2,4 2,4 7,3 7,7 12,4 11,8 19,7 19,5 

Литва 7,7 3,5 0,7 1,3 7,5 7,7 1,2 1,3 0,5 0,3 2,5 1,7 8,4 4,9 12,6 11,4 20,7 16,2 

Люксембург 7,2 8,6 7 5,3 5,6 7,1 2,1 1,3 0,1 0,1 2,8 2,4 15 14,8 14 13 29,1 27,8 

Угорщина 7,3 5,4 2,2 1,3 8,9 9,4 1,2 1,5 0,2 0,4 3 2,5 9,9 7,5 16,6 18,5 26,5 26 

Мальта 4,8 6,7 3,5 6,3 5,7 7,8 1,1 1,3 0 0 3,6 3 9 13,9 12 13,7 21 27,6 

Нідерланди 6 7,7 4,3 2,1 6,9 7 0,5 0,5 0,5 0,7 3,8 3,6 12 11,2 12,5 11,9 24,5 23 

Австрія 10 10,1 2,2 2,4 8,1 8 0,8 0,6 0,2 0,2 2,4 2,4 13,2 13,4 15,2 14,8 28,3 28,2 

Польща 4,4 4,6 2,4 2,1 6,9 7,3 1,7 1,8 1,1 1,2 2,1 2,5 7,2 7,2 12,6 13,1 19,6 20,2 

Португалія 5,3 5,9 3,7 2,8 7,6 8,5 1 1 0,4 0,7 2,6 2,2 9,6 9,4 13,5 13,9 23,1 23,3 

Румунія 3,5 3,5 3 2,2 6,5 8,5 0 1,8 0,5 0,6 3,4 1,9 7 6,1 12,2 13,4 19,1 19,5 

 



 

 

 

 

Продовження додатку К 

 

Країни 
ПДФО 

Податок 

 на 

прибуток 

ПДВ 

Акциз на 

 алкоголь і 

тютюн 

Періодичні 

податки  

на нерухоме 

майно 

Екологічні 

 податки 

Прямі  

податки 

Непрямі 

 податки 

Загальна  

сума 

податків 

2000 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012 

Словенія 5,6 5,8 1,2 1,3 8,6 8,2 0,8 1,5 0,4 0,5 2,9 3,8 7,4 7,8 15,7 14,6 23,1 22,4 

Славаччина 3,4 2,6 2,6 2,4 7 6,1 1,2 1,3 0,4 0,4 2,2 1,8 7,4 5,6 12,5 10,2 19,9 15,8 

Фінляндія 14,5 13 5,9 2,2 8,2 9,2 1,4 1,1 0,4 0,7 3,1 3,1 21,4 16,3 13,9 14,7 35,3 31 

Швеція 18,1 15,2 3,8 2,9 8,6 9,3 0,8 0,7 1 0,8 2,8 2,5 22,6 18,3 16,4 18,7 39 37 

Великобританія 10,7 9,6 3,5 2,9 6,5 7,3 1,4 1,3 3,1 3,4 3 2,6 16,5 15,1 13,7 13,7 30,2 28,8 

ЄС-15 10,7 10,7 3,7 2,6 7,3 7,5 1,1 0,9 0,9 1,2 2,8 2,6 15,5 14,7 14,1 13,9 29,6 28,5 

ЄС-13 5,1 4,4 2,5 2,6 7,2 8,4 1,1 1,6 0,4 0,4 2,6 2,6 8,1 7,5 13 14 21 21,4 

ЄС-11 

(постсоціалістичні 

країни) 

5,3 4,3 2,1 1,9 7,5 8,4 1,2 1,7 0,5 0,5 2,5 2,5 7,7 6,6 13,2 13,9 20,8 20,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Додаток Л 

Структура доходів місцевих бюджетів за 2006–2016 роки [330] 

 

 



 

 

 

 

Додаток М 

Таблиця 1 – Показники для розрахунку відносної ефективності 

контрольно-перевірочних заходів органів ДФСУ за 2015 рік  

Показник 

Входи Виходи 
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о
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ж
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в
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Центральний офіс 561 215 2096 3642,6 0,41% 

ДФС в Вінницькій області 706 107 1323 323,1 1,00% 

ДФС в Волинській області 556 63 819 640,4 3,01% 

ДФС у Дніпропетровській 

області 2153 367 3205 373,1 1,28% 

ДФС у Донецькій області 242 265 4623 653,6 0,78% 

ДФС у Житомирській 

області 355 78 1184 538,2 0,87% 

ДФС у Закарпатській 

області 366 52 919 371,8 0,96% 

ДФС Запорізькій області 609 152 1755 399,4 1,19% 

ДФС в Івано-Франківській 

області 604 65 1135 844,9 1,07% 

ДФС у Київській області  823 208 1775 577,7 1,29% 

ДФС у Кіровоградській 

області 444 98 983 581,1 1,89% 

ДФС у Луганській області 145 110 1806 16,9 0,07% 

ДФС в Львівській області 1382 163 2232 736,8 2,46% 

ДФС у Миколаївській 

області 450 102 1188 470,7 0,99% 

ДФС  в Одеській області 1446 294 2476 740,2 2,69% 

ДФС в Полтавській області 900 150 1588 535,3 0,75% 

ДФС у Рівненській області 521 60 953 525,7 1,78% 

ДФС у Сумській області  570 89 1232 299,0 0,72% 

ДФС у Тернопільській 

області 546 58 901 282,2 1,25% 

ДФС у Харківській області  1934 283 2795 397,5 0,92% 

ДФС у Херсонській області 486 91 1056 918,5 1,58% 

ДФС у Хмельницькій 

області 642 109 1180 1158,5 2,54% 

ДФС у Черкаській області 661 111 1207 805,2 0,93% 

ДФС у Чернівецькій області 377 52 762 540,8 3,85% 

ДФС у Чернігівській 

області 690 79 762 327,9 1,05% 

ДФС м. Києва 3494 670 4566 1343,2 3,23% 

Джерело: складено автором 

 



 

 

 

 

Продовження додатку М 

Таблиця 2 – Розрахунки відносної суперефективності контрольно-перевірочних заходів органів ДФСУ за 2015 рік 

(вихідний файл за результатами роботи ПЗ Efficiency Management System (EMS) v.1.3.) 

 
DMU Score Benchmarks {S} Perev {I} {S} Revizor {I} {S} AllStuff {I} 

1 F1 big 10 
   

2 F2 57,60% 24 (0,98)  25 (0,02) 22,16 8,98 0 

3 F3 98,27% 1 (0,03)  24 (0,97) 163,46 4,68 0 

4 F4 23,78% 24 (0,86)  25 (0,14) 90,36 31,41 0 

5 F5 102,42% 0 
   

6 F6 92,65% 1 (0,04)  12 (0,24)  24 (0,72) 0 0 33,29 

7 F7 101,92% 2 
   

8 F8 54,69% 12 (0,19)  24 (0,81) 0 20,14 0 

9 F9 104,58% 1 
   

10 F10 45,50% 1 (0,02)  12 (0,02)  24 (0,96) 0 38,7 0 

11 F11 83,85% 1 (0,02)  12 (0,04)  24 (0,95) 0 25,03 0 

12 F12 192,77% 6 
   

13 F13 38,18% 1 (0,06)  9 (0,02)  24 (0,92) 133,96 0 0 

14 F14 76,59% 1 (0,00)  12 (0,14)  24 (0,86) 0 17,81 0 

15 F15 34,24% 1 (0,06)  24 (0,94) 106,26 38,18 0 

16 F16 47,98% 24 (0,98)  25 (0,02) 47,47 19,34 0 

17 F17 86,67% 7 (0,04)  24 (0,96) 74,98 0 57,59 

18 F18 64,75% 12 (0,03)  24 (0,97) 0 3,64 0 

19 F19 89,66% 7 (0,07)  24 (0,93) 113,33 0 34,15 

20 F20 27,26% 24 (0,84)  25 (0,16) 99,29 20,76 0 

21 F21 87,54% 1 (0,12)  24 (0,88) 26,04 7,82 0 

22 F22 87,09% 1 (0,20)  24 (0,80) 145,47 10,47 0 

23 F23 72,55% 1 (0,09)  24 (0,91) 86,88 14,64 0 

24 F24 big 19 
   

25 F25 100,00% 24 (1,00) 313 27 0 

26 F26 big 0 
   

Джерело: складено автором 



 

 

 

 

Продовження додатку М 

Таблиця 3 – Розрахунки відносної суперефективності контрольно-перевірочних заходів органів ДФСУ за 2015 рік з 

урахуванням змін вхідних показників по ГУ ДФС в Запорізькій області (вихідний файл за результатами роботи ПЗ 

Efficiency Management System (EMS) v.1.3.) 

 
DMU Score Benchmarks {S} Perev {I} {S} Revizor {I} {S} AllStaff{I} {S} ResultPer {O} {S} DonarahToRevenue {O} 

1 F1 big 10 
     

2 F2 57,60% 24 (0,98)  25 (0,02) 23,27 9,08 0 213,37 0,03 
3 F3 98,27% 1 (0,03)  24 (0,97) 163,46 4,68 0 0 0,01 
4 F4 23,78% 24 (0,86)  25 (0,14) 89,5 31,34 0 136,88 0,02 
5 F5 102,42% 0 

     
6 F6 92,65% 1 (0,04)  12 (0,24)  24 (0,72) 0 0 33,29 0 0,02 
7 F7 101,92% 3 

     
8 F8 54,69% 12 (0,19)  24 (0,81) 0 20,14 0 42,19 0,02 
9 F9 104,58% 1 

     
10 F10 45,50% 1 (0,02)  12 (0,02)  24 (0,96) 0 38,7 0 0 0,02 
11 F11 83,85% 1 (0,02)  12 (0,04)  24 (0,95) 0 25,03 0 0 0,02 
12 F12 188,15% 7 

     
13 F13 38,18% 1 (0,06)  9 (0,02)  24 (0,92) 133,96 0 0 0 0,01 
14 F14 76,59% 1 (0,00)  12 (0,14)  24 (0,86) 0 17,81 0 0 0,02 
15 F15 34,24% 1 (0,06)  24 (0,94) 106,26 38,18 0 0 0,01 
16 F16 47,98% 24 (0,98)  25 (0,02) 47,32 19,33 0 0,39 0,03 
17 F17 86,67% 7 (0,00)  24 (1,00) 74,55 0 63,76 14,95 0,02 
18 F18 64,75% 12 (0,03)  24 (0,97) 0 3,64 0 223,93 0,03 
19 F19 89,66% 7 (0,07)  24 (0,93) 113,33 0 34,15 246,11 0,02 
20 F20 27,26% 24 (0,86)  25 (0,14) 105,97 21,33 0 113,2 0,03 
21 F21 87,54% 1 (0,12)  24 (0,88) 26,04 7,82 0 0 0,02 
22 F22 87,09% 1 (0,20)  24 (0,80) 145,47 10,47 0 0 0,01 
23 F23 72,55% 1 (0,09)  24 (0,91) 86,88 14,64 0 0 0,03 
24 F24 big 20 

     
25 F25 100,00% 24 (1,00) 313 27 0 212,9 0,03 
26 F26 big 0 

     
27 F27* 99,76% 7 (0,03)  12 (0,19)  24 (0,78) 0 0 0 37,59 0,02 

Примітка: * - додаткова одиниця прийняття рішень з вхідними показниками ГУ ДФС в Запорізькій області, зменшеними на 45 
відсотків та на величини залишків. 
Джерело: складено автором 



 

 

 

 

Додаток Н 

Показники індексів Doing Business протягом 2013 – 2016 років  

Рік Країна 
Schadov 
Economy 

Income Tax 
Rate (%) 

Corporate 
Tax Rate (%) 

Tax Burden 
% of GDP 

Gov’t 
Expenditure 
% of GDP 

Population 
(Millions) 

GDP 
(Billions, 

PPP) 

GDP 
Growth 
Rate (%) 

5 Year GDP 
Growth Rate 

(%) 

GDP per 
Capita 
(PPP) 

Unem-
ployment 

(%) 

Inflation 
(%) 

FDI 
Inflow 

(Millions) 

Public Debt 
(% of GDP) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

2013 Вірменія 39,5 20,00 20,00 19,97 24,43 3,33 17,94 4,40 2,17 5384,09 5,90 7,66 524,63 35,10 

2014 Вірменія 39,8 26,00 20,00 16,70 24,97 3,37 19,65 7,18 1,04 5838,26 19,00 2,51 489,08 39,55 

2015 Вірменія 40,1 26,00 20,00 22,00 23,92 3,29 20,35 3,19 0,31 6190,75 16,00 5,79 369,97 41,90 

2016 Вірменія 40,5 26,00 20,00 23,43 25,37 3,29 24,28 3,43 4,20 7373,53 17,10 3,11 382,84 44,22 

2013 Австрія 7,5 50,00 25,00 41,98 50,50 8,42 352,02 3,11 1,31 41822,00 4,50 3,60 14127,93 72,20 

2014 Австрія 7,8 50,00 25,00 42,10 50,50 8,47 359,02 0,79 0,61 42408,58 4,38 2,58 6315,09 73,72 

2015 Австрія 8,2 50,00 25,00 43,20 51,70 8,48 361,40 0,35 0,37 42596,55 4,80 2,12 11082,65 74,19 

2016 Австрія 7,8 50,00 25,00 42,52 50,86 8,52 395,49 0,34 1,28 46420,13 5,00 1,46 4674,94 86,82 

2013 Бельгія 16,4 50,00 33,00 43,77 53,40 10,95 413,28 1,89 1,01 37736,86 7,40 3,47 89142,36 98,51 

2014 Бельгія 16,1 50,00 33,00 44,00 53,30 11,10 420,31 -0,20 0,43 37883,06 7,34 2,62 -1613,79 99,60 

2015 Бельгія 16,2 50,00 33,00 45,30 54,70 11,16 422,81 0,25 0,26 37880,51 8,60 1,20 -2405,87 99,75 

2016 Бельгія 16,1 50,00 33,00 44,64 54,46 11,20 481,47 1,04 1,11 42973,43 8,50 0,54 -4956,68 105,60 

2013 Болгарія 31,2 10,00 10,00 19,90 34,57 7,43 101,04 1,67 1,75 13597,40 9,60 3,39 1864,49 17,04 

2014 Болгарія 31 10,00 10,00 26,10 34,42 7,25 103,82 0,78 0,67 14311,58 12,38 2,39 1899,39 18,50 

2015 Болгарія 30,6 10,00 10,00 26,50 34,42 7,24 104,95 0,86 -0,39 14499,12 13,10 0,38 1450,39 17,63 

2016 Болгарія 30,2 10,00 10,00 26,30 36,34 7,20 128,63 1,71 1,18 17860,31 11,60 -1,60 1710,31 26,90 

2013 Хорватія 28,4 40,00 20,00 21,40 41,36 4,42 80,33 -0,04 -0,07 18191,68 17,70 2,26 1494,09 45,57 

2014 Хорватія 28 40,00 20,00 32,60 42,50 4,40 78,40 -1,98 -1,88 17810,14 15,00 3,43 1250,57 56,28 

2015 Хорватія 27,7 40,00 20,00 22,60 42,25 4,28 77,88 -1,00 -2,49 18190,91 17,20 2,19 580,12 59,78 

2016 Хорватія 27,1 40,00 20,00 30,40 47,00 4,24 88,49 -0,40 -1,10 20888,82 16,70 -0,21 3451,24 80,93 

2013 Кіпр 25,2 35,00 10,00 26,30 47,38 0,82 23,73 0,50 1,66 29074,13 5,60 3,49 276,33 71,84 

2014 Кіпр 25,7 35,00 10,00 26,50 46,12 0,87 23,61 -2,43 0,21 27085,98 12,13 3,09 848,65 86,21 

2015 Кіпр 24,8 35,00 12,50 25,90 45,95 0,88 22,27 -6,00 -1,74 25265,43 15,70 0,38 533,28 112,01 

2016 Кіпр 24,2 35,00 12,50 31,80 41,90 0,89 27,42 -2,26 -1,67 30769,09 15,60 -0,26 679,00 107,11 

2013 Чехія 15,5 15,00 19,00 34,90 43,40 10,53 284,95 1,66 1,65 27062,24 6,70 1,93 5404,55 41,46 

2014 Чехія 15,3 15,00 19,00 35,30 43,30 10,55 286,95 -1,25 0,30 27190,92 7,03 3,29 10592,49 43,15 

2015 Чехія 15,1 15,00 19,00 35,50 44,50 10,52 286,04 -0,87 -0,45 27200,05 7,00 1,42 4990,44 47,94 

2016 Чехія 14,9 15,00 19,00 34,10 41,92 10,51 314,59 2,02 0,95 29925,13 6,20 0,35 5908,50 41,60 

2013 Данія 13 55,40 25,00 48,20 56,00 5,56 206,59 1,05 -0,58 37151,51 8,00 2,76 14770,77 46,43 

2014 Данія 12,8 56,00 25,00 48,10 57,60 5,58 210,15 -0,57 -0,90 37657,20 7,55 2,41 2883,05 50,10 

2015 Данія 12 56,00 24,50 48,00 57,20 5,59 211,92 0,43 -0,66 37900,46 7,10 0,78 2083,22 45,17 

2016 Данія 11,6 56,00 23,50 48,58 57,08 5,63 249,53 0,99 0,53 44342,66 6,60 0,57 3651,87 42,62 

2013 Естонія 27,6 21,00 21,00 33,95 38,20 1,34 27,31 7,64 -0,46 20379,76 10,10 5,12 257,14 6,04 

2014 Естонія 27,1 21,00 21,00 32,80 38,30 1,34 29,09 3,22 -0,99 21713,22 9,77 4,20 1470,40 8,50 

2015 Естонія 26,2 21,00 21,00 32,50 39,50 1,29 29,77 0,83 0,23 23144,04 8,50 3,52 949,81 11,35 

2016 Естонія 25,4 20,00 20,00 31,84 38,76 1,32 35,62 2,08 3,82 26998,78 7,70 0,50 982,92 9,67 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiikoOGgf3ZAhVFUlAKHfYzDZcQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fedclub.com.ua%2Fanalityka%2Fdoing-business-2018-ukrayina-v-reytyngu-svitovogo-banku-legkosti-vedennya-biznesu&usg=AOvVaw3Lw0C07h4RaJgPZeqWL2Gh


 

 

 

 

Продовження додатку Н 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

2013 Фінляндія 13 30,50 24,50 42,14 54,10 5,40 195,72 2,86 0,65 36235,97 7,90 3,32 53,76 48,56 

2014 Фінляндія 12,9 31,75 24,50 43,40 55,10 5,43 197,48 -0,21 -0,56 36395,01 7,68 3,16 -1805,62 53,34 

2015 Фінляндія 12,4 31,80 20,00 44,10 56,70 5,45 194,16 -1,38 -1,04 35616,55 8,10 2,22 -1064,85 57,04 

2016 Фінляндія 12 31,80 20,00 44,00 57,50 5,48 221,04 -0,11 0,54 40346,97 8,60 1,21 18624,68 59,63 

2013 Франція 9,9 41,00 34,43 42,86 56,10 63,09 2217,90 1,72 0,48 35156,45 10,60 2,29 40945,01 86,26 

2014 Франція 10,8 45,00 34,30 44,20 56,10 63,41 2254,07 0,03 0,02 35547,96 10,23 1,98 25093,35 90,29 

2015 Франція 12,3 45,00 34,30 45,30 57,00 63,66 2278,00 0,27 0,16 35784,00 10,50 0,99 4875,46 93,88 

2016 Франція 12,6 45,00 34,30 45,04 57,00 63,92 2580,75 0,36 1,01 40374,53 9,90 0,62 15191,12 95,14 

2013 Німеччина 12,1 47,50 15,80 36,31 45,70 81,78 3099,08 3,06 1,09 37896,95 5,50 2,48 40402,08 81,51 

2014 Німеччина 11,6 47,50 15,80 37,10 45,40 81,92 3197,07 0,87 0,69 39028,39 5,46 2,14 6564,54 81,96 

2015 Німеччина 11,2 47,50 15,80 37,60 44,70 80,80 3232,55 0,54 0,67 40006,74 5,30 1,60 26720,79 78,06 

2016 Німеччина 10,8 47,50 15,80 36,68 44,25 81,10 3721,55 1,61 2,00 45888,42 5,00 0,79 1830,89 73,11 

2013 Греція 23,6 45,00 20,00 30,94 50,10 11,19 294,34 -6,86 -2,20 26293,95 24,40 3,10 1822,91 160,81 

2014 Греція 23,3 42,00 26,00 31,20 51,90 11,30 276,88 -6,38 -4,39 24505,04 24,24 1,04 2944,90 158,55 

2015 Греція 22,4 42,00 26,00 33,80 58,50 11,06 265,63 -3,86 -5,22 24011,96 27,60 -0,92 2566,52 173,81 

2016 Греція 22 42,00 26,00 33,51 60,15 10,99 284,26 0,77 -4,80 25858,77 26,30 -1,43 2171,60 177,19 

2013 Угорщина 22,1 16,00 19,00 37,62 48,40 9,99 195,64 1,70 -0,62 19591,40 10,70 3,90 4697,59 80,45 

2014 Угорщина 21,6 16,00 19,00 35,70 49,40 9,96 195,63 -1,66 -0,99 19637,59 11,00 5,70 13468,96 79,00 

2015 Угорщина 21,9 16,00 19,00 38,90 49,70 9,88 198,22 1,11 -0,99 20065,08 10,50 1,73 3091,06 79,23 

2016 Угорщина 22,2 16,00 19,00 38,92 49,45 9,88 246,35 3,64 1,26 24942,16 7,80 -0,30 4039,38 76,89 

2013 Ірландія 12,2 41,00 12,50 27,99 48,70 4,58 181,60 0,71 -0,98 39638,60 15,00 1,14 13102,01 104,95 

2014 Ірландія 11,8 41,00 12,50 27,60 48,10 4,59 192,22 0,94 -1,22 41920,73 14,67 1,92 29317,97 117,12 

2015 Ірландія 11,3 41,00 12,50 28,30 42,60 4,78 188,88 -0,34 -1,13 39547,35 13,60 0,51 35519,72 122,82 

2016 Ірландія 10,8 41,00 12,50 28,29 40,68 4,61 226,77 4,78 1,43 49194,77 11,60 0,31 7697,71 109,46 

2013 Італія 21,1 43,00 27,50 42,99 49,90 60,63 1846,95 0,43 -0,58 30464,43 10,70 2,90 29059,37 120,11 

2014 Італія 20,8 43,00 27,50 42,90 49,80 60,82 1832,92 -2,37 -1,42 30136,38 10,63 3,30 9624,90 126,98 

2015 Італія 20,6 43,00 27,50 44,40 50,60 59,69 1807,83 -1,85 -1,54 30289,42 12,20 1,28 16507,80 132,53 

2016 Італія 20,2 43,00 27,50 42,64 50,96 59,96 2127,74 -0,42 -0,52 35486,17 12,50 0,22 11450,82 132,11 

2013 Латвія 25,5 25,00 15,00 26,70 39,34 2,23 34,92 5,47 -1,72 15662,38 15,40 4,22 1562,15 37,77 

2014 Латвія 24,7 24,00 15,00 27,20 38,79 2,04 37,27 5,58 -2,57 18254,66 14,94 2,29 987,61 36,42 

2015 Латвія 23,6 24,00 15,00 27,60 36,87 2,04 38,92 4,11 -1,29 19119,51 10,90 0,01 808,35 32,06 

2016 Латвія 22,9 23,00 15,00 27,70 37,24 2,03 48,19 2,36 2,71 23706,56 10,00 0,69 473,53 37,79 

2013 Литва 28 15,00 15,00 16,50 39,32 3,27 61,61 5,87 0,66 18856,19 15,40 4,12 1217,14 38,96 

2014 Литва 27,1 15,00 15,00 16,00 38,32 3,01 65,01 3,62 -0,49 21615,34 13,25 3,17 835,14 39,59 

2015 Литва 25,8 15,00 15,00 16,00 35,90 2,97 67,60 3,25 -0,36 22747,21 12,10 1,16 531,12 39,31 

2016 Литва 24,9 15,00 15,00 16,00 34,72 2,94 79,63 2,93 3,55 27051,09 11,30 0,24 217,14 37,71 

2013 Люксембург 8 41,00 21,84 36,67 42,00 0,51 41,22 1,00 1,08 80119,08 5,20 3,41 17530,15 20,85 

2014 Люксембург 8,1 43,60 21,00 37,10 41,80 0,53 42,23 0,11 -0,06 79785,04 5,96 2,89 27877,72 21,14 

2015 Люксембург 8,3 43,60 21,00 37,80 43,90 0,54 42,63 1,96 0,20 78669,78 5,70 1,70 30075,37 22,87 

2016 Люксембург 8,4 43,60 21,00 39,34 43,57 0,56 51,41 2,91 2,50 92048,55 6,10 0,70 7087,05 24,61 



 

 

 

 

Продовження додатку Н 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

2013 Мальта 24,3 35,00 35,00 37,80 43,17 0,42 10,76 2,06 1,99 25428,08 6,40 2,43 538,51 70,94 

2014 Мальта 24 35,00 35,00 34,40 41,97 0,42 11,26 0,82 1,30 27022,36 6,30 3,23 157,20 72,54 

2015 Мальта 24,3 35,00 35,00 35,20 43,07 0,42 11,62 2,40 1,08 27840,15 6,50 0,98 -2099,76 71,72 

2016 Мальта 24 35,00 35,00 34,00 42,22 0,43 14,13 3,55 2,91 33215,60 5,90 0,77 9278,88 68,13 

2013 Нідерланди 9,1 52,00 25,00 38,20 50,10 16,69 704,03 1,27 1,00 42183,00 5,30 2,48 17129,37 66,23 

2014 Нідерланди 9,2 52,00 25,00 38,70 49,80 16,76 706,96 -0,88 -0,05 42193,69 5,31 2,82 -244,12 71,74 

2015 Нідерланди 9 52,00 25,00 38,60 50,40 16,80 700,53 -0,81 -0,67 41710,70 6,70 2,56 24388,87 74,91 

2016 Нідерланди 8,8 52,00 25,00 37,40 46,78 16,86 798,59 0,88 0,26 47354,53 6,90 0,32 30253,29 68,31 

2013 Норвегія 13,6 47,80 28,00 42,82 44,60 4,97 265,91 1,69 0,66 53470,70 3,00 1,30 3568,85 49,61 

2014 Норвегія 13,1 47,80 28,00 43,20 43,90 5,04 277,14 2,99 0,64 55008,77 3,22 0,71 12774,56 34,12 

2015 Норвегія 13 47,80 27,00 42,20 43,30 5,10 280,03 0,76 0,76 54946,68 3,50 2,13 9329,70 29,52 

2016 Норвегія 12,6 47,80 27,00 40,78 44,04 5,16 345,16 2,24 1,46 66937,46 3,40 2,03 8682,46 30,12 

2013 Польща 23,8 32,00 19,00 31,80 43,60 37,95 771,66 4,35 4,35 20334,19 10,10 4,27 15138,80 55,39 

2014 Польща 23,5 32,00 19,00 31,70 43,50 38,90 800,93 2,05 3,39 20591,75 10,35 3,68 3355,71 55,17 

2015 Польща 23,3 32,00 19,00 20,10 42,00 38,53 817,46 1,55 2,69 21214,30 10,40 0,90 -6037,74 57,48 

2016 Польща 23 32,00 19,00 32,70 42,21 38,02 954,45 3,30 3,04 25105,40 9,20 -0,03 13882,85 48,81 

2013 Португалія 19 46,50 26,50 31,28 48,90 10,66 248,98 -1,47 -0,14 23361,25 15,90 3,56 10343,96 106,79 

2014 Португалія 18,7 48,00 26,50 31,30 49,40 10,54 246,52 -3,17 -1,16 23385,17 15,65 2,78 8915,55 122,99 

2015 Португалія 17,6 48,00 23,00 32,50 48,70 10,61 244,81 -1,35 -1,38 23068,36 16,90 0,44 3114,02 128,84 

2016 Португалія 17,2 48,00 23,00 33,44 50,07 10,39 280,36 0,90 -0,93 26974,63 14,20 -0,16 8807,15 130,18 

2013 Румунія 28,4 16,00 16,00 26,50 35,50 21,41 267,15 2,45 1,45 12476,46 5,10 5,81 2670,45 32,96 

2014 Румунія 28,1 16,00 16,00 28,00 36,87 21,35 273,41 0,33 0,32 12808,08 7,00 3,34 2242,08 37,04 

2015 Румунія 28 16,00 16,00 28,20 35,44 21,29 285,13 3,48 -0,34 13395,90 7,40 4,00 3616,77 39,25 

2016 Румунія 27,6 16,00 16,00 27,20 33,85 19,93 392,77 2,90 1,44 19711,63 7,00 1,08 3234,01 40,38 

2013 Росія 40,4 13,00 20,00 27,20 39,00 142,41 2383,40 4,30 2,76 16736,05 6,60 8,44 52878,00 9,60 

2014 Росія 40,8 13,00 20,00 29,50 35,83 141,92 2513,30 3,40 1,81 17708,74 6,00 5,07 51416,00 10,88 

2015 Росія 41,2 13,00 20,00 28,70 37,49 142,93 2556,20 1,28 1,03 17884,49 5,80 6,76 79262,00 13,41 

2016 Росія 42,1 13,00 20,00 34,80 38,21 143,70 3564,55 0,62 2,82 24805,49 5,10 7,82 20957,66 17,92 

2013 Словаччина 15 19,00 19,00 28,35 37,40 5,45 126,92 3,35 3,65 23303,87 14,40 4,08 2142,89 44,63 

2014 Словаччина 14,6 25,00 23,00 28,80 38,30 5,44 131,89 2,03 2,02 24249,11 14,00 3,73 2825,92 52,33 

2015 Словаччина 14,1 25,00 22,00 28,50 38,70 5,41 133,14 0,94 0,99 24605,35 14,00 1,46 590,97 54,87 

2016 Словаччина 13,7 25,00 22,00 29,63 41,03 5,42 152,63 2,41 2,59 28175,34 13,30 -0,10 478,75 54,02 

2013 Словенія 23,1 41,00 18,00 37,73 50,90 2,02 57,89 -0,18 0,61 28641,57 8,40 1,83 999,23 47,31 

2014 Словенія 23,5 50,00 16,00 36,80 50,80 2,06 57,96 -2,34 -1,07 28195,24 9,03 2,60 144,79 52,61 

2015 Словенія 23,3 50,00 17,00 37,40 59,40 2,06 57,44 -1,11 -1,98 27899,78 10,60 1,65 -678,58 73,02 

2016 Словенія 23,1 50,00 17,00 36,81 59,93 2,06 61,13 2,64 0,17 29657,78 9,50 0,21 1564,29 82,87 

2013 Іспанія 18,6 52,00 30,00 31,70 43,60 46,15 1413,47 0,71 0,23 30625,75 25,10 3,05 29476,32 68,47 

2014 Іспанія 18,5 52,00 30,00 31,60 45,20 46,16 1410,63 -1,42 -0,85 30557,47 25,00 2,44 27749,94 84,08 

2015 Іспанія 18,2 52,00 30,00 32,90 44,80 46,61 1391,35 -1,22 -1,38 29851,10 26,70 1,53 39166,60 93,91 

2016 Іспанія 17,9 47,00 30,00 32,58 44,30 46,46 1566,37 1,39 -0,51 33711,41 24,70 -0,18 22904,12 97,68 



 

 

 

 

Продовження додатку Н 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

2013 Швеція 13,9 57,00 26,30 45,77 51,30 9,45 381,72 3,99 1,46 40393,56 7,80 1,37 12090,59 37,44 

2014 Швеція 13,6 57,00 22,00 44,50 51,20 9,54 392,96 1,20 1,02 41191,47 7,90 0,89 13711,40 38,02 

2015 Швеція 13,2 57,00 22,00 44,30 51,90 9,64 396,84 1,53 1,31 41188,39 8,00 -0,05 8149,52 41,40 

2016 Швеція 12,6 57,00 22,00 42,78 53,25 9,75 448,25 2,14 2,36 45986,38 8,00 -0,18 10036,18 41,50 

2013 Швейцарія 7,1 41,50 24,00 29,83 34,74 7,84 339,89 1,85 1,67 43369,71 4,20 0,23 -196,47 48,65 

2014 Швейцарія 6,9 41,50 24,00 28,50 33,80 8,00 363,42 0,98 1,22 45417,81 2,90 -0,70 3612,98 49,10 

2015 Швейцарія 6,5 40,00 24,00 28,20 34,10 8,00 371,57 1,96 1,15 46430,13 4,40 -0,22 -5252,12 49,43 

2016 Швейцарія 6,2 40,00 24,00 27,05 33,52 8,14 472,83 1,99 1,96 58087,21 4,50 -0,01 21914,31 46,09 

2013 Туреччина 26,5 35,00 20,00 25,95 34,19 73,95 1073,57 8,46 3,46 14517,45 11,70 6,47 15876,00 39,44 

2014 Туреччина 27,2 35,00 20,00 25,00 34,86 74,89 1123,38 2,62 3,09 15001,41 9,21 8,91 12419,00 36,38 

2015 Туреччина 27,8 35,00 20,00 27,70 37,60 76,48 1174,23 4,29 3,78 15352,61 9,90 7,49 12866,00 35,85 

2016 Туреччина 29,2 35,00 20,00 29,31 38,46 76,90 1508,10 2,90 5,42 19610,45 9,20 8,86 12146,00 33,49 

2013 Україна 39,5 17,00 21,00 38,10 48,50 45,55 329,50 5,21 0,59 7233,15 8,40 7,96 7207,00 36,50 

2014 Україна 46,5 17,00 19,00 38,00 45,63 45,45 335,17 0,15 -0,90 7373,99 8,05 0,57 7833,00 37,42 

2015 Україна 47,1 17,00 18,00 38,90 49,00 45,37 336,81 0,05 -1,34 7423,13 7,90 -0,26 3771,00 41,03 

2016 Україна 46 20,00 18,00 37,60 48,11 42,78 370,79 -6,83 -0,18 8668,33 7,70 12,10 410,00 71,21 

2013 Великобританія 9,7 50,00 24,00 35,04 49,10 62,64 2260,80 0,66 0,11 36089,60 8,00 4,45 53949,35 82,50 

2014 Великобританія 9,6 50,00 24,00 35,50 48,47 63,24 2336,30 0,17 -0,43 36941,06 8,02 2,84 62350,82 90,31 

2015 Великобританія 9,4 45,00 21,00 35,20 48,20 64,09 2390,87 1,76 -0,11 37306,60 7,50 2,56 37100,90 90,10 

2016 Великобританія 9 45,00 20,00 32,88 45,08 64,51 2548,89 2,55 1,69 39510,94 6,30 1,46 72240,96 89,54 

Джерело: cкладено автором за даними [540] 



 

 

 

 

Додаток П 

Середні значення показників індексів Doing Business  

протягом 2013 – 2016 років 

Країна 

Среднее по 

полю Schadov 

Economy 

Среднее по 

полю Tax 
Burden % of 

GDP 

Среднее по 

полю Gov't 
Expenditure % of 

GDP 

Среднее по полю 

GDP per Capita 

(PPP) 

Среднее по 

полю GDP 
Growth Rate 

(%) 

1 2 3 4 5 6 

Вірменія 39,975 20,5247175 24,675 6196,657 4,5505 

Австрія 7,825 42,44975 50,88982207 43311,814 1,14725 

Бельгія 16,2 44,42825 53,96564503 39118,46175 0,74625 

Болгарія 30,75 24,7 34,93625 15067,10325 1,25275 

Хорватія 27,8 26,75 43,274 18770,38625 -0,85475 

Кіпр 24,975 27,625 45,335 28048,65525 -2,54525 

Чехія 15,2 34,94875 43,27915208 27844,586 0,38925 

Данія 12,35 48,21875 56,96938872 39262,95575 0,47525 

Естонія 26,575 32,77225 38,69085534 23058,9535 3,4435 

Фінляндія 12,575 43,40975 55,85 37148,6255 0,288 

Франція 11,4 44,35025 56,54886564 36715,73425 0,594 

Німеччина 11,425 36,9225 45,01255666 40705,12425 1,51625 

Греція 22,825 32,36175 55,16177408 25167,42975 -4,081 

Угорщина 21,95 37,785 49,23639855 21059,0555 1,196 

Ірландія 11,525 28,04425 45,02077062 42575,36325 1,5215 

Італія 20,675 43,23275 50,31376642 31594,1015 -1,05225 

Казахстан 34,05 13,879225 21,928 16326,32175 5,69875 

Киргизія 32,875 19,5431425 38,0405 2680,17175 4,73 

Латвія 24,175 27,3 38,05775 19185,7765 4,37975 

Литва 26,45 16,125 37,06475 22567,455 3,91775 

Люксембург 8,2 37,72625 42,81869141 82655,6135 1,495 

Мальта 24,15 35,35 42,606 28376,548 2,208 

Нідерланди 9,025 38,225 49,26989855 43360,47925 0,1115 

Норвегія 13,075 42,24875 43,95985369 57590,902 1,918 

Польща 23,4 29,075 42,82846042 21811,41225 2,81175 

Португалія 18,125 32,1305 49,26773017 24197,35275 -1,2705 

Румунія 28,025 27,475 35,415 14598,01875 2,29025 

Росія 41,125 30,05 37,63325 19283,69375 2,4015 

Словаччина 14,35 28,82 38,85661204 25083,41725 2,18175 

Словенія 23,25 37,18425 55,25727559 28598,5915 -0,24575 

Іспанія 18,3 32,1945 44,47432845 31186,43175 -0,135 

Швеція 13,325 44,3365 51,9120969 42189,951 2,21325 

Швейцарія 6,675 28,39475 34,03884513 48326,21575 1,69675 

Таджикистан 42,9 19,594585 26,59475 2334,4355 7,25 

Туреччина 27,675 26,99 36,27625 16120,47675 4,56675 

Україна 44,775 38,15 47,81 7674,65 -0,356 

Британія 9,425 34,655 47,71192706 37462,04825 1,2825 

Разом 21,55067568 32,64786946 43,54003283 28844,72891 1,560358108 

Джерело: cкладено автором за даними [540] 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiikoOGgf3ZAhVFUlAKHfYzDZcQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fedclub.com.ua%2Fanalityka%2Fdoing-business-2018-ukrayina-v-reytyngu-svitovogo-banku-legkosti-vedennya-biznesu&usg=AOvVaw3Lw0C07h4RaJgPZeqWL2Gh


 

 

 

 

Додаток Р 

Аналіз визначень суті поняття «податкова безпека»  

Автор, 

джерело 

Визначення 

З. Варналій 

[44] 

Рівень захищеності фіскальної сфери від внутрішніх і зовнішніх 

загроз. Це стан системи оподаткування, який забезпечує 

гарантовано стабільне наповнення державного бюджету з метою 

скерованого соціально-економічного розвитку. 

Ю. Іванов,  

О.Ревенко 

[187] 

 

 

Інтегрована підсистема економічної безпеки, яка впливає на 

фінансове забезпечення всіх її складових: інноваційно-

технологічної, імпортної, інвестиційної, енергетичної, сировинно- 

ресурсної, продовольчої, соціальної, експортної та міжнародно-

інтеграційної безпеки.  

М. Виклюк,  

В. Герасик 

[56] 

 

Стан податкової системи, який визначає гармонізацію процесу 

оподаткування та справляння податків за умови ефективного 

управління ризиками та загрозами, що виникають у податковій 

сфері, шляхом вжиття необхідних заходів з боку виконавчих 

органів для задоволення інтересів держави, суспільства та 

платників податків (суб’єктів господарювання, організацій, 

населення).  

Л. Петренко 

[392] 

Стан податкової системи, який характеризується стійкістю і cта- 

більшістю всіх її елементів, що передбачає спроможність 

захищати економічні інтереси держави і протистояти зовнішнім і 

внутрішнім загрозам, можливість реалізації і розвитку 

податкового потенціалу країни, ефективне використання 

конкурентних переваг податкової системи в умовах глобалізації. 

Д. Тіхонов 

[461] 

Стан економіки та інститутів влади, при якому забезпечується 

гарантоване надходження податкових платежів до бюджету, 

забезпечує захист національних інтересів, соціальну спря-

мованість податкової політики, достатній оборонний потенціал 

навіть за несприятливих умов розвитку внутрішніх і зовнішніх 

процесів. 

Джерело: складено автором  
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