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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми. Протягом останніх років в Україні спостерігається 

зростання ролі і значення податкової системи, що є доволі характерним явищем 
для трансформаційних економік. Зовнішні загрози економічній безпеці – 
глобальні кризи та гібридні війни, – у поєднанні з внутрішніми конфліктами та 
суперечностями, зумовлені обмеженістю реформ та нерівномірністю 
податкового навантаження і його розподілу між учасниками соціально-
економічних відносин, спричиняють дисбаланс економічного середовища та 
актуалізують питання податкового регулювання як запоруки стабілізації 
економіки країни.  

В таких умовах цілі, завдання, методи, механізми податкової політики 
держави істотно змінюються. Вона покликана забезпечити не тільки стабілізацію 
економіки, але й розвиток. Пройшовши тривалий шлях еволюції, податкова 
система модифікувалась відповідно до потреб економіки та суспільства, а окремі її 
елементи та механізми і нині продовжують реформуватись. Важливим 
інструментом забезпечення фінансування цих процесів є податкове навантаження 
за поділом податків на прямі та непрямі. 

Проблеми податкового регулювання економічних процесів відображені в 
дослідженнях багатьох українських вчених, зокрема В. Андрущенка, В. Апопія, 
Г. Башнянина, В. Вишневського, О. Вовчак, О. Данілова, В. Дем’янишина, 
Ю. Іванова, О. Копилюк, П. Коренюка, А. Крисоватого, Л. Лисяк, А. Лісового, 
І. Луніної, Ю. Лупенка, В. Мельника, І. Мойсеєнко, В. Опаріна, К. Павлюк, 
Н. Прокопенко, А. Соколовської, О. Тимченко, В. Тропіної, В. Федосова, 
Т. Паєнтко, І. Штулер. Серед зарубіжних вчених податкове регулювання 
досліджували А. Вагнер, О. Вилкова, О. Вільямсон, Дж. Б’юкенен, 
Д. Брюммерхофф, Дж. М. Кейнс, Г. Клейнер, Дж. Колеман, Дж. Коммонс, Р. Коуз, 
І. Майбуров, Р. Масгрейв, Р. Метьюз, Д. Норт, Т. Парсонс, П. Самуельсон, 
Е. Селігман, Дж. Стіглер, Дж. Стігліц, М. Фрідмен, Ф. Хаєк, Дж. Хансен, 
Дж. Хікс, Дж. Ходжсон. 

Віддаючи належне доробку вчених у цій сфері, слід зауважити, що 
поглибленого дослідження вимагають теоретико-методологічні підходи до 
дослідження сутності та інструментарію податкового регулювання економічних 
процесів стабілізації економіки України. Необхідним є уточнення сутності та 
структури фіскального навантаження, класифікації податків як об’єктів 
фіскального регулювання. Для обґрунтування напрямів оптимізації податкового 
регулювання поглибленого аналізу потребує динаміка рівня та ефективності 
податкового навантаження у контексті реакції на застосування різних 
інструментів податкового регулювання. При цьому необхідно врахувати, що 
недостатня ефективність податкового регулювання обумовлена 
інституціональними деформаціями як у фінансовій системі, так і в інших 
сферах суспільного життя. Потреба комплексного дослідження фіскального 
регулювання економічних процесів, стимулювання попиту та пропозиції 
фінансових потоків обумовили вибір теми, визначили мету, завдання, 
структуру та логіку дисертаційного дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 
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дисертації відповідає науковим напрямкам досліджень кафедри теоретичної та 
прикладної економіки Львівського торговельно-економічного університету: 
“Проблеми метрологічного аналізу економічних систем” (номер державної 
реєстрації 0111U008262), де автором досліджено компоненти податкової 
системи, на основі їх структури, взаємозв’язків між елементами та 
середовищем і розроблено методологію аналізу податкової політики, яка 
розглядає механізм податкового регулювання як систему, що здійснює вплив на 
стабілізацію та розвиток економіки; “Проблеми функціонування та розвитку 
економічних систем” (номер державної реєстрації 0111U008260), де автором 
запропоновано методологію діагностики стану та динаміки елементів 
податкової системи на основі поєднання принципів системного, структурно-
функціонального та цільового аналізів, визначено критерії типологізації 
податків з виокремленням низки ознак та запропоновано методику оцінювання 
ефективності податкового навантаження з використанням економетричного 
аналізу впливу податкового навантаження на макропоказники стабілізації 
економіки. Пропозиції автора включені у звіти про виконання тем, а також 
опубліковані у наукових колективних монографіях. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка 
теоретико-методологічних основ податкового регулювання як засобу 
стабілізації економіки, а також практичних рекомендацій щодо застосування 
податкових інструментів в плануванні податкової політики держави.  

Реалізація поставленої мети обумовила необхідність вирішення таких 
завдань:  

– дослідити та систематизувати теоретичні аспекти формування 
податкової системи України 

– узагальнити й уточнити зміст та взаємозв’язки таких категорій: 
податкова система, податкове навантаження, податкове регулювання, механізм 
податкового регулювання, макроекономічна стабілізація;  

– висвітлити еволюцію податкового регулювання в Україні, формування 
структури податкової системи; 

– структурувати податкові системи за формами оподаткування та 
методиками регулювання; 

– висвітлити місце та роль податкової політики в системі фінансових 
важелів державного регулювання стабілізації економіки країни;  

– розробити методологію використання механізмів податкового 
регулювання попиту та пропозиції фінансових ресурсів;  

– дослідити підходи до визначення податкового навантаження і 
сформувати систему показників для оцінки його рівня та ефективності; 

– дослідити вплив прямого та непрямого податкового навантаження на 
макропоказники стабілізації економіки в Україні;  

– кількісно оцінити особливі взаємозв’язки між інструментами 
податкового регулюванням та показниками макроекономічної стабілізації;  

– проаналізувати вплив елементів податкової системи на стабілізацію 
економіки через визначення основних показників податкового регулювання та 
ефективності податкового регулювання;  

– дослідити міжнародні тенденції податкового регулювання та порівняти 
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їх із вітчизняними;  
– обґрунтувати шляхи оптимізації податкового регулювання, які 

впливають на стабілізацію діяльності економічних суб’єктів; 
– запропонувати напрями вдосконалення механізмів справляння податків 

на доходи і споживання в Україні; 
– спрогнозувати рівень податкового навантаження в напрямку 

вдосконалення механізму податкового регулювання стимулювання розвитку 
економіки.  

Об’єктом дослідження є процеси становлення, формування, 
функціонування системи макроекономічного податкового регулювання як 
інструменту стабілізації економіки.  

Предметом дослідження є теоретико-методологічні основи механізму 
макроекономічного податкового регулювання процесу стабілізації економіки 
України.  

Методи дослідження. Для виконання завдань дисертаційного 
дослідження було застосовано такі методи: системний та інституціональний – 
при дослідженні податкового регулювання; історичний і діалектичний – при 
дослідженні еволюції податкового навантаження; компаративного та 
історичного аналізу – для з’ясування ролі історії у формуванні, збереженні та 
розвитку податків; коефіцієнтний та відносних величин – при оцінці параметрів 
податкового регулювання; логічного узагальнення – при формулюванні 
висновків; трендового аналізу – для дослідження динаміки прямих та непрямих 
податків; аналізу еластичності – для оцінки ступеня впливу фіскального 
інструментарію на макропоказники; економіко-математичного моделювання – 
при обґрунтуванні напрямів оптимізації податкового регулювання. 

Теоретичною та інформаційною основою дослідження є законодавчі і 
нормативні акти України, дані Державної казначейської служби України, 
Державної податкової служби України, Держаної служби статистики, 
Міністерства фінансів України та Національного банку України, статистика 
міжнародних економічних організацій і міжнародних фінансових інституцій, 
праці вітчизняних та зарубіжних науковців з проблематики податкової 
системи,податкової політики та механізму податкового регулювання. 
спеціалізовані періодичні видання, аналітичні доповіді, інтернет-ресурси, а 
також матеріали, отримані в результаті досліджень, проведених автором. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у науковому 
обґрунтуванні нового підходу до вирішення методологічних, теоретико-
методичних та прикладних проблем підвищення ефективності функціонування 
механізму податкового регулювання стабілізації економіки України. Основні 
положення, що формують наукову новизну дослідження, полягають у такому: 

вперше: 
- запропонована структурна модель податкової системи, яка відображає 

сучасний стан та основні підходи до створення більш ефективної системи, 
визначає сутність та види податкового навантаження, динаміку та тенденції 
змін, рівень впливу на макропоказники стабілізації економіки, що забезпечує 
комплексність використання окремих інструментів податкової політики; 

- розроблено методологію діагностики стану елементів податкової 
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системи на основі поєднання принципів системного, структурно-
функціонального та цільового аналізів, що дозволило визначити напрями 
суб’єктно-об’єктного взаємозв’язку податкового навантаження та 
макропоказників стабілізації економіки;  

- системно досліджено механізм податкового регулювання та розроблено 
об’єктні моделі його елементів, на основі їх структури, взаємозв’язків між 
елементами та середовищем, визначено стан податкового навантаження та 
спрогнозовано динаміку змін, що дає змогу з принципово нових 
методологічних позицій розглянути поняття, структуру та значення механізму 
податкового регулювання стабілізації економіки на принципах інтеграції та 
інформатизації економічних процесів; 

- запропоновано запровадження в Україні державної системи фіскального 
моніторингу, визначеної як сукупність процесів дослідження розподілу 
податкового тягаря на прямі та непрямі податки, аналізу динаміки 
оподаткування та його впливу на макропоказники економічного розвитку, що 
крім традиційних розрахунків податкових коефіцієнтів на основі розширення 
моделей макроекономічного регулювання дозволяє враховувати залежності 
макропараметрів від стимулюючої ролі фіскального навантаження та дає 
можливість мінімізувати соціально-економічні деформації. 

удосконалено: 
- систематизацію основ трактування суті та структури податкових систем, 

в якій на відміну від існуючих підходів, пропонується розмежовувати фіскальні 
інструменти не лише за формами оподаткування, але й за методами 
регулювання фінансових потоків  щодо стабілізації економіки; 

- економічний зміст категорії “податковий механізм”, яку запропоновано 
дослідити як системне явище, що включає компоненти(форми, методи, 
принципи, важелі), з допомогою яких здійснюються розподільчі та 
перерозподільчі відносини, формуються попит та пропозиція на фінансові 
потоки, підвищується ефективність податкового регулювання; 

- перелік інструментів механізму податкового регулювання, в основу 
якого на відміну від існуючих, використано аналіз стану податкового 
навантаження за прямими та непрямими податками, синтез яких визначає 
рівень стабілізації економіки та ефективність податкового регулювання; 

- критерії типологізації податків з виокремленням обов’язкових 
платежів, яка на відміну від традиційного підходу, не відносить до різних 
класифікаційних груп майнові податки, усуває неоднозначність 
класифікаційних підходів щодо групування податків та розмежовує їх між 
прямими та непрямими податками, виходячи із способу їх утримання та впливу 
на макропроцеси; 

- методики оцінювання впливу прямих та непрямих податків на 
показники макрофінансової стабілізації, які запропоновано доповнити 
економетричним аналізом, що дозволяє ефективніше оцінювати стан 
податкового навантаження та визначати напрями необхідних змін;  

дістали подальший розвиток: 
- комплексний підхід до вивчення податкової системи, податкової 

політики, податкового регулювання та механізму його реалізації, що по суті 
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розглядає податковий механізм як інструмент подолання кризи, забезпечення 
стабілізації економіки; 

- інформаційно-аналітичний інструментарій прийняття управлінських 
рішень у сфері податкової політики на основі використання запропонованих 
підходів до аналізу впливу податкового навантаження на доходи, споживання 
та макропоказники економічної стабілізації; 

- ідеї євроінтеграційного вектора розвитку, що дозволи на підставі 
здійсненого аналізу європейського досвіду дійти висновку про те, що не 
загальне податкове навантаження на економіку, а лише окремі його складові 
чинять стабілізуючий та стимулюючий вплив, визначити напрями підвищення 
ефективності податкового регулювання. 

- концептуальні напрями реформування національної податкової 
системи в умовах інтеграційних, трансформаційних та кризових процесів в 
економіці України обґрунтовують необхідність підвищення рівня прямого 
оподаткування та ефективнішої диференціації ставок оподаткування;  

- діалектичне сполучення системної і структурної складової 
інструментарію надає можливість адекватно відобразити взаємодію податкових 
елементів з іншими макроекономічними регуляторами, вплив податків на 
стабілізацію економіки з врахуванням особливості дії податкових важелів. 

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів полягає у 
розробленні рекомендацій щодо удосконалення податкової системи за умов 
необхідності стабілізації економіки України, спрямованих на забезпечення 
ефективнішого податкового регулювання в умовах євроінтеграції. 

Теоретичні положення, які викладено у дисертації, розширюють і 
вдосконалюють знання відносно сутності податкової політики як підсистеми 
державного регулювання стимулювання стабілізації розвитку економіки. 
Результати дисертаційного дослідження можуть бути використані в практиці 
податкового регулювання стимулювання розвитку економіки України, зокрема 
щодо відносин з приводу формування попиту та пропозиції на фінансові 
потоки, їх мобілізації з різних джерел фінансування та використання на потреби 
стабілізації економіки. 

Теоретичні положення дисертаційної роботи та її прикладні рекомендації 
були використані Департаментом економічної політики Львівської обласної 
державної адміністрації (були враховані пропозиції дисертанта щодо 
стимулювання розвитку підприємництва у Львівському регіоні як основного 
чинника стабілізації регіонального економічного розвитку) (Довідка ДП 
№27/02 від 10.02.2017 р.). Деякі положення і висновки дисертації були 
враховані також Головним управлінням Державної фіскальної служби 
Львівської області (був використаний аналітичний інструментарій моделей 
тренду для оптимізації податкового навантаження та визначення напрямів 
фіскального регулювання) (Довідка №596 від 04.10.2017 р.) 

Теоретико-методологічні результати дисертаційної роботи використані 
кафедрою теоретичної та прикладної економіки та деякими іншими кафедрами 
Львівського торговельно-економічного університету при розробці методичного 
забезпечення з дисциплін “Політична економія”, “Макроекономіка”, 
“Мікроекономіка” (зокрема дисертант підготував у співавторстві навчальний 
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посібник “Соціальне страхування”) (Довідка № 90/01-1.08 від 10.01.2017 р.) 
Практичні рекомендації дисертанта були використані науково-дослідною 

лабораторією економічної оцінки Львівського  торговельно-економічного 
університету при розробці методики визначення рівня ефективності 
функціонування господарських систем і національної економіки загалом (були 
враховані пропозиції дисертанта щодо відображення в показниках рівня 
ефективності такого параметра, як податкове навантаження) (Довідка № 89/01-1.08 
від 10.01.2017 р.).  

Особистий внесок здобувача. У дисертаційній роботі відображено 
власні розробки автора. Теоретичні положення, розробки прикладного 
характеру, висновки та пропозиції, що виносяться дисертантом на захист, 
одержані самостійно. Із наукових праць, підготовлених у співавторстві, до 
дисертації включено ідеї, розробки та висновки, які належать особисто автору. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та практичні 
результати роботи доповідались на таких міжнародних та всеукраїнських 
науково-практичних заходах: Міжнародних науково-практичних конференціях: 
“Найновите постижения на европейската наука” (София 17-25 юни 2011 г.), 
“Сучасний соціокультурний простір” (Київ 22-24 вересня 2011 р.), “Věda a 
vznik – 2011/2012” (Praha 27.12.2011-05.01.2012), “Achievement of high school” 
(София 17-25 November, 2012), “Perspektywiczne opracowania są nauką i 
technikami” (Przemyśl 07-15 listopada 2012 r.), “Wykształcenie i nauka bez granic” 
(Przemyśl 07-15 grudnia 2012 r.), “Zprávy vědecké ideje” (Praha 27 října – 
05 listopadu 2012 r.), “Kluczowe aspekty naukowej działalności” (Przemyśl  
07-15 stycznia 2013 r.), “Наука і життя: сучасні тенденції, інтеграція у світову 
наукову думку” (Київ, 23-25 травня 2013 р.), “Efektivní nástroje moderních věd” 
(Praha 27 dubna – 05 května 2013 r.), “Новината за напреднали наука” (София, 
 17-25 майя 2013 г.), “Europejska nauka XXI powieką” (Przemyśl 07-15 maja 
2013 r.), “Настоящи изследвания и развитие на съвременната наука” (София  
17-25 януари 2014 г.), “Strategiczne pytania światowej nauki” (Przemyśl 07-15 
lutego 2014 r.), “Динамиката на съвременната наука”(17-25 София юли 2014 г.), 
“Aplikované vědecké novinky” (Praha 27 červenců – 05 srpna 2014 r.), “Trends of 
modern science” (Sheffield May 30 – June 7, 2014), “Економіка та сучасний 
менеджмент: теоретичні та практичні аспекти” (Одеса 15-16 серпня 2014 р.), 
“Зовнішні та внутрішні фактори впливу на розвиток міжнародних економічних 
відносин” (Львів: ЛЕФ 4-5 липня 2014 р.), “Наука та інформація” 
(Європейський центр науки Київ 29-30 червня 2017 р.); Всеукраїнськ науково-
практичн конференція: “Значення сучасної науки для динамічного розвитку 
України” (Тернопіль: ТНЕУ 29-30 грудня 2011 р.), “Соціум. Наука. Культура” 
(Київ 24-26 січня 2012 р.), “Інтердисциплінарні дослідження в галузях 
інформаційних технологій, економіки, математики і техніки” (Тернопіль: 
ТНЕУ, 29-30 жовтня 2012), “Сучасна наука – інструмент динамічного розвитку 
економіки України” (Тернопіль: ТНЕУ, 2013), “Фінансово-економічний 
розвиток України в умовах глобалізаційно-інтеграційних процесів” (Львів, ЛКА 
28 лютого 2014 р.).  

Публікації. Результати дисертаційної роботи опубліковано в 64 наукових 
працях загальним обсягом 43,07 друк. арк.: з них 1 – одноосібна монографія; 3 
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розділів у монографіях; 61 стаття: з них: 26 – у наукових фахових виданнях 
України; 5 у наукових фахових виданнях, які включені до міжнародних 
наукометричних баз; 4 – в іноземних виданнях; 25 – тез доповідей; 6 – в інших 
виданнях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти 
розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг 
роботи становить 492 сторінки, з них основного тексту 416 сторінок. 
Дисертація містить 75 рисунків, 60 таблиць та 13 додатків на 76 сторінках. 
Список використаних джерел налічує 293 найменування і розміщений на 33 
сторінках. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, ступінь 

наукової розробки проблеми, її значущість для забезпечення стабільного 
економічного розвитку, визначено мету і завдання дисертаційного дослідження, 
його об’єкт, предмет і методи, охарактеризовано методологічну базу, 
сформульовано положення, що визначають наукову новизну та практичне 
значення отриманих результатів. 

У першому розділі “Теоретико-методологічні основи дослідження 
податкової системи” визначено теоретичний базис до розкриття сутнісних 
характеристик елементів податкової системи та причинно-наслідкових зв’язків, 
здійснено структуризацію податкових систем за формами оподаткування та 
методиками регулювання, окреслена методологія формування макроекономічної 
стабілізації на основі податкового регулювання. 

На основі дослідження змісту фінансових відносин та їх 
інституціональної форми досліджено економічну природу та уточнено сутність 
елементів податкової системи країни, систематизовано склад та структуру. 

 Встановлено, що до важливих питань, які потребують проведення 
додаткових досліджень, слід віднести проблематику обґрунтування фіскальної 
та регулюючої ефективності окремих податків (як прямих, так і непрямих) у 
структурі національної системи оподаткування, визначення стратегічно 
конкурентних параметрів оподаткування, що забезпечуватимуть стабільність 
економічного та соціального розвитку країни, а також сприятимуть адекватній 
та паритетній інтеграції у міжнародні регіональні союзи тощо. 

Обґрунтовано доцільність розподілу податків за формою оподаткування на 
прямі та непрямі, як таких, що визначають регулювання попиту та пропозиції 
фінансових потоків у процесах стабілізації економіки. Домінування непрямої 
чи прямої форми оподаткування в Україні достатньо тривалий період 
розглядалось як одна з ключових засад оцінки соціально-економічної 
спрямованості системи оподаткування, що відповідно дозволяло формувати 
концептуальний напрям реформування видів та форм оподаткування. 
Визначено ознаки фіскальної функції податків, які описані в таблиці 1. 

Регулятивна функція податків, хоч і вважається похідною від фіскальної, 
у системі фінансових важелів держави відіграє провідну роль. Водночас 
суб’єктивна цілеспрямованість податкового втручання в соціально-економічні 
процеси не завжди сприяє досягненню бажаного результату чи очікуваного 
економічного ефекту. З огляду на це використання податків як фінансових 
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інструментів має ґрунтуватися на оптимальному поєднанні критеріїв фіскальної 
достатності, економічної ефективності, соціальної справедливості.  

 

Таблиця 1 
Визначальні ознаки фіскальної функції податків  

Ознака Фіскально-економічний зміст ознаки фіску 
1. Постійність Податки повинні надходити до бюджету не у формі разових 

платежів з невизначеними термінами, а рівномірно протягом 
бюджетного року в чітко встановлені строки, а терміни їх сплати 
мають бути узгоджені з термінами фінансування видатків 
бюджету  

2. Стабільність Визначається високим рівнем гарантій того, що бюджетні 
доходи будуть отримані в повному обсязі і забезпечать 
виконання запланованих видатків  

3. Рівномірність 
розподілу податків за 
територіальною 
ознакою 

Необхідна для забезпечення достатніми доходами всіх ланок 
бюджетної системи через перерозподіл коштів між бюджетами 
різного рівня 

Податкове регулювання розглянуто в дисертації як механізм застосування 
інвестиційного інструментарію, за допомогою якого держава створює умови 
для мобілізації необхідного обсягу фінансових ресурсів, їх ефективного 
використання, раціонального перетікання фінансових ресурсів між секторами 
економіки та регіонами. Дослідження податкового регулювання як цілісної 
системи, виявлення його інституціональних ознак, типології та особливостей 
податків як об’єктів регулювання дали змогу сформулювати об’єкт, мету, 
завдання, функції податкового регулювання та систематизувати інструментарій 
регулювання (рис. 1.). Ефективність фіскального регулювання досягається, 
коли існують ефективні формальні інститути (закріплені правила поведінки та 
механізми їх реалізації), які функціонують на засадах кооперації з 
неформальними інститутами. Якщо в суспільстві наявне протистояння 
формальних і неформальних інститутів, то виникають інституціональні 
деформації (неефективні неформальні інститути), до яких належать тіньова 
економіка, корупція, бюрократія тощо, у результаті чого знижується 
ефективність державного регулювання економіки. 

В економіках зі значним впливом інституціональних деформацій 
ефективність фіскального регулювання буде завжди нижчою від очікуваної. Це 
обумовлюється інституціональною природою фіскального регулювання 
фінансових потоків До категорії завдань, що випливають із системної природи 
регульованих відносин у сфері податків та їх впливу на економіку належить 
мета – досягти синергетичних ефектів податкового регулювання як інструменту 
макроекономічної стабілізації.  

Такими завданнями слід вважати: визначення національних економічних 
інтересів у сфері податкового регулювання в умовах стабілізації економіки, 
глобалізації світової економіки і безпосередньо світових ринків товарів, послуг, 
інвестицій, інноваційних послуг, інформації тощо; визначення параметрів 
стабілізації економічного розвитку України; установлення пріоритетів та місця 
податкового регулювання економічних відносин у межах обраної моделі 
національної динаміки та визначених національних економічних інтересів з 
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метою прогнозованості та прозорості стосунків держави з суб’єктами 
економіки в сфері податкового регулювання; визначення сфер стимулювання 
інвестування та параметрів іноземних інвестицій, необхідних для України, що 
забезпечили б можливості інноваційного розвитку національної економіки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Податкове регулювання як механізм стабілізації економіки 
 

Проведений аналіз принципів організації податкових відносин в Україні 
дозволив виявити такі їх недоліки. В умовах нестабільної податкової системи 
неможливо забезпечити реалізацію функцій ефективного регулювання та 
стимулювання розвитку. Неефективна податкова політика привела до 
виникнення певних деформацій податкових відносин, що проявились у 
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зростання податкового боргу та рівні тонізації економіки. 
Методологічні основи дисертаційного дослідження податкового 

регулювання стабілізації економіки передбачають врахування таких 
найважливіших принципів: збалансування надходжень від прямих та непрямих 
податків; інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття оптимальних 
рішень податкової політики на основі сучасного економіко-математичного 
інструментарію та публічність визначення напрямів змін; забезпечення 
інтеграційних процесів у сфері податкового регулювання. Ігнорування 
інституціональної природи податкового регулювання фінансових потоків 
призводить до виникнення територіальних та галузевих диспропорцій у 
фінансовому забезпеченні економіки. 

У другому розділі “Важелі та механізми податкового регулювання 
національної економіки” визначено теоретико-методологічні основи та 
специфіку використання фіскального інструментарію в структурі податкової 
системи, податкової політики та податкового механізму в системі фінансових 
важелів державного регулювання економіки. 

Податкове навантаження є важливим фіскальним показником, що 
характеризує сукупний вплив податків на економіку країни або на окремих 
суб’єктів господарювання, тобто фактично це показник ефективності 
податкової політики, який впливає на наповнення державних доходів, рівень 
податкових надходжень у структурі ВВП і, відповідно, частку ВВП на одну 
особу. 

Надмірне і нерівномірне податкове навантаження в країні призводить до 
зниження економічної активності та тінізації економіки. Водночас скорочення 
податкового навантаження може пожвавити інвестиційну діяльність суб’єктів 
господарювання, підвищити їх ділову активність, що сприятиме зростанню 
обсягів податкових надходжень до бюджетів. Крім того, зниження податкового 
навантаження сприяє зростанню реальних доходів населення, заощаджень 
домогосподарств, платоспроможного попиту населення, а отже, економічному 
зростанню країни. Знизити податкове навантаження можна такими шляхами: 
зменшення податкових ставок і збільшення податкових пільг для суб’єктів 
господарювання; зменшення видатків бюджету та державних соціальних 
фондів; створення сприятливого інвестиційного клімату. Зменшення 
податкових ставок має наслідком зменшення податкових надходжень. Якщо 
ВВП залишиться на тому ж рівні, а податкові надходження зменшаться, це 
призведе до зменшення податкового навантаження. Такий самий ефект 
спостерігається і при запровадженні податкових пільг для суб’єктів 
господарювання, податкові надходження зменшуються.  

Досліджуючи проблеми податкового регулювання необхідно дослідити 
зміст поняття «податкова політика», яке дало б нам можливість теоретично 
обґрунтувати економічну сутність та роль податкової політики у стабілізації 
економіки. Податкова політика досліджується як взаємовідносини між 
державою та платниками податків з приводу встановлення та стягнення 
податків до централізованих фондів грошових коштів, що мають виконувати як 
регулюючу так і стимулюючу функцію через трансформаційний механізм 
регулювання в умовах стабілізації економіки України. 
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Податкова політика має формуватися та реалізовуватися на таких 
принципах її побудови, що мають вирішувати такі головні протиріччя: між 
інтересами платників податків та інтересами держави; між інтересами 
населення та інтересами підприємств. Тобто збалансування цих інтересів при 
розробці принципів формування податкової політики та при її реалізації – і є 
ключові задачі, що стоять перед державою при здійсненні свого впливу на 
соціально-економічні процеси в країні при здійсненні податкової політики. 

Залежно від мети і завдань податкової політики на конкретному етапі 
розвитку економіки реалізуються властиві їм моделі (форми) організації 
податкових відносин. Реалізація відповідних моделей передбачає використання 
відповідних принципів податкової політики та розв’язування визначених 
завдання стабілізації економіки. Процеси вдосконалення і реформування 
податкової політики здійснюються через податкові реформи та мають відмінні 
риси: процес удосконалення податкової системи є динамічним та безперервним 
процесом, а реформування має визначений часовий проміжок, тобто є 
дискретним процесом; удосконалення передбачає зміну окремих елементів, а 
реформа – істотні перетворення податкової системи; процес удосконалення –це 
тактичний процес, процес реформування – стратегічний, що пов’язаний зі 
зміною стратегічних цілей та пріоритетів. 

На основі аналізу стану податкової політики останніх років, 
сформульовано основні напрямки реформування податкової політики України: 
удосконалення законодавства у сфері оподаткування, а саме корегування 
Податкового Кодексу України; покращення системи адміністрування податків 
та зборів; зміна ставок податків і зборів, а також приведення структури 
податків до оптимальної; забезпечення рівномірного податкового навантаження 
серед всіх платників податків.  

Податкова політика реалізується через податковий механізм. 
Послідовність податкового регулювання набуває такого вигляду: податкова 
політика – податковий механізм – соціально-економічні процеси. У 
відповідності до завдань дисертаційного дослідження механізм податкового 
регулювання стабілізації економіки може бути описаний наступним чином 

),,,,,( PARPIVMFMPR   
де, M – методи; V – важелі; I – інструменти; P – політика; R – реформи як 

антикризовий інструмент; PA – параметри вимірювання податкового 
регулювання макростабілізації. 

),,,( VVVV FZKEPNMAFPA  , 
де, VMA   – макропоказники (ВВП, ВНП, індекси сталого розвитку, 

індекси тінізації тощо); VPN  – податкове навантаження за видами податків; 
VKE  – коефіцієнти ефективності податкового навантаження (податкові 

коефіцієнти, коефіцієнти елімінації); VFZ  – функціональні залежності між 
макропоказниками та показниками податкового навантаження.  

Податковий механізм охоплює всю сукупність правил, форм, методів 
оподаткування, починаючи від стадії планування податків і завершуючи їх 
обліком і звітністю. До сфери його дії належать визначення категорій платників 
податків, об’єкта і джерела податку, одиниці вимірювання об’єкта 
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оподаткування, переліку пільг і ставок; встановлення штрафних санкцій за 
податкові правопорушення; інші процедури теорії та практики нарахування й 
утримання податків.  

З погляду макрофінансової стабільності проаналізована динаміка 
формування податкового навантаження в Україні у формі відношення 
податкових надходжень до ВВП дає достатньо підстав для формування 
висновків щодо тенденцій наповнення бюджету та виявлення потенційних 
ризиків щодо стабілізації та довгострокових тенденцій економічного розвитку.  

У третьому розділі “Аналіз податків на споживання як елементу 
системи фіскальних важелів економіки” проаналізовано податкове 
навантаження в розрізі непрямих податків, а саме податку на додану вартість, 
специфічних акцизів та мит, на основі регресійного аналізу визначено місце та 
роль непрямих податків, їх вплив на макроекономiчнi показники стабілізації 
національної економіки.  

Використання непрямих податків як інструментів фіску призводить до 
неоднозначних наслідків в економіці, порушує загальну фінансову рівновагу. 
Водночас вони відіграють провідну роль у системі доходів державного 
бюджету, виступають вагомим фінансовим гарантом виконання державою 
економічних, соціальних, оборотних, управлінських, міжнародних та низки 
інших функцій. Використання в Україні непрямих податків можна вважати 
важливим кроком на шляху формування сучасної податкової системи, оскільки 
ПДВ вважається найбільш досконалою формою непрямого оподаткування і 
відіграє важливу роль у надходженнях до державного бюджету. Податок на 
додану вартість – це один із найбільш поширених, але одночасно складних та 
суперечливих податків. Виявлено, що переваги ПДВ перед іншими формами 
універсальних акцизів, полягають у наступному: ПДВ не завдає дискримінації 
платникам залежно від їхньої ролі та місця в господарському процесі; податок є 
нейтральним щодо переміщення товарів і послуг, розміщення ресурсів; 
дозволяє уникнути подвійного оподаткування; накопичено певний досвід 
адміністрування податку, що дало можливість вдосконалення правових норм, 
методів його обчислення та стягнення.  

Повноцінне використання ПДВ як ефективного фіскально-економічного 
важеля обмежуються негативним впливом низки чинників. По-перше, відносно 
високий рівень оподаткування, який в підсумку перекладається на кінцевих 
споживачів – населення країни і бюджетну сферу, за умов економічної 
нестабільності збільшує темпи інфляції та скорочує обсяги суспільного 
виробництва, оскільки зростання товарних цін негативно позначається на 
платоспроможному попиті. По-друге, за базою обчислення ПДВ посідає 
проміжне становище між податком на прибуток і податком на сукупний оборот, 
оскільки від першого він відрізняється на величину прибутку і нарахованих 
шляхом перенесення на ціну продажу амортизаційних відрахувань, а від 
другого – на вартість придбаних і використаних у поточній господарській 
діяльності товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг). Як наслідок виникає 
різновекторність інтересів платників і держави в процесі нарахування та сплати 
податку. По-третє, важливими чинниками, що формують податок, є галузеві та 
технологічні особливості окремих виробництв. По-четверте, ПДВ як 
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правонаступнику податку з обороту за неповністю сформованого ринкового 
середовища притаманні недоліки останнього, які трансформуються в нові 
фіскальні форми, наповнені старим змістом. Досліджено, що ПДВ є одним з 
найважливіших джерел доходів Державного бюджету України, про що свідчать 
дані, наведені на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Динаміка частки податку на додану вартість у податкових 

надходженнях у % 
 
Для виконання завдань дисертаційного дослідження були визначені 

недоліки методологічного характеру, пов’язані з нарахуванням, сплатою, 
адмініструванням ПДВ, а також комплексно проаналізувати місце та роль цього 
податку в ринковому середовищі на основі оптимальної комбінації його 
фіскальних, ціноутворювальних, економічних та функціональних 
характеристик, описані ставки й ефективність ПДВ у країнах ЄС та в Україні. 

Позиції акцизного податку у структурі податків на споживання 
коливаються. Частка ПДВ є найбільш вагомою і коливається в межах 75-85 %, 
кожного року обсяги коштів, що надійшли від спати ПДВ, лише зростають. 
Менш вагомими є частки акцизного податку та мита. Зокрема, частка акцизного 
податку не перевищує 16 %, і знижується, починаючи з 2009 р. частка мита є 
найбільш стабільною і коливається в межах 6-7,5 %. В умовах інтеграції 
вітчизняної економіки у європейський економічний простір зростає роль та вага 
мита як регулятора зовнішньоекономічної діяльності. Загальна економічна 
нестабільність та неефективна податкова політика у сфері митного 
регулювання є наслідком дії таких чинників: нестабільністю митно-тарифного 
регулювання та недосконалістю правової бази; відсутністю довгострокової 
зовнішньоекономічної стратегії; низьким рівнем ефективності системи 
інформаційного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності, що визначає 
процес прийняття рішень у цій сфері на всіх рівнях управління. Удосконалення 
митно-тарифного податкового регулювання передбачає здійснення таких 
заходів: адаптація митно-тарифного регулювання до міжнародних норм, 
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методик і правил; розробка довгострокової стратегії зовнішньої торгівлі, 
вдосконалення експортно-імпортної політики, забезпечення оптимального 
рівня конкуренції. 

Причинами проблем податкового регулювання з допомогою непрямих 
податків є: значна кількість малоефективних податків та зборів і незначна 
тривалість базових податкових періодів; нестабільність та недосконалість 
нормативно-правової бази оподаткування й суперечливість окремих 
законодавчих норм; нераціональна система податкових пільг, що залишає 
можливості для ухиляння від сплати податків і не стимулює макроекономічну 
стабілізацію в Україні. 

Для обґрунтування теоретичних положень трансформації механізму 
податкового регулювання в Україні, використання якого сприятиме стабілізації 
розвитку національної економіки використано модифіковане поняття механізму 
податкового регулювання непрямих податків. Під механізмом податкового 
регулювання непрямих податків. Автор розуміє сукупність правил визначення 
бази оподаткування, величини податкових ставок, кількості ставок 
оподаткування та пільг, використання аналітичного забезпечення впливу 
непрямого оподаткування на макропоказники. 

На основі кореляційно-регресійного аналізу було визначено вплив 
податків на макропоказники стабілізації економіки (валового внутрішнього 
продукту). Результати рівня залежності відображено у табл. 2. З ймовірністю 
р=0,99 можна стверджувати, що дуже сильний вплив на зростання ВВП мають і 
прямі податки, і непрямі податки. Більш впливовим чинником на ВВП є 
непрямі податки, оскільки коефіцієнт кореляції є дуже близьким до 1. 

Таблиця 2 
Рівняння парної лінійної регресії залежності ВВП від податкового 

навантаження непрямих податків в Україні 

Фактор 
 

Рівняння 
і розрахункові значення 
t-критерію Стьюдента 

Коефіцієнт 
кореляції 

R 

Коефіці-
єнт детер-

мінації 
R2 

F-
критерій 
Фішера 

DW-
критерій 
Дарбіна-
Уотсона 

Непрямі податки 
(Податки на 
споживання), млрд грн 

ỹлн = 156,3+ 6,8x 
       3,24**   22,11* 0,991 0,982 488,91* 1,85* 

ПДВ, млрд грн ỹлн = 45,8+ 10,5x 
       0,79     20,05* 0,989 0,978 402,16* 1,67* 

Акцизний збір, млрд 
грн 

ỹлн = 408,7+ 26,3x 
         6,39*   13,14* 0,975 0,950 172,58* 1,45* 

Податки на 
міжнародну торгівлю 
та зовнішні операції, 
млрд грн 

ỹлн = 632,3+ 38,4x 
        3,82*     3,64* 0,772 0,596 13,26* 0,61 

 
Аналіз фіскальної та ціноутворюючої природи акцизних податків виявив 

їх домінуючу роль в податковому навантаженні України. Непрямі податки є 
визначальним елементом податкової політики держави, основним джерелом 
наповнення державного бюджету, важелем регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності країни, а також забезпечують оптимальну структуру споживання 
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високорентабельних та монопольних товарів. 
У четвертому розділі “Оцінка ефективності прямих податків та їх ролі 

у забезпеченні макроекономічної стабілізації” виявлено фіскальний рівень 
податку на прибуток підприємств, оподаткування доходів фізичних осіб та 
податки на власність, визначено їх вплив на макропараметри розвитку 
економіки, роль прямих податків в механізмі стабілізації економічного 
розвитку України. 

Прибуткове оподаткування є гнучкою формою фіскального одержання 
новоствореної вартості, яка передбачає широку систему важелів і механізмів 
втручання в розподільчі та перерозподільчі фінансові процеси. Здебільшого 
фінансові інструменти покликані виконувати стимулювальну податкову 
функцію з метою нарощування обсягів фінансово-господарської діяльності 
загалом і податкової бази зокрема. Аналіз динаміки справляння податку на 
прибуток підприємств засвідчив його фіскальну нестабільність і недостатнє 
використання як інструмента податкової політики.  

Взаємозв’язок подоходного оподаткування громадян і прибуткового 
оподаткування підприємств і корпоративних формувань, як засвідчили 
моніторинг та аналіз сучасного податкового законодавства зарубіжних країн, 
базується на таких принципах: повне вивільнення з-під оподаткування 
належної до розподілу суми прибутку; зниження рівня оподатковуваного 
прибутку на рівні акціонерів; зменшення величини прибутку, що підлягає 
оподаткуванню, на рівні компанії;організація системи подвійного 
оподаткування як прибутків господарських товариств, сформованих за участі 
пайового капіталу у формі корпоративних статутних внесків, так і особистих 
доходів акціонерів 

Враховуючи оцінку еластичності фіскального навантаження з податку на 
прибуток підприємств, можна стверджувати, що податок має значний 
фіскальний характер. Це свідчить про досить високу залежність доходів 
державного бюджету від сплати податку на прибуток. Зниження фіскальної 
віддачі податку на прибуток протягом 2005-2016 рр. з 5,3 до 1,8 % у вартісній 
структурі ВВП насамперед зумовлене зменшення ставки податку з 25 до 21 %. 

 
Рис. 3. Фіскальна віддача податку на прибуток 

 

На рівень податкового навантаження вирішально впливають сумарна 
величина податкової бази, рівень податкових ставок, податкові пільги. 
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Формування адекватної ринковим умовам економічної системи добробуту 
моделі подоходного оподаткування фізичних осіб поряд з оптимізацією бази для 
нарахування податку потребує відповідних змін у системі ставок. Чинна 
пропорційна шкала фіскальних вилучень є одним із найсуперечливіших явищ 
фінансової політики. 

Поступово оподаткування зі сфери прямих фіскальних вилучень за 
рівноправним співвідношенням з відповідним майновим еквівалентом 
перемістилося в площину зовнішнього фіскального регулювання оптимальної 
структури продуктивного капіталу. Отже, податки на майно стали розглядатися як 
різновид прямих податків, що підсилюють регулятивний вплив доходно-
прибуткових податків. 

Моніторинг методологічних підходів до одержавлення частини отриманої 
суб’єктами підприємницької діяльності вартості внаслідок виробничої експлуатації 
чи використання для особистих потреб певних майнових цінностей або активів у 
цивілізованому податковому суспільному середовищі засвідчив вагому роль 
податків на майно не лише як фіскальних ресурсів бюджетної системи, а й як 
ефективних інструментів фіскальної політики, таких як: диференційоване майнове 
оподаткування є запорукою вирішення фіскальних завдань на засадах соціальної 
справедливості розподілу податкового навантаження; фіскально-економічна 
конструкція податку на нерухоме майно повинна ґрунтуватися на системі 
взаємозумовлених і взаємодоповнюваних елементів, серед яких особливо 
важливими є такі: об’єкт і база оподаткування, платники, ставки, система пільг і 
звільнень від сплати податку; фіскальна спрямованість і, як наслідок, дуже вузьке 
коло пільг висувають на перший план проблему рівня ставок податку на нерухоме 
майно громадян та їх диференціації за платниками. 

Доведено, що податок на майно юридичних осіб покликаний слугувати 
інструментом регулювання ефективного використання основних засобів на засадах 
рівнонапруженості оподаткування з урахування комерційної, галузевої специфіки 
фінансово-господарської діяльності, одночасно вирішуючи низку 
макроекономічних проблем: збільшення наповнюваності бюджетів, стабілізації цін 
на основні засоби, стимулювання переміщення капіталів зі сфери бігу у сферу 
виробництва, посилення конкурентної боротьби, що сприятиме формуванню класу 
ефективних власників. За умов розвитку ринкових відносин оподаткування 
власності істотно розширює фіскально-економічний діапазон прямих податків, 
забезпечуючи оподаткування тих операцій, які виходять за межі сфери грошового 
обігу, слугує дієвим інструментом фінансового перерозподілу. 

Удосконалення податкового регулювання потребує аналізу поточної ситуації 
та наукового обґрунтування трансформаційного механізму реалізації. Можна 
стверджувати, що збільшення прямих податків на практиці в абсолютних одиницях 
не дала очікуваного ефекту податкового наповнення Зведеного бюджету України – 
відбувається спад податкового навантаження прямих податків у цілому, а також 
таких складових як з прибутку підприємств та податок на доходи фізичних осіб. 

Дуже висока статистична достовірність параболічних рівнянь основної 
тенденції розвитку прямих податків (розрахункові значення критерію Фішера є 
значно більшими за табличні критичні значення) є перевагою перед лінійними 
рівняннями при розрахунку прогнозу прямих податків (табл. 3).  
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Таблиця 3 
Параболічні рівняння тренду прямих податків в Україні 

 за даними 2005-2016 рр. 

Показник 
Рівняння тренду 

і значення t-критерію 
Стьюдента 

Коефіцієнт 
детермінації 

R2 

F-критерій 
Фішера 

DW-критерій 
Дарбіна- 
Уотсона 

Прямі податки, млрд грн  
ỹ = 16,99 + 21,15 t  - 1,15 t2  0,901 36,6* 1,86* 
       1,57     5,09*      3,40*         

Податок на прибуток 
підприємств, млрд грн 

ỹ = 10,59 + 10,08 t  - 0,66 t2  0,673 8,2** 1,90* 
      1,31       3,26*     2,62**        

Податок на доходи 
фізичних осіб, млрд грн 

ỹ = 3,57 + 12,13 t  - 0,65 t2  0,964 107,4* 1,83* 
     0,96     8,53*     5,60*         

Єдиний податок для 
суб’єктів малого 
підприємництва, млрд грн 

ỹ = 2,83 - 1,06 t  + 0,16 t2  0,963 105,1* 1,90* 
       3,71* 3,64*     6,72*         

Єдиний податок з 
юридичних осіб, млрд грн 

ỹ = 0,90 - 0,18 t  + 0,03 t2  0,961 98,5* 1,35** 
     6,32*  3,21**    6,23*         

Єдиний податок з фізичних 
осіб, млрд грн 

ỹ = 1,38 - 0,55 t  + 0,10 t2  0,952 79,5* 1,74* 
    2,28** 2,40**   5,14*         

 
Результати кореляційно-регресійного аналізу впливу прямих податків на 

макропоказники (залежності одного з найосновніших макропоказників – валового 
внутрішнього продукту – від розміру прямих податків) відображено у табл. 4. 

 
Таблиця 4 

Рівняння парної лінійної регресії  
залежності ВВП від податкового навантаження в Україні 

Фактор 

Рівняння 
і значення t-

критерію 
Стьюдента 

Коефіцієнт 
кореляції 

R 

Коефіцієнт 
детермінації 

R2 

F-критерій 
Фішера 

DW-
критерій 
Дарбіна-
Уотсона 

Прямі податки, млрд 
грн 

 ỹ =  -173,6 + 14,3 x 
         -0,63     4,90* 0,853 0,727 24,00* 0,69 

Податок на прибуток 
підприємств, млрд 
грн 

 ỹ =  86,8 + 25,5 x  
        0,19     2,39** 0,624 0,389 5,73** 0,45 

Податок на доходи 
фізичних осіб, млрд 
грн  

 ỹ =  -71,4 + 25,7 x  
        -0,30     5,35* 0,872 0,761 28,64* 0,81 

Єдиний податок для 
суб’єктів малого 
підприємництва, 
млрд грн 

 ỹ =  638,4 + 128,8 x  
        5,88*  5,80* 0,888 0,789 33,67* 0,51 

Єдиний податок з 
юридичних осіб, 
млрд грн 

 ỹ =  340,7 + 703,4 x  
         2,14      5,52* 0,879 0,772 30,45* 0,55 

Єдиний податок з 
фізичних осіб, млрд 
грн 

 ỹ =  662,3 + 186,7 x  
        6,35*   5,87* 0,890 0,793 34,44* 0,72 
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За окремими складовими прямих податків спостерігається сильний 
вплив таких чинників як податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок для 
суб’єктів малого підприємництва, єдиний податок з юридичних осіб, єдиний 
податок з фізичних осіб (R>0,87). Немає суттєвої залежності ВВП від податку 
на прибуток підприємств (R=0,62).  

У п’ятому розділі “Удосконалення механізму податкового регулювання  
стабілізації національної економіки” обґрунтовано напрями вдосконалення 
механізму податкового регулювання на основі моделей впливу податкової 
політики на макропараметри стабілізації економіки.  

Встановлено, що у більшості зарубіжних країн поєднуються прямі 
(бюджетне фінансування) та непрямі (податкові, амортизаційні пільги) методи 
фіскального регулювання інноваційної активності суб’єктів господарювання. 
Критичний аналіз реалій розвитку вітчизняної економіки дав змогу 
обґрунтувати необхідність поєднання найбільш ефективних механізмів 
податкового регулювання, стимулювання стабілізації та розвитку економіки.  

Щоб оцінити вплив податкового навантаження на діяльність суб’єктів 
господарювання, інвестиційну політику та економічне зростання, досліджено з 
допомогою економетричного аналізу показників соціально-економічного 
розвитку України, зокрема, обсяг податкових надходжень (FISC); ВВП (GDP); 
експорту та імпорту (IMPORT, EXPORT); обсяг інвестицій (INVEST); обсяг 
промислового виробництва (PROD); індекси інфляції (INF) та рівні безробіття 
(UNE). Тестування причинно-наслідкових зв’язків засвідчило стійкість впливу 
податкових надходжень на обсяги ВВП, імпорту, індекс інфляції, рівень 
безробіття та обсяги інвестицій в економіку України. Кількісна оцінка впливу 
податкового навантаження на макропоказники розвитку економіки України 
засвідчує його дестимулятивний характер: збільшення податкового 
навантаження спричиняє зростання рівня безробіття, зменшення ділової 
активності, а також зниження інвестиційної діяльності. Визначальним 
залишається і той факт, що зростання обсягів податкових надходжень не сприяє 
перерозподілу коштів на користь підтримки експортоорієнтованих галузей 
економіки. 

Результати досліджень функціональних зв’язків податкової політики з 
основними показниками соціально-економічного розвитку України, послужили 
підставами для таких висновків: збільшення обсягу податкових надходжень 
зумовлює зменшення обсягу інвестицій, необхідних для стимулювання 
економічного зростання; ризик фінансової дестабілізації, пов’язаний з високим 
податковим навантаженням, не лише визначає слабку динаміку приватного 
інвестування, а й спричиняє зростання інфляційних очікувань; для іноземних 
інвесторів і кредиторів значне податкове навантаження є свідченням 
неефективного управління та неадекватної економічної політики, а тому країни 
з таким податковим навантаженням розглядаються як об’єкти, надзвичайно 
ризиковані для інвестування; вплив податкової політики є негативним для 
довгострокового економічного зростання, зокрема через нестимулювання 
розвитку малого та середнього підприємництва.  

Важливою передумовою оптимізації податкового регулювання є 
визначення системних гіпотез щодо розрахунку податкового навантаження як 



 

 

19

елементів трансформаційного механізму. За теорією оптимізації податкового 
регулювання економічних процесів всі податки породжують ті чи інші 
деформації, тобто держава з допомогою тих чи інших податків долає або 
зменшує окремі деформації. Виходячи з цього положення для забезпечення 
стабілізації економіки необхідно не просто знизити рівень податків у ВВП, але 
й мінімізувати надлишковий податковий тягар, трансформувати величину та 
види податкових надходжень. 

Друга важлива гіпотеза щодо податкового регулювання економіки 
стосується того, що ефективність податкового регулювання визначається не 
стільки напрямом трансформування скільки формою та складовими, вплив 
податків на макропоказники визначається не розміром податкового 
навантаження, а окремими елементами податкової системи.  

Трансформаційний механізм податкового регулювання розвитку 
економіки запропоновано трактувати як сукупність відповідних принципів, 
форм, методів, важелів та інструментів, за допомогою яких держава здійснює 
вплив на макропоказники з метою забезпечення стабілізації та розвитку (рис.4). 
Запропоновано  аналітичний інструментарій трансформаційного механізму 
податкового регулювання у вигляді методики оцінки ефективності податкового 
регулювання.  

Специфічність сучасних умов податкового регулювання потребує 
запровадження трансформаційного механізму, що об’єднував би 
інструментарій, спрямований на макроекономічне стимулювання попиту, 
пропозиції та перерозподіл доходів в напрямку забезпечення 
рівнонапруженості оподаткування, так і зниження диференціації доходів.  

В такому механізмі регулююча ефективність оподаткування має бути 
поєднана з його фіскальною достатністю. Важливим є визначення рівня 
фіскальної достатності. Як свідчать попередні розрахунки та аналіз динаміки 
податкового навантаження фіскальну функцію виконують тільки непрямі 
податки.  

Обґрунтовано критерії фіскальної ефективності, які допоможуть 
розрахувати рівень податкового навантаження та розробити рекомендації з 
удосконалення податкового регулювання. З погляду аналізу макрофінансової 
стабільності, відношення податкових надходжень до ВВП дає достатньо підстав 
для формування висновків щодо довгострокових тенденцій наповнення 
бюджету та виявлення потенційних ризиків. 

В Україні роль фіскального наповнення бюджету виконують с 
позитивною динамікою лише непрямі податки. Для прогнозування виконання 
фіскальної функції цих податків використовують моделі тренду прямих та 
непрямих податків, для оцінки ефективності – моделі тренду  податкових 
коефіцієнтів. Для вибору напрямів зміни в механізмі податкового регулювання 
в якості аналітичного інструментарію використано моделі тренду податкових 
коефіцієнтів для оцінки динаміки змін видів непрямого оподаткування. 
Враховуючи статистичну оцінку достовірності моделей, можна рекомендувати 
для розрахунку прогнозу податкового навантаження в Україні за прямими 
податками саме параболічні рівняння тренду. 
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Рис. 4. Елементи структури трасформаційного механізму податкового 

регулювання 
 
Обґрунтовані напрями оптимізації податкового регулювання забезпечать 

досягнення мети стабілізації економіки, реалізації трансформаційного 
механізму фіскального регулювання, зменшить ризик появи інституціональних 
деформацій у майбутньому. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і представлено нове 
вирішення важливої наукової проблеми щодо оптимізації податкового 
регулювання в умовах стабілізації економіки. Поглиблено теоретико-
методологічні підходи до визначення основ податкового регулювання, виявлені 
закономірності та причинно-наслідкові зв’язки, що обумовлюють вплив 
прямого та непрямого оподаткування на макропоказники. На основі аналізу 
параметрів податкових потоків обґрунтовано напрями їх оптимізації на засадах 
підвищення ефективності податкового регулювання. Результати проведеного 
дослідження дають підстави сформулювати такі теоретико-методологічні, 
аналітичні і практичні висновки. 

1. Макроекономічний підхід до дослідження податкових потоків у працях 
вітчизняних фахівців представлено недостатньо, що звужує теоретичний базис 
обґрунтування механізмів регулювання податкових надходжень в розрізі 
прямих та непрямих податків. Дослідження впливу податкового навантаження 
на макропоказники дає можливість точніше визначити об’єкт управління 
податкового регулювання, а через нього – обґрунтувати трансформаційний 
механізм фіскального регулювання. 

2. Як об’єкти податкового регулювання вибрано поділ податків на прямі 
та непрямі, як такі, що визначають рівень попиту та пропозиції фінансових 
потоків. Податкове регулювання являє собою механізм застосування дохідно-
генеруючого та інвестиційного інструментарію, за допомогою якого держава 
створює умови для стимулювання розвитку підприємництва, диференціації та 
збільшення прямих податкових надходжень. Інструментами трансформаційного 
механізму податкового регулювання є податки, регулюючий вплив яких 
реалізується за допомогою податкових ставок, податкових стимулів, 
спеціальних та альтернативних режимів оподаткування, податкових пільг тощо.  

3. Проаналізовано структуру податкової системи України та на основі 
порівняння різних класифікацій податків (традиційна, ОЕСР, МВФ, ЄСІЕР та 
бюджетна класифікація податків) відзначено їх загальну порівняльність, що 
зумовлено єдиним підходом до структуризації типових податкових форм 
одержавлення ВВП і національного доходу. Встановлено, що між ними існують 
певні технічні відмінності – у системах кодування, розміщення та порядку 
нумерації окремих підрозділів класифікаційних систем. 

Зважаючи на особливості формування системи оподаткування в Україні 
завданням податкової політики є вибір таких податків і форм оподаткування, 
які б сприяли вирішенню пріоритетних завдань стабілізації економіки. 
Доведено трактування податкової політики як суб’єктивного явища, що, з 
одного боку, має відзначатися стабільністю, а з іншого, – оперативно реагувати 
на циклічні зміни в економічній і соціальній сферах з допомогою відповідного 
податкового механізму регулювання. 

4. Податковий механізм розглядається в дисертації як системне явище – 
це сукупність прийомів, методів, податкових відносин, з допомогою яких 
здійснюється широка система розподільчих і перерозподільчих відносин, 
формуються централізовані грошові фонди для виконання функцій і завдань 
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держави, проводиться регулювання соціально-економічного розвитку 
суспільства, обсягів споживання і нагромадження суб’єктів підприємницької 
діяльності. Податковий механізм охоплює всю сукупність правил, форм, 
методів оподаткування, починаючи від стадії планування податків і 
завершуючи їх обліком і звітністю. До сфери його дії належать визначення 
категорій платників податків, об’єкта і джерела податку, одиниці вимірювання 
об’єкта оподаткування, переліку пільг і ставок; встановлення штрафних санкцій 
за податкові правопорушення; інші процедури теорії та практики нарахування й 
утримання податків. Отже, податковий механізм є вагомим інструментом 
цілеспрямованої економічної політики держави за умов вільної конкуренції й 
підприємництва; він спроможний стимулювати або, навпаки, стримувати 
економічний розвиток суспільства залежно від конкретних завдань, стратегії й 
тактики фінансової політики. 

5. Системний компонент податкового регулювання надає можливість 
визначити адекватний реаліям економіки механізм оподаткування, що поєднує 
фіскальну ефективність і здатність реалізувати конкретні регулюючі завдання 
функції стимулювання розвитку. Діалектичне сполучення системної і 
структурної складової інструментарію надає можливість адекватно відобразити 
взаємодію податкових елементів з іншими макроекономічними регуляторами, 
вплив податків на стабілізацію економіки з врахуванням особливості дії 
податкових важелів. 

6. Використання в Україні непрямих податків можна вважати важливим 
кроком на шляху формування сучасної податкової системи, оскільки ПДВ 
вважається найбільш досконалою формою непрямого оподаткування і відіграє 
важливу роль у надходженнях до державного бюджету. Причинами проблем 
податкового регулювання з допомогою непрямих податків є: значна кількість 
малоефективних податків та зборів і незначна тривалість базових податкових 
періодів; нестабільність та недосконалість нормативно-правової бази 
оподаткування й суперечливість окремих законодавчих норм; нераціональна 
система податкових пільг, що залишає можливості для ухиляння від сплати 
податків і не стимулює макроекономічну стабілізацію в Україні. Проведені 
дослідження дозволили визначити основні недоліки у практиці надання 
податкових пільг.  

7. Прямі податки або податки на доходи (прибуток) виступають на ринку 
як макроекономічні стабілізатори та мікроекономічні регулятори, діючи як 
вбудовані механізми гнучкості, тобто фінансові важелі, що впливають на 
фінансові результати господарювання, загальну ефективність національної 
економіки, реальні грошові доходи населення. Виявлено такі проблеми 
податкового регулювання прямих податків: щодо структуризації форм і видів 
прямих фіскальних вилучень; об’єкту оподаткування щодо балансового 
прибутку та структури витрат; ставки податку на прибуток та ефективної 
ставки – прямі податки є малоефективними в країнах схильних до корупції і 
самі породжують корупцію. 

8. Розраховано та проаналізовано показники податкового навантаження: 
загальний рівень податкового навантаження в Україні (частка податкових 
надходжень у ВВП в розрізі прямих та непрямих податків; податкове 
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навантаження на споживання (частка ПДВ та акцизного податку у кінцевих 
споживчих витратах населення) динаміка та тенденції. Коефіцієнт лінійного 
рівняння тренду ỹ=11,05+0,22t показує, що за період з 2005 р. по 2016 р. 
податковий коефіцієнт за непрямими податками зростав щорічно у середньому 
на 0,22 %.; податкове навантаження на прибуток (частка податку на прибуток 
підприємств у прибутку до оподаткування) тенденції в динаміці; загальний 
рівень податкового навантаження у вигляді податкових коефіцієнтів; для 
оцінювання впливу податкового навантаження на основні макропоказники 
здійснено регресійно-кореляційний аналіз, результати якого дозволили 
встановити, що із зростанням обсягів податкових надходжень на 1 % ВВП 
України зростатиме на 0,6 %, обсяги експорту зменшуються на 0,23 %, обсяги 
інвестицій скорочуються на 0,23 %. 

9. Кількісна оцінка впливу податкового навантаження на макропоказники 
розвитку економіки України засвідчує його дестимулятивний характер. 
Результати досліджень функціональних зв’язків податкової політики з 
основними показниками соціально-економічного розвитку України, послужили 
підставами для таких висновків: збільшення обсягу податкових надходжень 
зумовлює зменшення обсягу інвестицій, визначає слабку динаміку приватного 
інвестування та спричиняє зростання інфляційних очікувань; значне податкове 
навантаження є свідченням неефективного управління та неадекватної 
економічної політики; вплив податкової політики є негативним для 
довгострокового економічного зростання, зокрема через нестимулювання 
розвитку малого та середнього підприємництва. 

10. Використання тестів Грейнджера для визначення причинно-
наслідкових зв’язків засвідчило стійкість впливу податкових надходжень на 
обсяги ВВП, імпорту, індекс інфляції, рівень безробіття та обсяги інвестицій в 
економіку України. Взаємозв’язок між рівнем оподаткування та 
макропараметрами стабілізації економіки залежить від оцінки трендів, що 
дозволяє стверджувати про вплив у короткостроковій перспективі – 
податкового коефіцієнту, а у довгостроковій – податкового навантаження. 
Оптимізація структури податків за умови їх ефективного та раціонального 
використання може сприяти економічній стабілізації та розвитку. 

11. Специфічність вихідних умов податкового регулювання потребує 
запровадження трансформаційного механізму, що об’єднував би 
інструментарій, спрямований на стимулювання попиту, пропозиції та 
перерозподіл доходів в напрямку як забезпечення рівнонапруженості 
оподаткування, так і зниження диференціації доходів. В такому механізмі 
регулююча ефективність оподаткування нерозривно поєднана з його 
фіскальною достатністю та здатністю реалізувати функції стимулювання. 
Напрями оптимізації фіскального регулювання обґрунтовані на основі 
запровадження в Україні державної системи фіскального моніторингу, 
визначеної як сукупність процесів дослідження розподілу податкового тягаря 
на прямі та непрямі податки, аналізу динаміки оподаткування та його впливу на 
макропоказники економічного розвитку. Окрім традиційних розрахунків 
податкових коефіцієнтів запропоновано на основі розширення моделей 
макроекономічного регулювання враховувати залежності макропараметрів від 
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стимулюючої ролі фіскального навантаження, що дає можливість мінімізувати 
соціально-економічні деформації. 

12. Реалізація стимулюючої функції податків через описаний новий 
елементний інструментарій трансформаційного механізму податкового 
регулювання дозволяє чинити вплив на сукупний попит, пропозицію чи 
перерозподіл доходів. 

З погляду економічної теорії реалізація механізму податкового 
стимулювання попиту буде найбільш успішною за наступних умов: активної 
участі держави у перерозподілі (зростання рівня податкового коефіцієнту 
прямих податків); домінування прямих податків у структурі податкової 
системи; високої частки індивідуальних доходів у ВВП та їх значному 
розшаруванні; достатньому розвитку грошово-кредитної сфери; наявності 
вільних економічних ресурсів; зростання закритості економічної системи.  
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АНОТАЦІЯ 

Турянський Ю. І. Стабілізація розвитку національної економіки на 
підставі трансформації механізму податкового регулювання. – Рукопис. 
 Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 
спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.  
Львівський торговельно-економічний університет, Львів, 2018. 

У дисертації вирішена сукупність завдань обґрунтування методологічних та 
теоретико-методичних основ та прикладних інструментів податкової політики 
стабілізації економіки України. Об’єктом дослідження є процеси становлення, 
формування, функціонування системи макроекономічного податкового 
регулювання стабілізації економіки. Узагальнені теоретико- методологічні основи 
дослідження податкової системи в умовах стабілізаційної макрополітики. 
Досліджено склад і структуру податкової системи на сучасному етапі розвитку 
національної економіки, системні основи формування податкового регулювання. 
Встановлено, що макроекономічна стабілізаційна податкова політика пов’язана з 
багатьма труднощами методологічного, методичного та практичного характеру. 
Обґрунтовано вибір аналітичних інструментів податкової політики для визначення 
напрямів податкового стимулювання на основі діагностики стану та ефективності 
податкового навантаження з метою створення стимулів для економічного 
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зростання. Визначено рівень податкового навантаження на споживання та на 
доходи суб’єктів економіки, динаміку та тенденції щодо його змін. Описано 
значення використання показників ефективності податкового регулювання для 
визначення напрямів змін. Доведено, що вбудовані стабілізатори слід враховувати 
при встановленні режиму оподаткування та рівня податкового тягаря. 
Обґрунтовано вибір аналітичного інструментарію визначення рівня та 
прогнозування напрямів змін податкового навантаження на основі ефективного 
поєднання податкового регулювання прямих та непрямих податків. 

Ключові слова: податкова система, податкова політика, податкове 
навантаження, показники еластичності, прямі та непрямі податки, механізм 
податкового регулювання, макроекономічна стабілізація. 
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В диссертации решена совокупность задач обоснования методологических и 
теоретико-методических основ и прикладных инструментов налоговой политики 
стабилизации экономики Украины. Объектом исследования являются процессы 
становления, формирования, функционирования системы макроэкономического 
налогового регулирования стабилизации экономики.  

Обобщенны теоретико-методологические основы исследования налоговой 
системы в условиях стабилизационной макрополитики, в том числе обозначен 
теоретический базис раскрытия сущностных характеристик элементов налоговой 
системы и причинно-следственных связей, произведено структурирование 
налоговых систем по формам налогообложения и методиками регулирования, 
предложена методология формирования макроэкономической стабилизации на 
основе налогового регулирования. 

На основе исследования содержания финансовых отношений и их 
институциональной формы исследована экономическая природа и уточнена 
сущность элементов налоговой системы страны, систематизированы ее состав и 
структура. Установлено, что проведения дополнительных исследований требуют: 
проблематика обоснования фискальной и регулирующей эффективности отдельных 
налогов в структуре национальной системы налогообложения, определение 
стратегически конкурентных параметров налогообложения для обеспечения 
стабильности экономического и социального развития страны, а также для 
адекватной и паритетной интеграции в международные региональные союзы. 
Обоснована целесообразность распределения налогов по форме налогообложения 
на прямые и косвенные, как таких, которые определяют регулирования спроса и 
предложения финансовых потоков в процессах стабилизации экономики. Показано, 
что использование налогов как финансовых инструментов должно основываться на 
оптимальном сочетании критериев фискальной достаточности, экономической 
эффективности, социальной справедливости. 

Исследованы состав и структура налоговой системы на современном этапе 
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развития национальной экономики, системные основы формирования налогового 
регулирования. Установлено, что макроэкономическая стабилизационная налоговая 
политика связана со многими трудностями методологического, методического и 
практического характера. Обосновано выбор аналитических инструментов 
налоговой политики для определения направлений налогового стимулирования на 
основе диагностики состояния и эффективности налоговой нагрузки с целью 
создания стимулов для экономического роста. 

Определены теоретико-методологические основы и специфика использования 
фискального инструментария в структуре налоговой системы, налоговой политики 
и налогового механизма в системе финансовых рычагов государственного 
регулирования экономики. Чрезмерное и неравномерное налоговая нагрузка в 
стране приводит к снижению экономической активности и тенизации экономики. В 
то же время, сокращение налоговой нагрузки может оживить инвестиционную 
деятельность субъектов хозяйствования, повысить их деловую активность, 
способствовать росту объемов налоговых поступлений в бюджеты. Кроме того, 
снижение налоговой нагрузки способствует росту реальных доходов населения, 
сбережений домохозяйств, платежеспособного спроса населения, а следовательно, 
экономическому росту страны. Снизить налоговую нагрузку можно следующими 
способами: уменьшение налоговых ставок и увеличение налоговых льгот для 
субъектов хозяйствования; уменьшение расходов бюджета и государственных 
социальных фондов; создание благоприятного инвестиционного климата. 

Исследование роли прямых налогов в механизме стабилизации 
экономического развития Украины показало, что прибыльное налогообложения 
является гибкой формой фискального получения вновь созданной стоимости. В 
основном финансовые инструменты призваны выполнять стимулирующую 
налоговую функцию с целью наращивания объемов финансово-хозяйственной 
деятельности в целом и налоговой базы в частности. Анализ взимания налога на 
прибыль предприятий показал его фискальную нестабильность и недостаточное 
использование как инструмента налоговой политики. 

В работе показано, что использование косвенных налогов как инструментов 
фиска приводит к неоднозначным последствиям в экономике, в то же время они 
играют ведущую роль в системе доходов государственного бюджета. Анализ 
фискальной и ценообразующей природы акцизных налогов обнаружил их 
доминирующую роль в налоговой нагрузке Украины. НДС считается наиболее 
совершенной формой косвенного налогообложения, не создает дискриминации 
плательщиков, является нейтральным по отношению к перемещению товаров и 
услуг, размещению ресурсов; позволяет избежать двойного налогообложения; 
накоплен определенный опыт его администрирования, что дало возможность 
совершенствования правовых норм, методов его исчисления и взимания. 
Использование в Украине косвенных налогов можно считать важным шагом на 
пути формирования современной налоговой системы. 

Определен уровень налоговой нагрузки на потребление и на доходы субъектов 
экономики, динамику и тенденции его изменения. Описаны значение 
использования показателей эффективности налогового регулирования для 
определения направлений изменений. Доказано, что встроенные стабилизаторы 
следует учитывать при установлении режима налогообложения и уровня 
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налогового бремени. Обоснован выбор аналитического инструментария 
определения уровня и прогнозирования направлений изменений налоговой 
нагрузки на основе эффективного сочетания налогового регулирования прямых и 
непрямых налогов. Разработан аналитический инструментарий эконометрического 
анализа воздействия прямых и косвенных налогов на макропоказатели 
стабилизации экономики. Доказана эффективность использования представленных 
моделей для оценки эффективности налогового регулирования. 

Ключевые слова: налоговая система, налоговая политика, налоговая нагрузка, 
показатели эластичности, прямые и косвенные налоги, механизм налогового 
регулирования, макроэкономическая стабилизация. 
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The thesis solves a set of tasks to ground methodological and theoretical 
fundamentals and applied tools of the tax policy of stabilizing the Ukrainian economy. 
The research object is the processes of settling, forming and functioning of the system of 
macro-economic tax regulation of the economy’s stabilization. The theoretical and 
methodological fundamentals of the research of a tax system in the conditions of 
stabilizing macro-politics are generalized. The composition and structure of the tax system 
at the present stage of the national economy’s development, the systemic principles of tax 
regulation formation are studied. It is determined that a macro-economic stabilizing tax 
policy is associated with a lot of difficulties of methodological and practical nature. The 
choice of analytical tools of a tax policy and directions of tax incentives on the basis of 
diagnostics of the state and effectiveness of a tax burden in order to create stimuli for 
economic growth is researched. The level of a tax burden on the consumption and income 
of entities of the economy, the dynamics and tendencies for its changes is defined. The 
importance of using the indicators of tax regulation efficiency to establish the areas of 
changes is described. It is proved that fitted stabilizers should be taken into account while 
establishing a tax mode and a tax burden level. The choice of analytical tools to determine 
the level and forecast tax burden changes based on an effective combination of tax 
regulation of direct and indirect taxes is substantiated. 

Key words: tax system, tax policy, tax burden, elasticity indicators, direct and 
indirect taxes, mechanism of tax regulation, macro-economic stabilization. 

 


