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ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ
ЯК ФАКТОРА ЗБІЛЬШЕННЯ БЮДЖЕТНИХ НАДХОДЖЕНЬ
У статті розглянуто сутність і види податкового стимулювання, розкрито зміст по-

няття “податкове стимулювання як фактор збільшення бюджетних надходжень”. Встанов-
лено, що податкове стимулювання впливає не лише на зростання економічної активності, а
й на рівень тінізації доходів і прибутків. Запропоновано показник, за допомогою якого можна
визначити ефективність податкового стимулювання як фактора збільшення бюджетних
надходжень.

Ключові слова: податкове стимулювання, податкова пільга, бюджетні надходження, по-
даткова база, ефективність, ставка податку.

І. Вступ
Податки є основним джерелом надхо-

джень бюджету, що формують його дохідну
частину. Вдало розроблена бюджетно-по-
даткова політика здатна забезпечити сталий
економічний розвиток у державі, що сприя-
тиме зменшенню дефіциту бюджету. Це, у
свою чергу, дасть змогу підвищити рівень
життя населення, який в Україні є низьким.
Податкове стимулювання відіграє важливу
роль як один з інструментів бюджетно-
податкового механізму, що впливає на рі-
вень економічної активності суб’єктів госпо-
дарювання та фізичних осіб. Але, водночас,
серед науковців зустрічаються як прибічни-
ки податкового стимулювання, так і його
противники. Так, існує думка, що податкові
пільги призводять до ринкового викривлен-
ня розподілу ресурсів. Разом з тим, західні
економісти вважають, що застосування по-
даткових пільг є необхідним, але за умови
зваженого підходу до їх встановлення та
обґрунтованості. Питання податкового сти-
мулювання досліджувалось багатьма науко-
вцями, зокрема такими, як Ю. Іванов, Є. Ла-
зарєва, І. Луніна, М. Мельник, О. Семерак,
Д. Серебрянський, А. Соколовська, Л. Тара-
нгул, А. Цимбалюк, І. Ясенова та ін. Незва-
жаючи на численні публікації, не існує єди-
ного підходу до оцінювання ефективності
податкового стимулювання як фактора збі-
льшення бюджетних надходжень. Це зумо-
влює необхідність проведення подальших
досліджень у цьому напрямі.∗

                                                     
∗© Венгерова О.В., 2013

ІІ. Постановка завдання
Мета статті – запропонувати підхід до

оцінювання податкового стимулювання, що
дасть змогу визначити найбільш прийнятну
податкову ставку, за якої відбувається збі-
льшення податкових надходжень завдяки
розширенню податкової бази.

ІІІ. Результати
Перш за все, розглянемо поняття “по-

даткове стимулювання”. На думку науковця
Л. Тарангул, це поняття означає “вплив
держави на національну економіку через
податковий механізм, за допомогою якого
відбувається заохочення до певного виду
діяльності через створення прозорих, адмі-
ністративно зручних, привілейованих умов”
[1, с. 68].

Досить широку класифікацію різновидів
податкового стимулювання подають у своїй
праці [3] Є. Лазарєва та І. Ясенова. Важли-
вою для нашого дослідження є класифікація
за важелями податкового стимулювання, за
якої виділяють такі види стимулів: податкові
пільги, спрощення податкового адміністру-
вання, податкова угода [3].

Під податковою пільгою слід розуміти
звільнення від сплати податків (податкові
канікули), зниження податкової ставки, зме-
ншення бази оподаткування, відтермінуван-
ня зобов’язання щодо сплати податку тощо.
Спрощення податкового адміністрування –
це зменшення податкового навантаження
на платників податку, кількості податків та
спрощення процедури їх сплати. І, нарешті,
податковою угодою є договірне зменшення
податкового зобов’язання чи часу його
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сплати, розстрочка податкової заборговано-
сті, звільнення від податкового зобов’я-
зання.

На нашу думку, поняття “податкове сти-
мулювання як фактор збільшення бюджет-
них надходжень” означає, що завдяки вива-
женій податковій політиці і зниженню подат-
кових ставок відбудеться збільшення подат-
кової бази за рахунок зростання економічної
активності та валового внутрішнього проду-
кту, а також зростання приливу інвестицій,
що й приведе до збільшення податкових
надходжень.

Незважаючи на велику кількість публіка-
цій, у яких розглянуто стимулювальну функ-
цію податків, економіст С. Терьохін вважає,
що закріплення за податками стимулюваль-
ної функції неможливе, адже податки обме-
жують свободу платника, а тому податкові
пільги є лише інструментом зменшення фіс-
кального пригнічення [5]. Із цим тверджен-
ням важко не погодитись, адже справжній
стимулювальний вплив на діяльність
суб’єктів господарювання справляють попит
на продукцію та можливість отримання при-
бутку. Будь-яка ставка податку на прибуток
не зможе сама собою стимулювати госпо-
дарюючого суб’єкта до підприємницької дія-
льності.

Особливо це стосується країн з високим
рівнем тіньової економіки. За таких умов
мова йде не про стимулювання виробницт-
ва, а про правдиве відображення у звітності
прибутків підприємства. Отже, можна стве-
рджувати, що податкове стимулювання в
умовах існування тіньової економіки впли-
ває на рівень тінізації доходів та прибутку.

Так, у 2012 р. Державна податкова служ-
ба заявила, що обсяг тіньового сектору
української економіки становить як мінімум
350 млрд грн на рік. Ці кошти, за оцінками
фіскальних органів, розподіляються таким
чином: 170 млрд грн становить зарплата в
“конвертах”, 100 млрд грн – доходи  власни-
ків активів – виведення безготівкових коштів
у готівкову форму або на інвалютні рахунки
в іноземних банках, 35 млрд грн – неофіцій-
ні платежі, 45 млрд грн – основні засоби,
матеріальні ресурси й послуги тіньового се-
ктору [2].

Зважаючи на це, слід зазначити, що по-
зитивний ефект від податкового стимулю-
вання отримати можна. Так, західні науковці
вважають, що зниження податкових ставок
веде до зменшення диспропорцій, яке пози-
тивно впливає на розвиток економіки. При
цьому вчені зауважують, що такого ефекту
можна досягти лише при застосуванні пода-
ткових пільг протягом тривалого часу [6].

Розглянемо ефективність податкового
стимулювання як фактора збільшення бю-
джетних надходжень, якого можна досягти
або за рахунок зростання податкової бази,

що може виникнути внаслідок приросту
ВВП – як результат стимулювання економі-
ки, або через зменшення тіньового сектору
економіки.

Спробуємо привести оцінювання ефек-
тивності податкового стимулювання, що
впливає на зростання надходжень бюджету,
до математичного вигляду. Для прикладу
візьмемо податок на прибуток підприємств.

Нехай база оподаткування певного бю-
джетного періоду за податком на прибуток
В1, а базова ставка податку t0, тоді податкові
надходження (BR0 – budgetary receipts) ви-
значаються за формулою:

= ×0 1 0BR B t . (1)

У разі надання суб’єктам господарюван-
ня податкових пільг, що виражаються зни-
женням базової ставки до певного рівня t1
(але t1 ≠ 0), держава несе певні бюджетні
витрати (BС – budgetary costs), які можна
розрахувати за такою формулою:

= × −1 0 1( )BC B t t . (2)

Тоді бюджетні надходження за умови за-
стосування податкових пільг будуть виража-
тися формулою:

= ×1 1 1BR B t . (3)

Виходячи з вищенаведених формул і
обмеження, що t1 ≠ 0, показник ефективності
податкового стимулювання можна подати
таким чином:

×
= =

× −
1 1 1

1 0 1( )
BR В t

Е
BC В t t

. (4)

Якщо Е > 1, то податкове стимулювання
є ефективним, адже рівень бюджетних ви-
трат нижчий за надходження. Якщо ж Е < 1,
то це вказує на неефективність податкового
стимулювання, адже бюджетні надходження
будуть нижчими за витрати. Але цей показ-
ник відображає ефективність застосування
податкового стимулювання в певному бю-
джетному періоді. Західні ж фахівці рекоме-
ндують застосовувати таке стимулювання у
тривалому періоді, тоді й показник ефектив-
ності має порівнювати не лише результат і
витрати, а й ураховувати зміни в порівнянні
з попередніми періодами. Для цього необ-
хідно, щоб темп приросту реального ВВП
мав значення більше від одиниці протягом
дії податкової пільги. Це вказуватиме на
збільшення податкової бази.

Звичайно, в реальних умовах іноді за-
стосовують пільгову ставку податку, що до-
рівнює 0. Слід зазначити, що таке стимулю-
вання слід застосовувати обережно, адже
воно є інфляційним і знижує фіскальну фун-
кцію того чи іншого податку. Тому можна
стверджувати, що при t0 → 0 показник ефек-
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тивності податкового стимулювання також
Е → 0.

Застосування показника оцінювання ефек-
тивності податкового стимулювання на прак-
тиці дасть змогу визначити найбільш прийн-
ятну податкову ставку, за якої відбувається
збільшення бюджетних надходжень завдяки
розширенню податкової бази.

ІV. Висновки
Податкове стимулювання є важливим фа-

ктором не лише економічного зростання, а й
збільшення бюджетних надходжень. Зни-
ження податкової ставки може не тільки
впливати на активізацію діяльності суб’єктів
господарювання, а й зменшувати рівень тіні-
зації економіки. При цьому західні експерти
наголошують, що податкові пільги дають по-
зитивний ефект лише за використання про-
тягом тривалого часу, інакше вони можуть
стати поштовхом до інфляційних процесів.

Ефективність податкового стимулювання
як фактора збільшення бюджетних надхо-
джень запропоновано оцінювати шляхом
застосування показника, що є співвідношен-
ням отриманих податкових надходжень при
використанні пільгової ставки оподаткування
до витрат бюджету, які становлять різницю
між базовою ставкою та пільговою, помно-
женою на податкову базу. Застосування цьо-
го показника дасть змогу визначити, наскіль-
ки можна знизити податкову ставку, зберігши
при цьому фіскальну функцію податку.
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Венгерова Е.В. Оценка эффективности налогового стимулирования как фактора уве-
личения бюджетных поступлений

В статье рассмотрены сущность и виды налогового стимулирования, раскрыто понятие
“налоговое стимулирование как фактор увеличения бюджетных поступлений”. Установлено,
что налоговое стимулирование влияет не только на рост экономической активности, но и
на уровень тенизации доходов и прибыли. Предложен показатель, с помощью которого мож-
но определить эффективность налогового стимулирования как фактора увеличения бю-
джетных поступлений.

Ключевые слова: налоговое стимулирование, налоговая льгота, бюджетные поступле-
ния, налоговая база, эффективность, ставка налога.

Vengerova O. Assessment of tax incentives efficiency as a factor to increase budgetary
receipts

In the article the nature and types of tax incentives are considered. Tax incentives – the state’s
influence on the national economy through the tax mechanism by which the promotion is to a certain
type of activity through the creation of transparent administrative convenience, preferred conditions.
The category of “assessment of tax incentives efficiency as a factor to increase budgetary receipts” is
determined by author. It means that due to prudent fiscal policies and lowering tax rates will increase
the tax base by increasing economic activity and GDP, and rising tide of investments that will lead to
growing tide of investments that will lead to increased tax receipts.

The attempts of complex study of the budget support and tax stimulation problems of the national
economy were reflected in the domestic science and practice. However, there are separate aspects of
these works which are not systematic and do not include the economic evaluation of the efficiency of
such instruments. This problem is going on the stage of public discussion.

Found that tax incentives affect not only the growth in economic activity, but also on the level of
shadow incomes and profits. Tax incentives is not stimulating production, but only true in the reporting
of profits in the shadow economy. Western experts stress that tax incentives bring positive effects only
using for a long time, or they can be the impetus for inflation.
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In this article the efficiency of tax incentives as a factor increasing the revenue that can be
achieved either by increasing the tax base, which may be due to GDP growth or by reducing the
shadow economy is discussed.

In the article the indicator by which to determine the assessment of tax incentives as a factor to
increase budgetary receipts are suggested. The efficiency of tax incentives as a factor to increase
budgetary receipts is proposed to estimate by applying the rate that is the ratio of tax revenues
derived using the preferential tax rate to the budgetary expenditures. The use of this indicator will
determine how government can reduce the tax rate, while maintaining fiscal function of tax.

Key words: tax incentives, tax benefits, budgetary receipts, tax base, efficiency, tax rate.




