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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ СКРИНІНГУ
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ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
У статті досліджено можливість використання методології скринінгу в процесі обґрунту-

вання податкових методів державного регулювання національної економіки. Розкрито суть
поняття “скринінг” та узагальнено його основні види. Встановлено взаємозв’язок між подат-
ковими ризиками та “скринінгом” як інструментом їх мінімізації. Формалізовано загальну
структуру податкових ризиків. Наведено місце скринінгу в процесі обґрунтування податкових
методів державного регулювання національної економіки. Запропоновано базовий блок реалі-
зації скринінгу податкових методів державного регулювання національної економіки. Розкри-
то суть мікромоделі використання скринінгу в процесі обґрунтування податкових методів
державного регулювання національної економіки.
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І. Вступ•

Сучасні податкові новації впроваджують
без урахування попередніх оцінок або по-
бажань суб’єктів оподаткування, зокрема
платників податків, контролюючих органів,
податкових агентів. Влада, що приймає рі-
шення, оперує лише даними статистичного
забезпечення податкових процесів, резуль-
татами прогнозування та оцінювання соціа-
льно-економічного розвитку в державі. При
цьому впровадження більшості податкових
новацій зустрічає потужний протест із боку
суб’єктів оподаткування, що унеможливлює
подальший розвиток ухилення від виконан-
ня податкового обов’язку. Таким чином, на
будь-які нові податкові методи вилучення
частини доходів платників розробляють від-
повідні механізми мінімізації обсягів подат-
кових платежів. Зважаючи на результати
здійснених досліджень щодо податкової сві-
домості суб’єктів оподаткування України,
вагомим чинником залишаються негативне
ставлення до податків і влади, низький рі-
вень податкових знань та недосконалість
податкового контролю за поведінкою плат-
ників податків і контролюючих органів [2]. У
результаті набувають актуальності питання
попереднього оцінювання та аналізу доці-
льності використання податкових методів,
реформ та адміністративних змін із боку
суб’єктів оподаткування. Одним із ефектив-
них інструментів формування уявлення про
можливі наслідки впровадження податкових
новацій є скринінг.

                                                     
© Вагілевич А. А., 2017

Методологія скринінгу вперше почала
використовуватися в медицині. Подальший
її розвиток відбувався і у сфері фінансів, де
основі його аспекти досліджували провідні
вчені-економісти: О. Д. Клебан, Е. Ю. Олек-
сієнко, С. В. Приймак, О. О. Терещенко та
ін. Проте, у сфері оподаткування скринінг як
інструмент досягнення компромісу між сто-
ронами процесу оподаткування потребує
подальшого вивчення.

ІІ. Постановка завдання
Метою статті є розкриття науково-прак-

тичних можливостей використання методо-
логії скринінгу в процесі обґрунтування по-
даткових методів державного регулювання
національної економіки.

ІІІ. Результати
У середовищі оподаткування України іс-

нує стала компонента податкових ризиків
реалізації реформування податкової систе-
ми держави. Без урахування цих ризиків
ефективність використання податкових ме-
тодів суттєво знижується. Це підтверджують
дані такого вагомого показника, як Tax Gap
(податковий розрив) – різниця між фактич-
ними та планованими обсягами податкових
надходжень (рис. 1). За даними рис. 1, спо-
стерігаємо суттєву різницю між фактичними
та планованими показниками обсягів подат-
кових находжень зведеного бюджету Украї-
ни саме в період 2012–2014 рр.

При цьому дані рис. 2 демонструють сут-
тєве перевищення планових показників над
фактичними, а саме: у 2011 р. рівень Tax
Gap сягав 1,23%; у 2012 р. – (-9,29%); у
2013 р. – (-6,6%); у 2014 р. – (-5,085); у
2015 р. – 2,21%.
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Рис. 1. Обсяги податкових находжень зведеного бюджету України, грн
Джерело: розраховано автором за даними [5].

Таким чином, можна стверджувати, що
за досліджуваний період рівень податкового

розриву змінюється з від’ємного показника в
додатній, тобто лінійно зростає.
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Рис. 2. Тенденція показника Tax Gap в Україні, %
Джерело: розраховано автором за даними [5].

Незважаючи на те, що в 2015 р. рівень
податкового розриву позитивний, тобто фа-
ктичні надходження перевищують планова-
ні, система залишається неконтрольованою
та непередбаченою, тому зростатимуть інші
податкові ризики.

За класичною теорією ризику, його суть
розкривають із позиції прояву непевності,
ймовірності настання негативних наслідків у
результаті певних дій та прийнятих рішень;
при цьому неокласична теорія ризику визна-
чає його як небезпеку, ймовірність відхилен-
ня від планованого або намічених цілей [1].
Податкові ризики досліджують у контексті
суб’єктно-об’єктних відносин, тобто кожному
із суб’єктів оподаткування притаманні спе-
цифічні податкові ризики, пов’язані із харак-
тером його діяльності та рівнем податкової
свідомості, зокрема можна розглядати пода-
ткові ризики з позиції влада-платник податків
чи платник податків промислового або фі-
нансового сектору економіки.

Податковій системі властиві власні пода-
ткові ризики, що в процесі її вже системного
реформування суттєво зростають і примно-
жуються. До того ж методологія визначення

податкових ризиків теж має власні передба-
чення та ризики її використання. Результати
відповідних розрахунків мають імовірнісний
характер.

Таким чином, структуру податкових ризи-
ків R можна представити так:

,,,,, >=< tRRRRR mtdmsi (1)

де { }iji rR =  – множина податкових ри-
зиків, притаманних суб’єкту та його сфері
діяльності в період t;

{ }s
i

s rR =  – множина системних ризи-
ків, що притаманні безпосередньо українсь-
кій податковій системі та її реформуванню в
період t;

{ }m
k

m rR =  – множина ризиків викорис-
тання податкових методів у період t;

{ }mtd
l

mtd RR =  – множина ризиків вико-
ристання методології оцінювання та управ-
ління податковими ризиками, що використо-
вують у період t.
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Звісно, в разі використання методології
скринінгу у сфері оподаткування додадуться і
йому притаманні ризики, що також доцільно
враховувати. Методологія скринінгу може ста-
ти ефективним уточнювальним інструментом
прямого впливу, виявлення та попередження
податкових ризиків у процесі використання
податкових методів на всіх площинах виміру
соціально-економічних процесів (галузевий,
територіальний, макроекономічний). Розгля-
немо детальніше його суть і загальні характе-
ристики.

Найбільшої популярності скринінг набув
у медичній та фінансовій сферах. Так, у ме-
дицині “скринінг” (від англ. screening – від-
бір, сортування) представляє “стратегію в
організації охорони здоров’я, спрямовану на
виявлення захворювань у клінічно безсимп-
томних осіб в популяції” [6].

За різними фінансово-економічними нау-
ковими джерелами “скринінг” – є “специ-
фічною перевіркою кредитоспроможності,
стійкості та відповідальності партнера на
основі даних аудиторських перевірок, довід-
ників, фінансових перевірок; формування
умов для коректного виявлення явищ, яким
респонденти віддають перевагу” [10]; “вив-
чення прихованих характеристик об’єкта,
щодо якого приймаються управлінські рі-
шення з метою зменшення інформаційної
асиметрії” [8]; “знаходження кращого з мож-
ливих рішень у заданих умовах і визначення
впливу проекту на ці умови, тобто, визнача-
ється ступінь відповідності” [4].

Розглядають такі види скринінгу [7]:
− негативний (або відсіювання) – встанов-

лення невідповідності досліджуваного
об’єкта встановленим критеріям [7];

− позитивний (Best In Class) – встановлен-
ня відповідності досліджуваного об’єкта
встановленим критеріям [7];

− нормативний – (Norm-Based Screening) –
відбір досліджуваних об’єктів здійсню-
ється на основі встановлення відповід-
ності їх функціонування соціально-еконо-
лого-економічним нормам [7].
За своєю механічною сутністю скринінг

представляє певний тест, метою якого є ви-
явлення додаткової інформації, що може бути
використана як попереджувальний індикатор
настання певних явищ імовірнісного характе-
ру у форматі визначення відношення істини
до хибного варіанту та міра їх неприпустимос-
ті. Таким чином, за допомогою скринінгу вста-
новлюють міру відповідності досліджуваного
об’єкта чи суб’єкта певним вимогам, характе-
ристикам, критеріям, нормам тощо.

Зважаючи на те, що вибір у процесі викори-
стання податкових методів здійснюється без
попередніх досліджень щодо можливих нас-
лідків із боку платників податків, на нашу дум-
ку, доречним є формування загального уяв-
лення про настання тих чи інших податкових
дій у відповідь на впровадження податкових
новацій саме з боку зацікавлених юридичних і
фізичних осіб, що сумлінно виконують подат-
ковий обов’язок. Адже доведено, що скрирінг є
найефективнішим у групах осіб із допустимим
чи низьким рівнем характерного ризику. Саме
ці групи платників є більш відкритими для кон-
такту та доступними для досліджень. Виявив-
ши податкові аспекти, що спонукають цих осіб
до ухилення від сплати податків, стане можли-
вим відкоригувати податкову реформу з метою
досягнення податкового компромісу між сторо-
нами та попередити негативні наслідки (рис. 3).

Обґрунтування доцільності
коригування податкових методів

Цілі корекції податкових методів

Плановані очікування

Впровадження податкових змін

Реакція соціально-економічної
системи на податкові зміни

Оцінювання фактичних результатів

Скринінг

Рис. 3. Скринінг у процесі обґрунтування податкових методів
Джерело: розроблено автором.
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Таким чином, результати скринінгу дають
змогу уточнити цілі корекції податкових ме-
тодів для усунення можливих перешкод під
час їх реалізації та зниження ефективності,
передбачити реакцію соціально-економічної
системи на податкові зміни. За допомогою
методології скринінгу можна побудувати
реально діючий суспільний діалог між плат-
никами податків і владою шляхом попере-
днього встановлення реакції на податкові
новації. Також упередження негативного

сприйняття податкових реформ сприятиме
зниженню витрат на їх реалізацію. Таким
чином, стане можливим зупинити подаль-
ший розвиток тіньового сектору економіки і
виявити реальні можливості попередження
ухилення від сплати податків.

При цьому використання скринінгу у
сфері оподаткування можливе за умов
встановлення чіткої відповідності між макро-
та мікрозавданнями суб’єктів оподаткування
(рис. 4).

Макроекономічна
стратегія розвитку

Сукупність цільових
програм

SWOT-аналіз податкової
системи та соціально-
економічного розвитку

Фіскальна
достатність

Соціально-економічний
розвиток

Галузевий розріз Регіональний розріз

Макроекономічний розріз

Мета податкових
методів Баланс

Площина
використання

Сукупність
концепцій

Множина
системних
податкових
ризиків

Оцінювання можливостей
корекції податкових
методів за рахунок
результатів скринінгу

Рис. 4. Базовий блок реалізації скринінгу податкових методів
Джерело: розроблено автором.

Зважаючи на загальну мету використан-
ня податкових методів (досягнення балансу
між фіскальною достатністю та соціально-
економічним розвитком), площина викорис-
тання методології скринінгу повинна розме-
жовуватися за галузевим, регіональним і
макроекономічним розрізами. Таким чином,
доцільно застосовувати синтез видів скрині-
нгу – позитивний чи негативний з норматив-
ним, норми якого відрізняються за сферами
діяльності та рівнями. Тоді цілі реалізації
скринінгу узгоджуватимуться із цілями мак-
роекономічного стратегічного розвитку дер-
жави у сфері оподаткування.

Скринінг реалізується в межах груп плат-
ників за рівнем податкових ризиків, здійсню-
ється SWOT-аналіз податкової системи та
соціально-економічного розвитку з метою
виявлення слабких і сильних сторін, ризиків,
притаманних зазначеним системам.

Розглянемо мікромодель використання
скринінгу в процесі обґрунтування податко-

вих методів. Згідно з положеннями ПКУ, по-
даткові новації впроваджуються не частіше
ніж раз на півроку, тому час на реалізацію
скринінгу системних змін оподаткування є.

Оцінювання можливостей корекції подат-
кових методів здійснюється на базі ДПІ, де
формується фокус-група за різним рівнями
податкових ризиків тих сфер діяльності, що
вважають у районі бюджетоутворювальними.
Розробляють систему критеріїв оцінювання
податкових методів, що використовують та
планують використати. Множина критеріїв
податкових методів групується відповідно до
фіскального та соціально-економічного зна-
чення з метою встановлення рівня зацікав-
леності сторін у їх використанні. При цьому
експертам дають на вибір три основні стра-
тегії прийняття рішень, що можуть бути при-
йнятими в разі впровадження конкретних
податкових методів.

Отримані результати будуть формувати
уявлення про середовище, в якому функці-
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онують платники податків. Застосування
скринінгу дасть можливість попередньо по-
будувати проекцію ймовірної реакції плат-
ників податків за різними групами податко-
вого ризику на використання тих чи інших
податкових методів, що дасть змогу попе-
редити негативні наслідки, зокрема бюдже-
тні втрати.

IV. Висновки
В умовах нестабільного соціально-еко-

номічного середовища зростають податкові
ризики з боку всіх суб’єктів оподаткування.
Реалізація податкової реформи в Україні су-
проводжується негативними наслідками ухи-
лення від сплати податків, згортанням офі-
ційної частини діяльності та, фактично, роз-
витком тіньового сектору економіки. Було
запропоновано використовувати методоло-
гію скринінгу в процесі обґрунтування подат-
кових методів регулювання національної
економіки. Досліджено сутність поняття
“скринінг” з погляду медицини та фінансів,
узагальнено основні його види. Доведено,
що результати скринінгу дають змогу уточни-
ти цілі корекції податкових методів для усу-
нення можливих перешкод під час їх реалі-
зації та зниження ефективності, передбачити
реакцію соціально-економічної системи на
податкові зміни.

Список використаної літератури
1. Десятнюк О. Дефініція ризику податкової

системи / О. Десятнюк // Світ фінансів. –
2007. – № 4. – С. 13.

2. Кучерова Г. Ю. Стратегія формування
свідомого оподаткування як фактор ста-
лого розвитку національної економіки :
монографія / Г. Ю. Кучерова. – Запоріж-
жя : КПУ, 2016. – 416 с.

3. Леус Д. В. Портфельне інвестування як
інструмент фінансового забезпечення
сталого розвитку економіки України : ав-
тореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.08 /
Д. В. Леус ; ДВНЗ “УАБС НБУ”. – Суми,
2014. – 20 с.

4. Олексієнко А. І. Механізм розробки інно-
ваційних проектів та оцінка їх ефектив-
ності / А. І. Олексієнко, Е. Ю. Терещен-
ко // Вісник студентського наукового то-
вариства ДонНУ. – 2014. – Т. 2. – № 6. –
С. 227–234.

5. Офіційний веб-сайт Державної казначей-
ської служби України [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: http://www.
treasury.gov.ua/main/uk/publish/category/2
3593.

6. Офіційний сайт вільної енциклопедії
“Вікіпедія” [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/
Скринінг.

7. Офіційний сайт Європейського форуму
відповідального інвестування [Електро-
нний ресурс]. – Режим доступу: http://
www.eurosif.org/.

8. Приймак С. В. Фінансова діагностика як
інструмент контролінгу / С. В. Приймак,
О. Д. Клебан // Економічні науки. Cерія:
Облік і фінанси. –2010. – Вип 7 (3). –
С. 26–35.

9. Терещенко О. О. Контролінг поведінки в
концепції біхевіористичних фінансів /
О. О. Терещенко // Фінанси України. –
2011. – № 11. – С. 5–16.

10. Фінансовий словарь [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: http://dic.academic.
ru/contents.nsf/fin_enc/.

Стаття надійшла до редакції 06.02.2017.

Вагилевич А. А. Использование методологии скрининга в процессе обоснования нало-
говых методов государственного регулирования национальной экономики

В статье исследована возможность использования методологии скрининга в процессе
обоснования налоговых методов государственного регулирования национальной экономики.
Раскрыта суть понятия “скрининг” и обобщены его основные виды. Установлена взаимос-
вязь между налоговыми рисками и “скринингом” как инструментом их минимизации. Форма-
лизована общая структура налоговых рисков. Приведено место скрининга в процессе обос-
нования налоговых методов государственного регулирования национальной экономики.
Предложен базовый блок реализации скрининга налоговых методов государственного регу-
лирования национальной экономики. Раскрыта суть микромодели использования скрининга в
процессе обоснования налоговых методов государственного регулирования национальной
экономики.

Ключевые слова: налоговые риски, налоговый разрыв, налогообложения, скрининг, норма,
критерии, SWOT-анализ.

Vagilevych A. Using Screening Methodology in the Process of Explaining Tax Basis
Methods of State Regulation of National Economy

It is proved that fiscal risks are growing from all business taxes in an unstable social and economic
environment. Implementation of tax reform in Ukraine is accompanied by negative consequences of
tax evasion, curtailment of official activities and, in fact, the development of the shadow economy. The
author of the article proposes to use screening methodology during the grounding of tax regulation
methods of national economy. It is proved that screening methodology can be an effective tool for
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clarifying the direct impact, detection and prevention of fiscal risks while using tax methods during as-
sessment of all social and economic processes (sectoral, territorial, macro).

The essence of the concept of screening in terms of medicine and finance have been studied, and
its main types have been summarized. It’s been found that in its essence a mechanical screening rep-
resents a test that aims to identify additional information that can be used as a warning indicator of
occurrence of certain events of a probable character to determine the ratio of true and false alternative
measure of inadmissibility. Thus, a degree of compliance of the research object or subject to certain
requirements, specifications, criteria, standards is established by screening,

It is proved that screening results allow to specify purposes of tax techniques correction for elimi-
nating possible obstacles for their implementation and reduce efficiency, predict reaction of social and
economic system to tax changes.

Using the methodology of screening it could be possible tobuilt a really active social dialogue be-
tween taxpayers and the government by establishing preliminary reactions to the tax innovations and
also prevention of negative perception of the tax reform would reduce the cost of their implementation.
Thus, it would be possible to terminate further development of the shadow economy with the real pos-
sibilities of tax evasion prevention.

Key words: fiscal risks, tax gap, taxation, screening, principle, criteria, SWOT-analysis.




