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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД 
ДО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПОДАТКОВИХ РЕФОРМ

В статті запропоновано теоретико-методичний підхід до оцінювання результативності податкових реформ. Розроблений 
підхід до оцінювання результативності податкових реформ включає  в себе результативність досягнення стратегічних задач 
податковою реформою, оцінювання результативності впливу податкової реформи на економіку країни, визначення ступеня до-
тримання принципів реалізації податкової реформи та оцінювання результативності податкової реформи щодо досягнення її 
стратегічної мети. Оцінювання результативності податкової реформи на економіку країни пропонується здійснювати через показ-
ник податкового навантаження шляхом визначення впливу його рівня на зміну окремих показників економічного розвитку країни.

Ключові слова: податкова реформа, результативність податкової реформи, податкове навантаження, податковий коефіці-
єнт, ефективні ставки податків, інструменти реалізації податкової реформи.
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В статье предложен теоретико-методический подход к оцениванию результативности налоговых реформ. Разработанный 
подход к оцениванию результативности налоговых реформ включает в себя результативность достижения стратегических задач 
налоговой реформой, оценку результативности воздействия налоговой реформы на экономику страны, определения степени 
соблюдения принципов реализации налоговой реформой и оценку результативности налоговой реформы по достижении ее 
стратегических целей. Оценивание результативности налоговой реформы на экономику страны предлагается осуществлять 
через показатель налоговой нагрузки путем определения влияния его уровня на изменение отдельных показателей экономиче-
ского развития страны.
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Khomutenko V.P., Bogatyreva Y.N. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACH TO ASSESSING THE 
EFFECTIVENESS OF THE TAX REFORM

In the article the theoretical and methodological approach to the evaluation of the impact of tax reforms. The approach to as-
sessing the effectiveness of tax reforms include the impact of the strategic objectives of the tax reform, the impact assessment of the 
impact of tax reform on the economy, determining the degree of compliance with the principles of the implementation of the tax reform 
and the evaluation of the impact of tax reform to achieve its strategic objectives. Assessing the impact of tax reform on the national 
economy are invited to perform in the expected tax burden by determining its level of influence the comparability of the economic 
development of the country.
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Постановка проблеми. Податкова система є дієвим 
інструментом впливу на економічні процеси в бага-
тьох країнах світу. В Україні ж за роки незалежності 
податкова система формувалася, орієнтуючись біль-
шою мірою на фіскальні потреби держави, в той час 
як регулюючий потенціал податкової системи не вико-
ристовувався в повному обсязі. Однак при реформу-
ванні податкової системи важливим є орієнтуватися 
саме на досягнення певного економічного результату. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В наукових колах приділяється  велика увага вче-
них проблемам функціонування податкової системи 
та податкової політики. Вчені Т. Єфименко та А. Соко-
ловська досліджують питання ефективності податко-
вої системи та напрями її удосконалення. У роботах 
Т. Кощук, А. Крисоватого досліджується вплив подат-
кової політики на розвиток економіки. 

Однак питанню результативності окремих подат-
кових реформ в Україні приділяється менша увага.

Мета статті. Розробка теоретико-методичного під-
ходу до оцінювання результативності податкових 
реформ щодо їх впливу на економіку.

Виклад основного матеріалу. На відміну від ефек-
тивності податкової реформи, що є відносним ефек-
том від її проведення (що визначається як відношення 

результату до витрат, пов’язаних з його отриман-
ням), результативність податкової реформи – це сту-
пінь досягнення результатів, що були заплановані 
стратегією податкової політики, та дієвість податко-
вої реформи щодо її впливу на соціально-економічні 
процеси в країні [1, с. 26].

За всі роки незалежності України комплексного 
дослідження впливу запроваджених податкових 
реформ на економіку не проводилося через відсут-
ність  науково обґрунтованих рекомендацій щодо 
оцінювання їх результативності. Втім, відсутність 
такого оцінювання призводила до перенесення недо-
ліків попередніх податкових реформ на наступні, що 
знижувало їх результативність.

Це доводить необхідність вироблення системного 
підходу та методичних рекомендацій щодо оціню-
вання результативності впливу податкової реформи 
на економіку країни. Виходячи з цього, було розро-
блено власний теоретико-методичний підхід до оці-
нювання результативності податкової реформи, який 
у загальному вигляді наведено у таблиці 1. 

Згідно цього підходу, першим етапом проведення 
оцінювання результативності податкової реформи є 
визначення ступеня виконання стратегічних задач 
податковою реформою.
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цілі та задачі податкової реформи. Оцінювання 
результативності податкової реформи щодо вико-
нання поставлених задач пропонується проводити 
через співставлення її задач із результатами по їх 
досягненню. Важливим на цьому етапі є визна-
чення інструментів реалізації податкової реформи, 
що використовувалися для досягнення поставлених 
задач, та існуючи недоліки щодо їх застосування. 

Другим етапом проведення оцінювання є визна-
чення впливу на економіку країни.

Тут варто відзначити, що системний підхід до 
оцінювання впливу податкової реформи на розви-
ток економіки передбачає визначення її результатив-
ності за такими критеріями, як:

– вплив на реальний сектор економіки; 
– вплив на структурні зміни в економіці;
–   вплив на економічну безпеку країни; 
– вплив на інвестиційну діяльність; 
– вплив на інноваційну діяльність.
При оцінюванні результативності податкової 

реформи за встановленими критеріями необхідно 
визначити інструменти її впливу та показники 
результативності по кожному з них.

Реальний сектор економіки є каталізатором роз-
витку всієї економіки, тому одним з критеріїв оці-
нювання результативності податкової реформи є діа-
гностика впливу податкової реформи на розвиток 
саме реального сектору економіки.

Індикатором впливу податкової реформи за цим 
критерієм пропонується використовувати показник 
податкового навантаження, розрахований методом 
податкових коефіцієнтів.

Податковий коефіцієнт є відношенням розміру 
податкових вилучень до первісного фінансового 
потоку, що передувало процесу вилучення. Зміна кое-
фіцієнта буде перебувати в діапазоні від 0 (податкові 
вилучення відсутні) до 1 (весь вхідний потік вилуча-
ється в якості податку). При визначенні податкового 

навантаження за методом податкових коефіцієнтів 
використовуються різні варіанти його розрахунку. 
Нами пропонується розраховувати податковий кое-
фіцієнт як відношення податкових надходжень 
та соціальних внесків до розміру ВВП. 

Для проведення такої оцінки пропонується визна-
чити вплив податкового навантаження (розрахова-
ного за методом податкових коефіцієнтів)  на основні 
показники розвитку реального сектору економіки.

В якості показників результативності податко-
вої реформи за цим критерієм будемо використову-
вати індекси показників розвитку реального сектору 
економіки до базового рівня 1990 р., що дозволить 
визначити реальні зміни в економіці з урахуванням 
інфляційного чинника. А саме такі показники, як:

– індекс обсягу ВВП до 1990 р.; 
– індекс обсягу промислової продукції до 1990 р.; 
– індекс продукції сільського господарства 

до 1990 р.;
–  індекс обсягу інвестицій в основний капітал 

до рівня 1990 р.;
–  індекс інвестицій в основний капітал до рівня 

1990 р.;
– індекс обсягу роздрібного товарообігу до рівня 

1990 р.; 
– індекс перевезень вантажів до рівня 1990 р.;  
– індекс перевезень пасажирів транспортом 

загального користування до рівня 1990 р.; 
– індекс введення в експлуатацію житлових 

будинків до рівня 1990 р.
Покращення відповідних показників свідчить про 

результативність податкової реформи.
Структурні диспропорції економіки є одним з фак-

торів, що стримує економічне зростання в країні, тому 
вплив податкової реформи на структурні зміни еконо-
міки є іншим критерієм, за яким пропонується прово-
дити оцінювання результативності податкової реформи.

Індикаторами впливу податкової реформи за цим 
критерієм пропонується використовувати такі показ-

1. Ступінь виконання стратегічних задач податковою реформою

2. Оцінювання результативності податкової реформи щодо її впливу на економіку

Критерії Показники

Вплив на реальний 
сектор економіки

– індекс обсягу ВВП до 1990 р.;  – індекс обсягу промислової продукції до 1990 р.;
– індекс продукції сільського господарства до 1990 р.;
– індекс обсягу інвестицій в основний капітал до рівня 1990 р.;
– індекс інвестицій в основний капітал до рівня 1990 р.;
– індекс обсягу роздрібного товарообігу до рівня 1990 р.;
– індекс перевезень вантажів до рівня 1990 р.;
– індекс перевезень пасажирів транспортом загального користування до рівня 1990 р.;
– індекс введення в експлуатацію житлових будинків до рівня 1990 р.

Вплив на структурні 
зміни в економіці

– зміна структури ВВП та питомої ваги в ній галузей реального сектору економіки;
– зміна структури капітальних інвестицій та частки галузей реального сектору економіки в ній

Вплив на економічну 
безпеку країни

– відношення обсягу ВВП на одну особу в Україні до середнього значення в країнах ЄС-28;
– рівень безробіття; відношення дефіциту (профіциту) державного бюджету у ВВП;
– рівень споживчих цін

Вплив на 
інвестиційну 
діяльність

– обсяг чистого прибутку прибуткових підприємств та темпи його зростання;
– обсяг амортизаційних відрахувань та темпи їх зростання;
– обсяг капітальних інвестицій та темпи їх зростання;
– рівень зносу основних засобів

Вплив на інноваційну 
діяльність

– кількість підприємств, що впроваджують інновації та темпи їх зростання;
– частка підприємств, що впроваджують інновації у загальній кількості промислових 
підприємств;
– обсяг впроваджуваної інноваційної продукції та темпи його зростання;
– обсяг впроваджених нових технологічних процесів та темпи його зростання;
– частка нових видів  техніки у впровадженні інноваційних видів продукції;
– частка маловідходних ресурсо-зберігаючих технологічних процесів у загальній кількості 
впроваджених нових технологічних процесів

3. Дотримання принципів формування механізму реалізації податкової реформи

4. Результативність досягнення стратегічної мети податковою реформою

Таблиця 1
Теоретико-методичний підхід до оцінювання результативності податкових реформ



178 Серія Економічні науки

Випуск 12. Частина 3. 2015

ники, як обсяг наданих податкових пільг та подат-
кове навантаження (розрахований за методом подат-
кових коефіцієнтів) за видами економічної діяльності.

Для оцінювання впливу податкової реформи 
на структурні зміни в економіці пропонуємо визна-
чити вплив визначених показників на зміну структури 
ВВП та інвестицій в основний капітал та місце у цій 
структурі галузей реального сектору економіки. Змен-
шення частки галузей реального сектору економіки 
в структурі економіки є негативним явищем та свід-
чить про низьку результативність податкової реформи.

Наступним критерієм оцінювання є визначення 
впливу податкової реформи на економічну безпеку 
країни. Індикаторами впливу податкової реформи на 
економічну безпеку пропонується використовувати:

– рівень податкового навантаження, розрахова-
ного методом податкових коефіцієнтів;

– рівень податкового навантаження, розрахова-
ного методом ефективних ставок податків.

Ефективна ставка – співвідношення суми спла-
ченого податку до фактичної суми оподатковуваного 
доходу платника податку. Показник характеризує 
фактичний рівень оподатковування, тобто показує 
реальну ставку оподаткування, якою оподаткову-
ється об'єкт. Це пов’язано з тим, що при розрахунку 
ефективної ставки податку враховуються особливості 
діючої системи оподаткування, а саме наявність про-
гресивної шкали ставок, податкової знижки, подат-
кових вирахувань та інші особливості.

Що стосується розрахунку податкового наван-
таження методом ефективних ставок, то в євро-
пейських країнах найчастіше визначають ефек-
тивні ставки податків за економічною функцією [2]. 
В Україні немає загальноприйнятої методики роз-
рахунку ефективних ставок податків на працю, на 
капітал та споживання, тому пропонуємо викорис-
товувати методику їх визначення, запропоновану 
А. Соколовською, як відношення суми податків пев-
ної групи до їх потенційної бази. За цією методикою 
потенційною базою для податків на капітал висту-
пає, згідно СНР, чистий прибуток (змішаний дохід), 
для податків на працю – оплата 
праці найманих працівників, а для 
податків на споживання – кінцеві 
споживчі витрати домогосподарств 
[3, с. 156].

В якості показників результа-
тивності податкової реформи за цим 
критерієм пропонуємо використо-
вувати чотири показники економіч-
ної безпеки, в основі яких лежать 
чотири базові показники макроеко-
номічної  стабільності (ВВП, рівень 
інфляції, рівень безробіття та дефі-
цит бюджету) [4], а саме:

– відношення обсягу ВВП на 
одну особу України до середнього 
значення в країнах ЄС;

– рівень безробіття (за методоло-
гією Міжнародної організації праці);

– індекс споживчих цін (грудень 
до грудня попереднього року);

– відношення дефіциту (профі-
циту) державного бюджету до ВВП.

Ці показники використовуються 
Міністерством економічного розви-
тку і торгівлі України для розра-
хунку економічної безпеки України 
[5], крім того, визначено норма-
тивне та критичне значення по ним.

Збільшення цих показників та їх відповідність 
нормативному значенню буде критерієм для визна-
чення результативності податкової реформи щодо її 
впливу на макроекономічну стабільність в країні.

Визначаючи дієвість інструментів реалізації 
податкової реформи на ці показники, варто врахову-
вати вплив на них інших факторів. 

Так, на рівень ВВП впливають такі фактори: нее-
фективна структура економіки; рівень зносу осно-
вних засобів; рівень безробіття; рівень реальних 
грошових доходів населення; розвиток НТП; інтелек-
туальний рівень населення та кваліфікації робочої 
сили; кризові явища в економіці; зовнішні чинники 
(рівень цін на енергоносії та ін.) та інші фактори. 
Щодо податкового фактору, в якості індикаторів 
впливу податкової реформи пропонуємо використо-
вувати рівень податкового навантаження за методом 
податкових коефіцієнтів та ефективними ставками 
податків на капітал.

На рівень безробіття впливають такі фактори, 
як: обсяг виробництва; обсяг сукупних споживчих 
витрат; неефективна структура економіки; кризові 
явища в економіці; політична ситуація в країні та 
інші фактори. Індикаторами впливу податкової 
реформи на рівень безробіття пропонується вико-
ристовувати рівень податкового коефіцієнта та ефек-
тивні ставки податків на працю та капітал.

На рівень дефіциту бюджету впливають такі фак-
тори, як: рівень безробіття; рівень інфляції; обсяги 
виробництва; обсяг державного боргу; обсяг видат-
ків бюджету; кризові явища в економіці; політична 
нестабільність країни та інші фактори. Індикато-
рами впливу податкової реформи на рівень дефі-
циту бюджету пропонується використовувати рівень 
податкового навантаження, розрахованого мето-
дом податкових коефіцієнтів, та рівень ефективної 
ставки на капітал.

Рівень інфляції залежить від таких факторів, 
як: обсяг виробництва; витрати виробництва; сальдо 
зовнішньої торгівлі; обсяг видатків бюджету; обсяг 
грошової маси в обігу; розмір дефіциту бюджету 
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Рис. 1. Вплив інструментів реалізації податкової реформи на 
інвестиційно-інноваційну діяльність
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та інші фактори. Індикаторами впливу податкової 
реформи на рівень інфляції слід використовувати 
рівень податкового навантаження, розрахованого 
методом податкових коефіцієнтів, та рівень ефектив-
ної ставки податків на споживання.

Сприяння розвитку інвестиційно-інноваційної 
діяльності є одним з пріоритетних завдань подат-
кової реформи, згідно стратегії податкової полі-
тики, тому визначення впливу податкової реформи 
на інвестиційну та інноваційну діяльність визначено 
наступними критеріями оцінювання її результатив-
ності на економіку країни.

При оцінюванні впливу податкової реформи щодо 
її впливу на інвестиційно-інноваційну діяльність 
важливим є визначитися з інструментами податко-
вої реформи, що здійснюють вплив на розвиток цих 
видів діяльності (рис. 1).

Так, через такі інструменти реалізації податкової 
реформи, як зміна об’єкта оподаткування, податко-
вих пільг, ставок, запровадження спеціальних режи-
мів оподаткування та інших інструментів, зміню-
ється ефективна ставка на капітал, що впливає на 
обсяг чистого прибутку підприємств.

А змінюючи інструменти амортизаційної полі-
тики, такі як норми амортизації, строки корисного 
використання основних засобів, прискореної амор-
тизації та інших інструментів, податкова реформа 
впливає на обсяги амортизаційних відрахувань.

Тобто на обсяги інвестиційної та інноваційної 
діяльності податкова реформа здійснює вплив через:

– створення умов для збільшення обсягів чистого 
прибутку та амортизаційних відрахувань як джерела 
інвестиційного ресурсу підприємств;

–   вплив податкової реформи на інвестиційну та 
інноваційну діяльність через застосування податко-
вою реформою пільг, спеціальних режимів оподат-
кування, що створюють умови для збільшення такої 
діяльності та стимулюють підприємства до викорис-
тання свого інвестиційного ресурсу через здійснення 
інвестицій в основний капітал, в оновлення вироб-
ництва, розширювати свою інвестиційну та іннова-
ційну діяльність.

Тому за критерієм впливу податкової реформи 
на розвиток інвестиційної діяльності в країні про-
понується оцінювати результативність податкової 
реформи з врахуванням наступного:

- по-перше, визначити вплив наданих податко-
вих пільг та інших інструментів реалізації податкової 
реформи на чистий прибуток прибуткових підприємств;

- по-друге, визначити вплив інструментів амортиза-
ційної політики на обсяг амортизаційних відрахувань;

- по-третє, визначити вплив таких інструментів 
реалізації податкової реформи, як податкові пільги 
та зміна ефективної ставки податків на капітал, 
на обсяги інвестицій в основний капітал та ступінь 
зносу основних засобів.

Оцінювання результативності податкової реформи 
за критерієм її впливу на інноваційний розвиток 
пропонується проводити через оцінку впливу подат-
кових пільг та ефективних ставок податків на капі-
тал на окремі показники інноваційної діяльності 
промислових підприємств, а саме:

- по-перше, дослідити вплив зміни обсягів нада-
них податкових пільг та розміру ефективної ставки 
податків на капітал по окремим рокам проведення 
податкової реформи на зміну таких показників інно-
ваційної діяльності підприємств, як: зміна кількості 

підприємств, що впроваджують інновації; обсяг впро-
вадженої інноваційної продукції; обсяг впровадже-
них нових технологічних процесів; частка маловід-
ходних ресурсозберігаючих технологічних процесів у 
загальній кількості впроваджених нових технологіч-
них процесів;

- по-друге, провести моніторинг зміни показни-
ків інноваційної активності підприємств за весь час 
проведення податкової реформи (серед яких такі 
показники, як: кількість впроваджених нових тех-
нологічних процесів; обсяг виробництва інновацій-
ної продукції; частка підприємств, що впроваджують 
інновації; обсяг реалізації інноваційної продукції).

Результативною буде визначатися податкова 
реформа при позитивній динаміці розглянутих 
показників.

Узагальнюючи оцінки результативності податко-
вої реформи за різними критеріями, необхідно зро-
бити висновок щодо загальної її результативності 
впливу на економіку країни.

Наступним етапом оцінювання результативності 
податкової реформи є визначення ступеня дотри-
мання принципів формування механізму реалізації 
податкової реформи, а саме: доцільності; своєчас-
ності; обґрунтованості; прозорості; комплексності, 
системності та послідовності дій; результативності 
податкової реформи. Ступінь дотримання цих прин-
ципів позначається на загальній результативності 
проведення податкової реформи.

Заключним етапом результативності податкової 
реформи є узагальнення проведеного дослідження 
через оцінювання результативності податкової 
реформи щодо досягнення нею стратегічної мети 
та в разі її не результативності визначення основних 
причин, що на це вплинули.

Висновки. Таким чином, розроблений науково-
методичний підхід до оцінювання результативності 
впливу податкової реформи на економіку дозволяє 
провести діагностику такого впливу по кожній з про-
ведених в Україні податкових реформ.

Подальше дослідження буде проводитись 
у напрямку оцінювання результативності податко-
вих реформ в Україні за запропонованою методикою.
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