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Анотація. Мета дослідження. Головною метою статті є вдосконалення методичного
забезпечення оптимізації прямого оподаткування в Україні на основі економіко-математичного
моделювання та з урахуванням ефекту Дюпюї-Лаффера. Саме оптимізацію оподаткування має
бути покладено в основу реформування податкової системи, що має на меті забезпечити
максимально можливе збільшення обсягів податкових надходжень до бюджету, та максимальне
скорочення ухиляння від сплати податків. Методологія. Для оптимізації оподаткування
використано такі методи економіко-математичного моделювання, як математичне
програмування, кореляційно-регресійний аналіз та 3D моделювання. Результати. В результаті
проведеного дослідження одержано оптимальні податкові ставки для двох загальнодержавних
прямих податків в Україні, що забезпечать максимізацію податкових надходжень до бюджету.
Так, оптимальна ставка податку на прибуток має бути на 1% вищою за існуючу, а оптимальна
ставка податку на доходи фізичних осіб – на 6,5%. Тоді сумарний обсяг доходу держави від обох
податків складе понад 226 млрд грн. Також, в результаті проведеного дослідження, виявлено
передумови формування прогресивного оподаткування доходів фізичних осіб для забезпечення
його оптимальності. Практичне значення дослідження полягає у прикладному характері
запропонованого методичного забезпечення, яке може бути використане і щодо оптимізації
непрямого оподаткування, зокрема акцизного податку та ввізного мита, що особливо актуально
в ході реалізації змін до Податкового кодексу у сфері розмитнення легкових автомобілів. Цьому
буде присвячено подальші дослідження автора. Іншим напрямом наступних розробок стане
оптимізація оподаткування в умовах фіскальної децентралізації.
Ключові слова: прямий податок, крива, поверхня, ефект, максимізація, оптимізація,
податковий дохід держави.
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Abstract. The purpose of the research. The main purpose of the article is to improve the methodological support for optimizing direct taxation in Ukraine based on economic and mathematical modeling and taking into account the Dupuit-Laffer effect. It is tax optimization that should be used as the
basis for reforming the tax system, the purpose of which is to ensure the maximum possible increase in
tax revenues to the budget, and to minimize tax evasion. Methodology. To optimize taxation, such economic and mathematical modeling methods as mathematical programming, correlation and regression
analysis, and 3D modeling were used. Results. As a result of the study, the optimal tax rates for two
national direct taxes in Ukraine were obtained, which would ensure the maximization of tax revenues to
the budget. Thus, the optimal tax rate on profits should be 1% higher than the existing one, and the
optimal tax rate on personal income should be 6.5%. Then the total state revenue from both taxes will
be more than 226 billion UAH. Also, as a result of the study, the prerequisites for the formation of the
progressive taxation of personal income to ensure its optimality were identified. Practical meaning. The
practical significance of the study lies in the applied nature of the proposed methodological support,
which can also be used to optimize indirect taxation, in particular the excise tax and import duty, which
is especially important during the implementation of changes to the Tax Code in the field of customs
clearance of cars. The further researches of the author will be devoted to this. Another direction of
further development will be the optimization of taxation in the context of fiscal decentralization.
Keywords: direct tax, curve, surface, effect, maximization, optimization, government tax revenue.

1. Вступ.
Податкова система є однією з найважливіших складових інституціонального середовища для ведення підприємницької діяльності. Її ефективність визначає успішність державного бюджету та розвитку
бізнесу, що і обумовлює актуальність і значимість проблеми оптимізації оподаткування. У сучасних умовах реформування
податкової політики держави набуває актуальності проблема співвідношення між податковим навантаженням на економіку та
обсягом податкових надходжень до бюджету, що є основою оптимізації податкової системи на макрорівні. Натомість, в
умовах суспільно-економічних трансформацій, що мають місце в Україні, такий

конфлікт ускладнюється і поглиблюється
ухилянням від сплати податків, офшорними схемами, високим рівнем тіньової
економіки, терпимістю до корупції та посилення останньої тощо.
Постановка проблеми.
Для підвищення ефективності податкової політики виникає необхідність оптимізації оподаткування шляхом визначення
оптимальних податкових ставок, що забезпечить максимізацію податкових надходжень до бюджету (т. з. «ефект Дюпюї-Лаффера).
2. Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Базові методологічні основи оптимізації оподаткування закладені такими
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зарубіжними вченими, як Дж. Слемрод
(Slemrod, 1990), Р. Берд (Bird, 1991), Б. Рід і
К. Роджерс (Reed and Rogers, 2006), Л. Каплов (Kaplow, 2010), К. Спенджел, В. Лі,
В. Зінн і К. Фінке (Spengel, Li, Zinn and
Finke, 2011), А. Тіварі (Tiwari, 2012), І. Ґашенко, Ю. Зіма та А. Давідян (Gashenko,
Zima and Davidyan, 2019) та ін. Серед вітчизняних дослідників варто виокремити колектив авторів В. Башко, Т. Єфименко (ред.),
Т. Кощук, О. Озерчук, Я. Петраков, А.Соколовська і О. Тимченко (Yefymenko (ed.) et
al., 2014). Проте, вивчення проблем оптимізації оподаткування шляхом моделювання
залежності податкових надходжень від рівня податкових ставок з урахуванням «ефекту Дюпюї Лаффера» (Dupuit, 1844; Laffer,
2004) розпочато автором у попередніх дослідженнях (Martynenko, 2018).
3. Методи дослідження.
При дослідженні шляхів оптимізації
оподаткування використано методи економіко-математичного моделювання, зокрема, математичне програмування при
розв’язуванні функцій максимізації податкових доходів, кореляційно-регресійний
аналіз при знаходженні параметрів степеневих функцій кривих Дюпюї-Лаффера,
метод 3D моделювання при побудові поверхні Дюпюї-Лаффера прямих загальнодержавних податків.
4. Формулювання цілей дослідження.
Основна мета дослідження полягає у
вдосконаленні методичного забезпечення
оптимізації прямого оподаткування в Україні (на прикладі прямих загальнодержавних
податків) з урахуванням ефекту Дюпюї-Лаффера та на основі економіко-математичного моделювання.
5. Виклад основних результатів та
їх обґрунтування.
Проведення оптимізації оподаткування можливе з дотриманням наступних
вимог: по-перше, методичне забезпечення
процесу оптимізації має базуватися на
достовірних офіційних статистичних даних, присутніх у публічному доступі; по80
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друге, період дослідження має бути не
менше 10 років; по-третє, специфікація моделі податкових надходжень до бюджету
має відображати реальну динаміку.
Процес оптимізації оподаткування
слід розпочати з побудови цільової функції
максимізації податкового доходу держави.
Для цього потрібно визначити форму залежності податкового доходу від податкової
ставки. Т. Михайлова, О. Піскунова й
А. Заікін доводять актуальність степеневої
функції в моделюванні залежності податкових надходжень від ставки податку
(Mykhailova, Piskunova, and Zaikin, 2008).
Беручи до уваги їх результати дослідження,
пропонуємо використовувати таку цільову
степеневу функцію для формалізації кривої
Дюпюї-Лаффера:
𝐺𝑇𝑅𝑖 = 𝜆𝜏𝑖𝛼 (1 − 𝜏𝑖 )𝛽 → 𝑚𝑎𝑥,
𝜏𝑖

(1)

де λ – коефіцієнт пропорційності;
α – коефіцієнт податкової прогресії;
β – коефіцієнт чутливості платників
податку до зміни податкової ставки (або коефіцієнт згасання економічної активності);
→ 𝑚𝑎𝑥 – означає, що максимізація
𝜏𝑖

цільової функції податкового доходу держави здійснюється шляхом зміни податкової ставки і знаходження її оптимального
рівня – τopt (Mykhailova, Piskunova, and
Zaikin, 2008, p. 164).
У логарифмічній формі запропонована цільова степенева функція (формула
1) набуває вигляду:
ln 𝐺𝑇𝑅𝑖 = ln 𝜆 + 𝛼ln 𝜏𝑖 +
+ 𝛽 ln(1 − 𝜏𝑖 ) → 𝑚𝑎𝑥.
𝜏𝑖

(2)

На основі формул (1)-(2) побудуємо
цільові функції максимізації податкових
надходжень до бюджету від двох прямих
загальнодержавних податків – податку на
прибуток підприємств і податку на доходи
фізичних осіб. Вихідні дані для моделювання зведемо у табл. 1.
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Таблиця 1. Вихідні дані для побудови моделі степеневої функції кривої
Дюпюї-Лаффера
Роки
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Податок на прибуток підприємств
ln GTRi
ln τi
ln (1 – τi)
9,690
-1,204
-0,357
10,063
-1,386
-0,288
10,172
-1,386
-0,288
10,446
-1,386
-0,288
10,776
-1,386
-0,288
10,406
-1,386
-0,288
10,606
-1,386
-0,288
10,917
-1,470
-0,261
10,929
-1,561
-0,236
10,915
-1,661
-0,211
10,602
-1,715
-0,198
10,573
-1,715
-0,198
11,006
-1,715
-0,198
11,204
-1,715
-0,198

Податок на доходи фізичних осіб
ln GTRi
ln τi
ln (1 – τi)
9,489
-2,040
-0,139
9,760
-2,040
-0,139
10,034
-2,040
-0,139
10,457
-1,897
-0,163
10,734
-1,897
-0,163
10,703
-1,897
-0,163
10,840
-1,897
-0,163
11,006
-1,715
-0,198
11,129
-1,715
-0,198
11,187
-1,715
-0,198
11,228
-1,635
-0,217
11,513
-1,635
-0,217
11,841
-1,635
-0,217
12,132
-1,635
-0,217

Джерело: власні розрахунки автора за даними (Center for Socio-Economic Studies CASE
Ukraine, 2018).

Використовуючи дані, наведені у
табл. 1, побудуємо рівняння регресії
засобами
MS
Excel.
Результати

моделювання степеневої функції кривої
Дюпюї-Лаффера для податку на прибуток
підприємств відображено на рис. 1.

Рис. 1. Результати моделювання степеневої функції кривої Дюпюї-Лаффера
податку на прибуток підприємств
Джерело: розрахунки автора.

За даними, наведеними на рис. 1, сформуємо кінцевий вигляд цільової функції
для оптимізації оподаткування прибутку
підприємств в Україні:
𝐺𝑇𝑅𝑖 = 1,12 ∙ 1013 𝜏𝑖7,48 (1 − 𝜏𝑖 )32,05 → 𝑚𝑎𝑥. (3)
𝜏𝑖
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Статистична значущість і достовірність отриманого рівняння не викликає
сумнівів (див. рис. 1), оскільки воно описується високими значеннями статистичних
коефіцієнтів і критеріїв. Так, коефіцієнт
множинної кореляції R = 0,82, що свідчить
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млн грн

про високу ступінь тісноти зв’язку між податковими надходженнями і ставкою податку на прибуток підприємств, коефіцієнт
множинної детермінації R2 = 0,673 означає,
що динаміка надходжень до зведеного бюджету від податку на прибуток підприємств
на 67,3% залежить від змін податкової ставки, а вплив решти факторів складає 32,7%.
Спостережуване значення F-критерія Фішера F = 11,3 порівнюємо з критичним, що
обчислюється для рівня значущості α = 0,05
та ступенів вільності k1 = m (m – кількість
факторів у моделі) і k2 = n – m – 1 (n – кількість значень спостережуваних показників). У нашому випадку k1 = 2, а k2 = 14 –
– 2 – 1 = 11. Використовуючи статистичну
функцію Excel «F.ОБР», знаходимо

критичне значення F-критерія Фішера:
F.ОБР(0,95;2;11) = 3,982. Таким чином,
спостережуване значення F-критерія Фішера майже утричі перевищує критичне,
що свідчить про статистично значущий
стохастичний зв’язок між показниками,
введеними у модель степеневої функції
кривої Дюпюї-Лаффера для податку на
прибуток підприємств.
Розв’язання цільової функції кривої
Дюпюї-Лаффера, наведеної у формулі (3),
здійснимо, використовуючи надбудову
Excel “Solver”, яка дозволить знайти оптимальний рівень податкової ставки, що забезпечить максимальні надходження до
зведеного бюджету від податку на прибуток. Результати оптимізації ілюструє рис. 2.

80000
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50000
40000
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10000
0
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20%

40%

60%

80%

100%

Рис. 2. Графік степеневої функції кривої Дюпюї-Лаффера податку на прибуток
підприємств
Джерело: розрахунки автора.

З даних, наведених на рис. 2, видно,
що оптимальною ставкою, яка забезпечує
максимізацію податкових надходжень до
зведеного бюджету України від податку на
прибуток підприємств, буде 19%, що на 1%
більше нині діючої.
Використовуючи дані, наведені у
табл. 1, побудуємо рівняння регресії експоненційної функції кривої Дюпюї-Лаффера
податку на доходи фізичних осіб засобами
MS Excel. Результати моделювання відображено на рис. 3. За даними, наведеними
на рис. 3, сформуємо кінцевий вигляд
цільової функції для максимізації оподаткування доходів фізичних осіб:
82

𝐺𝑇𝑅𝑖 = 2,07 ∙ 1014 𝜏𝑖9,51 (1 − 𝜏𝑖 )26,9 → 𝑚𝑎𝑥. (4)
𝜏𝑖

Статистична значущість і достовірність
отриманого рівняння значна, оскільки воно
описується високими значеннями статистичних коефіцієнтів і критеріїв. Так, коефіцієнт множинної кореляції R = 0,932, що свідчить про високу ступінь тісноти зв’язку
між податковими надходженнями і ставкою податку на прибуток підприємств, коефіцієнт множинної детермінації R2 = 0,869
означає, що динаміка надходжень до зведеного бюджету від податку на прибуток підприємств на 86,9% залежить від змін
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податкової ставки, а вплив решти факторів
складає 13,1%. Спостережуване значення
F-критерія Фішера F = 36,6 у дев’ять разів
перевищує критичне, що свідчить про

статистично
значущий
стохастичний
зв’язок між показниками, введеними у модель степеневої функції кривої Дюпюї-Лаффера податку на доходи фізичних осіб.

Рис. 3. Результати моделювання степеневої функції кривої Дюпюї-Лаффера
податку на доходи фізичних осіб
Джерело: розрахунки автора.

млн грн

Розв’язання цільової функції кривої
Дюпюї-Лаффера, наведеної у формулі (4),
аналогічно здійснюємо, використовуючи
надбудову Excel “Solver”, яка дозволить
знайти оптимальний рівень податкової

ставки, що забезпечить максимальні надходження до зведеного бюджету від доходів
фізичних осіб. Результати оптимізації ілюструє рис. 4.
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Рис. 4. Графік степеневої функції кривої Дюпюї-Лаффера податку на доходи
фізичних осіб
Джерело: розрахунки автора.

З даних, наведених на рис. 4, видно,
що оптимальною ставкою, яка забезпечує
максимізацію податкових надходжень до
зведеного бюджету України від податку на
доходи фізичних осіб, буде 26%, що на
6,5% більше нині діючої. На основі
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отриманих результатів моделювання і оптимізації прямого оподаткування в Україні
за моделлю степеневої функції (див. формули 1-4) будуємо поверхню Дюпюї-Лаффера (рис. 5).
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Рис. 5. Поверхня Дюпюї-Лаффера, що відображає максимізацію податкових
надходжень від оптимальних ставок прямих податків
Джерело: власні розрахунки автора за даними (Center for Socio-Economic Studies CASE
Ukraine, 2018).

6. Висновки.
Отже, результати проведеної оптимізації дозволяють сформувати передумови для
досягнення компромісу між Урядом і платниками податків щодо забезпечення суспільного інтересу у вигляді несуттєвого підвищення податку на прибуток підприємств
(+1%), та значного підвищення ставки податку на доходи фізичних осіб (+6,5%). При
цьому суттєве підвищення ставки податку
на доходи фізичних осіб можливе
шляхом упровадження прогресивного

оподаткування, перспективи якого будуть
розглянуті подальших дослідженнях. Також
майбутні розвідки автора стосуватимуться
перспектив проведення оптимізації непрямого оподаткування, зокрема акцизного податку та ввізного мита, що стало актуальним в результаті впровадження змін до Податкового кодексу України щодо розмитнення легкових автомобілів. Іншим напрямом подальших розробок буде розробка
шляхів оптимізації оподаткування з урахуванням фіскальної децентралізації.
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