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ВСТУП
Протиріччя, які існують нині в бюджетній

системі, потребують зусиль у здійснені ефек�
тивного податкового планування. Інфляційні
процеси, з якими стикається вітчизняна еконо�
міка, чинять дестабілізуючих вплив на неї, що
проявляється у дефіциті бюджету. Необхідно
відпрацювати такі системні підходи до проце�
су податкового планування, які задовольняти�
муть вимоги держави у наповненні державно�
го бюджету і будуть здійснюватися на основі
механізмів оподаткування, що стимулювали б
розвиток підприємницької діяльності.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є узагальнення теоретичних

підходів до розв'язання проблем податкового
планування за допомогою прийомів моделю�
вання, визначення рівня впливу податкового і
фіскального ризику та податкового дефолту.
Дані питання піднімалися когортою відомих
вчених: Демяненком М., Єлісєєвим А., Заго�
роднім А., Івановим Ю., Крисоватим А., Мель�
ником В., Прокопенко Н., Тарангул Л., Шваб�
ійом К. та багатьма іншими.
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РЕЗУЛЬТАТИ
Планування та прогнозування податкових

надходжень здійснюється за допомогою ме�
тодів та засобів, які мають свої позитивні і не�
гативні сторони. Формування моделі плануван�
ня податкових надходжень здійснюється на
основі фактичних даних звітності податкових
органів. Ця модель відрізняється від лінійних
регресійних моделей тим, що останні склада�
ються на основі макроекономічних показників,
які мають певну похибку і при цьому не вклю�
чають виразні зміни в економічних процесах.
Звісно, дані причини призводять до необ'єктив�
них результатів прогнозування.

Процес податкового планування і прогно�
зування здійснюється на рівні держави, галу�
зей, регіонів та адміністративних територій.

Так, економіко�математичне моделювання
податку на прибуток підприємств за регіонами
може здійснюватися за нижче наведеною фор�
мулою:
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де PPPj �обсяг надходжень від податку на
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прибуток підприємств в j — регіоні;
а — константа планування;
bi — кутовий коефіцієнт при і�му чиннику

макроекономічного характеру;
MFi — і�й макроекономічний чинник, де n

— кількість чинників макроекономічного ха�
рактеру;

ci — кутовий коефіцієнт при і�му чиннику
макроекономічного характеру;

SFi — і�й мікроекономічний (своєрідний)
чинник, де m — кількість мікроекономічних
чинників;

Dj — dummy�змінна для j�го регіону, галузі
та ін.;

 — погрішність планування.
Дана модель є узагальненим поєднанням

регресійних моделей, які застосовуються при
здійсненні функції прогнозування податку на
прибуток підприємств, податку на додану
вартість, акцизного збору.

Модель поєднує періоди, методи, за якими
здійснюється дослідження та результати вис�
новків про використання тих чи інших складо�
вих моделі.

З'ясування призначення моделі, розгляд
параметрів, тлумачення отриманих результатів
необхідно проводити за певними часовими тер�
мінами у зв'язку з тим, що постійно відбувають�
ся зміни як економічних, так і соціальних сторін
розвитку держави під впливом екзогенних та
ендогенних факторів, розгортання процесу
інтернаціоналізації.

Прогнозні моделі зазвичай мають певні по�
грішності. З метою коректування отриманих
оцінок прогнозу пропонується застосування
методології логіки предикаторів або теорії
квантифікації [1], що дасть можливість зважа�
ти на податковий ризик суб'єктів оподаткуван�
ня і на фіскальний ризик бюджету країни.

Дані методи коректування прогностичних
оцінок податкового планування застосовують�
ся в практичній діяльності податкових органів
за кордоном [2]. Ефект від використання даних
прийомів полягає у вчасній констатації по�
грішностей при податковому плануванні і своє�
часному врахування завуальованих чинників
при прогнозуванні у подальшому. Звісно, дані
прийоми корегування впливають і на особли�
вості моделей, що використовуються в процесі
податкового прогнозування.

Таким чином, результати оцінки об'єктив�
ності прогнозу впливають на особливості зас�
тосування тієї чи іншої моделі. Отже, існує зво�
ротній та взаємозалежний зв'язок у процесі
планування між специфікацією моделі, якістю
прогнозу та аналізом помилки прогнозу.

Коректування похибок сприяє знівелюван�
ню складнощів у процесі податкового плану�
вання, а врахування у побудові моделей фак�
торів податкових і фіскальних ризиків сприяє
об'єктивності процесу планування податкових
надходжень, а потім і їх розподілу з метою за�
доволення потреб суспільства.

Область з'ясування підходів до визначення
податкових і фіскальних ризиків нині ще потре�
бує поглибленого дослідження в зв'язку з тим,
що вирішення даних питань є специфічним як в
економічному аналізі, так і у фінансовій науці
загалом.

Результати аналітичного дослідження нау�
кових публікацій вітчизняних вчених [2; 3], а
також законодавчо�нормативних актів свід�
чать, що в термінології економічних ризиків,
податкові та фіскальні ризики зазвичай іден�
тифікуються. На погляд автора, більш аргумен�
товано подано сутність вищезазначених кате�
горій, їх структуризація та співвідношення між
ними у працях вченого [4]. Пропонується зас�
тосування прийомів кластеризації суб'єктів
оподаткування за групами в залежності від
рівня податкового і фінансового ризиків. Ре�
зультати цих прийомів використовують при
розробці дискримінантної функції, за допомо�
гою якої можна виявити чинники податкових
ризиків і величину їх дії на ті чи інші процеси.

Визначення рівня впливу податкового і фіс�
кального ризику та податкового дефолту дає
можливість з'ясувати, як вони впливають на
фінансові результати діяльності суб'єкта опо�
даткування (податкоспроможність у майбутніх
звітних періодах).

Оцінка податкового ризику на мікрорівні,
тобто на рівні суб'єкта підприємницької діяль�
ності, дає можливість з'ясувати рівень фіскаль�
ного ризику державного бюджету

Загальноприйнята категорія в наукових
публікаціях фіскального ризику ототожнюєть�
ся з категорією бюджетного боргу [5]. На нашу
думку, дія фіскального ризику не пов'язана з
чинниками, що сприяють появі податкового
боргу. Сукупність вищезазначених факторів
значно ширша: економічна кон'юнктура, мо�
дернізація податкової системи, зміни в сторо�
ну збільшення рівня бюджетних видатків, ефек�
тивне врівноваження на користь державного
бюджету кількості експортних і імпортних опе�
рацій, запровадження заходів, що сприяють
активізації інвестиційних процесів та ін.

 Важливо, в практичному бутті, при моде�
люванні податкового планування зважати на
рівень впливу податкового та фіскального ри�
зиків.
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Досить багато наукових робіт пов'язано з
підняттям проблеми практичного податково�
го планування, з висвітленням необ'єктивно�
го процесу планування, який здійснюється за
допомогою простої екстраполяції рядів фак�
тичних показників надходження податків до
бюджетів усіх рівнів і не враховують струк�
турні зрушення в економіці країни та інші дже�
рела, що підштовхують до фінансово�еконо�
мічних змін, які зможуть сприяти виникнен�
ню фінансових ризиків і звідси, зменшенню
надходжень до бюджету країни через недоот�
римання запланованого обсягу податкових
платежів.

Дані прийоми дають можливість оцінити
фіскальний ризик за видами податків, за адмі�
ністративними територіями, за галузями, що
сприятиме отриманню об'єктивного бачення:
наскільки аргументовані показники податково�
го планування, а також виявляти податковий і
фіскальний ризики на мікро� та макрорівнях
рівнях.

Це має суттєве значення стосовно модиф�
ікації бюджетного процесу країни, що перед�
бачає середньострокове (на 3—5 років) плану�
вання надходження податків, а не річне, яке
має місце в нинішній бюджетно�податковій
сфері.

Процес адаптування зарубіжного досвіду
відносно здійснення податкового планування
сприятиме якісному бюджетоутворенню на
макро� та мікрорівні, нівелюванню податкових
та фіскальних ризиків, зниженню рівня дефі�
циту бюджетів.

Застосування логіки предикаторів дає мож�
ливість кількісно представити якісні характе�
ристики та явища. В процесі дослідження та�
кож було з'ясовано, що при дефініції сутності
податкового ризику виявлено деякі сумісні еле�
менти з кредитним ризиком. Квінтесенція кре�
дитного ризику полягає у ймовірності доведен�
ня підприємства до такого стану, що воно не в
змозі розрахуватися за свій борг. Спільне у виз�
наченнях цих двох категорій те, що податко�
вий борг — це ймовірність, що платник подат�
ку  не зможе розрахуватися за свій податко�
вий борг.

Звісно, вищенаведена оцінка податкового
ризику не є повною, тому що не враховує по�
даткові аспекти неспостереженої економіки
(приховування податків). Високий відсоток
збитковості вітчизняних підприємств, незнач�
ний показник рентабельності є продуктом не
тільки негативних чинників ринкової економі�
ки, а і результатом впливу суб'єктивних фак�
торів.

З метою зменшення об'єкта оподаткуван�
ня, наприклад, податку, бізнес�суб'єкт збіль�
шує суму витрат і зменшує суму доходів.
Тіньова і неформальна економіка можлива на
всіх стадіях виробництва. Такі дії суб'єктів
підприємницької діяльності призводять до
приховування сум, що підлягають сплаті до
бюджету у вигляді податків, неподаткових
платежів. Це веде до неузгодженості потреб
у податкових внесках з резервами їх отриман�
ня.

Пропонується при оцінці ефективності
податкового планування, крім категорії по�
даткового ризику, використовувати катего�
рію податкового дефолту. В банківській
справі в процесі оцінки кредитування широ�
ко використовується категорія дефолту. В
економічному аналізі дефініція дефолту
представлена як:

1) "невиконання будь�яких вимог, що виз�
начені законом;

2) в економіці — відмова держави, юридич�
ної чи фізичної особи в односторонньому по�
рядку від своїх боргових зобов'язань" [6, c.
218].

Сутність даної дефініції слушно використо�
вувати при характеристиці поведінки платни�
ка податку в ситуації, коли він накопичує по�
датковий борг, тобто в односторонньому по�
датку не виконує свої обов'язки перед бюдже�
том зі сплати податків.

Розгляд податкового ризику через теорію
податкового дефолту дає можливість систе�
матизувати квантифікацію податкового ризи�
ку.

Звичайно, терміном "дефолт" не можна ха�
рактеризувати стан банкрутства чи збитковості
підприємства, але можна сформулювати тим�
часове негативне фінансове становище госпо�
дарюючого суб'єкта, що сприяє виконанню
обов'язків перед бюджетом.

Податковий ризик ілюструє поведінку
об'єкта дослідження у майбутньому, тобто це
прогнозна оцінка, що розраховується за до�
помогою імовірнісних та вартісних показ�
ників. На противагу цьому податковий дефолт
— це ретроспективна оцінка становища, в яко�
му опиняється підприємство. Для більш аргу�
ментованого окреслення значень податково�
го ризику потрібно використовувати методи
як прогностичної оцінки, так і ретроспектив�
ної.

Для розрахунку податкового дефолту в
кількісному значенні потрібно застосовува�
ти логістичну функцію розподілу ймовірно�
стей. Вибір функції розподілу відбувається
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на основі сукупності дійсних емпіричних да�
них класифікації платників податків за су�
мою сплачених податкових платежів. У краї�
нах з розвинутою економікою зазвичай
платники податків добросовісно перерахо�
вують податки до бюджетів, відсоток тих
платників, що ухиляються від сплати, досить
низький. Звісно, за такої ситуації потрібно
використовувати нормальний закон розпо�
ділу.

В Україні зворотна ситуація: низький
рівень добровільної сплати податків, високий
відсоток тіньової і неформальної економіки,
чому сприяє недосконалість податкового за�
конодавства. В такій ситуації використовують
логістичну функцію розподілу, коли ймо�
вірність податкових виплат (p) прогнозується
за формулою:

axb

axb

11

11

e1

ep (2).

Нормальний закон розподілу дає мож�
ливість ймовірність цього факту прогнозувати
за формулою:

dze
2
1p 2

zaxb 211

(3),

де z — неочікувана величина, яка розподі�
лена за законом Гаусса.

Розмір дефолту визначається за формулою:
pd=1� p.

Для вирахування суми податкового дефол�
ту застосовувалася методика, що висвітлена
у праці [7]. Застосовуючи елементи кластер�
ного аналізу податків, сукупності їх поділя�
ють в залежності від обсягів податків, які вони
перераховували до бюджету. Далі використо�
вують канонічну дискримінантну функцію
f(x)= bx+а, де b — коефіцієнти дискримінан�
тної функції; х — дискримінантні змінні (чин�
ники ризику); a — погрішність. З метою виз�

начення впливу х в значення f(x), коефіцієнти
b уніфікуються.

Тобто розробляється дискримінантна функ�
ції і визначається константа дискримінації f(x)
= Ti,t. за допомогою емпіричного рівня пізнан�
ня. При складанні національного плану доку�
ментальних перевірок платників податків відбір
останніх здійснюється за допомогою вище заз�
наченого показника.

Порядок визначення платників податків за
групами ризику здійснюється за допомогою T�
функції, що є подібною до Z�функції Альтма�
на [7], яку застосовують в кредитному аналізі.
За допомогою T�функції чинників податково�
го ризику можна розподіляти суб'єктів оподат�
кування за критеріями ризику, за показника�
ми фінансової та податкової звітності та даних
про ризики, які можуть виникнути на мак�
рорівні чи на рівні галузі.

Звісно, складові (показники коефіцієнтів
дискримінантної функції) Т�функції потрібно
через певні проміжки часу перераховувати з
метою їх достовірності.

Після з'ясування можливості податкового
дефолту необхідно визначити величину подат�
кового ризику.

Податковий ризик — це ймовірність недо�
отримання бюджетних надходжень через не�
сплати податкових платежів суб'єктами опо�
даткування через зовнішні і внутрішні чинни�
ки. Податковий ризик повинен мати кількісну
оцінку. Позначимо його як фіскально значний
податковий ризик (Budget Sufficient Tax Risk,
або BSTR). Він може бути представлений за
допомогою слідкуючої формули:

BSTRi = pdi * Ti (4),
де BSTRi — значний податковий ризик для

бюджету і�го суб'єкта оподаткування;
pdi — ймовірність податкового дефолту і�го

суб'єкту оподаткування;

Таблиця 1. Зразок обчислення податкового дефолту та ВSTR

      STR    logit 
/  -     ,  .   STR, . . 

1 7,56 0,999476378 1000 0,000523622 0,52362 
2 5,70 0,996673189 20 0,003326811 0,06654 
3 9,12 0,999890563 40 0,000109437 0,00438 
4 2,60 0,931101251 100 0,068898749 6,88987 
5 5,41 0,995541344 36 0,004458656 0,16051 
6 1,80 0,858126215 125 0,141873785 17,73422 
7 0,80 0,689956738 34 0,310043262 10,54147 

      STR    probit 
/  T-     ,  .   STR, . . 

1 7,56 1,00000 1000 0,00000 0,00099 
2 5,70 0,99815 20 0,00185 0,03696 
3 9,12 1,00000 40 0,00000 0,00000 
4 2,60 0,42231 100 0,57769 57,76949 
5 5,41 0,99546 36 0,00454 0,16345 
6 1,80 0,15866 125 0,84134 105,16809 
7 0,80 0,02275 34 0,97725 33,22650 



62
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 20, 2011

Ti — розмір сплачуваного і�м платником по�
датку (визначається на основі даних за попе�
редні звітні періоди, тобто на основі "матема�
тичного сподівання").

Таким чином, можна розрахувати значен�
ня ВSTRi для кожного суб'єкта оподаткуван�
ня. В табл. 1 представлено розрахунок на ос�
нові умовних показників та за моделями logit
та probit.

Показники табл. 1 свідчать, що на обсяг
ВSTR впливає і розмір податкового дефол�
ту, і розмір "матсподівання" податку, тобто
на суб'єкт оподаткування може досить знач�
но вплинути податковий дефолт, але у ситу�
ації, коли податкові надходження незначні,
то і податковий ризик і ВSTR будуть незнач�
ними.

На обсяги бюджетних надходжень суттєво
впливають показник ВSTR, який є значущим в
роботі податкової служби на відміну від показ�
ника податкового дефолту. Таке бачення роз�
витку фіскального процесу вимагає іншого
ставлення до філософії адміністрування по�
датків: від суцільного контролю за суб'єктами
оподаткування до безконтактного моніторин�
гу за ними.

Таким чином, за допомогою оцінок індиві�
дуальних величини ВSTR суб'єктів оподатку�
вання можна отримати кількісну характерис�
тику якісного показника — фіскальний ризик,
що включає податкові ризики.

Бюджетний (фіскальний) ризик представле�
но за допомогою даної формули:

m

i
iSTRS

1
(5),

де m — кількість суб'єктів оподаткування.
Процедура оцінки фіскального ризику

підштовхує до розробки інших необхідних про�
екцій. За допомогою цих схем можна визначи�
ти фіскальний ризик на рівні регіону чи на рівні
галузі. Статистичний дескриптивний розтин
реляції з такої матриці дає можливість зроби�
ти висновки про чинники, про джерела ризику
та причини їх появи. Дана інформація сприяє
розв'язанню проблем, пов'язаних з об'єктив�
ним податковим плануванням, з розв'язанням
задач щодо наповнення бюджетів всіх рівнів,
ефективного розподілу коштів у вигляді транс�
ферів.

Вищенаведені методи квантифікації ри�
зиків сприяють визначенню чинників фіс�
кального ризику на макрорівні на основі
розтину своєрідних чинників податкового
ризику на мікрорівні. З практичної точки
зору даний методичний підхід досить ефек�

тивний, тому що може враховувати струк�
турні, кон'юнктурні та інші зміни в розвит�
ку економіки країни і в певній мірі знівелю�
вати вплив фіскального ризику. Податкове
планування за даною методикою необхідно
здійснювати в розрізі окремих податків, що
сприяє отриманню достовірних результатів,
ще і завдяки тому, що основою інформацій�
ної бази цієї методики є звітні фінансові та
податкові показники.

ВИСНОВОК
Головна мета оптимізації планування та

прогнозування податкових надходжень —
збільшення доходів господарюючих суб'єктів
та суми надходження податкових платежів до
бюджету. Розробка оптимальних податкових
платежів дає змогу розробити найефективні�
шу податкову політику.

Звісно, кожна модель, метою якої є про�
гнозна оцінка, включає погрішності прогно�
зу. В зв'язку з цим пропонується застосову�
вати коректування отриманих показників
оцінок прогнозу на базі використання кван�
тифікації податкового ризику окремих су�
б'єктів оподаткування та фіскального бюд�
жетного ризику як агрегованого показника
ризиків, пов'язаних з податковими надход�
женнями.
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