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ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ
У статті розглянуто сучасні методи прогнозування податкових надходжень, еволюцію

становлення та розвитку системи прогнозування в органах ДПС, наведено приклади
використання сучасних наукових розробок у прогнозно-аналітичній роботі Державної
податкової служби України.

The article deals with modern methods of forecasting tax revenues, the evolution of formation
and development of forecasting system in  STS bodies, presented examples of application modern
scientific developments in forecasting and analytical work of the State Tax Service of Ukraine.
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Плануванню та прогнозуванню податкових доходів до бюджетів усіх рівнів приділяється
дедалі більше уваги як у наукових дослідженнях, так і в практичній діяльності органів влади.
Водночас діючі методи планування та прогнозування часто не дозволяють достовірно
обґрунтувати доходи бюджетів.

У зв’язку з цим актуальною проблемою на сьогодні є створення системи планування та
прогнозування податкових доходів, яка буде гармонійно вбудована в систему бюджетного
менеджменту, орієнтованого на результат. Така система нині перебуває на стадії становлення,
її впровадження потребує розширення наукових досліджень як у методологічному, так і
прикладному аспектах, що, в свою чергу, буде сприяти удосконаленню тих, що існують, і
розробці нових методів планування та прогнозування податкових доходів і більшій
обґрунтованості планових показників, визначенню об’єктивних чинників і резервів зростання
доходів, ухваленню рішень на основі багатоваріантних розрахунків.
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Поточне планування податкових надходжень виконується у розрахунку на один фінансовий
рік, прогнозування – на більш тривалу перспективу. При цьому для здійснення якісного
планування на один рік необхідно провести прогнозування параметрів бюджетних завдань на
перспективу, тому останній метод є особливо важливим на практиці.

Прогнозуванню та його ролі у визначенні обсягу   надходжень до бюджету, моделюванню
економічних процесів в економіці держави, оцінці впливу зміни показників макроекономічного
розвитку на обсяг надходжень до бюджету  присвячені численні наукові публікації та
дисертаційні дослідження.

Так, Клименко О. В. [1, с. 24–26] розглядає прогноз податкових надходжень як критерій
класифікації суб’єктів господарювання – великих платників податків, співробітництво з якими
у рамках державно-приватного партнерства є перспективним і може привести до очікуваного
результату – розвитку і модернізації виробничої і соціальної інфраструктур України.

Копилов В. А. зазначає [5, с. 49–51], що серед методів бюджетного планування основними
є такі: метод коефіцієнтів (аналітичний метод), нормативний, балансовий, програмно-цільовий.
Проте під час формування бюджетної стратегії можуть також використовуватись методи
регресійних багатофакторних моделей, економетричного моделювання, імітаційних моделей,
експертних оцінок, економіко-статистичних моделей. На думку вченого, всі методи бюджетного
планування взаємопов’язані і повинні використовуватися комплексно з метою нівелювання
недоліків окремих з них, що сприятиме підвищенню якості прогнозів.

Ю. М. Харазішвілі [7, с. 36–53], аналізуючи 10 моделей прогнозування макроекономічних
показників, що застосовуються в Україні, та досвід зарубіжних учених, виділяє два основні
підходи: перший – застосування статистичного аналізу та побудова регресійних (лінійних і
нелінійних) рівнянь для цілей моделювання економічних змінних на основі даних передісторії
з наступною екстраполяцією макропоказників; другий – імітаційне моделювання соціально-
економічних процесів на базі аналітичних залежностей економічних параметрів із
застосуванням сучасних економічних теорій.

На думку науковців [3, с. 169], в Україні розроблено ряд макроекономічних моделей, які,
за певних умов, можуть допомогти побудувати прогнози податкових надходжень до бюджету,
оскільки деякі з них передбачають розрахунки надходжень окремих видів податків, а деякі –
оцінку очікуваних надходжень до бюджету у контексті сценарного моделювання.

Модель прогнозування податкових надходжень до бюджету України, яку розглядає
Соколовська А. М. [8, с. 322], дозволяє здійснювати варіантне моделювання, виходячи із
альтернативних сценаріїв розвитку економічних процесів. Об’єктами моделювання є податки
з найвищою часткою у ВВП держави – податок на додану вартість, податок на прибуток
підприємств і прибутковий податок з громадян (який справлявся у період розробки зазначених
моделей). При побудові моделі використано економетричні та балансові моделі. Однак
статистичні дані розробниками були обмежені досить коротким проміжком часу: I квартал
1998 або 1997 років – III квартал 2001 року, що пов’язано із визначенням періоду відносної
стабільності як статистичної звітності, так і норм оподаткування. У цілому динаміка надходжень
обраних податків на 85 % визначається врахованими у моделях факторами впливу [8, с. 318–
321].

Ученими Інституту економіки промисловості Національної академії наук України зроблено
спробу поєднати в єдиній системі обрахунок економічного потенціалу та
податкоспроможності територій з метою формування показників бюджету регіону – його
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доходів і видатків. Фахівці цього інституту здійснюють наукову координацію інформаційно-
аналітичної системи супроводження бюджетного процесу. Однак основні акценти у системі
зроблено виключно на показниках місцевих бюджетів і залишено поза увагою основні
бюджетоутворюючі податки державного бюджету – податок на додану вартість і податок на
прибуток [9].

На Державну податкову службу України як центральний орган виконавчої влади покладено
завдання супроводжувати бюджетний процес і прогнозувати доходи бюджету. При цьому
необхідно враховувати ще один аспект, важливий для достовірності прогнозування доходів
бюджету, – затверджені законом про бюджет показники доходів стають для органів стягнення,
зокрема податкової служби, обов’язковими для виконання. Зважаючи на важливість завдань
реформування податкової системи як для поліпшення бізнес-середовища, так і для стабілізації
державних фінансів, визначених Програмою економічних реформ України на 2010–2014
роки [4, с. 10] та з метою проведення обґрунтованих розрахунків показників надходжень, у
податкових органах запроваджено систему прогнозування, яка охоплює центральний та
регіональний рівні податкових органів, дозволяє виявляти ризики наповнення бюджету та
визначати шляхи їх подолання.

Значну увагу в наукових публікаціях упродовж останніх років приділено становленню та
еволюції організаційно-методологічних засад прогнозування надходжень до бюджету у органах
податкової служби. Так, науковці зазначають, що наприкінці 90-х років ХХ століття у податковій
службі використовували два основні методи визначення прогнозних показників [3, с. 178] –
непрямий (на основі даних про фактичні нарахування та надходження у поточному (базовому
періоді) та прямий (на основі показників діяльності платників у поточному періоді, та їх
динаміки у минулі роки). З урахуванням власних розрахунків і пропозицій регіональних
податкових органів було визначено і затверджено наказом прогнозні показники надходжень
(у той період – показники планової нормативної бази надходжень). При розподілі цих показників
для районних і міських податкових інспекцій було використано розрахунки реального
податкового потенціалу регіонів, визначені на основі моделі аналізу повноти сплати податкових
зобов’язань (розробленої Департаментом економічного аналізу та планування податкових
надходжень ДПА України [3, с. 183]), очікуваних надходжень у розрізі структурних підрозділів,
даних про відстрочки, термін сплати яких припадає на відповідний період та інші показники.
Починаючи з 2007 року, регіональним ДПС планові обсяги доходів доводяться через показник
розрахункової бази надходжень, що визначає прогнозні обсяги податкових надходжень до
державного чи місцевих бюджетів у плановому періоді (місяць, квартал, рік) та контрольні
рівні результативності роботи підрозділів податкової служби за визначеними напрямами. При
розрахунках було враховано показники соціально-економічного розвитку держави в цілому
та показники програм регіонального розвитку, законодавчі зміни, які впливають на
надходження до бюджетів усіх рівнів у відповідному бюджетному році, індикативні показники
доходів, визначені Міністерством фінансів України та інші фактори [6].

ДПС України, маючи на меті покращання рівня обґрунтованості прогнозних розрахунків
надходжень до бюджету, в рамках виконання науково-дослідних робіт було відпрацьовано
спільно з відомчими науковими закладами різні методи економіко-математичного
моделювання, зокрема, ARIMA-моделі, методи нейронних мереж, економетричного
моделювання тощо [11].
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Вивчення досліджень науковців з питань моделювання економічних процесів і
прогнозування податкових надходжень, а також практичних рекомендацій щодо їх
удосконалення засвідчило наявність значної кількості моделей прогнозування
макроекономічних показників з використанням різноманітних методологічних підходів.
Кожний з них має як переваги, так і певні недоліки. В умовах завдань безперервного та
стабільного наповнення бюджетів усіх рівнів, що покладені на органи державної податкової
служби Президентом України, роль прогнозно-аналітичної роботи виходить на якісно новий
рівень розвитку, що потребує комплексного використання інформаційних технологій та
впровадження сучасних методів обробки інформації.

Одним із таких вагомих напрямів на шляху розвитку податкової служби є впровадження
програмного продукту – Модельного апарату по визначенню впливу макроекономічних
показників на рівень податкових надходжень (далі – модельний апарат), розробленого для
ДПС України у рамках проекту „Модернізація державної податкової служби України – 1”.
Основна мета впровадження модельного апарату – оперативне та довгострокове
прогнозування податкових надходжень до бюджету з урахуванням впливу змін
макроекономічних показників. Статистична база даних сформована на основі джерел
загальнодоступної інформації Національного банку України, Державного комітету з питань
статистики та інших органів виконавчої влади.

Можливість прогнозування макроекономічних показників реалізована у моделі 1, а
основних видів податкових надходжень залежно від змін макроекономічних показників – у
моделі 2, яка, в свою чергу, генерує результати у розрізі місячних прогнозних показників
(місячна модель) і квартальних (квартальна модель) таких податків: на доходи фізичних осіб,
на прибуток, на додану вартість, що контролюється митними органами.

При розробці програмного забезпечення модельного апарату авторським колективом
ДПС України було проаналізовано ряд економіко-математичних методів для того, щоб
визначити найбільш оптимальний. Так, для прогнозування макроекономічних показників
використано метод економетричного моделювання; метод головних компонент виявився
найбільш прийнятним при прогнозуванні надходжень податків, оскільки дозволив підібрати
специфікації регресії, що забезпечують найбільш точний позавибірковий прогноз. Головні
компоненти виділяються з набору вибраних макроекономічних факторів. Кожна головна
компонента пояснює визначений відсоток варіації показників. Вибрані в специфікаціях регресії
головні компоненти пояснюють близько 80 % варіації змінної. Метод головних компонент,
по-перше, дозволяє зменшити кількість залежних змінних у регресіях, що особливо важливо
для України, з її короткотерміновими рядами, і, по-друге, вирішує проблеми
мультиколінеарності моделі.

В основу розробленої методики прогнозування покладено тезу про те, що, якщо економіко-
математичними моделями належно відтворюються показники фактичних надходжень
відповідного періоду, то прогнозні показники надходжень певного періоду розраховуються з
аналогічною належною точністю.

Результати розрахунків прогнозу податкових надходжень на 2013 рік, проведені за
допомогою модельного апарату, були надані Міністерству фінансів України для формування
дохідної частини бюджету, а також профільним департаментам ДПС України для використання
в роботі інформаційного бюлетеня „Квартальні передбачення”. В останньому наводяться
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результати розрахунку прогнозу надходжень макропоказників і податків на наступний квартал
року.

Водночас необхідно зазначити, що існують певні ризики в процесі використання досягнень
світової та вітчизняної науки при впровадженні у практичну діяльність податкової служби, а
саме:

– необхідність забезпечити належну точність прогнозування, оскільки, як зазначалося
вище, затверджені законом про бюджет показники доходів стають для органів стягнення
обов’язковими для виконання;

– підтримка в актуалізованому стані статистичних баз даних показників, задіяних в
економіко-математичній моделі;

– необхідність навчання персоналу для використання розроблених програмних продуктів.
В окремих дослідженнях використовують не специфічне для поточної роботи та не стандартне
програмне забезпечення, виникає потреба у глибокому володінні фахівцями податкової
служби можливостями цього програмного забезпечення – безпосередньо при прогнозуванні,
а також при забезпеченні певної точності розрахунків.

Однак, незважаючи на ризики, підсумки виконання бюджетних призначень першого
півріччя свідчать про покращання рівня прогнозно-аналітичної роботи в органах ДПС. Як
зазначив Голова ДПС України О. В. Клименко, за підсумками виконання бюджетних призначень
січня-червня 2012 року „…реальні збори відрізняються від прогнозів і планових показників
всього на 0,2 відсотка! Це яскраво демонструє, наскільки зросла якість прогнозної та
аналітичної роботи при визначенні стану економіки, тенденцій  її розвитку та бази
оподаткування. Для бізнесу це гарантія того, що податкова політика сьогодні зрозуміла та
передбачувана, що ніякого різкого підсилення фіскального тиску не буде і бути не може” [10].

Водночас безперечним є те, що комплексне поєднання світового досвіду та розробок
вітчизняної науки щодо моделювання податкових надходжень дозволить підвищити рівень
прогнозно-аналітичної роботи в органах державної податкової служби та поліпшити
обґрунтованість розрахунків прогнозних обсягів доходів бюджету залежно від змін
макроекономічних показників. Особливо актуальним це питання є в період реалізації Програми
економічних реформ на 2010–2014 роки „Заможне суспільство, конкурентоспроможна
економіка, ефективна держава”, якою передбачено обов’язкове проведення податкової
реформи, необхідне як для поліпшення бізнес-середовища, так і для стабілізації державних
фінансів.
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