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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Дослідженням податкової поведінки в країнах з розви!

неною ринковою економікою приділяється значна увага.

Загалом, поведінкові аспекти прийняття рішень досліджу!

ються поведінковою економікою, теоретико!методологічні

засади якої в межах питань ухилення від сплати податків

базуються на двох підходах, а саме: неокласична теорія,

зокрема, теорія очікуваної корисності; та теорія соціальної

взаємодії, що враховує соціальні ефекти в контексті взає!

модії окремих соціально!культурних груп, тобто, на прий!

няті рішення впливають соціально!культурні норми, цінності,

УДК 336.225.67

Г. Ю. Кучерова,
к. е. н., доцент кафедри оподаткування,
Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ОБГРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ
МОНІТОРИНГУ СТАНУ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

H. Kucherova,
Ph.D., Associate Professor of the department of tax Classic Private University, Ukraine

THE CONCEPTUAL APPROACH TO THE JUSTIFICATION OF TAXPAYERS MONITORING
SYSTEM

У статті здійснено спробу обгрунтувати систему моніторингу стану платників податків. Пропоно�

вана система моніторингу платників податків складається з наступних параметрів: ціль моніторин�

гу стану платників податків; суб'єкти моніторингу стану платників податків; система показників ста�

ну платників податків; інструменти оцінювання стану платників податків; оцінки стану платників по�

датків за класифікаційними групами та загалом. Структура системи моніторингу платників податків

формується на таких рівнях, як: ініціативний, організаційний, системоутворюючий, інструменталь�

ний, методологічний. Система показників, що характеризують стан платників податків, складаєть�

ся із наступних категорій: показники стану платників податків економічного змісту; показники стану

платників податків податкового змісту; показники стану платників податків контрольно�перевіроч�

ного змісту; показники стану платників податків інституційного змісту; показники стану платників

податків ризикового змісту. Соціально�психологічну складову стану платників податків запропоно�

вано оцінити на основі проведення тематичного модульного опитування за наступними питаннями:

згода на сплату податків; ставлення та наявність довіри до уряду контролюючих органів; оцінка спра�

ведливості оподаткування (щодо уряду та інших платників податків); сприйняття ризику ухилення

від сплати податків; звичаї, норми, цінності, традиції щодо сплати податків окремих соціальних груп

(наприклад, за рівнем доходів). Перспективою подальших досліджень є реалізація системи моні�

торингу стану платників податків.

The article attempts to justify state taxpayers' monitoring system. The proposed system consists of

monitoring the taxpayers of the following: the purpose of monitoring the status of the taxpayer; subjects

of monitoring the status of the taxpayer; Scorecard state taxpayers; state taxpayers assessment tools;

assessment of the status of taxpayers by classification groups and as a whole. The structure of the taxpayer

monitoring system is formed at such levels as: proactive, organizational, strategic, instrumental,

methodological. The system of indicators characterizing the state of the taxpayers, consists of the

following categories: indicators of the economic content of the taxpayers; indicators of the tax content

of the taxpayers; indicators of the taxpayer checkout content; indicators of the taxpayer institutional

content; indicators of the taxpayer risk content. Socio�psychological component of state taxpayers asked

to assess on the basis of the case of the modular survey on the following: consent to the payment of

taxes; and the availability of trust in the government and regulatory authorities; assessment of fairness

of taxation (relative to government and other taxpayers); perception of the risk of tax evasion; customs,

norms, values and traditions to pay taxes of certain social groups. Prospects for further research is the

implementation of state taxpayer monitoring system.

Ключові слова: моніторинг, стан, платник податків, показники, категорії, оцінка, ризик, інститут, податки.
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традиції. Отже, стан платників податків як оціночний показ!

ник може стати принципово новим підходом у досліджен!

нях їх поведінки, оскільки характеризує стан на певний мо!

мент, а сукупність моментних показників стану платників по!

датків формує загальну траєкторію поведінки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ

Питання стану платників податків досліджували у свої

наукових працях такі провідні вчені, як: В. Андрущенко [1],
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В. Вишневський [4], Т. Єфименко, Ю. Іванов, Т. Калінеску

[3], А.Крисоватий, Т. Меркулова [6], О. Покатаєва, А. Соко!

ловська, В. Суторміна, В. Федосов, Л. Шаблиста, С. Юрій та

багато інших. Віддаючи належне отриманим науковим ре!

зультатам та їх практичній значимості, необхідно зауважити,

що питання моніторингу стану платників податків залишаєть!

ся частково розробленими. На наш погляд, саме відкриті ре!

зультати моніторингу стану платників податків є детермінан!

тою формування обсягів податкових надходжень та індика!

тором податкової поведінки, і це зумовлює актуальність, те!

оретичну і практичну значущість даної роботи.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування системи моніторингу ста!

ну платників податків.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У ході провідних досліджень виникає об'єктивна потре!

ба у формуванні системи моніторингу стану платників по!

датків, що формуватиметься на основі двох принципових

груп показників: ті, що універсально характеризуватимуть

платника податків з дохідної сторони, та ті, що обумовлю!

ють їх індивідуальні соціально!культурні та психологічні

обмеження. Реалізація такого підходу дає можливість уза!

гальнити показники стану платників податків, прогнозува!

ти їх та оцінювати в контексті міждержавних досліджень,

оскільки база моніторингу буде уніфікованою.

Формалізований вигляд пропонованої системи моніто!

рингу платників податків наведемо у вигляді кортежу на!

ступних параметрів:

 
MMMMM OIPSCM ,,,, (1),

де M — система моніторингу стану платників податків;

MC  — ціль моніторингу стану платників податків;

MS  — суб'єкти моніторингу стану платників податків;

MP  — система показників стану платників податків;

MI  — інструменти оцінювання стану платників податків;

MO  — оцінки стану платників податків за класифікацій!

ними групами та загалом.

Зважаючи на те, що система верти!

кально!інтегрована із розгалуженими

лінійними зв'язками, наведемо графіч!

но структуру системи моніторингу ста!

ну платників податків (рис. 1).

За рисунком 1 структура системи

моніторингу платників податків фор!

мується на кількох рівнях: ініціативний,

організаційний, системоутворюючий,

інструментальний, методологічний.

Пояснимо зазначене: на ініціативно!

му рівні формується ініціативна група,

що визначає ціль моніторингу платників

податків. На організаційному рівні виз!

начаються організатори проведення

моніторингу (в контексті завдання дос!

лідження, на наш погляд, в ролі органі!

заторів доречно навести Державну

фіскальну службу України (статистика

податкових параметрів та кількості

платників податків), Державну службу

статистики України (статистика соціаль!

но!економічного розвитку держави та

регіонів), Центр перспективних соціальних досліджень

Міністерства соціальної політики та НАН України (соціо!

логічні дослідження), що відповідатимуть за якість та

вчасність представленої інформації.

На системоутворюючому рівні здійснюється обгрунту!

вання та систематизація показників, які на інструменталь!

ному рівні набувають кількісного вимірника, класифікують!

ся та формуються у вигляді реєстрів. Отримані реєстри да!

ють змогу співставляти статистичну інформацію як у часі,

так і в межах класифікаційних ознак.

З метою стандартизації та поширення інформації щодо

платників податків використовуються наступні основні кла!

сифікації: класифікація видів економічної діяльності (КВЕД);

класифікація організаційно!правових форм господарюван!

ня (КОПФГ); класифікатор об'єктів адміністративно!тери!

торіального устрою України (КОАТУУ); класифікація

органів державного управління (КОДУ); класифікатор сис!

теми позначень одиниць вимірювання та обліку (КСПОВО);

класифікатор професій (КП).

Для формування сукупностей одиниць з метою

здійснення організації державних статистичних спостере!

жень щодо стану платників податків використовуються за!

писи реєстру статистичних одиниць (РСО), статистичний

реєстр підприємств (СРП), статистичний реєстр фізичних

осіб!підприємців (СРФОП), єдиний державний реєстр

підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), реєстри плат!

ників податків (реєстр платників податку на додану вартість,

державний реєстр фізичних осіб — платників податків,

реєстр платників єдиного податку, реєстр платників акциз!

ного податку з реалізації пального, реєстр великих плат!

ників податків та інші).

За стандартам Державної служби статистики України

якість інформації характеризується наступними критерія!

ми: відповідність; точність; своєчасність і пунктуальність;

доступність і зрозумілість інформації; послідовність і

зіставність [7]. На наш погляд, не менш важливим є критерій

достовірності статистичної інформації, дотримання якого

сприяє підвищенню якості статистичних спостережень та на

їх результатах подальших аналітичних досліджень.

       

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

  
  

 
   

 

  
 

 

  

 
  

  

   

Рис.1. Структура системи моніторингу стану
платників податків

Джерело: розробка автора.
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Отже, концептуальною основою формування сис!

теми моніторингу стану платників податків виступати!

муть показники, що характеризують відношення су!

б'єкта до платника податків. Враховуючи значні дороб!

ки в зазначених питаннях провідними вітчизняними та

закордонними вченими наведемо формалізований виг!

ляд системи показників, що характеризують стан плат!

ників податків:

,,,, PPPRPPM RIKPEP (2),

де PE  — категорія стану платників податків економіч!

ного змісту;

PP  — категорія стану платників податків податкового

змісту;

PRK  — категорія стану платників податків контрольно!

перевірочного змісту;

PI  — категорія стану платників податків інституційного

змісту;

PR  — категорія стану платників податків ризикового

змісту.

В свою чергу, категорія стану платників податків еко!

номічного змісту PE  включають наступні показники, (табл.

1).

У таблиці 1 показники характеризують структуру до!

ходів на різних етапах їх формування та джерел утворення

окремо для юридичних та фізичних осіб за поділом на такі

групи: активних платників податків, банкротів, новоутворе!

них та тих, що не звітують. Зазначений поділ платників по!

датків дає змогу оцінити їх економічні результати в контексті

активності діяльності та статусу суб'єкта господарювання.

Показники стану платників податків PP  податкового

змісту наведені в таблиці 2.

У таблиці 2 наведені показники, що характеризують

обсяги податкових платежів, сформованих з урахуванням

податкової бази та пільг, що дає дослідникам змогу оціни!

ти реальний податковий тиск та віддачу, а також, частково

податкову лояльність держави. Показники стану платників

податків контрольно!перевірочного змісту RPK  наведено у

таблиці 3.

Таблиця 1. Категорія стану платників податків економічного змісту

Джерело: пропозиції автора.
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Таблиця 2. Категорія стану платників податків податкового змісту

Джерело: пропозиції автора.
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У таблиці 3 наведено показ!

ники контрольно!перевірочної

роботи фіскальних органів, які

доповнено показниками адмініст!

ративних та кримінальних право!

порушень в сфері оподаткування.

Показники стану платників по!

датків інституційного змісту PI
наведено у табл. 4.

Інституційне середовище опо!

даткування представлено показ!

никами відомого рейтингу податкового тиску на бізнес Total

Tax Rate та методології ключових показників (Key

Performance Indicators) модернізації державної податкової

служби України, які доповнено свідомою активністю плат!

ників податків щодо декларування доходів та кількості

фіскальних інститутів. Показники стану платників податків

ризикового змісту PR  наведено у таблиці 5.

Зважаючи на закритість інформації фіскальних органів

із об'єктивних причин щодо платників податків, вважаємо

за доречне, демонструвати результуючу структуру платників

податків в контексті сумлінності сплати податків та дисцип!

лінованості. Динаміка зазначених показників дає змогу ви!

явити основні тенденції податкової поведінки.

Отже, зазначена система показників стану платників по!

датків характеризує їх з фінансово!економічної, контрольно!

перевірочної, інституційної точки зору та з позиції податко!

вого ризику. Проте соціально!психологічну складову, яку

відзначають як одну із пріоритетних, доречно досліджувати

на основі проведення самооцінок платників податків.

Враховуючи вітчизняні та закордонні результати досл!

іджень [1—6], узагальнено основні пріоритетні питання, що

обумовлюю характер поведінки платників податків, а саме:

— згода на сплату податків;

— ставлення та наявність довіри до уряду контролюю!

чих органів;

— оцінка справедливості оподаткування (щодо уряду

та інших платників податків);

— сприйняття ризику ухилення від сплати податків;

— звичаї, норми, цінності, традиції щодо сплати податків

окремих соціальних груп (наприклад, за рівнем доходів).

Для здійснення самооцінювання стану платників по!

датків рекомендовано використати методологію проведен!

ня самооцінювання домогосподарств Державної служби

статистики України [7], в основу якої лягло використання

тематичного модульного опитування в рамках квартально!

го інтерв'ю із застосуванням спеціальної анкети. Також ме!

тодологія моніторингу стану платників податків заснована

на організації державних статистичних спостережень її інди!

каторів з подальшим інтегральним оцінюванням.

Метою державного спостереження виступають збиран!

ня, розроблення, узагальнення та поширення даних щодо

стану платників податків. Державні статистичні спостере!

ження щодо платників податків мають такі основні харак!

теристики (табл. 6).

Зауважимо, що в умовах динамічного розвитку соці!

ально!економічної системи держави виникає об'єктивна

потреба у систематичному пере!

гляді показників, їх критеріїв сис!

тематизації та класифікації, ме!

тодів оцінювання поточних стати!

стичних індикаторів з метою вра!

хування нових чинників впливу.

Складним питанням зали!

шається обгрунтування методу

інтегрального оцінювання стану

платників податків. На наш по!

гляд, генеральна сукупність стати!

Таблиця 3. Категорія стану платників податків контрольно�перевірочного змісту

Джерело: пропозиції автора.

   
1   -        ’      

 
2    '     ,       ’  

     
3    '     ,       ’  

     
4       
5   (   )          

 
6    (   ),     ( )      

     
7   (   ),          

   
8              
9              
10               

Таблиця 4. Категорія стану платників податків інституційного
змісту

Джерело: пропозиції автора.

   
1   
2      
3     
4           
5   ,   
6        
7          

Таблиця 5. Категорія стану платників податків ризикового змісту

Джерело: пропозиції автора.

   
1   ,      
2   ,         
3   ,         
4   ,     
5   ,     
6   ,     
7   ,    -
8    ,       -
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

стичних даних має розподілитися на дві групи факторів, що

покращують та погіршують стан платників податків. Зважа!

ючи на кількісно!якісне статистичне забезпечення означе!

ного питання, пропонуємо використовувати логістичну рег!

ресію з метою визначення стану платників податків (по!

гіршується або покращується) за окремими категоріями.

Тоді інтегральний показник стану платників податків за і!

тої категорії визначимо наступним чином:

,
1

1
Xi e

f  ]1,0[if (3),

 nn xxxX ...22110 (4),

де nxxx ,...,21 ,  — незалежні змінні (показники стану плат!

ників податків за і!тою категорією);
 n,...,2,, 10  — коефіцієнти лінійної регресії.

ВИСНОВКИ ТА НАПРЯМИ ПОДАЛЬШОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Об'єктивно вивчаючи питання стану платників податків, не

має сенсу здійснювати будь!які емпіричні дослідження без на!

явної та практичної їх реалізації. Без системи моніторингу ста!

ну платників податків будь!які реформи здійснюватимуться

наосліп та не враховують головного — людського фактора.

Адже на будь!які податкові перепони в умовах низького рівня

життя платник податків завжди буде керуватися прагматич!

ним помислом в прийнятті рішень, що підкріплюватиметься со!

ціальною думкою. Загалом система моніторингу стану плат!

ників податків забезпечить можливість попереднього оціню!

вання соціально!економічної ефективності та доцільності по!

даткових реформ та характеризуватиме податкову поведін!

ку. Перспективою подальших досліджень виступає реалізація

системи моніторингу стану платників податків.
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Таблиця 6. Основні характеристики державних статистичних спостережень
щодо стану платників податків

Джерело: узагальнено автором на основі опрацювання джерел [7].
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