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середньому, кожні 5–8 років, то сьогодні цикл ско-
ротився до 3–4 років. Потрібно відзначити, що сам 
по собі факт установки сучасної системи не озна-
чає безумовного отримання віддачі від здійсне-
них витрат. Ефективність автоматизації обумов-
люється цілим комплексом скоординованих дій 
щодо перегляду сформованих методів і порядку 
роботи, перепідготовки персоналу, розробки і вті-
лення інформаційно-технологічної стратегії під-
приємства. Тому, перш за все, керівники туристич-
них фірм мають усвідомити те, що для ширшого 
використання комп’ютерних технологій в майбут-
ньому, потрібно підвищувати рівень кваліфікації 
співробітників вже сьогодні. Це призведе до зрос-
тання якості обслуговування клієнтів, дозволить 
менеджерам швидше і точніше компонувати тур, 
надавати диверсифікований спектр туристичних 
послуг, покращити рівень розвитку маркетингового 
планування, підвищити конкурентоспроможність 
послуг на ринку сьогодення.
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В статті зроблено акцент на необхідності 
застосування прогнозування податкових 
надходжень на основі лагової моделі п’ятого 
порядку. Дана модель враховує часовий ряд 
зміни податкових надходжень та вплив інди-
каторів макросередовища. Прогнозні резуль-
тати показали, що зростання податкових 
надходжень у майбутньому періоді відбува-
тиметься через зростання мінімальної заро-
бітної плати. Зниження ж темпів приросту 
податкових надходжень відбуватиметься 
через історичну їх динаміку (вплив часових 
рядів) та динаміку обсягів реалізації продук-
ції, які впливають на податок на додану вар-
тість. Проведений аналіз фіскальних інди-
каторів Лаффера підтвердив необхідність 
реформування податкової політики.
ключові слова: інструментарій, прогнозу-
вання, регулювання, волатильність, подат-
кові надходження.

В статье сделан акцент на необходимости 
применения прогнозирования налоговых 
поступлений на основе лагов модели пятого 
порядка. Данная модель учитывает времен-
ной ряд изменения налоговых поступлений и 
влияние индикаторов макросреды. Прогноз-
ные результаты показали, что рост налого-
вых поступлений в будущем периоде будет 

происходить из-за роста минимальной 
заработной платы. Снижение же темпов 
прироста налоговых поступлений осущест-
вляется через историческую их динамику 
(влияние временных рядов) и динамику объ-
емов реализации продукции, которые вли-
яют на налог на добавленную стоимость. 
Проведенный анализ фискальных индикато-
ров Лаффера подтвердил необходимость 
реформирования налоговой политики.
ключевые слова: инструментарий, про-
гнозирования, регулирования, волатиль-
ность, налоговые поступления.

The article focuses on the need for forecast-
ing tax revenues based on the lag model of the 
fifth order. This model takes into account the 
time series of changes in tax revenues and the 
impact of macro indicators. The projected results 
have shown that the growth of tax revenues in 
the future period will be due to an increase in the 
minimum wage. The decrease in tax revenue 
growth will occur due to their historical dynam-
ics (influence of time series) and the dynamics 
of sales volumes that affect the value added tax. 
An analysis of Laffer's fiscal indicators has con-
firmed the need for reforming tax policy. 
Key words: toolkit, forecasting, regulation, 
volatility, tax revenues.

Постановка проблеми. Дослідження вола-
тильності податкових надходжень не втрачає акту-
альності через необхідність встановлення джерел 
потужного приросту податкових надходжень з 

одночасним збереженням помірного фіскального 
тягаря. Тобто перед наукою стоїть завдання фор-
мування податкової системи, яка характеризу-
ється наявністю компенсаторів значних негатив-
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них флуктуацій податкових надходжень за умов 
макроекономічної нестабільності. Поглиблений 
аналіз цих причинних зв'язків, зосереджених на 
нестабільності доходів, є особливо актуальним та 
своєчасним, враховуючи той факт, що державна 
податкова сфера стає все більш нестабільною і 
непередбачуваною.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Удосконаленню напрямів прогнозування та регу-
лювання податкової політики, визначенню опти-
мального оподаткування, яке сприятиме еконо-
мічному зростанню, присвячено чимало праць 
вітчизняний вчених [1-11]. Проте і на сьогодні від-
сутнє єдине бачення виходу з кризи через подат-
кові важелі. Прогнозування волатильності, мінли-
вості, чутливості податкових надходжень носять 
фрагментарний характер, а потреба в стабілізації 
податкових надходжень обумовило мету даної 
роботи.

Постановка завдання. Метою статті є форму-
вання інструментарію прогнозування та регулю-
вання волатильності податкових надходжень.

виклад основного матеріалу дослідження. 
Реалізація удосконаленого методичного підходу 
до регулювання волатильності податкових надхо-
джень ставить завдання, перш за все, визначення 
автокореляційної моделі прогнозування податко-
вих надходжень.

Зважаючи на значну кількість напрацювань у 
формуванні математичного інструментарію про-
гнозування податкових надходжень, залиша-
ється відкритим питання побудови результативної 
моделі. Пропоновано її загальний вигляд:

Yt = 
1i

)Di(gi)Y(f
n
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ptpt

+

+ ∑
=
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де Yt, Yt–p – потокове та лагові значення темпу 
приросту податкових надходжень;

Dіt-p - лагове значення індикатору і;
р – кількість лагів у моделі; 
і – кількість індикаторів [1…n].
При цьому функцію f(Yt-p) пропоновано сформу-

вати наступним чином:
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n
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pYa −
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∑ .             (2)

Коефіцієнти ß0 та ар можуть бути знайдені 
через побудову регресійної моделі на основі ста-
тистичних даних. Пропоновано побудувати лагову 
модель п’ятого порядку (р=5). Вхідні дані для 
моделі прогнозування темпів приросту податкових 
надходжень на основі часових рядів наведено в 
табл. 1.

В результаті проведеного моделювання отри-
мано функцію:

Yt =0,4466-0,9464*Yt-1 -1,5279*Yt-2 -
-0,6399*Yt-3 -0,143*Yt-4 + 0,6813*Yt-5.        (3)

Коефіцієнт детермінації з даною моделлю скла-
дає R2=0,9566, що свідчить про її адекватність.

Була проведена перевірка наявності гетероске-
дастичності. Оцінка коефіцієнта рангової кореля-
ції Спірмена та тест Голдфелда-Квандта вказує на 
відсутність гетероскедастичності.

У табл. 2 та на рис. 1 представимо прогнозні 
результати темпу приросту податкових надхо-
джень та порівняємо розраховані за моделлю 
показники з фактичними у минулі періоди.

Як бачимо з наведених даних, за умов відсут-
ності регулюючого впливу та незмінних параме-
трах зовнішнього середовища у 2017 р. можливе 
значне зниження податкових надходжень, що 

Таблиця 1
вхідні дані для моделі прогнозування темпів приросту податкових надходжень  

на основі часових рядів
рік t t-1 t-2 t-3 t-4 t-5

2016 0,2820 0,4282 0,0418 -0,0196 0,0741 0,3676

2015 0,4282 0,0418 -0,0196 0,0741 0,3676 0,1292

2014 0,0418 -0,0196 0,0741 0,3676 0,1292 -0,1099

2013 -0,0196 0,0741 0,3676 0,1292 -0,1099 0,4033

2012 0,0741 0,3676 0,1292 -0,1099 0,4033 0,2810

2011 0,3676 0,1292 -0,1099 0,4033 0,2810 0,3013

2010 0,1292 -0,1099 0,4033 0,2810 0,3013 0,5673

Таблиця 2
результати прогнозування податкових надходжень україни на основі часових рядів

Рік t t-1 t-2 t-3 t-4 t-5
2017 -0,4481 0,2820 0,4282 0,0418 -0,0196 0,0741
2018 0,1464 -0,4481 0,2820 0,4282 0,0418 -0,0196
2019 0,7794 0,1464 -0,4481 0,2820 0,4282 0,0418
2020 0,0234 0,7794 0,1464 -0,4481 0,2820 0,4282
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може негативно позначитися на фінансовій сис-
темі України.

Прогнозується і збільшення волатильності тем-
пів приросту податкових надходжень (табл. 3).

Таким чином, можна відзначити, що за прогно-
зуванням на основі часового ряду можлива значна 
мінливість податкових надходжень, що характеризу-
ється зростанням дисперсії та коефіцієнту варіації.

Побудуємо залежності темпів приросту подат-
кових надходжень від динаміки основних інди-
каторів, що формують податкову базу найбільш 
суттєвих надходжень. До таких індикаторів нами 
віднесено: обсяг реалізації продукції (товарів, 

рис. 1. Прогнозні темпи приросту податкових 
надходжень україни на основі часових рядів, %

 
  

Таблиця 4
вхідні дані для моделі прогнозування темпів приросту податкових надходжень  

на основі індикаторів макросередовища

Рік Темп приросту податкових 
надходжень у період t

Темп приросту індикаторів

t-1 t-2 t-3 t-4 t-5

Обсяг реалізації продукції (товарів, послуг) D1

2016 0,2820 0,2370 0,0297 -0,0364 0,0531 0,1857

2015 0,4282 0,0297 -0,0364 0,0531 0,1857 0,2282

2014 0,0418 -0,0364 0,0531 0,1857 0,2282 -0,0909

2013 -0,0196 0,0531 0,1857 0,2282 -0,0909 0,2485

2012 0,0741 0,1857 0,2282 -0,0909 0,2485 0,2720

2011 0,3676 0,2282 -0,0909 0,2485 0,2720 0,2534

2010 0,1292 -0,0909 0,2485 0,2720 0,2534 0,0779

Фінансові результати підприємств, що одержали прибуток D2

2016 0,2820 0,4209 0,4264 -0,1562 0,0191 0,2864

2015 0,4282 0,4264 -0,1562 0,0191 0,2864 0,4753

2014 0,0418 -0,1562 0,0191 0,2864 0,4753 -0,2580

2013 -0,0196 0,0191 0,2864 0,4753 -0,2580 0,0583

2012 0,0741 0,2864 0,4753 -0,2580 0,0583 0,6538

2011 0,3676 0,4753 -0,2580 0,0583 0,6538 0,2409

2010 0,1292 -0,2580 0,0583 0,6538 0,2409 0,2099

Мінімальна заробітна плата D3

2016 0,2820 0,1314 0,0000 0,0619 0,0568 0,0670

2015 0,4282 0,0000 0,0619 0,0568 0,0670 0,0610

2014 0,0418 0,0619 0,0568 0,0670 0,0610 0,2298

2013 -0,0196 0,0568 0,0670 0,0610 0,2298 0,1748

2012 0,0741 0,0670 0,0610 0,2298 0,1748 0,1500

2011 0,3676 0,0610 0,2298 0,1748 0,1500 0,1429

2010 0,1292 0,2298 0,1748 0,1500 0,1429 0,2672

Таблиця 3
Зміна волатильності темпів приросту 

податкових надходжень за умов відсутності 
регулюючого впливу до 2020 р.

Показник Фактичні 
дані

Прогнозні 
дані

Середнє 22,89% 20,30%
Розмах варіації 67,72% 77,94%
Середнє лінійне відхилен-
ня 17,15% 22,33%

Дисперсія 4,18% 8,40%
Середньоквадратичне від-
хилення 20,45% 28,98%

Коефіцієнт варіації 89,36% 142,78%
Коефіцієнт осциляції 295,88% 604,74%
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послуг), фінансові результати підприємств, що 
одержали прибуток, мінімальна заробітна плата.

Вхідні дані для побудови трьох моделей пред-
ставлені в табл. 4.

В результаті проведеного моделювання лаго-
вої залежності темпів приросту податкових над-
ходжень від обсягів реалізації продукції отримано 
функцію:

g1(D1
t-p) =0,1804-0,5281*D1

t-1-1,1135*D1
t-2-

-0,2482*D1
t-3+ 0,3672*D1

t-4+ 0,715*D1
t-5.       (4)

Коефіцієнт детермінації з даною моделлю скла-
дає R2=0,8277, що свідчить про її адекватність.

Була проведена перевірка наявності гетерос-
кедастичності. Оцінка коефіцієнта рангової коре-
ляції Спірмена та тест Голдфелда-Квандта також 
вказує на відсутність гетероскедастичності.

У табл. 5 та на рис. 2 представимо прогнозні 
результати темпу приросту податкових надходжень 
на основі динаміки темпів приросту обсягів реаліза-
ції продукції та порівняємо розраховані за моделлю 
показники з фактичними у минулі періоди.

Наведені прогнозні розрахунки також вказують 
на можливість зниження податкових надходжень 
протягом 2017-2018 рр. з подальшим відновлен-
ням зростання. Такі висновки підтверджують вище 
наведені результати та підкреслюють необхідність 
регулюючого впливу на волатильність податкових 
надходжень України.

Подальше проведене моделювання лагової 
залежності темпів приросту податкових надхо-
джень від динаміки фінансових результатів підпри-
ємств, що одержали прибуток, дозволило отримати 
наступну функцію:

g2(D2
t-p)=0,03535+0,4719*D2

t-1-0,1573*D2
t-2+

+0,1701*D2
t-3+0,1447*D2

t-4+ 0,132*D2
t-5.        (5)

Коефіцієнт детермінації з даною моделлю скла-
дає R2=0,8258, що свідчить про її адекватність.

Була проведена перевірка наявності гетерос-
кедастичності. Оцінка коефіцієнта рангової коре-
ляції Спірмена та тест Голдфелда-Квандта також 
вказує на відсутність гетероскедастичності.

У табл. 6 та на рис. 3 представимо прогнозні 

Таблиця 5
результати прогнозування податкових надходжень україни  

на основі динаміки темпів приросту обсягів реалізації продукції
рік t t-1 t-2 t-3 t-4 t-5

2017 -0,1743 0,2046 0,2370 0,0297 -0,0364 0,0531

2018 -0,0293 -0,1743 0,2046 0,2370 0,0297 -0,0364

2019 0,4475 -0,0293 -0,1743 0,2046 0,2370 0,0297

2020 0,2646 0,4475 -0,0293 -0,1743 0,2046 0,2370

 
  

Таблиця 6
результати прогнозування податкових надходжень україни на основі динаміки  

фінансових результатів підприємств, що одержали прибуток
рік t t-1 t-2 t-3 t-4 t-5

2017 0,0701 0,1027 0,4209 0,4264 -0,1562 0,0191

2018 0,1649 0,0701 0,1027 0,4209 0,4264 -0,1562

2019 0,2368 0,1649 0,0701 0,1027 0,4209 0,4264

2020 0,2035 0,2368 0,1649 0,0701 0,1027 0,4209

рис. 2. Прогнозні темпи приросту податкових 
надходжень україни на основі динаміки темпів 

приросту обсягів реалізації продукції, %

рис. 3. Прогнозні темпи приросту податкових 
надходжень україни на основі динаміки фінансових 
результатів підприємств, що одержали прибуток, %
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результати темпу приросту податкових надхо-
джень на основі динаміки фінансових результатів 
підприємств, що одержали прибуток та порівня-
ємо розраховані за моделлю показники з фактич-
ними у минулі періоди.

Як бачимо з наведених даних, відновлення 
прибуткової діяльності підприємств, стабілізація 
умов підприємництва, спрощення адміністрування 
бізнесу надало прогнозні результати підвищення 
податкових надходжень на основі динаміки фінан-
сових результатів підприємств, що одержали при-
буток.

В результаті проведеного моделювання лаго-
вої залежності темпів приросту податкових надхо-
джень від динаміки мінімальної заробітної плати 
отримано функцію:

g3(D3
t-p)=0,4914+0,1924*D3

t-1+1,6436*D3
t-2-

-0,1429*D3
t-3-1,1853*D3

t-4-1,9803*D3
t-5.       (6)

Коефіцієнт детермінації з даною моделлю скла-
дає R2=0,9756, що свідчить про її адекватність.

Була проведена перевірка наявності гетерос-
кедастичності. Оцінка коефіцієнта рангової коре-
ляції Спірмена та тест Голдфелда-Квандта також 
вказує на відсутність гетероскедастичності.

У табл. 7 та на рис. 4 представимо прогнозні 
результати темпу приросту податкових надходжень 
на основі динаміки темпів приросту обсягів реаліза-
ції продукції та порівняємо розраховані за моделлю 
показники з фактичними у минулі періоди.

Прогнозні темпи приросту податкових над-
ходжень України на основі динаміки мінімальної 
заробітної плати визначають резерв підвищення 
податкових надходжень, що може позитивно 
позначитися на фінансовій стабілізації України за 
умови приросту випуску продукції.

 
  рис. 4. Прогнозні темпи приросту податкових 

надходжень україни на основі динаміки 
мінімальної заробітної плати, %

Таблиця 7
результати прогнозування податкових надходжень україни  

на основі динаміки мінімальної заробітної плати
Рік t t-1 t-2 t-3 t-4 t-5

2017 0,5524 0,1611 0,1314 0,0000 0,0619 0,0568

2018 0,7211 0,5524 0,1611 0,1314 0,0000 0,0619

2019 1,3593 0,7211 0,5524 0,1611 0,1314 0,0000

2020 1,4081 1,3593 0,7211 0,5524 0,1611 0,1314

Таблиця 8
результати інтегрального прогнозування темпу приросту податкових надходжень україни 

рік Факт
Прогноз за 
моделлю 

часового ряду 
(f(Yt-p))

Прогноз за 
моделлю залеж-

ності від динаміки 
обсягів реалі-
зації продукції 

(g1(D1t-p))

Прогноз за 
моделлю залеж-
ності від дина-

міки фінансових 
результатів 
підприємств 

(g2(D2t-p))

Прогноз за 
моделлю залеж-
ності від дина-

міки мінімальної 
заробітної плати 

(g3(D3t-p)) ін
те

гр
ал

ьн
ий

 
по

ка
зн

ик

2010 0,1292 0,0980 0,0329 0,0782 0,1030 0,0780

2011 0,3676 0,3992 0,3805 0,4366 0,3951 0,4028

2012 0,0741 0,1053 0,1366 0,1466 0,0675 0,1140

2013 -0,0196 0,0226 0,0333 0,0505 -0,0147 0,0229

2014 0,0418 0,0234 0,1132 0,0421 0,0599 0,0597

2015 0,4282 0,4251 0,4234 0,3686 0,3849 0,4005

2016 0,2820 0,2299 0,1834 0,1809 0,3079 0,2255

2017 - -0,4481 -0,1743 0,0701 0,5524 0,0000

2018 - 0,1464 -0,0293 0,1649 0,7211 0,2508

2019 - 0,7794 0,4475 0,2368 1,3593 0,7058

2020 - 0,0234 0,2646 0,2035 1,4081 0,4749
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Розрахуємо інтегральний показник прогноз-
них темпів росту податкових надходжень України, 
який враховує часовий ряд зміни податкових над-
ходжень та вплив індикаторів макросередовища 
за формулою 1 (табл. 8).

Графічне зображення фактичних та розрахо-
ваних за інтегральною моделлю темпів приросту 
податкових надходжень (рис. 5) вказує на адекват-
ність запропонованого інструментарію їх прогнозу-
вання.

 
рис. 5. Прогнозні темпи приросту податкових 

надходжень україни за інтегральним показником, %

Як видно з наведених результатів прогнозу-
вання, зростання податкових надходжень у про-
гнозному періоді відбуватиметься через зростання 
мінімальної заробітної плати. Такий прогноз під-
тверджується анонсованим у 2017 р. підвищенням 
її рівня до 3200 грн. Зниження ж темпів приросту 
податкових надходжень відбуватиметься через 
історичну їх динаміку (вплив часових рядів) та 
динаміки обсягів реалізації продукції, які вплива-
ють на податок на додану вартість.

Розрахуємо прогнозну волатильність податко-
вих надходжень України та порівняємо її із ретро-
спективною 2004-2016 рр. (табл. 9).

Середнє значення темпів приросту податкових 
надходжень, розмах варіації, середнє лінійне від-
хилення, дисперсія та середньоквадратичне від-
хилення незначно зросли, в той час коли варіація 
дещо знизилася. Прогнозне збільшення залеж-
ності від податку на доходи фізичних осіб при 

цьому робить чутливими податкові надходження 
від макроекономічних коливань, пом’якшення 
яких може здійснюватися через збільшення міні-
мальної заробітної плати. Але обмеженість коштів 
Державного бюджету за таких умов призведе до 
зростання державного боргу та дефіциту бюджету.

Задля обґрунтування напряму регулювання 
волатильності податкових надходжень та вияв-
лення причин зростання волатильності розраху-
ємо крапки Лаффера першого та другого порядку 
за формулами двопараметричної функції, наведе-
ними у дослідженні (Карпінський Б., 2012). Отри-
мані результати за ретроспективними даними зве-
демо у табл. 10.

Розраховані дані свідчать про те, що умова 
ß>0 та γ<0 спостерігається лише протягом 2009- 
2010 рр., 2012-2014 рр. При цьому максимальне 
наближення фактичного податкового наванта-
ження до крапок Лаффера можна констатувати у 
2010 р. та 2013 р.

Наведені дані свідчать про необхідність корегу-
вання податкової політики України, спрямованого 
на зниження чутливості податкових надходжень 
до макроекономічних коливань через регулювання 
волатильності та дотримання фіскальних індика-

Таблиця 10
розрахункові дані оцінювання фіскальних індикаторів типу крапок лаффера

Показник 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Q 0,230 0,219 0,249 0,247 0,234 0,227 0,256 0,273

Q2 0,053 0,048 0,062 0,061 0,055 0,051 0,066 0,075

∆Q -0,019 -0,011 0,030 -0,002 -0,012 -0,008 0,030 0,017

∆Y -34,700 169,300 219,500 109,100 43,700 111,800 412,700 403,700

ß 6116,295 25457,579 3148,461 60299,786 16021,939 28465,112 1491,630 -6832,874

γ -9317,692 -93728,676 8377,878 -221327,63 -41866,827 -95031,409 24278,866 56977,561

ß/γ -0,656 -0,272 0,376 -0,272 -0,383 -0,300 0,061 -0,120

Q* 0,328 0,136 -0,188 0,136 0,191 0,150 -0,031 0,060

Q** 0,438 0,181 -0,251 0,182 0,255 0,200 -0,041 0,080

Таблиця 9
Зміна волатильності темпів приросту 

податкових надходжень за прогнозними 
даними до 2020 р.

Показник
Фактичні 
дані 2004-
2016 рр.

Прогнозні 
дані

Середнє 22,89% 26,11%

Розмах варіації 67,72% 70,58%

Середнє лінійне відхилення 17,15% 18,27%

Дисперсія 4,18% 5,23%
Середньоквадратичне 
відхилення 20,45% 22,87%

Коефіцієнт варіації 89,36% 87,57%

Коефіцієнт осциляції 295,88% 312,35%
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торів Лаффера, як тих, що визначають виробничу 
та фіскальну ефективність податкової політики.

висновки з проведеного дослідження. Про-
ведене прогнозування податкових надходжень 
України та аналіз фіскальних індикаторів Лаффера 
визначили необхідність реформування податкової 
політики. Векторами такого регулювання бачаться:

поступове зниження сукупного податкового 
навантаження на економіку з одночасною стабі-
лізацією темпів приросту податкових надходжень 
(зниження волатильності);

зростання надходжень з ПДВ за рахунок зрос-
тання податкової бази (стимулювання обсягів 
реалізації продукції (товарів, послуг), ліквідація 
пільгового оподаткування ПДВ), забезпечення 
прозорості механізмів відшкодування ПДВ, зни-
ження ставки податку з врахуванням фіскальних 
індикаторів;

узгодження темпів зростання номінального 
ВВП із зростанням мінімальної заробітної плати, 
що дозволить привести фактичне навантаження з 
ПДФО до фіскальних індикаторів Лаффера;

щорічне зростання ставок акцизного податку, 
яке дозволить стабілізувати податкові надхо-
дження до бюджету України;

регулювання надходжень податку на прибу-
ток через щорічне зниження ставки податку та 
надання податкових пільг з оподаткування фінан-
сових результатів для окремих видів економічної 
діяльності. Означене дозволить стимулювати 
виробництво та забезпечити суб’єктам господарю-
вання передумови для укріплення їх фінансового 
стану, створення фондів фінансування іннова-
ційно-інвестиційного розвитку, яке уможливіть еко-
номічне зростання у довгостроковій перспективі.

Означені вектори податкової політики мають 
бути реалізовані через механізм регулювання 
волатильності податкових надходжень, що є 
напрямом подальших досліджень.
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