
УДК 65:336.14:336.226.12](447) 
П.П. Дубинецька  

                                   Науковий керівник  к.е.н., доц. Грищук А.М.   
                             Львівський національний університет імені Івана Франка 

МОДЕЛЮВАННЯ ПОДАТКІВ ЯК ОБОВ’ЯЗКОВИХ ВНЕСКІВ НА 
ОСНОВІ ПРИНЦИПУ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ 

 
Становлення податкових систем України та зарубіжних країн проходить 

процеси  неперервного реформування у пошуку оптимального оподаткування.   
Оптимізація повинна забезпечити дотримання основних фіскальних  принципів: 
справедливості, достатності та еластичності, ефективного розподілу ресурсів у 
економіці [1].  

Метою дослідження було обрати необхідні економіко-математичні 
інструменти аналізу для моделювання оподаткування з дотриманням принципів 
справедливості при ефективному розподілі ресурсів у економіці. Таким 
принципам, на наш погляд, відповідає концепція рівності залишкової 
платоспроможності  після сплати обов’язкових платежів. Дана концепція 
виходить із наступних припущень:  

-  податки є одностороннім актом відчуження майна громадян на 
користь держави; 

- держава витрачає зібрані кошти на свій розсуд, виходячи із власних 
пріоритетів. 

Завдання моделі полягає у тому, аби оцінити податкове навантаження і 
розподілити його між індивідами таким чином, щоб частка кожного із них була 
для нього посильною.  

Податок – це деяка сума коштів, тобто абсолютно ліквідних активів, 
сплачуючи яку кожна особа зменшує свою платоспроможність. Для того, аби 
втрати платоспроможності були рівномірними для усіх суб’єктів повинні бути 
дотримані два основні правила. 

Перше правило вимагає, щоб суб’єкти з однаковою платоспроможністю 
мали однакові податкові зобов’язання. Тобто за принципом горизонтальної 
рівності, якщо індивіди мали однакову платоспроможність до оподаткування, 
то вона повинна залишатися такою ж і після нього. 

Проте в реальній економіці усі суб’єкти мають різну платоспроможність, 
тому відповідно до принципу вертикальної рівності, у процесі оподаткування 
необхідно забезпечити рівність відносних втрат платоспроможності окремих 
індивідів (а не просто рівність сплачуваних ними сум податків) [3]. 

Виходячи із цього, можна використовувати наступний методичний 
підхід. Припустимо, що є два індивіди А і В із різною платоспроможністю. 
Необхідно змоделювати вилучення доходів (І) шляхом стягнення податків на 
загальну суму Т (Т=Та+Тв) таким чином, аби мали місце рівні за важкістю 
втрати для кожного із них. При цьому передумовою є встановлення ступеня 
корисності кожної конкретної суми доходу для даного індивіда. Таку оцінку дає 
можливість зробити фундаментальна економічна концепція спадної граничної 
корисності MU [2, с. 26-28]. 



Як відомо, додаткова корисність, яку отримує індивід від споживання 
додаткової одиниці товару, називається граничною корисністю, або 
маргіальною (marginal utility). Математично її величина відображається за 
допомогою формули 1.  

MU = ΔU/ΔX                         (1), 
  де MU – гранична корисність,  

ΔU – додаткова корисність,  що отримана від споживання додатково 
одиниці товару Х,       

ΔX – одиничні зміни у споживанні товару Х.  
Гранична корисність з математичної точки зору являє собою темпи 

приросту функції корисності. Залежно від форми і нахилу лінії граничної 
корисності доходу, початкових позицій платників податків і розміру суми, яку 
необхідно зібрати у формі податків, рішення можуть бути різними. 
Тому дотримання вимоги рівної абсолютної жертви не дає однозначної 
відповіді на питання, якими повинні бути податки: прогресивними, 
пропорційними чи регресивними. Тільки в умовах однакової граничної 
корисності доходів для індивідів із різною платоспроможністю, податки 
можуть бути пропорційними, проте виходячи із концепції спадної граничної 
корисності доходу, справедливим вважатиметься прогресивне оподаткування 
доходів. 

Відповідність принципам вертикальної рівності найбільш демонструє 
податок на додану вартість. По-перше, тому що споживання, яке є у даному 
випадку об’єктом оподаткування, є вимірником платоспроможності. А, по-
друге, тому що індивід, що споживає більше товарів та послуг (реалізуючи тим 
самим свою більшу платоспроможність), також більше вносить для суспільних 
потреб (оскільки податок складає фіксовану частину ціни споживання). 

Отож, очевидною є необхідність подальших досліджень у даному 
напрямі, які б торкалися індивідуальних особливостей різних суб’єктів 
господарювання та застосування диференційованих підходів у оподаткуванні 
для забезпечення принципу ефективності та справедливості. 
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