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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Процеси глобалізації й міжнародної інтеграції, що 

породжують підвищену взаємодію і взаємовплив національних економік, та 

розвиток світового господарства активізують трансформаційні зміни 

економічних систем держав. Водночас процеси євроінтеграції в Україні, 

доступність вибору різноманітних форм і методів організації господарської 

діяльності в період економічних перетворень зумовлюють необхідність 

реалізації оптимальної державної політики у сфері міжнародних фінансових 

відносин з метою впровадження сучасного зарубіжного досвіду, спрямованого 

на розвиток податкової системи, підвищення рівня її ефективності та створення 

умов для розвитку реального сектора економіки. 

Основою стабільного функціонування національної економіки є 

податкова політика, яка має бути сформована на нових засадах, зорієнтована не 

лише на зовнішні чинники, а базуватися на обґрунтованих внутрішніх 

детермінантах, що впливають на структуру податкової системи, 

адміністрування податків, механізм їх розрахунку та справляння. Нині 

проголошений урядом України євроінтеграційний курс потребує реальних 

кроків, зокрема заходів щодо реформування, модернізації й підвищення 

ефективності розвитку і конкурентоспроможності податкової системи. Із 

вибором євроінтеграційного вектора економічного розвитку актуалізувалася 

необхідність дослідження проблеми удосконалення податкової системи 

України в контексті умов підписаної Угоди про асоціацію з Європейським 

Союзом (ЄС), що підвищило науковий інтерес до визначення подальших 

пріоритетів розвитку економіки, в умовах політичної кризи, окупації Криму та 

військових дій на сході України, погіршення економічної та фіскальної 

ситуації.  

Теоретико-методологічні засади функціонування податкової системи, 

впливу інституційного середовища на оподаткування були предметом 

досліджень відомих зарубіжних науковців, зокрема: А. Ауербаха, М. Бернса, 

Ж. Бодена, Дж. Б’юкенена, А. Вагнера, К. Вікселя, Т. Гоббса, К. Ерроу, 

Дж. М. Кейнса, А. Лаффера, Е. Ліндаля, Р. Масгрейва, А. Маршала, Д. Норта, 

В. Парето, А. Пігу, Д. Рікардо, П. Самуельсона, А. Сміта, М. Стайна, 

Дж. Стігліца, В. Танзі, Дж. Тобіна, С. Фішера, Ф. фон Хайєка, Дж. Хікса та ін.  

Особливості розвитку оподаткування у країнах ЄС та податкової 

гармонізації, формування і реалізації податкової політики в Україні, 

можливості адаптації європейського досвіду реформування податкової системи 

висвітлені у працях вітчизняних вчених-економістів: І. Алєксєєва, 

В. Андрущенка, В. Баранової, В. Боронос, В. Валігури, Д. Ваньковича, 

З. Варналія, В. Вишневського, О. Воронкової, В. Геєця, О. Грабчук, О. Грін, 

О. Данілова, Н. Демчишака, О. Десятнюк, Т. Єфименко, Ю. Іванова, 

М. Карліна, В. Кміть, О. Ковалюка, Т. Кощук, А. Крисоватого, М. Крупки, 

М. Кульчицького, І. Луніної, І. Лютого, В. Мельника, І. Мойсеєнко, С. Онишко, 

В. Опаріна, Ю. Пасічника, Р. Паславської, І. Педь, О. Підхомного, Б. Пшика, 

Д. Серебрянського, Л. Сідельнікової, А. Соколовської, Л. Тарангул, І. Таранова, 
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О. Тимченко, Л. Ткачик, В. Тропіної, В. Федосова, Н. Фліссак, Н. Фролової, 

Л. Шаблистої, К. Швабія, Н. Швець, С. Юрія та ін. 

Проте у дослідженнях вітчизняних науковців не досягнуто єдиного 

підходу щодо напрямів реформування податкової системи України в умовах 

міжнародної інтеграції загалом та її складової частини євроінтеграції зокрема. 

Недостатньо дослідженими залишаються питання, пов’язані з модернізацією 

вітчизняної податкової системи, її адаптацією до європейського економічного 

простору з урахуванням тенденцій, особливостей і наслідків реалізації новітніх 

податкових реформ у країнах ЄС, можливостей застосування сучасних 

механізмів оподаткування. Важливість теоретичного осмислення існуючих 

проблем і розроблення практичних рекомендацій щодо їх усунення зумовило 

вибір теми дисертації, її мету, завдання і структуру.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є складовою частиною науково-дослідної роботи кафедри 

фінансів, грошового обігу і кредиту економічного факультету Львівського 

національного університету імені Івана Франка “Фінансові стратегії розвитку 

економіки України” (державний реєстраційний номер 0112U004029), у межах 

якої автором проаналізовано економіко-інституційне середовище 

функціонування податкової системи держави в контексті євроінтеграційних 

зв’язків, когерентність податкової системи і тіньової економіки в Україні та 

запропонувала практичні рекомендації щодо покращення якості інституційного 

середовища, зменшення рівня корупції, прозорості надання адміністративних 

податкових послуг у державі; а також “Формування фінансового потенціалу 

національної економіки” (державний реєстраційний номер 0116U001677), у 

межах якої проведено дослідження теоретико-методологічних основ та 

запропоновано напрями розвитку конкурентоспроможної податкової системи в 

умовах відкритої економіки України. 

Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

поглиблення теоретичних основ формування та розвитку податкової системи 

України в контексті євроінтеграції, розроблення методологічних положень і 

практичних рекомендацій щодо підвищення її ефективності в умовах 

міжнародної податкової конкуренції.  

Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішення таких 

завдань:  

– поглибити теоретичні основи формування податкової системи і її 

структурних елементів; 

– визначити періодизацію розвитку податкової системи та 

євроінтеграційних процесів в економіці України; 

– висвітлити роль податкової системи у формуванні фіскальної 

політики держави; 

– розвинути положення щодо інституційної модернізації розвитку 

податкової системи в контексті євроінтеграційних зв’язків та охарактеризувати 

роль податкової культури в цьому процесі; 

– обґрунтувати принципи реалізації податкової політики України в 

контексті фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку;  
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– розкрити методологічні засади дослідження розвитку податкової 

системи та її складових елементів;  

– систематизувати зарубіжний досвід оцінювання ефективності 

діяльності податкових офісів та визначити напрями його імплементації в Україні;  

– з’ясувати особливості інформаційно-аналітичного забезпечення 

вітчизняної податкової системи та запропонувати схему інформаційної 

взаємодії її елементів;  

– виокремити основні структурні компоненти розвитку податкової 

системи України і країн ЄС;  

– продіагностувати показники ефективності діяльності регіональних 

органів Державної фіскальної служби (ДФС) України;  

– виявити вплив податкового навантаження на рівень тінізації 

економіки в Україні та країнах ЄС й обґрунтувати напрями щодо його 

оптимізації; 

– ідентифікувати податкову складову фінансової безпеки України та 

ризики її фіскальної конкурентоспроможності у глобалізованому економічному 

просторі;  

– сформувати сучасні пріоритети впровадження інновацій у 

податковій системі України; 

– запропонувати концепцію розвитку податкової системи України з 

врахуванням національних економічних інтересів та європейських стандартів.  

Об’єктом дослідження є процес формування та функціонування 

податкової системи держави.  

Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади розвитку 

податкової системи України та інституційно-організаційні й науково-прикладні 

аспекти підвищення її ефективності в умовах євроінтеграції.   

Методи дослідження. У дисертаційній роботі були використані як 

загальнонаукові, так і емпіричні методи досліджень: теоретичного 

узагальнення, наукової абстракції, індукції та дедукції, класифікації – у процесі 

дослідження еволюції базових дефініцій: податок, податкова система, 

податкова політика, податкове регулювання, євроінтеграція; історичний і 

діалектичний – при дослідженні теоретичних аспектів розвитку податкової 

системи; метод наукового абстрагування – з метою узагальнення понятійного 

апарату дослідження; методи системного підходу, аналізу і синтезу – при 

дослідженні структури податкової системи, виділенні її принципів та 

розробленні концепції розвитку; статистичні методи – для наочного 

відображення та аналізу динаміки податкових надходжень в економіці України, 

тенденцій змін податкового законодавства; структурно-функціонального 

аналізу – з метою визначення ролі й питомої ваги податків і зборів у структурі 

доходів бюджетів України; порівняльного аналізу (бенчмаркінгу) – для 

оцінювання ефективності функціонування структурних підрозділів ДФС 

України; економетричного аналізу й економіко-математичного моделювання, 

зокрема, використання регресійних моделей – з метою визначення 

інституційних детермінант впливу на тінізацію національної економіки, 

виявлення тісноти зв’язку між чинниками й оцінювання таких наслідків для 



4 

 

євроінтеграційних процесів; метод порівняння – для вивчення можливостей і 

обґрунтування напрямів імплементації іноземного досвіду гармонізації 

податкового законодавства у вітчизняну практику. 

Інформаційною базою дослідження є нормативно-правові акти України 

у сфері оподаткування, наукові публікації вітчизняних і зарубіжних учених з 

теорії, методології та функціонування податкової системи, матеріали науково-

практичних конференцій, звітні, інформаційно-аналітичні та статистичні 

матеріали Державної фіскальної служби України, Державної казначейської 

служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України, Міністерства соціальної політики, Державної 

служби статистики України, Державної служби фінансового моніторингу 

України, Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень, Світового 

банку, Євростату, інформаційні ресурси мережі Інтернет, власні аналітичні 

розрахунки.  

Наукова новизна одержаних результатів. Наукові положення 

дисертації у сукупності вирішують актуальну наукову проблему, пов’язану з 

розробкою сучасної концепції розвитку податкової системи України, 

теоретико-методологічних засад та практичних рекомендацій щодо шляхів 

підвищення ефективності її функціонування в умовах євроінтеграції. 

До найвагоміших результатів дисертації, що становлять наукову новизну, 

належать:  

вперше:  

- сформовано науково-методичний підхід до аналізу ефективності 

діяльності контролюючих органів на підставі бенчмаркінгу з використанням 

методу DEA, як сучасного непараметричного інструментарію порівняльної 

ефективності, що дає змогу виявляти напрями та резерви організаційних змін у 

структурі контролюючих органів для підвищення ефективності функціонування 

системи адміністрування податків; 

– розроблено структурно-логічну схему систематизації процесів 

адміністрування податків у межах системи інформаційно-аналітичного 

забезпечення функціонування ДФС України, що надає можливість виокремити 

сфери застосувань специфічних методів та інструментів основних напрямів 

управління (стратегічний аналіз, фінансовий менеджмент) до конкретних 

інформаційних потоків у процесі адміністрування податків; 

– сформульовано методичні положення щодо врахування впливу 

основних інституційних чинників на рівень сплати податків в Україні та 

країнах ЄС, виявлено на основі проведеного кореляційно-регресійного аналізу 

суттєвий статистичний вплив розвитку інститутів суспільства на рівень сплати 

податків та тінізацію економічних процесів. Це дає змогу оцінювати та 

прогнозувати результати від застосування інструментів податкового 

регулювання в країні на обсяги й динаміку масштабів тіньової економіки та 

вносити корективи у стратегічні напрями податкової політики відповідно до 

отриманих результатів; 

– визначено за допомогою непараметричного методу DEA ефективність 

діяльності контролюючих органів, що уможливило підвищити якість аудиту 
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ефективності забезпечення повноти податкових надходжень до державного 

бюджету територіальними органами ДФС України та обґрунтовувати 

пропозиції щодо удосконалення механізму використання коштів державного 

бюджету, виділених на виконання їхніх повноважень; 

удосконалено:  

 концепцію розвитку податкової системи України в умовах 

глобалізації з врахуванням національних економічних інтересів, інституційних 

чинників та євроінтеграційної складової, яка передбачає створення 

сприятливого інвестиційного середовища, активізацію інноваційної 

підприємницької діяльності, зростання надходжень до бюджету за допомогою 

прозорого і спрощеного механізму адміністрування податків та адаптованого до 

європейських правових норм законодавства, що у довготерміновій перспективі 

забезпечить підвищення її ефективності й міжнародної 

конкурентоспроможності; 

 теоретико-методологічні положення щодо застосування принципів 

оподаткування, на основі яких доцільно формувати та реалізовувати податкову 

політику України (цільовий характер, економічна ефективність, справедливість 

(інституційна конгруентність), зручність, доступність, стабільність і єдиний 

підхід), реалізація яких у країні сприятиме підвищенню ефективності 

податкової системи, мінімізації соціально-економічних ризиків в умовах 

євроінтеграції; 

– інституційний підхід до аналізу податкової системи України в 

умовах євроінтеграції, на основі якого виявлено інституційні чинники та 

обґрунтовано напрями їхнього впливу на реформування податкової системи 

України. Це уможливило розширення уявлення про причини особливостей 

цього процесу, зокрема великі масштаби ухиляння від сплати податків; низький 

рівень податкової культури; ухвалення правових норм із питань оподаткування, 

що відповідають прагненням окремих олігархічних груп, а не національним 

інтересам; високий рівень податкового навантаження та корупції; 

– теоретико-методологічний підхід до дослідження рівня розвитку 

податкової системи, що передбачає: по-перше, структурно-динамічний аналіз 

кількісних характеристик функціонування податкової системи (її елементів); 

по-друге, конвергентний аналіз векторів розвитку податкових систем різних 

країн; по-третє, оцінювання рівня зрілості податкової системи України та країн 

ЄС за результатами аналізу показників індексу економічної свободи, обсягів 

тіньової економіки; що дає змогу ідентифікувати стадію життєвого циклу 

податкової системи та обрати оптимальну стратегію подальшого розвитку 

серед сукупності стратегічних альтернатив;  

– систематизацію зарубіжного досвіду використання методів 

визначення рівня тіньової економіки та її складових, що дало змогу виявити 

вплив податкового навантаження на тінізацію економіки в Україні та країнах 

ЄС й обґрунтувати напрями щодо його оптимізації; 

одержали подальший розвиток: 

 теоретико-методологічні підходи до упорядкування понятійно-

категоріального апарату у контексті дослідження податкової системи держави: 
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а) визначення сутності поняття “податкова система” і на цій основі 

запропоновано її тлумачити як “систему з багаторівневою структурою, яка 

регламентується нормами фінансового права, і складається з податків та зборів, 

які справляються у визначеному чинним законодавством порядку, платників 

податків і уповноважених державних органів, які здійснюють діяльність щодо 

забезпечення повного та своєчасного надходження обов’язкових платежів до 

бюджетів різних рівнів”, що дає можливість розглядати її як систему 

взаємопов’язаних структурних і функціональних елементів;  

б) уточнення тлумачення поняття “податкова безпека” як стан податкової 

системи, який характеризується стійкістю та стабільністю всіх її елементів, 

передбачає здатність захищати національні економічні інтереси і протистояти 

зовнішнім та внутрішнім загрозам, можливість реалізації і розвитку 

податкового потенціалу держави, ефективне використання конкурентних 

переваг податкової системи в умовах глобалізації. Це дало змогу розкрити роль 

податкового потенціалу у підвищенні рівня податкової безпеки держави; 

– теоретико-організаційні аспекти порівняння функціонування 

податкової системи України та країн ЄС, що дало змогу сформулювати 

пропозиції щодо впровадження зарубіжного досвіду у вітчизняну практику, а 

саме: переорієнтації структури дохідної частини державного бюджету України 

в напрямі зростання частки прямих податків, підвищення ролі екологічного 

оподаткування, запровадження податку на розкіш, податку на виведений 

капітал, зростання ролі місцевих податків і зборів з метою підвищення рівня 

конкурентоспроможності вітчизняної податкової системи; 

– виокремлення етапів розвитку податкової системи України в 

умовах соціально-економічних змін та вибору напряму її євроінтеграції, а саме: 

1) зародження податкової системи в Україні в умовах командно-

адміністративної економіки; 2) формування податкової системи Незалежної 

України (1990–1996 рр.); 3) становлення податкової системи (1996–2001 рр.); 

4) реформування вітчизняної податкової системи (2001–2010 рр.); 

5) удосконалення податкової системи з урахуванням глобалізаційних та 

євроінтеграційних процесів у країні (2010–2015 рр.); 6) модернізація податкової 

системи у контексті процесів євроінтеграції та фіскальної децентралізації 

(2015 р.–дотепер); 

 обґрунтування сучасних пріоритетів розвитку податкової системи 

шляхом впровадження таких інновацій, зокрема: в інституційне середовище; у 

взаємовідносини між суб’єктами податкової системи, а також у 

взаємовідносини між суб’єктами податкової системи і суб’єктами зовнішнього 

середовища; у діяльність самих суб’єктів; у способи виявлення податкових 

ризиків і податкового шахрайства, що уможливлює виявлення потенційних 

заходів щодо забезпечення інноваційного розвитку податкової системи 

України; 

 наукові підходи щодо ідентифікації та групування податкових 

ризиків на основі їхньої систематизації за спрямованістю правопорушень і 

поведінкою суб’єктів податкових правовідносин. Це дало змогу запропонувати 

напрями управління податковими ризиками шляхом підвищення 
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відповідальності учасників податкових правовідносин за ухиляння від сплати 

податків, посилення співпраці з міжнародними організаціями з метою протидії 

податковим злочинам.  

Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що 

положення, висновки та рекомендації, сформульовані у роботі, мають 

практичне спрямування й можуть бути використанні з метою вдосконалення 

законодавства з питань оподаткування, для підвищення ефективності розвитку 

податкової системи в умовах євроінтеграції. Зокрема, основні положення та 

пропозиції, які мають практичну значущість, пройшли апробацію і впроваджені 

у діяльності:  

– Інформаційно-довідкового департаменту ДФС України в частині 

пропозицій щодо підвищення ефективності надання податкових консультацій 

платникам податків та удосконалення механізму роботи електронних сервісів, 

зокрема бази податкових знань (довідка № 2-26/482 від 28.01.2016 р.);  

 Державної служби України з питань регуляторної політики та 

розвитку підприємництва щодо удосконалення методологічних засад 

податкової політики держави, розширення аналітичних підходів на основі 

застосування сучасної методології бенчмаркінгу для прогнозування та 

планування податкових надходжень до бюджету (довідка № 12462/0/19-15 від 

26.11.2015 р.); 

– Департаменту фінансів Львівської обласної державної адміністрації, 

зокрема використано методику оцінювання ефективності діяльності 

контролюючих органів, а також висновки за результатами аналізу податкових 

надходжень бюджету, рівня податкового навантаження й обсягів тіньової 

економіки України (довідка № 10-16/468 від 03.04.2017 р.);  

– Територіального управління Рахункової палати по Львівській, 

Волинській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській та Закарпатській 

областях у частині запропонованих рекомендацій щодо доцільності 

впровадження групи непараметричних методів аналізу ефективності, зокрема 

методу DEA в оцінці відносної ефективності діяльності органів ДФС України 

для підвищення якості аудиту забезпечення повноти і своєчасності податкових 

надходжень до державного і місцевого бюджетів її територіальними органами 

та обґрунтовування пропозицій щодо удосконалення механізму використання 

коштів державного бюджету, виділених на виконання повноважень ДФС 

України (довідка № 22-19/168 від 23.03.2017 р.);  

– ПрАТ “УВТК” щодо систематизації змін у системі оподаткування в 

Україні та країнах ЄС, гармонізації податкового законодавства, зокрема при 

плануванні розширення господарської діяльності і формуванні перспективних 

напрямів співпраці підприємства з європейськими партнерами (довідка № 4-86 від 

06.10.2016 р.).  

Науково-методичні положення дисертації використано у навчальному 

процесі на економічному факультеті Львівського національного університету 

імені Івана Франка під час викладання дисциплін: “Податкова система”, 

“Адміністрування податків”, “Податковий менеджмент”, “Податкові системи 

зарубіжних країн”, “Міжнародне оподаткування” (довідка № 2829-Н від 
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15.06.2017 р.). Результати дисертації також використано у навчальному процесі 

Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського 

національного університету імені Івана Франка у викладанні дисциплін: 

“Податкова система”, “Податковий менеджмент”, “Фінанси”, (довідка № 205 

від 08.12.2017 р.)  

Особистий внесок здобувача. Викладені у дисертації наукові результати 

одержані автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, 

використано лише власні ідеї та пропозиції. Особистий внесок автора у працях, 

підготованих у співавторстві, конкретизований у списку публікацій. Матеріали 

кандидатської дисертації в роботі на здобуття наукового ступеня доктора 

економічних наук не використовувались.  

Апробація результатів дисертаційної роботи. Основні результати 

дослідження обговорювались та отримали позитивну оцінку на щорічних 

звітних науково-практичних конференціях викладачів і аспірантів економічного 

факультету Львівського національного університету імені Івана Франка; 

наукових семінарах кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту; міжнародних 

та всеукраїнських науково-практичних конференціях і семінарах, зокрема: 

Всеукраїнській науково-практичній конференції “Современные аспекты 

финансового управления экономическими процессами” (м. Севастополь, 

2005 р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Економічна система 

України: минуле, сучасне, майбутнє” (м. Львів, 2005 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції “Актуальні проблеми протидії економічній 

злочинності, тінізації та корупції в умовах формування ринкової економіки в 

Україні” (м. Львів, 2006 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції 

“Теорія та практика державного управління в умовах євроінтеграції” (м. Луцьк, 

2006 р.); Всеукраїнській науково-методичній конференції “Современные 

аспекты финансового управления экономическими процессами” 

(м. Севастополь, 2006 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

“Організаційні та економічні проблеми розвитку муніципальних утворень” 

(м. Тернопіль, 2006 р.); Всеукраїнській науково-методичній конференції 

“Современные аспекты финансового управления экономическими процессами” 

(м. Севастополь, 2007 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

“Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної 

науки” (м. Тернопіль, 2007 р.); Х Міжнародній науково-практичній конференції 

“Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи” 

(м. Феодосія, 2008 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції: 

“Тенденції та перспективи розвитку податкової системи України” (м. Ірпінь, 

2008 р.); VI Міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні 

проблеми управління бізнесом, підприємствами і проектами” (м. Харків, 

2008 р.); V Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених, 

аспірантів і студентів “Актуальні проблеми економічної системи України” 

(м. Черкаси, 2008 р.); Всеукраїнській науково-практичної конференції 

“Фінансова сфера та її роль у зростанні конкурентних переваг національних 

економік” (м. Ірпінь, 2009 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції 

“Засоби фінансового забезпечення стійкого економічного розвитку” 
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(м. Севастополь, 2009 р.); Міжнародній науково-практичної конференції: 

“Економічні погляди: теорія і практика” (м. Одеса, 2012 р.); Х Міжнародній 

науково-практичній конференції “Сучасні інформаційні технології в економіці і 

управлінні підприємствами, програмами і проектами” (м. Харків, 2012 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції “Економічна політика держави в 

умовах трансформаційних змін” (м. Сімферополь, 2013 р.); XV Всеукраїнській 

науково-практичній конференції “Підвищення конкурентоспроможності 

національної економіки: управлінські, соціально-економічні і науково-

технологічні аспекти” (м. Феодосія, 2013 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції “Економіка, менеджмент та фінанси: аналіз тенденцій та 

перспектив розвитку” (м. Київ, 2015 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції “Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні” 

(м. Львів, 2015 р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Modern 

Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization” 

(м. Клайпеда, 2016 р.); Спільному українсько-польському семінарі в рамках 

“Програми підтримки української системи ПВК/ФТ” (м. Львів, 2016 р.); 

Міжнародному семінарі Міністерства фінансів Республіки Польща та 

Державної служби фінансового моніторингу України “Співпраця у сфері 

розвитку системи антилегалізаційного фінансового моніторингу: міжнародні та 

національні аспекти” (м. Львів, 2017 р.). 

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи опубліковані у 58 

наукових працях загальним обсягом 193,07 д. а. (69,28 д. а. належать особисто 

автору), з них: одна одноосібна монографія та 1 монографія у співавторстві; 1 

підручник та 2 навчальні посібники у співавторстві (2 з них з грифом МОН 

України); 31 стаття у наукових періодичних виданнях, у тому числі: 27 – у 

наукових фахових виданнях України (з них 5 – у наукометричних виданнях), 1 

– у зарубіжних наукометричних виданнях; 3 праці – в інших наукових 

виданнях, 22 публікації у збірниках наукових праць і матеріалах конференцій.   

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, п’яти 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг 

роботи становить 547 сторінок, у тому числі основний текст – 418 сторінок. 

Дисертаційна робота містить 40 таблиць і 72 рисунки. Список використаних 

джерел налічує 637 найменувань на 62 сторінках; 16 додатків подано на 41 

сторінці. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність дисертаційної роботи, визначено 

мету і завдання, об’єкт та предмет, методи дослідження, відображено зв’язок 

теми з існуючими науковими розробками, висвітлено наукову новизну і 

практичну значущість отриманих результатів, відомості про їхню апробацію та 

публікацію результатів дисертації. 

У першому розділі “Теоретичні основи дослідження податкової 

системи держави” з’ясовано роль податкової системи держави у суспільному 

поступі, визначено інституційні засади її функціонування, запропоновано 

періодизацію етапів розвитку податкової системи, а також розкрито її роль у 
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формуванні фіскальної політики та забезпеченні сталого розвитку економіки 

України. 

Комплексний аналіз підходів до дефініцій “податок”, “податкова 

система”, “податкове регулювання” дав змогу зробити висновок, що у 

вітчизняній економічній літературі не розроблено єдиного підходу до 

визначення окремих понять термінологічного апарату у сфері узгодження 

податкових інтересів суб’єктів оподаткування. За результатами дослідження 

цих тлумачень і подальшого концептуально-логічного аналізу виокремлено та 

визначено поняття “податкова система” з позиції її ролі у забезпеченні 

соціально-економічного розвитку країни та зміцнення конкурентоспроможності 

національної економіки. 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення поглядів, що дало 

можливість сформулювати авторське визначення сутності поняття “податкова 

система” як сукупності елементів з багаторівневою структурою, 

регламентованої нормами фінансового права, яка складається з податків та 

зборів, що справляють у визначеному чинним законодавством країни порядку, 

платників податків і уповноважених державних органів, які здійснюють 

діяльність щодо забезпечення повного та своєчасного надходження 

обов’язкових платежів до бюджетів різних рівнів для соціально-економічного 

розвитку держави. У цьому контексті, зважаючи на наявність єдиного вектора 

розвитку України, спрямованого на досягнення європейського рівня та 

стандартів життя, логіка взаємозв’язку основних елементів податкової системи 

наведена на рис. 1. 

Проведене дослідження показало, що формування податкової системи на 

території сучасної України пройшло тривалий шлях розвитку. Історія 

економічної та політичної взаємодії держави і громадян бере початок від часів 

появи перших державних утворень. Із розвитком оподаткування відбулася 

еволюція податкової системи України, що з початком євроінтеграційних 

процесів у державі набула нового змісту і змінюється у відповідь на виклики 

економічної ситуації з урахуванням світових тенденцій і потреб внутрішнього 

ринку. Утім, на підставі вивчення вітчизняного фіскального законодавства, 

упорядковано процес становлення податкової системи України у двох напрямах 

залежно від спрямованості заходів: зміни в організаційній структурі, що 

враховує реформування системи оподаткування, податкового механізму або ж 

зміни в інституційній структурі, які передбачають реформування фіскальних 

органів і процесу податкової діяльності. 

Аргументовано, що важливого значення набули питання розвитку 

податкової системи України в умовах трансформаційних змін та вибору 

напряму євроінтеграції, яка у структурно-часовому вимірі пройшла кілька 

етапів і потребує подальшої модернізації. Нині Європейська інтеграція і 

членство в ЄС є стратегічною метою України. Політичні переваги інтеграції 

України у ЄС пов’язані зі створенням надійних механізмів політичної 

стабільності, демократії та безпеки. Зближення з ЄС є гарантією, а виконання 

його вимог – інструментом розбудови демократичних інституцій в Україні в 

сучасних умовах господарювання. 
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ПОДАТКОВА СИСТЕМА

Система оподаткування
Податкове 

законодавство

Платники 

податків

Державні 

органи 

регулювання

Система податків і зборів

Механізм, способи 

розрахунку та сплати податків 

і зборів

Конституція 

України

Податковий кодекс 

України

Митний кодекс 

України

Закони, що 

регулюють 

відносини, 

зазначені у ст. 1 

ПКУ

Міжнародні 

закони України, 

які регулюють 

питання 

оподаткування

Рішення органів 

місцевого 

самоврядування з 

питань 

оподаткування

Юридичні особи:

- резиденти 

- нерезиденти

Фізичні особи:

- резиденти 

- нерезиденти

Податкові агенти

Представники 

платника податків

Верховна рада 

України

Міністерство 

фінансів 

України

Державна 

фіскальна 

служба 

України

Органи 

місцевого 

самоврядування

Податковий механізм – діяльність держави, її органів, платників податків, 

податкове регулювання, нарахування, аналіз, прогнозування, сплата та 

зарахування податків, контроль за своєчасністю та повнотою надходжень 

до бюджетів

Податок на 

прибуток 

підприємств

Податок на доходи 

фізичних осіб

Податок на додану 

вартість

Акцизний податок

Екологічний 

податок

Рентна плата

Мито

Податок на майно

Єдиний податок

Збір за місця для 

паркування 

транспортних 

засобів

Туристичний збір

Загальнодержавні 

податки 

Місцеві податки і 

збори

 

Рис. 1. Взаємозв’язок елементів податкової системи  
Джерело: систематизовано автором 

 

Доведено, що розвиток інтеграційних процесів у Європі з подальшим 

вступом до ЄС потребує проведення спільної податкової політики і 

поступового переходу до створення території з єдиним податковим режимом, 

що ґрунтуватиметься на таких принципах: вільного руху товарів; вільного руху 

робочої сили; узгодженості з податковою політикою ЄС. Податкова 

євроінтеграція України повинна передбачати удосконалення нормативно-

правової бази та її адаптацію до норм і стандартів ЄС.  

З’ясовано, що, крім економічних обмежень щодо застосування низки 

податкових механізмів, одним із чинників, які зумовлюють особливості 

трансформації оподаткування у країнах ЄС і повинні враховуватися у 

податковій стратегії євроінтеграції України, є вплив інституційного 

середовища. Однак інституційне середовище трансформації оподаткування в 

Україні суттєво відрізняється від інституційного середовища трансформації 

оподаткування в країнах ЄС. Тому в податковій стратегії євроінтеграції 
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держави доцільно враховувати: 1) економічні та інституційні умови й тенденції 

податкової гармонізації, реформування податкових систем та конвергенції 

оподаткування в ЄС; 2) зобов’язання України щодо внесення змін до 

Податкового кодексу у процесі поетапної імплементації Угоди про асоціацію з 

ЄС; 3) особливості розвитку вітчизняної соціально-економічної системи та 

оподаткування. Доведено, що трансформаційні зміни в податковій системі 

України повинні відбуватися з дотриманням інституційних критеріїв: 

схильність до компромісів, компліментарності податкових змін, відмова від 

радикалізму, стратегічна стабільність і тактична гнучкість. 

У другому розділі “Методологічний інструментарій функціонування 

податкової системи” обґрунтовано й проаналізовано принципи реалізації 

податкової політики, розроблено методологічні підходи до оцінювання 

ефективності функціонування податкової системи та діяльності податкових 

офісів, визначено особливості використання методів оцінювання та моделей 

тіньової економіки у сфері її когерентності з податковою системою. 

Систематизовано принципи, на яких формується і реалізується податкова 

політика України. Визначено, що в теорії і практиці податкових відносин 

значущість принципів оподаткування, які спрямовані на збереження та 

підвищення рівня життя усіх членів суспільства, невпинно зростає. Їхня 

реалізація на практиці та гармонізація з принципами країн ЄС надасть 

можливість підвищити ефективність податкової системи та фінансового 

забезпечення соціально-економічного розвитку держави. 

Автор на підставі проаналізованого сучасного досвіду оцінювання 

ефективності класифікує методи порівняльного аналізу ефективності діяльності 

суб’єктів податкової системи. За результатами аналізу на основі переваг та 

недоліків кожного методу обґрунтовано доцільність вибору для оцінювання 

ефективності діяльності суб’єктів податкової системи – фіскальних органів 

непараметричних методів, а саме методу Data Envelopment Analysis (DEA). 

Виявлено, що метод DEA є інструментом, за допомогою якого за сукупністю 

даних діяльності організацій вдається побудувати криву виробничих 

можливостей для цих організацій та оцінити технологічну й алокативну 

ефективність їхньої діяльності.  

У роботі використано метод DEA для оцінювання технологічної 

ефективності функціонування саме державного сектора та максимально 

враховано його специфіку. Цільова функція та обмеження у векторно-

матричній формі для класичної моделі DEA (оutput-орієнтованої моделі) мають 

такий вигляд: 

min
𝐮,𝐯

𝐯′𝐱𝐢
𝐮′𝐲𝐢

𝐯′𝐱𝐣

𝐮′𝐲𝐣
≥1 ∀ 𝑗=1,⋯,𝑖,⋯,𝑁

u, v ≥ 0.
, 

 

де u – вектор ваг виходів; v – вектор ваг входів; (xi, yi) – це вхід–вихід вектор і-

го виробника; (xj, yj) – це вхід–вихід вектор j-тих виробників у досліджуваній 

сукупності.  
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Проведена автором систематизація світового досвіду щодо практики 

використання непараметричних методів (у т. ч. методу DEA) під час 

оцінювання ефективності показала, що основними вхідними параметрами, які 

використовували для оцінювання, були: кількість населення, що проживає на 

території й обслуговується податковим офісом, кількість податкових платежів і 

працівників у податкових офісах, кількість платників податків – фізичних осіб 

та юридичних осіб, кількість перевірок і виявлених порушень, а також частка 

фонду оплати праці працівників та витрат на інформаційні технології (ІТ) у 

загальних адміністративних витратах. Водночас у якості вихідних показників: 

відношення зібраних податків до теоретичної податкової бази, сума 

донарахованих податків у результаті проведення перевірок, надходження 

корпоративного податку на прибуток, індивідуального податку на доходи, 

податку на додану вартість, їхню суму та різні варіації їхніх сум, а також сума 

фактичних донарахувань, кількість оскаржених рішень фіскального органу 

тощо. 

Відповідно сформовано схему проведення аналізу ефективності роботи 

регіональних фіскальних органів за допомогою інструментарію 

непараметричних методів аналізу, в т. ч. методу DEA, яка складається з восьми 

етапів (рис. 2). За запропонованою автором схемою, використовуючи 

непараметричні методи, можна аналізувати ефективність не лише фіскальних 

органів, але й податкової системи загалом. При цьому узагальнений процес 

вибору вхідних та вихідних показників (ІІІ етап на рис. 2) матиме вигляд 

(рис. 3). У роботі узагальнено сучасні напрями та методи досліджень у сфері 

оподаткування. 

У дисертації запропоновано використати математичний інструментарій 

оцінювання розмірів тіньової економіки, зокрема прямі (мікроекономічні) та 

непрямі (макроекономічні) методи. Основну увагу  приділено непрямим 

методам, які сьогодні найчастіше використовують в емпіричних дослідженнях 

оцінювання обсягів тіньової економіки, а саме: розбіжність між сукупними 

витратами і статистичними даними про сукупні доходи в системі національного 

рахівництва (балансовий метод); за рівнем незареєстрованого безробіття; підхід 

на підставі проведення трансакційних операцій; або на основі попиту на гроші 

(монетарний метод); метод фізичних входів (споживання електроенергії). 

Автором акцентовано увагу на множинності методів оцінювання тіньової 

економіки, які дають змогу оцінити обсяги цієї латентної величини. Усі вони 

характеризуються певними позитивними і негативними ознаками, які необхідно 

враховувати при проведенні оцінювання. 

З’ясовано, що для дослідження процесів, які впливають на тіньову 

економіку, широко використовують моделювання, у процесі якого вивчають 

макроекономічні показники, поведінку платника податків, держави, фіскальних 

органів, чиновників, які, діючи вільно і раціонально, ухвалюють рішення щодо 

вибору між легальною та нелегальною економічною діяльністю. Результати 

такого математичного моделювання слугують рекомендаціями для внесення 

змін у податкову політику та відповідно корегування податкової системи і 

навпаки.  
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Рис. 2. Схема проведення аналізу ефективності фіскальних органів 

за допомогою непараметричних методів 
Джерело: розроблено автором 
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адміністрування податків

Витрати на оренду офісу
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процесів адміністрування 

податків
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податків

Макроекономічні показники

Показники, що 

характеризують податкову 
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Інші показники
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надходження

Показники, що 
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результати, в т.ч. якісні 

виконання окремих 

функцій

Показники, що 

характеризують 

ефективність та якість 

окремих функцій 

податкової політики

Інші показники

 
 

Рис. 3. Схема вибору вхідних та вихідних показників для проведення 

аналізу ефективності податкової системи (фіскальних органів) за 

допомогою непараметричних методів  
Джерело: розроблено автором 

 

Використання інструментарію економіко-математичного моделювання 

досить переконливо свідчить про те, що податкова поведінка формується під 

впливом багатьох значущих чинників. Можна припустити, що на податкову 

поведінку також істотний вплив мають рівень довіри до уряду, оцінка 

платником податку значущості суспільних благ, що забезпечує влада та інші. 

У третьому розділі “Оцінка ефективності функціонування податкової 

системи України” розглянуто інформаційно-аналітичне забезпечення 

функціонування податкової системи; оцінено стан і динаміку основних 

структурних компонентів оподаткування в Україні та країнах ЄС, показників 

вітчизняного податкового контролю; за допомогою непараметричного методу 

DEA проведено моніторинг ефективності функціонування регіональних органів 

ДФС України, визначено резерви її зростання.  

Аргументовано, що важливе значення в рівні інформаційно-аналітичного 

забезпечення діяльності контролюючих органів має інформаційно-аналітична 

система (ІАС) – суспільна структура, яка охоплює інформаційні технології (ІТ), 

інформаційні системи (ІС) й інформаційні ресурси для здійснення 

інформаційно-аналітичної діяльності. У роботі виокремлено її функції на різних 

ієрархічних рівнях ДФС України. Доведено, що адміністрування податків – це 

практично всеосяжний основний процес, який реалізується в межах податкової 

системи, однак є ще кілька важливих процесів навколо нього, які покликані 

зробити систему оподаткування ефективнішою. Розроблену структурно-логічну 

схему систематизації процесів адміністрування податків у межах системи 
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інформаційно-аналітичного забезпечення функціонування ДФС України 

відображено на рис. 4.  
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Управління Управління
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потоки
Інформація про грошові 
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Рис. 4. Структурно-логічна схема систематизації процесів адміністрування 

податків в межах системи інформаційно-аналітичного забезпечення 

функціонування ДФС України 
Джерело: складено  автором 

 

Виявлено, що розвиток і впровадження інформаційних технологій за 

останні десятиріччя у сфері діяльності фіскальних органів України відбувалися 

за децентралізованим принципом, який мав вирішити локальні завдання 

окремих підрозділів щодо автоматизації бізнес-процесів. У результаті створено 

низку ІС, що успішно реалізують покладені на них функції, забезпечують 

ефективне виконання відповідних процесів й оперують великими 

накопиченими обсягами даних. У роботі подано сучасну модель 

функціонування ІС «Податковий блок» в органах ДФС України. 

У стратегічному плані проаналізовано структурні особливості 

встановлення окремих видів податків і зборів в Україні і країнах ЄС, виявлено 

відмінності у наднаціональному регулюванні прямих і непрямих податків. 

Зокрема, законодавче регулювання ЄС у сфері прямого оподаткування 
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обмежене винятково приведенням податкових законів у різних країнах у їх 

часткову відповідність один з одним. Застосування заходів податкового 

регулювання у цьому напрямі є необхідним та відповідно реалізується лише 

тією мірою, що забезпечує поліпшення функціонування внутрішнього 

європейського ринку та вирішення загальних транскордонних проблем, таких 

як ухилення від оподаткування. Водночас законодавство у сфері непрямого 

оподаткування в ЄС спрямоване на гармонізацію національних законів, 

оскільки значні відмінності у стягненні непрямих податків можуть 

спотворювати конкуренцію між підприємствами та створювати додаткові 

труднощі у придбанні й реалізації товарів і послуг за межами країни. Окрім 

зазначених основних відмінностей у встановленні та стягненні прямих і 

непрямих податків, автором розглянуто особливості оподаткування в країнах 

ЄС за основними видами податків і зборів: податком на додану вартість, 

акцизним податком, податком на доходи фізичних осіб, корпоративним 

податком.  

З’ясовано особливості та проведено порівняльний аналіз розвитку 

основних показників податкових систем України та країн ЄС, який дав змогу 

виявити, що в умовах міжнародної податкової конкуренції проявляються такі 

загальноструктурні тенденції застосування податків у національних податкових 

системах: виникнення конвергентних елементів розвитку податкових систем 

країн світу; асиметричність зміни загального рівня оподаткування; поступове 

зростання загального рівня оподаткування; відносна сталість структури 

податкових надходжень. Утім, проведений аналіз структури доходів 

державного і місцевих бюджетів України дав змогу виявити надмірну 

централізацію ресурсів та недостатнє фінансове забезпечення органів місцевої 

влади.  

З метою підвищення фінансової незалежності місцевого самоврядування 

в умовах бюджетної децентралізації обґрунтовано необхідність нарощувати 

власні податкові надходження паралельно з розширенням владних повноважень 

шляхом доповнення закріплених за ними податкових форм мобілізації 

бюджетних ресурсів, зростання податкового потенціалу, з одночасним 

зменшенням регіональних диспропорцій, впровадження ефективної і прозорої 

системи бюджетного вирівнювання, що дасть змогу усунути фіскальні 

дисбаланси, які спричинені неекономічними чинниками. При цьому виявлено, 

що задекларовані зміни, починаючи з 2015 року, які спрямовані на поглиблення 

фіскальної децентралізації, повноцінно не реалізовані, про що свідчить аналіз 

статистичних даних надходжень місцевих бюджетів України. 

З огляду на функціональну характеристику податкової системи України 

та фіскальну спрямованість податкової політики виконання надходжень до 

бюджетів різних рівнів є найуживанішим показником оцінювання 

результативності діяльності фіскальних органів. У світовій практиці до 

найважливіших показників результативності податкового адміністрування 

належать: податковий розрив, витрати коштів на справляння податків і зборів. 

Аргументовано, що від рівня ефективності контрольної діяльності органів, які 
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здійснюють податковий контроль, безпосередньо залежить рівень доходів 

бюджетів та державних цільових фондів.  

У дисертації проаналізовано діяльність органів ДФС України для 

оцінювання порівняльної ефективності контрольно-перевіркової роботи. 

Оцінку кореляційних зв’язків між вхідними і вихідними показниками аналізу 

автором наведено у табл. 1.  

Таблиця 1 

Кореляційні зв’язки між вхідними та вихідними показниками для оцінювання 

ефективності діяльності органів ДФС України 

 

 

 

Показник 

Кількість 

прове-

дених 

планових і 

поза-

планових 

перевірок 

Кількість 

праців-

ників-

ревізорів 

Загальна 

кількість 

праців-

ників 

Донара-

хування 

на одну 

перевірку, 

тис. грн 

Відношення 

узгоджених 

донарахувань 

до загальної 

суми 

податкових 

надходжень, % 

Кількість  

проведених планових і 

позапланових перевірок 
1,00 0,889207 0,65785 0,11311 0,35693 

Кількість 

 працівників-ревізорів 
0,889207 1,00 0,881736 0,26372 0,22384 

Загальна кількість 

працівників 
0,65785 0,881736 1,00 0,192244 0,03622 

Донарахування  

на одну перевірку,  

тис. грн 
0,11311 0,26372 0,192244 1,00 0,02993 

Відношення  

узгоджених донарахувань до 

загальної суми податкових 

надходжень, % 

0,35693 0,22384 0,03622 0,02993 1,00 

Джерело: складено автором    

 

Обґрунтовано, що з огляду на відсутність функціонального зв’язку між 

вхідними та вихідними показниками, визначити ефективність контрольно-

перевіркових заходів, оптимальність структури, відбору платників податків для 

перевірок неможливо, користуючись лише методами оцінювання часткових 

показників, особливо в тому випадку, якщо маємо більше одного виміру 

досліджуваного об’єкта на вході та на виході.  

Апробовано методологію DEA для оцінювання ефективності діяльності 

органів ДФС України. Отримані результати дали можливість виділити та 

проранжувати регіональні органи ДФС України за ефективністю контрольно-

перевіркової роботи, та виявити резерви зростання продуктивності, 

порівнюючи з найкращою практикою. За результатами аналізу з використанням 

моделі суперефективності 3 з 26 фіскальних органів отримали статус big-лідера 

(Центральний офіс, ДФС у Чернівецькій області, ДФС у м. Києві). 

Виявлено можливий економічний ефект для всіх досліджуваних об’єктів, 

який полягає у наступному. За умови досягнення усіма відносно 

неефективними ГУ ДФС в областях значення ефективності, що дорівнюватиме 

1, можна досягнути зменшення кількості перевірок на 40 % (з 21 663 до 13 031 
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перевірок), кількості ревізорів – на 37,2 % (з 4 091 до 2 569 ревізорів), а 

загальної кількості працівників – на 28,2 % (з 44 521 до 31 955 працівників). 

У четвертому розділі “Вплив податкової системи на національну 

економіку” визначено роль податкової культури у функціонуванні податкової 

системи, проаналізовано когерентність податкової системи і тіньової економіки 

в Україні та країнах Європи, проведено кореляційний аналіз впливу 

інституційних чинників на рівень тіньової економіки.  

У роботі податкову культуру в інституційному аспекті автором визначено 

як переконання, цінності, знання, які передбачають своєчасну сплату податків і 

обов’язкових відрахувань відповідно до умов чинного законодавства держави. 

Культурна складова інституційного середовища податкової системи охоплює 

такі основні елементи: податкову обізнаність населення, професійну 

самосвідомість та етику ведення бізнесу. Автором розвинуто положення про те, 

що підвищення рівня податкової культури суспільства завжди було і є 

актуальним, оскільки високий рівень податкової культури сприяє зростанню 

податкових надходжень, які є основною статтею доходу бюджету держави. 

Ступінь податкової правосвідомості та відповідальності українських суб’єктів 

податкової системи не можна назвати високим. Формування податкової 

культури в суспільстві і проведення відповідних реформ дають можливість 

стимулювати розвиток національної економіки України, зменшити рівень її 

тінізації. 

Акцентовано, що податкова система впливає на рівень тіньової 

економіки. Когерентність цих систем є досить високою. Тому результативність 

податкової системи можна непрямо оцінити через дослідження тенденцій 

розвитку тіньової економіки. За інших незмінних умов, чим нижчий рівень 

тіньової економіки, тим краще функціонує податкова система країни. 

Досліджуючи чинники розвитку тіньової економіки, можна визначити їхній 

вплив на результативність податкової системи і навпаки.  

Доведено, що для досліджень тіньової економіки та оцінювання її обсягів 

науковці здебільшого використовували кількісні показники причин та 

індикаторів, зокрема податкового навантаження, інфляції, процентної ставки на 

грошовому ринку, безробіття. Аргументовано, що на сьогодні пріоритетними є 

показники, які характеризують якість розвитку інститутів суспільства, зокрема 

індекс економічної свободи, що дає можливість оцінити рівень лібералізації 

взаємозв’язків держави з бізнесом. У розрізі основних компонентів індексу 

економічної свободи профіль України порівняно зі середнім профілем інших 

країн Європи виглядає так (рис. 5).  

На основі проведеного у роботі узагальнення рейтингів економічної 

свободи та місця у них України виявлено, що в позиціях захисту прав власності 

(Property Rights), свободи від корупції (Freedom from Corruption) та свободи 

інвестицій (Investment Freedom) Україна суттєво відстає від інших 

Європейських країн, а в рейтингах свободи торгівлі (Trade Freedom) та 

державних витрат (Gov’t Spending) відставання незначне, за рівнем фіскальної 

свободи Україна досягла хороших результатів (вище середнього по групі 

Європейських країн). 
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Рис. 5. Профіль України в індексі економічної свободи порівняно з 

іншими країнами Європи в 2016 році 
Джерело: побудовано автором 

 

У роботі виявлено, що в низці Європейських країн спостерігається 

обернена залежність між індексом економічної свободи та рівнем тіньової 

економіки. Лінію тренду цієї залежності подано на рис. 6. 

У результаті проведення кореляційного аналізу автором виявлено тісні 

кореляційні зв’язки між обсягами тіньової економіки та показниками країн 

Європи: обернений зв’язок зі загальним індексом легкості ведення бізнесу         

(–0,595); прямий зв’язок з часом на ведення податкового обліку (0,630); 

обернена залежність з показником податкового навантаження (–0,58); 

обернений зв’язок з рівнем урядових витрат у ВВП країни (–0,55); обернений 

зв’язок з ВВП на душу населення (–0,82). Причому, у країнах Європи зростання 

рівня оподаткування супроводжується зменшенням тіньової економіки. Такий 

висновок, не цілком узгоджується з теоретичною гіпотезою про те, що 

зростання рівня оподаткування повинно призводити до збільшення рівня 

тіньового сектора. Однак у зв’язку з високим рівнем інституційного розвитку 

цієї тенденції в країнах Європи не зафіксовано. 
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Рис. 6. Середнє значення Індексу економічної свободи та обсягів 

тіньової економіки в країнах Європи в 2013–2016 роках 
Джерело: побудовано автором 

 

Проаналізовано вплив основних макроекономічних показників на обсяги 

тіньової економіки, які систематизовано в такі групи: розмір податків та 

відрахувань на соціальне забезпечення, інтенсивність регулювання, якість 

державних інституцій або рівень корупції, послуги публічного сектора, 

податкова культура, фіскальне стимулювання, стан офіційної економіки. У 

дисертації автором проведено порівняльний макроаналіз за даними 37 країн 

Європи впливу рівня податкового навантаження в країні на обсяг та динаміку 

масштабів тіньової економіки упродовж 2013–2016 років. Виявлено, що 

Україна характеризується найбільшими обсягами тіньової економіки серед 

інших країн Європи. Для оцінювання впливу чинників на обсяг тіньової 

економіки використано множинну регресію. Вибір та розрахунок специфікацій 

регресії наведено в табл. 2.  

У дисертації використано коваріаційну матрицю Уайта для зменшення 

впливу гетероскедастичності. Статистичні характеристики кожної специфікації 

були протестовані кількома діагностичними тестами, такими як тест LM-

послідовної серійної кореляції Breusch-Godfrey, тест на нормальність Jacque-

Bera (JB), тест на гетероскедастичність Breusch-Pagan (BP) та специфікація 

Ramsey RESET. Оцінки, отримані за цими тестами, вказують, що всі моделі 

(специфікації) мають задовільні економетричні властивості, зокрема правильну 

функціональну форму, залишки моделей серійно некорельовані, нормально 

розподілені та гомоскедастичні. Наведені у роботі результати є дійсними для 

надійної інтерпретації. Статистичні характеристики регресійних специфікацій 

задовільні. 

Результати множинної регресії дають змогу стверджувати, що на обсяги 

тіньової економіки найбільш постійний та статистично значущий вплив мають 
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інституційні показники, такі як: свобода від корупції, свобода інвестицій, 

простота відкриття бізнесу. Зростання цих показників сприяє зменшенню рівня 

тіньової економіки. На підвищення рівня тіньової економіки також статистично 

значущий вплив має рівень безробіття (при зростанні безробіття зростає рівень 

тіньової економіки). 

Таблиця 2  

Результати побудови множинної регресії для різних специфікацій 

Показник Залежна змінна: Тіньова економіка 

Специфіка- 

ція 1 

Специфіка- 

ція 2 

Специфіка-

ція 3 

Специфіка-

ція 4 

Специфіка-

ція 5 

Свобода 

від корупції 
–0,319 

(0,0357)*** 

–0,319 

(0,0312)*** 

–0,305 

(0,038)*** 

 –0,409 

(0,028)*** 

Свобода 

інвестицій 
–0,135 

(0,030)** 

–0,135 

(0,0295)*** 

 –0,156 

(0,047)** 

 

Сплата податків 0,038 

(0,041) 

    

Розпочинання 

бізнесу 
0,499 

(0,046)*** 

0,562 

(0,022)*** 

  0,460 

(0,04)*** 

Податкове 

навантаження, % 
0,08 

(0,093) 

0,056 

(0,0593) 

 –0,322 

(0,215) 

 

Витрати уряду, % 0,004 

(0,101) 

 0,752 

(0,078)*** 

0,998 

(0,197)*** 

 

5-річний показник 

зростання ВВП, % 
0,197 

(0,257) 

 1,99 

(0,340)*** 

 0,422 

(0,253)* 

Безробіття, % 0,296 

(0,105)*** 

0,252 

(0,0936)* 

0,92 

(0,125)*** 

1,228 

(0,209)*** 

–0,020 

(0,100) 

Інфляція, % 0,213 

(0,176) 

 1,00 

(0,26)** 

 0,307 

(0,197) 

Державний борг, % –0,067 

(0,016)*** 

–0,073 

(0,013)** 

–0,128 

(0,02)*** 

–0,222 

(0,033)*** 

 

Кількість 

спостережень 
148 148 148 148 148 

R
2
 нормований 0,957 0,957 0,905 0,790 0,947 

* (p-value<0.1); ** (p-value<0.05) ; ***( p-value<0.01) 

Джерело: складено автором 

 

Показник рівня державного боргу до ВВП показав статистично значущі 

результати впливу на розмір тіньової економіки, а саме: зі зростанням 

державного боргу зменшується рівень тіньової економіки. Це зумовлено тим, 

що уряди країн, у яких зростає заборгованість, вживають ефективних заходів 

щодо зростання податкових надходжень, покращення адміністрування 

податків, легалізації доходів, а як наслідок зменшується розмір тіньового 

сектора. У роботі запропоновано з метою успішної інтеграції України до ЄС в 

частині гармонізації податкового законодавства впроваджувати заходи щодо 

покращення якості роботи інститутів, їхньої модернізації, зменшення рівня 

корупції, покращення прозорості надання суспільних благ. Доведено, що ці 

напрями є ефективнішими для забезпечення економічного зростання, 
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зменшення тіньової економіки порівняно зі заходами щодо удосконалення 

системи адміністрування податків чи перегляду ставок оподаткування. 

Акцентовано на необхідності вирішення інституційних проблем з метою 

подолання наслідків політичної та соціально-економічної кризи у 2014–2017 рр. 

У п’ятому розділі “Домінанти розвитку податкової системи України 

в умовах євроінтеграції” проаналізовано податкові ризики фінансової безпеки 

держави у глобалізованому фінансовому просторі, запропоновано напрями 

підвищення конкурентоспроможності вітчизняної податкової системи, 

сформульовано концепцію її розвитку в умовах євроінтеграції з урахуванням 

національних соціально-економічних пріоритетів. 

Обґрунтовано, що під впливом нових викликів тенденції розвитку 

світового економічного середовища в ХХI ст. спрямовуються на забезпечення 

стратегічного поступу, трансформації сучасної ролі податкової системи в 

інституційному розвитку національних економік з одночасним посиленням 

значення її конкурентоспроможності у забезпеченні сталого економічного 

розвитку.  

Порівняно з іншими країнами світу розвиток податкової системи України 

та її інноваційність мають бути спрямовані на пріоритети впровадження 

інновацій у інституційному середовищі, у взаємовідносинах між суб’єктами 

податкової системи, впровадження інновацій у способах виявлення податкових 

ризиків і шахрайства, модернізацію податкового адміністрування для зниження 

витрат платників податків на дотримання вимог законодавства, що сприятиме 

розвитку податкової культури держави та бізнесу. Необхідно передбачити 

можливість отримання доступу до всіх сервісів та послуг ДФС України через 

електронний кабінет платника податків, ефективне використання IT, 

впровадження реінжинірингу та ризик-менеджменту у роботі суб’єктів 

податкової системи (рис. 7.).  

Процес переходу до сервісної моделі відносин між платниками податків і 

контролюючими органами в Україні перебуває на етапі впровадження в 

практику і підтримується на державному рівні, що засвідчує створення 

сервісних центрів з обслуговування платників податків, надання їм доступу до 

різної правової та податкової інформації за допомогою електронних ресурсів, 

запровадження електронної звітності. 

Аргументовано, що якщо податкова конкуренція як один із чинників 

конкурентоспроможності національної економіки в короткотерміновій 

перспективі безпосередньо впливає на мобільність чинників виробництва та 

їхнього переміщення у так званих податкових гаванях, то гармонізація 

податкової системи, навпаки, в довготерміновій перспективі, відіграючи роль 

каталізатора міжнародної конкурентоспроможності, закладає підвалини 

рівномірного та справедливого розвитку національних економік країн-членів 

ЄС без застосування податкового демпінгу і несправедливих засобів 

конкуренції, що сприяє впровадженню цілеспрямованої інноваційної політики, 

розвитку високотехнологічних галузей, підтримки соціальноорієнтованих сфер 
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економіки за допомогою стимулюючої функції податків, що підвищує 

спроможність країни конкурувати на рівних умовах з іншими країнами, за умов 

стабільності й прогнозованості податкового середовища. 

 

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Впровадження інновацій у податкову систему

Інновації у взаємовідносини між 

суб’єктами податкової системи, а 

також у взаємовідносини між 
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Рис. 7. Схема реалізації інноваційного розвитку податкової системи 

України 
Джерело: складено автором 

 

В умовах складної економічної ситуації в Україні, яка викликана 

дефіцитом власних ресурсів та скороченням ділової активності бізнесу, виникає 

необхідність рішучих дій, які спрямовані на підвищення рівня фінансової 

безпеки та її податкової складової. Стратегічно важливими критеріями 

фінансової безпеки є рівень економічної незалежності й здатність до 

саморозвитку і самовідтворення держави. Необхідність забезпечення 

фінансової безпеки стає ще більш актуальним питанням через проблему 

швидкої глобалізації світової економіки, що зумовлює можливість виникнення 

дисбалансу конкуренції та монополізацію ринку окремими державами, яка 

порушить середовище конкурентного співіснування країн. 

Обґрунтовано, що податкова безпека займає одне із ключових місць у 

системі складових фінансової безпеки держави через свій ланцюговий характер 

впливу, тобто, у разі нестабільності податкової безпеки втрачається рівновага 

бюджетної, боргової, грошово-кредитної та інших видів безпеки. Податкові 

ризики є важливим елементом безпеки у сфері оподаткування. Наголошено, що 
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найбільші загрози податковій безпеці становлять ризики, спричинені: тіньовою 

економікою, державним боргом і корупцією. 

У стратегічному плані передбачуваність податкової політики – 

вирішальний чинник фінансової безпеки. У податковій політиці акцент важливо 

перенести на збільшення надходжень до бюджету, при чому не шляхом 

зростання податкового навантаження, а завдяки наполегливому вживанню 

заходів з легалізації підприємницької активності, а розроблення і реалізація 

ефективної податкової політики мають стати запорукою податкової безпеки. 

Використання адаптованих до умов господарювання в Україні регуляторних 

податкових механізмів (на базі створення сприятливого податкового 

середовища загалом) і підвищення фіскальної ефективності оподаткування 

насамперед за рахунок детінізації економіки забезпечать поліпшення динаміки 

економічного розвитку на основі позитивних зрушень, що поступово наблизить 

вітчизняну податкову систему до європейських. 

Проведене дослідження сучасного процесу міждержавної податкової 

гармонізації країн ЄС дає підстави стверджувати, що основна його мета полягає 

у підтримці добросовісної податкової конкуренції та забезпечені достатнього 

рівня бюджетних доходів країн-членів співтовариства. Досвід європейських 

країн у сфері оподаткування повинен стати ключовим напрямом розвитку для 

України. Водночас міждержавна податкова гармонізація має бути не 

самоціллю, а завершальною стадією гармонізації оподаткування, яка 

реалізується для узгодження податкових інтересів між державами, при 

дотриманні, в першу чергу, національних інтересів у сфері оподаткування. 

Акцентовано, що податкова система в Україні формується в умовах 

повільного відновлення світової та національної економік, дефіциту фіскальних 

ресурсів (за потреби розширення фіскального простору для реформування 

багатьох сфер суспільного життя), а також розв’язання проблем у вітчизняному 

оподаткуванні, які залишилися після змін у справлянні податків, зборів та 

єдиного соціального внеску на початку 2017 року. Водночас євроінтеграційний 

вектор економічного розвитку країни загалом та імплементація Угоди про 

асоціацію з ЄС зокрема роблять важливі акценти у реформуванні її податкової 

системи.   

У роботі запропоновано концептуальні підходи до розвитку податкової 

системи України (рис. 8), які на основі аналізу її проблем і недоліків, а також 

визначенні чітких орієнтирів та принципів забезпечать формування 

конкурентоспроможної податкової системи, орієнтованої на зростання 

економіки, сприяння інклюзивності – адаптації людей до економічних змін, 

підвищенню рівня знань, продуктивності людської праці. При цьому доцільно 

спиратися на європейську практику реформ, яка визначає у цій сфері низку 

пріоритетних напрямів, а саме: стимулювання інвестицій та зайнятості, 

боротьбу з ухиленням від оподаткування, перерозподіл податкового 

навантаження для коригування нерівності доходів та сприяння соціальній 

справедливості.  
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КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

МЕТА І ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Мета:
- автоматизація процесів адміністрування 

податків;

- легалізація тіньового сектору економіки;

- активізація підприємницької діяльності та 

інвестиційної активності;

- підвищення конкурентоспроможності податкової 

системи в умовах євроінтеграції

Завдання:
- удосконалення інституційного середовища 

податкової системи;

- добровільна сплата податків;

- підвищення фіскальної ефективності податків;

-  проведення заходів щодо легалізації доходів;

- поетапне зниження податкового навантаження

ПРИНЦИПИ 

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

ефективністьстабільність

зручність і 
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Створення сприятливих умов для розвитку бізнесу

правова 

основа

Створення умов для формування сприятливого інституційного середовища оподаткування

наукова 

обгрунтованість

інституційна 

конгруентність

Підвищення рівня податкової культури в державі

Гармонізація податкового законодавства

Фіскальна децентралізація

Удосконалення структури податкової системи 

Інвестиційно-інноваційна спрямованість 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ

 ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Спрощення та автоматизація адміністрування 

податків

Зростання ВВП країни

Збільшення надходжень до бюджетів
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рівність

Ефективне використання системи податкових 

пільг

Конкурентоспроможна податкова система з 

адаптованим до ЄС нормами законодавства

Зростання добробуту і соціально-культурного 
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соціальна 
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цільова 
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Рис. 8. Схема концепції розвитку податкової системи України  

Джерело: розроблено автором 
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Податкова система України має бути спрямована на створення 

сприятливого інвестиційного клімату, активізацію підприємницької та 

інноваційної діяльності, зростання надходжень до бюджету за простого і 

прозорого механізму адміністрування податків, ефективної системи податкових 

пільг та адаптованого до європейських норм законодавства. Пропоновані 

заходи модернізації розвитку податкової системи України, принципів 

вітчизняної податкової політики необхідно вживати з обов’язковим 

урахуванням сучасних процесів міжнародної податкової конкуренції та 

європейської податкової гармонізації, тож орієнтиром для трансформацій має 

бути не лише формування податкових конкурентних переваг України, але й 

пошук її гармонійного місця в європейському податковому просторі. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертації узагальнено теоретичні положення та запропоновано 

вирішення важливої науково-прикладної проблеми, пов’язаної з поглибленням 

теоретико-методологічних та методичних засад щодо формування стратегії 

розвитку податкової системи України в умовах євроінтеграції. На цій основі 

обґрунтовано стратегічні напрями і практичні рекомендації щодо підвищення її 

ефективності з метою забезпечення сталого розвитку та податкової безпеки 

України під впливом фінансової глобалізації. 

За результатами проведеного дослідження сформульовано такі висновки 

концептуально-теоретичного, методологічного та науково-прикладного 

характеру: 

1. Теоретичне узагальнення та дослідження еволюції наукових поглядів 

на сутність поняття податкова система дали змогу стверджувати, що вона є 

дієвим інструментом реалізації соціальної й економічної політики в країні, 

формування та розподілу фінансових ресурсів для виконання функцій держави. 

У роботі податкову систему розглянуто як організовану систему з 

багаторівневою структурою, яка регламентується нормами фінансового права, і 

складається з податків та зборів, які справляють у визначеному чинним 

законодавством порядку, платників податків і уповноважених державних 

органів, які здійснюють діяльність щодо забезпечення повного та своєчасного 

надходження обов’язкових платежів до бюджетів різних рівнів.  

Проведене дослідження економічної природи оподаткування дало змогу 

з’ясувати, що цей процес охоплює відносини між суб’єктами на рівні окремої 

держави та пов’язаний із функціонуванням міждержавних об’єднань. На основі 

використання системного підходу, встановлено, що ключовими з погляду 

внутрішньодержавної та міждержавної податкової гармонізації суб’єктами 

оподаткування є носій податку, платник податку, держава і міждержавне 

об’єднання, фіскальні інтереси яких є різними. З огляду на це, для підвищення 

ефективності справляння податків, їхньої регулюючої та фіскальної функцій 

необхідно узгоджувати податкові інтереси всіх перелічених суб’єктів 

одночасно шляхом гармонізації оподаткування. 
2. Проведений ретроспективний аналіз становлення та розвитку 

податкової системи в Україні дав змогу розвинути розуміння еволюційного 
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характеру розвитку й складність і суперечливість цього процесу. Автором 
виокремлено етапи розвитку податкової системи України в умовах соціально-
економічних змін та вибору напряму євроінтеграції, які охоплюють період від 
зародження податкової системи в Українській РСР, формування податкової 
системи Незалежної України до її модернізації у контексті процесів 
євроінтеграції і фіскальної децентралізації, які сформовані відповідно до 
виконуваних функцій та реорганізації фіскальних органів у визначених 
періодах.  

3. Ринкова трансформація економіки, розвиток податкової системи 
України в умовах євроінтеграції економічних відносин зумовили необхідність її 
адаптації до міжнародного рівня. Одним із ефективних засобів збільшення 
податкових надходжень до державного бюджету є механізм упровадження 
комплексу дій щодо формування відповідного інституційного середовища для 
розвитку національної податкової системи. Економічна складова 
інституційного середовища стимулює діяльність суб’єктів господарювання за 
допомогою інструментів податкової політики. Водночас, культурна складова 
інституційного середовища податкової системи охоплює такі основні елементи: 
податкову обізнаність населення, професійну самосвідомість та етику ведення 
бізнесу.  

4. Обґрунтовано, що формування та провадження податкової політики 
України має відбуватися з урахуванням розвитку інституційного середовища на 
основі критеріїв: компромісність (збалансування інтересів учасників 
перерозподільних відносин); компліментарність податкових змін (їх 
узгодження з іншими законодавчими нормами та наполегливе адміністративне 
супроводження для впливу на неформальні практики господарювання, 
пропагування позитивних наслідків новацій); відмова від радикальних 
податкових ініціатив, які породжують загрозу значних фіскальних втрат у 
результаті неможливості швидкої реакції на них економічних суб’єктів; 
стабільність і гнучкість. На основі аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду 
автором обґрунтовано принципи, на яких має ґрунтуватися сучасна податкова 
політика України. Реалізація цих принципів на практиці та їхня гармонізація з 
принципами країн ЄС дасть змогу підвищити ефективність вітчизняної 
податкової системи в умовах євроінтеграції.  

5. Систематизуючи існуючі теоретико-методологічні підходи розкрито 
теоретичне та практичне підґрунтя для розрахунку ефективності, 
класифіковано методи порівняльного аналізу ефективності діяльності суб’єктів 
податкової системи й обґрунтовано доцільність застосування методу DEA для 
визначення ефективності, що дає можливість використати механізм 
бенчмаркінгу в діяльності фіскальних органів та оптимізувати застосування 
ресурсів або отримати шлях для удосконалення операційної діяльності, 
порівнюючи результати роботи регіональних органів ДФС України – 
аутсайдерів із еталонними. Метод DEA має широке поле для застосування його 
як інструменту побудови часткових оцінок ефективності в розрізі окремих 
бізнес-процесів, напрямів роботи для подальшого їхнього узагальнення та 
формування комплексної оцінки роботи регіонального фіскального органу, 
податкової системи загалом.  
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6. Розроблено методичні положення щодо моделювання когерентності 
податкової системи й тіньової економіки з використанням множинних 
регресійних моделей, на основі чого з’ясовано вплив показників якості 
розвитку інститутів суспільства на тіньову економіку в Україні та країнах ЄС. 
Це дає змогу оцінювати та прогнозувати результати від застосування 
інструментів податкового регулювання в країні на обсяги й динаміку масштабів 
тіньової економіки та вносити корективи у стратегічні напрями податкової 
політики відповідно до отриманих прогнозів. 

7. Визначено, що податкова система України є складною, динамічною, 
інформаційно насиченою з внутрішніми і зовнішніми зв’язками з різними 
інформаційними середовищами, з різностороннім інформаційним і 
технологічним забезпеченням, АІС. Запропоновано схему систематизації 
процесів адміністрування податків у межах системи інформаційно-
аналітичного забезпечення функціонування ДФС України, що надає 
можливість виокремити та структурувати користувачів податкової інформації в 
процесі адміністрування податків та надання податкових консультацій, а також 
упровадження електронних інформаційно-телекомунікаційних систем і 
технологій, інших сервісів для суб’єктів господарювання у частині приймання 
податкової звітності за новими формами та забезпечення електронного 
адміністрування ПДВ. 

8. Виявлено на основі порівняльного аналізу схожість структурних 
елементів податкової системи України і країн ЄС, водночас визначено 
відмінності у наднаціональному регулюванні прямих та непрямих податків, 
нормах й принципах реалізації податкового законодавства. Констатовано, що 
основними принципами адміністрування податків у розвинутих країнах ЄС є 
відкритість, простота і соціальна справедливість, які знаходять своє 
відображення у наявній кількості податків, прозорій системі їх справляння, 
прогресивній шкалі оподаткування доходів фізичних осіб, зміщенні 
податкового навантаження з виробництва на споживання, а також на ресурсні 
та екологічні платежі.  

9. Оцінено застосовуючи непараметричний метод DEA ефективність 
діяльності контролюючих органів, які реалізують державну податкову й митну 
політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску, а також 
політику держави у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування 
податкового та митного законодавства, законодавства з питань сплати єдиного 
внеску й іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на 
ДФС України, що дозволяє виявляти напрями та резерви організаційних змін в 
структурі контролюючих органів для збільшення ефективності функціонування 
системи адміністрування податків загалом, оптимізувати витрати на її 
утримання, забезпечити найбільш продуктивне використання трудових і 
бюджетних ресурсів. 

10. В інституційному аспекті податкову культуру, визначено системою 

переконань, цінностей, знань, які забезпечують своєчасну сплату податків і 

обов’язкових відрахувань відповідно до умов чинного законодавства держави. 

В умовах активізації фінансової глобалізації, процесів реформування 

національної податкової системи в контексті підвищення рівня податкової 
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культури, вона сприятиме скороченню паралельних фінансових потоків та 

формуванню додаткової дохідної бази бюджету. Активні заходи щодо 

підвищення податкової культури з боку органів державної влади повинні мати 

зворотній зв’язок. Забезпечення не тільки обов’язків, а і прав платника податків 

сприятиме зростанню податкової культури серед населення держави, а це дасть 

можливість стимулювати розвиток національної економіки України в цілому, 

зменшити рівень її тінізації. 

11. За результатами аналізу когерентності податкового навантаження і 

тіньової економіки, виявлено, що у всіх показників податкового навантаження 

відсутній статистично значущий зв’язок з рівнем тіньової економіки. Такий 

висновок узгоджується з теоретичною концепцією щодо домінування для 

платників податку такого чинника як податкова мораль, що формується завдяки 

наданню якісних суспільних благ державою, та забезпечення умов для 

інноваційного розвитку економіки. В країнах з високим рівнем доходів на 

одного мешканця та високими ставками оподаткування спостерігаються 

найнижчі розміри тіньової економіки. Україні для успішної інтеграції в 

Європейський Союз необхідно впроваджувати заходи щодо покращення якості 

роботи інститутів, зменшення рівня корупції, покращення прозорості надання 

суспільних благ, і ці напрями в умовах трансформаційних змін, на нашу думку, 

є ефективнішими для забезпечення економічного зростання, зменшення 

тіньової економіки порівняно зі заходами щодо удосконалення системи 

адміністрування податків чи перегляду ставок оподаткування. 

12. Обґрунтовано необхідність міждержавної податкової гармонізації 

України за подальшого реформування податкової системи з метою підвищення 

конкурентоспроможності національної економіки, яку здійснюють країни-

члени міждержавних об’єднань, що зумовлена мобільністю чинників 

виробництва та наявністю юрисдикцій з різними рівнями оподаткування. 

Доведено, що основна причина повільного розвитку гармонізації податків у 

ЄС – небажання країн-членів обмежувати власну фіскальну свободу. Водночас 

процес розширення складу учасників ЄС стимулював загострення податкової 

конкуренції в європейському регіоні, що, передусім, спричинює такі наслідки: 

зростання актуальності проблеми податкового демпінгу на європейському 

податковому просторі; збільшення припливу іноземних інвестицій до нових 

держав ЄС; спроби підвищення податкової конкурентоспроможності країн ЄС 

шляхом реформування оподаткування підприємств; збільшення частки 

податкових надходжень від корпорацій; розвиток процесів податкової 

гармонізації з метою нівелювання негативних проявів податкової конкуренції; 

активізацію пошуку моделі фіскальних відносин для об’єднаної Європи; 

посилення ролі наднаціональних інституцій ЄС. 

13. Аргументовано, що податкові ризики становлять загрозу безпеці у 

сфері оподаткування, яка слугує важливою складовою фінансової безпеки 

держави. Визначено загрози національним інтересам держави, що існують у 

цей час та можуть виникнути в майбутньому під впливом податкових ризиків, 

спричинених тіньовими процесами і неефективним оподаткуванням. 

Запропоновано напрями управління податковими ризиками, а саме: зменшення 
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регуляторного та податкового тиску на приватний сектор; підвищення 

відповідальності за ухилення від сплати податків і страхових внесків та 

покращення їх адміністрування (зокрема, внесення змін до законодавства щодо 

збільшення штрафних санкцій за ухилення від оподаткування, посилення 

відповідальності посадових осіб роботодавця за неоформлення трудових 

відносин з працівником); удосконалення законодавства з питань протидії 

зменшенню податкової бази і переміщенню прибутків за кордон; посилення 

співпраці з міжнародними організаціями з метою протидії податковому 

шахрайству та відмиванню коштів отриманих злочинним шляхом. 

14. Констатовано, що запровадження інновацій у податковій сфері в 

найближчій перспективі призведе до покращення податкового клімату в 

Україні, розвитку партнерських відносин між ДФС України і платниками 

податків, що позитивно вплине на добробут громадян. Впровадження заходів 

дистанційного аудиту на основі чинної ІС електронного документообігу 

суттєво скоротить видатки платників і бюджету на адміністрування податків. 

Інноваційні процеси у сфері оподаткування є необхідними для стимулювання 

податкової активності, підвищення демократизації розвитку податкової 

системи та прискорення економічного зростання в Україні. 

15. Розроблено концептуальні засади розвитку податкової системи 

України, що спрямовані на створення сприятливого інвестиційного клімату, 

активізацію підприємницької діяльності, зростання податкових надходжень за 

простого і прозорого механізму адміністрування податків, ефективної системи 

податкових пільг та адаптованого до європейських норм законодавства з 

урахуванням національних пріоритетів держави, інституційних, інноваційних, 

екологічних, соціальних чинників та євроінтеграційної складової, які у 

довготерміновій перспективі спрямовані на забезпечення підвищення її 

міжнародної конкурентоспроможності.  

Реалізація обґрунтованих пропозицій та рекомендацій побудови 

податкової системи принципово нової якості, сприятиме наповненню 

Державного бюджету України, гарантуватиме сталість фінансової системи, 

вирішення надскладних соціальних завдань, підвищення обороноздатності 

країни та економічної незалежності в умовах євроінтеграції. 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Монографії: 

1. Замасло О. Т. Податкова система України: теорія, методологія, 

практика : монографія. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 420 с. – 32,8 д. а. 

2. Замасло О. Т., Оксенюк О. І. Фіскальна ефективність податку на додану 

вартість у податковій політиці України : монографія. Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2016. 240 с. – 13,95 д. а. (автору належить 4,2 д. а. – Розділ 2 

“Методологічні засади реалізації податкової політики”, С. 58–85; п. 3.1. 

“Система адміністрування ПДВ в Україні”, С. 86–96; п. 4.2. “Напрями 

гармонізації законодавства України з питань адміністрування ПДВ в умовах 

євроінтеграції”, С. 184–200).  



32 

 

Підручники, навчальні посібники: 
3. Фінанси в трансформаційній економіці України : навч. посібник / за 

ред. М. І. Крупки / Рекомендовано МОН України (лист № 14/18.2-427 від 
21.02.2006 р.). Львів : Видавничий центр Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 2007. 614 с.– 53,73 д. а. (автору належить 
4,03 д. а. – Розділ 11 “Оподаткування як система взаємодії фінансів держави 
та підприємств”, С. 419–464). 

4. Замасло О. Т., Приймак І. І., Грін О. В. Податкова система : навч. 
посібник / Рекомендовано МОН України (лист № 1/11-11129 від 07.12.2010 р.). 
Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. 378 с. – 30,5 д. а. (автору належить 12,2 д. а. 
– Передмова, С. 7–8; Змістовий модуль 1 “Теоретичні основи оподаткування” 
Теми 1, 2, 3, 4, 5, С. 17–78; Тема 6 “Податок на додану вартість”, С. 79–97; 
Тема 9 “Податок на прибуток підприємств”, С. 140–157). 

5. Митна справа: підручник / за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки ; 
[М. І. Крупка, О. В. Грін, О. Т. Замасло та ін.]. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2017. 540 с. – 43,54 д. а. (автору належить 1,62 д. а. – Розділ 9 
“Податок на додану вартість у зовнішньоекономічній діяльності”, С. 253–272).  

 
Статті у наукових фахових виданнях України та виданнях, які 

включені до міжнародних наукометричних баз: 
6. Замасло О. Податкова політика у забезпеченні детінізації економіки 

України // Вісник Львівського національного університету. Серія економічна. 
2015. Вип. 52. С. 53–60. – 0,49 д. а. 

7. Замасло О. Оцінка ефективності податкової роботи Державної 
податкової служби України //Формування ринкової економіки в Україні. 2012. 
Вип. 26, Ч. 1. С. 211–216. – 0,51 д. а. 

8. Замасло О. Т. Податкова складова економічної безпеки України в 
контексті євроінтеграції // Формування ринкової економіки в Україні. 2017. 
Вип. 37, Ч. 1. С. 197–202. – 0,54 д. а. 

9. Замасло О. Т. Зарубіжний досвід використання методу DEA в оцінці 
ефективності діяльності податкових офісів // Формування ринкової економіки в 
Україні. 2016. Вип. 35, Ч. 1. С. 158–165. – 0,72 д. а. 

10. Замасло О. Т. Оцінка ефективності функціонування регіональних 
органів Державної фіскальної служби України // Вісник Одеського 
національного університету. Економіка. 2017. Т. 22. Вип. 10(63). С.201–206. – 
0,62 д. а. [Index Copernicus]. 

11. Замасло О. Т. Податкове стимулювання інноваційного розвитку 
підприємств України // Збірник наукових праць Національного університету 
державної податкової служби України : електронне наукове фахове видання 
[Електронний ресурс] / Національний університет державної податкової служби 
України; гол. ред.: П. В. Мельник. 2009. № 1. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-
journals/Znpnudps/2009_1/pdf/09zoteou.pdf – 0,49 д. а. 

12. Замасло О. Т. Сучасні тенденції оподаткування доходів фізичних осіб 
в Україні // Бізнес Інформ. 2007. № 12(2). С. 91–94. – 0,32 д. а. 

13. Замасло О. Т. Розвиток офшорного бізнесу та питання економічної 
безпеки держави // Фінансова система України : збірник наукових праць. 
Осторг. 2006. Вип. 8, Ч. 2. С. 147–154. – 0,35 д. а. 

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Znpnudps/2009_1/pdf/09zoteou.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Znpnudps/2009_1/pdf/09zoteou.pdf


33 

 

14. Замасло О. Т. Податковий механізм стимулювання інноваційної 
діяльності в Україні // Формування ринкової економіки в Україні. 2009. № 19. 
(Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України). С. 235–240. – 
0,54 д. а. 

15. Замасло О. Т. Бухгалтерський облік та фінансова звітність України в 
процесі гармонізації економічних взаємозв’язків // Теорії мікро-, 
макроекономіки : збірник наукових праць професорсько-викладацького складу і 
аспірантів / за ред. проф. Мальчина Ю. М., Ніколенка Ю. В. Київ. 2008. Вип. 31, 
Т. 1. С. 19–22. – 0,28 д. а. 

16. Замасло О. Т. Проблеми інноваційної політики в умовах 
реформування економіки // Вісник Національного університету “Львівська 
політехніка”. 2007. №579: Проблеми економіки та управління. С. 90–94. – 
0,39 д. а.  

17. Замасло О. Т. Проблеми зміцнення ресурсного потенціалу регіонів 
України в умовах ринкової економіки // Науковий вісник Буковинської 
державної фінансової академії. Економічні науки. 2006. Вип. 7. С. 121–124. – 
0,3 д. а. 

18. Крупка М. І., Замасло О. Т. Роль податку з доходів фізичних осіб у 
формуванні фінансових ресурсів України // Становлення доктрини фінансової 
системи України : монографія / за ред. С. І. Юрія, О. М. Десятнюк. – 
Тернопіль : Економічна думка, 2008. С. 142–148. – 0,48 д. а. (автору належить 
0,3 д. а., у яких досліджено динаміку надходжень ПДФО до місцевих бюджетів 
України). 

19. Замасло О., Бойчук О. Аналіз сучасного стану податкової культури в 
Україні // Бізнес Інформ. 2015. № 11. С. 351–357. – 0,7 д. а. (автору належить 
0,5 д. а., у яких досліджено рівень податкової культури в Україні і запропоновано 
заходи його зростання). [Index Copernicus та інші]. 

20. Замасло О., Гупало У. Фінансове забезпечення та податкове 
стимулювання розвитку малого бізнесу в Україні // Вісник Львівського 
університету. Серія економічна. 2010. Вип. 43. С. 280–287. – 0,64 д. а. (автору 
належить 0,45 д. а., у яких проаналізовано механізми податкового стимулювання 
розвитку малих підприємств в Україні). 

21. Замасло О., Камінська О. Особливості функціонування системи 
справляння ПДВ в Україні // Бізнес Інформ. 2017. № 5. С. 210–215. – 0,48 д. а. 
(автору належить 0,34 д. а., у яких досліджено історичні особливості 
впровадження ПДВ, систему його електронного адміністрування і визначено її 
основні проблеми). [Index Copernicus та інші]. 

22. Замасло О. Т., Оксенюк О. І. Аналіз ефективності методики 
прогнозування податку на додану вартість в Україні // Інвестиції: практика та 
досвід. 2013. Вип. 11. С. 54–57. – 0,5 д. а. (автору належить 0,2 д. а., у яких 
проведено оцінку ефективності методики прогнозування та відшкодування 
ПДВ в Україні). [Index Copernicus та інші]. 

23. Замасло О. Т., Оксенюк О. І. Аналіз переваг та недоліків 
впровадження диференційованих ставок ПДВ в Україні // Формування ринкової 
економіки. 2014. Вип. 31, Ч. 2. С. 98–104. – 0,49 д. а. (автору належить 
0,19 д. а., у яких розкрито переваги застосування диференційованих ставок 
ПДВ у країнах-членах ЄС). 



34 

 

24. Замасло О. Т., Оксенюк О. І. Зарубіжний досвід справляння ПДВ та 
можливості його використання в Україні // Вісник Львівського університету. 
Серія економічна. 2013. Вип. 49. С. 183–189. – 0,57 д. а. (автору належить 0,17 
д. а., у яких запропоновано напрями використання зарубіжного досвіду 
адміністрування в Україні). 

25. Замасло О. Т., Дуфенюк О. М. Податкові наслідки вступу України до 
Світової організації торгівлі // Наука й економіка. Науково-теоретичний журнал 
Хмельницького економічного університету. 2008. Вип. 3(11). С. 16–19. – 
0,34 д. а. (автору належить 0,17 д. а., у яких досліджено переваги і проблеми 
вступу України до СОТ, визначено заходи для забезпечення 
конкурентоспроможності вітчизняної економіки). 

26. Замасло О. Т., Олійник І. М. Організація контролю за сплатою 
податків в Україні // Бізнес Інформ. 2017. №4. С. 297–301. – 0,5 д. а. (автору 
належить 0,35 д. а., у яких проаналізовано показники контрольно-перевірочної 
роботи ДФС України, запропоновано використання методології порівняльного 
аналізу (бенчмаркінгу) при дослідженні ефективності функціонування 
податкових органів). [Index Copernicus та інші]. 

27. Замасло О., Запотічна Т. Зарубіжний досвід оподаткування малого 
бізнесу та можливості його впровадження в Україні // Формування ринкової 
економіки в Україні. 2011. Вип. 23. С. 243–247. – 0,48 д. а. (автору належить 
0,36 д. а., у яких досліджено зарубіжний досвід оподаткування малих підприємств і 
запропоновано напрями його можливого використання в Україні). 

28. Замасло О. Т., Підхомний О. М. Концептуальні основи формування 
системи економічної безпеки суб’єктів підприємництва у ринкових умовах 
господарювання / Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2006. 
Вип. 35. С. 247–252. – 0,5 д. а. (автору належить 0,25 д. а., у яких досліджено 
податкову складову фінансової безпеки держави). 

29. Замасло О., Харпола Х. Вплив податкової політики на легалізацію 
тіньової економіки України // Формування ринкової економіки в Україні. 2010 
Вип. 21. С. 195–199. – 0,47 д. а. (автору належить 0,32 д. а., у яких досліджено 
рівень тіньової економіки в Україні, основні причини її виникнення). 

30. Замасло О. Т., Шимчак О. П. Ефективність податкової системи 
України в умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці // Економіка 
ринкових відносин. 2013. №12. С. 10–15. – 0,42 д. а. (автору належить 0,3 д. а., у 
яких досліджено основні чинники глобалізації, її вплив на податкову систему 
України). 

31. Крупка М. І., Замасло О. Т. Зміцнення ресурсної бази місцевих 
бюджетів у контексті проведення податкової реформи в Україні // Актуальні 
проблеми розвитку економіки регіону : науковий збірник / за ред. І. Г. Ткачук. 
2007. Вип. III, Т. 1. С. 89–93. – 0,4 д. а. (автору належить 0,2 д. а., у яких 
досліджено проблеми місцевого оподаткування в Україні і запропоновано напрями 
їх подолання). 

32. Дуфенюк О, Замасло О. Організаційно-правові основи державного 
управління механізмом формування інвестиційних ресурсів // Вісник 
Львівського університету. Серія економічна. 2008. Вип. 39, Ч. 1. С. 160–164. – 
0,42 д. а. (автору належить 0,21 д. а., у яких досліджено напрями податкового 
стимулювання залучення інвестицій в економіку держави). 



35 

 

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав: 
33. Zamaslo O. T. Analysis of the role of the corporate income tax in the state 

budget revenues // Baltic Journal of Economic Studies. 2017. № 4 (9). Vol. 3. P. 90–
95 – 0,51 д. а. [Index Copernicus]. 

 

Опубліковані праці апробаційного характеру:  
34. Замасло О. Т. Формування податкової політики України в умовах 

інтеграційних процесів / Теорія та практика державного управління в умовах 
євроінтеграції : матеріали наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 8–9 червня 2006 р.) / 
відп. ред. Р. А. Славюк. Луцьк : Волинська обласна друкарня. 2006. С. 110–112. 
– 0,16 д. а. 

35. Замасло О. Т. Посилення ролі місцевих податків і зборів у зміцненні 
фінансової бази органів місцевого самоврядування : збірник тез доповідей 
Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 2–4 листопада 
2006 р.). Тернопіль : Економічна думка. 2006. С. 111–114. – 0,18 д. а. 

36. Замасло О. Т. Управління процесами оподаткування в Україні // 
Современные аспекты финансового управления экономическими процесами : 
материалы всеукраинской научно-методической конференции (г. Севастополь, 
6–9 сентября 2005 г.). Севастополь : Изд-во СевНТУ, 2005. C. 120–124. – 
0,18 д. а. 

37. Замасло О. Т. Проблеми формування податкової політики України // 
Сучасні аспекти фінансового управління економічними процесами : матеріали 
Всеукр. наук.- метод. конф. (м. Севастополь, 6–9 вересня 2006 р.). 
Севастополь : Вид-во СевНТУ, 2006. С. 18–21. – 0,19 д. а. 

38. Zamaslo O. T. Ukrainian tax system in the global competitive environment 
// International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics 
and Management in the Era of Globalization (Klaipeda, January 29, 2016). Klaipeda, 
2016. P. 23–26. – 0,22 д. а. 

39. Замасло О. Т. Стан та перспективи інтеграції податкової системи 
України до Європейського економічного простору // Збірник тез Х міжнародної 
науково-практичної конференції “Ринкова трансформація економіки: стан, 
проблеми, перспективи” (м. Феодосія, 21–24 травня 2008 р.). Феодосія, 2008. 
С. 15–17. – 0,13 д. а. 

40. Замасло О. Т. Організаційні та практичні аспекти функціонування 
спрощеної системи оподаткування в Україні // Формування єдиного наукового 
простору Європи та завдання економічної науки : матеріали міжнародної наук.-
практ. конференції. (м. Тернопіль, 24–26 жовтня 2007 р.) / відп. ред. С. І. Юрій. 
– Тернопіль, 2007. С. 68–70. – 0,14 д. а. 

41. Замасло О. Т. Вступ України до Світової організації торгівлі: переваги 
і проблеми // Економічна система України: минуле, сучасне, майбутнє : 
матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 21–22 
жовтня 2005 р.). Львів, 2005. С. 124–126. – 0,21 д. а. 

42. Замасло О. Т. Податкова політика та її вплив на розвиток малого 
підприємництва в Україні // Засоби фінансового забезпечення стійкого 
економічного розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Севастополь, 
3–6 вересня 2009 р.). Севастополь : Вид-во СевНТУ. 2009. С. 16–18. – 0,18 д. а. 



36 

 

43. Замасло О. Т. Проблеми тінізації економіки України // Актуальні 
проблеми протидії економічній злочинності, тінізації та корупції в умовах 
формування ринкової економіки в Україні (м. Львів, 10 жовтня 2006 р.) Львів : 
ДУВС, 2006. С. 183–185. – 0,2 д. а. 

44. Замасло О. Т. Глобалізація та пріоритети фіскальної політики України 
// Підвищення конкурентоспроможності національної економіки: управлінські, 
соціально-економічні і науково-технологічні аспекти : збірник тез за 
матеріалами XV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Феодосія, 
23–24 травня 2013 р.). Феодосія, 2013. С. 12–14. – 0,14 д. а. 

45. Замасло О. Т. Інформаційне забезпечення діяльності Державної 
податкової служби України // Матеріали Х Міжнародної науково-практичної 
конференції “Сучасні інформаційні технології в економіці і управлінні 
підприємствами, програмами і проектами” (м. Харків, 10–16 вересня 2012 р.) 
Харків, 2012. С. 31–32. – 0,13 д. а. 

46. Замасло О. Т. Фіскальні чинники боротьби з тінізацією економіки 
України // Матеріали науково-практичної конференції “Тенденції та 
перспективи розвитку податкової системи України” (м.Ірпінь, 22–23 жовтня 
2008 р.). Ірпінь : НАДПС, 2008. С. 342–344. – 0,14 д. а. 

47. Замасло О. Т. Інноваційний аспект діяльності підприємств України // 
Тези доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні 
проблеми управління бізнесом, підприємствами і проектами” (м.Харків, 15–21 
вересня 2008 р.). Харків : Національний аерокосмічний університет 
ім. М. Е. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”, 2008. С. 76–77. – 
0,12 д. а. 

48. Замасло О. Т., Бойчук Р. М. Проблеми реформування спрощеної 
системи оподаткування в Україні // Сучасні аспекти фінансового управління 
економічними процесами : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. 
(м. Севастополь, 5–8 вересня 2007 р.). Севастополь : Вид-во СевНТУ. 2007. 
С. 230–233. – 0,23 д. а. (автору належить 0,14 д. а., у яких окреслено проблеми 
оподаткування спрощеної системи). 

49. Замасло О. Т., Дидів Л. І. Перспективи реформування системи 
оподаткування малого бізнесу в Україні // Актуальні проблеми економічної 
системи України : збірник тез доповідей та виступів V всеукраїнської науково-
практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів (м. Черкаси, 
15 листопада 2008 р.). Черкаси : ЧДТУ, 2008. Т. 1. С. 111–114. – 0,23 д. а. 
(автору належить 0,17 д. а., у яких запропоновано напрями реформування 
оподаткування малого бізнесу). 

50. Замасло О. Т., Янишин Н. Б. Проблема ухилення від сплати податків 
та її вплив на доходи бюджету держави // Фінансова сфера та її роль у зростанні 
конкурентних переваг національних економік : матеріали науково-практичної 
конференції. Ч. II. (м. Ірпінь, 12–13 березня 2009 р.). Ірпінь : Національний 
університет ДПС України. 2009. С. 62–66. – 0,25 д. а. (автору належить 0,18 д. 
а., у яких проаналізовано способи ухилення від оподаткування, наведено 
рекомендації подолання цього явища). 

51. Замасло О. Т., Шимчак О. П. Шляхи удосконалення системи 
оподаткування підприємств в Україні // Економічні погляди: теорія і практика : 
збірник тез наукових робіт міжнародної науково-практичної конференції 



37 

 

(м. Одеса, 3–4 лютого 2012 р.). Одеса, 2012. Ч. 2. С. 68–69. – 0,15 д. а. (автору 
належить 0,1 д. а., у яких визначено шляхи реформування оподаткування в 
Україні). 

52. Замасло О. Т., Шимчак О. П. Ефективність податкової системи: 
поняття та чинники впливу // Економічна політика держави в умовах 
трансформаційних змін : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної 
конференції (м. Сімферополь, 15–16 лютого 2013 р.). Сімферополь : НО 
“Economix”, 2013. Ч. 2. С. 100–102. – 0,16 д. а. (автору належить 0,1 д. а., у яких 
досліджено ефективність податкової системи). 

53. Замасло  О., Віняр О. Бюджетно-податкова політика України в умовах 
євроінтеграції // Економіка, менеджмент та фінанси: аналіз тенденцій та 
перспектив розвитку : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної 
конференції (м. Київ, 27–28 листопада 2015 р.). Київ : ГО “Київський 
економічний науковий центр”, 2015. Ч. 3. С. 18–21. – 0,23 д. а. (автору 
належить 0,17 д. а., у яких окреслено напрями податкової політики). 

54. Куценко М., Замасло О. Передумови оптимізації податкового 
навантаження в Україні // Матеріали Міжнародної науково-практичної 
конференції “Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні” 
(м. Львів, 15–17 жовтня 2015 р.). Львів : Ліга-Прес. 2015. С. 64–67. – 0,16 д. а. 
(автору належить 0,1 д. а., у яких досліджено динаміку і структуру податкового 
навантаження в Україні). 

55. Пантюх М., Замасло О. Напрями детінізації бізнесу в Україні у 
контексті економічних реформ // Матеріали Міжнародної науково-практичної 
конференції “Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні” 
(м. Львів, 15–17 жовтня 2015 р.).. Львів : Ліга-Прес. 2015. С. 169–171. – 
0,18 д. а. (автору належить 0,12 д. а., у яких визначено причини та окреслено 
напрями подолання тінізації бізнесу в Україні). 

 
Наукові праці, які додатково відображають результати дисертації: 
56. Крупка М. І., Замасло О. Т. Формування стратегії розвитку та 

перспективи адаптації податкової системи України до законодавства 
ЄС // Розвиток фінансової системи України в умовах ринкових трансформацій. 
2006 р. Вінниця : Книга-Вега,2006. Т. 1. С. 23–28. – 0,43 д. а. (автору належить 
0,22 д. а., у яких визначено напрями адаптації податкової системи України до 
законодавства ЄС). 
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регіонів України в умовах інтеграційних процесів // Актуальні проблеми 
розвитку економіки регіону : науковий збірник. 2006. Вип. II / за ред. 
І. Г. Ткачук. С. 30–34. – 0,38 д. а. (автору належить 0,19 д. а., у яких досліджено 
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58. Замасло О. Т., Віняр О. С. Зарубіжний досвід реалізації фіскальної 
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та управління: науково-практичний журнал (4 (07) листопад 2015 р.). 
Східноукраїнський інститут економіки та управління. Запоріжжя, 2015. Ч. 1. 
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АНОТАЦІЯ 

Замасло О. Т. Податкова система України в умовах євроінтеграції. – 

Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. – Львівський національний 

університет імені Івана Франка, Львів, 2018. 

Дисертація присвячена вирішенню важливої наукової проблеми – 

розробленню сучасної концепції розвитку податкової системи держави, 

теоретико-методологічних засад і практичних рекомендацій, основою яких є 

інноваційно орієнтована податкова політика з якісно новим змістом, що 

спрямована на зміцнення конкурентоспроможності національної економіки 

України в умовах євроінтеграції. 

Поглиблено теоретико-методологічні основи функціонування податкової 

системи, з’ясовано її роль у забезпеченні соціально-економічного розвитку 

держави. Проведено історичну періодизацію генезису та еволюції податкової 

системи на території сучасної України. Висвітлено інструментарій структурно-

функціонального аналізу вітчизняної податкової системи, виявлено сучасні 

тенденції її розвитку та позиціювання у світі. 

Запропоновано схему проведення оцінювання ефективності діяльності 

регіональних фіскальних органів, у напрямі податкового аудиту, на основі 

бенчмаркінгу з використанням методу DEA. Проведено моделювання 

когерентності податкової системи й тіньової економіки з використанням 

множинних регресійних моделей, що дало змогу з’ясувати ступінь впливу 

показників якості розвитку інститутів суспільства на тіньову економіку в 

Україні та країнах ЄС. Визначено податкові напрями організації протидії 

тінізації економіки. Сформульовано концепцію розвитку податкової системи 

України, яка спрямована на створення сприятливого інвестиційного 

середовища, активізацію інноваційної підприємницької діяльності, зростання 

надходжень до бюджету на основі прозорого механізму адміністрування 

податків й адаптованого до європейських правових норм законодавства.          

Ключові слова: податкова система, податкова політика, національна 

економіка, система оподаткування, податок, адміністрування податків, 

євроінтеграція, конкурентоспроможність, глобалізація. 

 

АННОТАЦИЯ 

Замасло О. Т. Налоговая система Украины в условиях 

евроинтеграции. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук 

по специальности 08.00.08 – деньги, финансы и кредит. – Львовский 

национальный университет имени Ивана Франко, Львов, 2018. 

Диссертация посвящена решению важной научной проблемы – 

разработке современной концепции развития налоговой системы государства, 

теоретико-методологических основ и практических рекомендаций, основой 

которой является инновационно ориентированная налоговая политика с 



39 

 

качественно новым содержанием, направленная на укрепление 

конкурентоспособности национальной экономики Украины в условиях 

евроинтеграции. 

Углублено теоретико-методологические основы функционирования 

налоговой системы, выяснено ее роль в обеспечении социально-

экономического развития государства. Проведено историческую периодизацию 

генезиса и эволюции налоговой системы на территории современной Украины. 

Освещено инструментарий структурно-функционального анализа 

отечественной налоговой системы, выявлены современные тенденции ее 

развития и позиционирования в мире. 

Предложена схема проведения оценки эффективности деятельности 

региональных фискальных органов в направлении налогового аудита на основе 

бенчмаркинга с использованием метода DEA. Осуществлено моделирование 

когерентности налоговой системы и теневой экономики с использованием 

множественных регрессионных моделей, что позволило выяснить степень 

влияния показателей качества развития институтов общества на теневую 

экономику в Украине и странах ЕС. Определены налоговые направления 

организации противодействия тенизации экономики. Сформулирована 

концепция развития налоговой системы Украины, которая направлена на 

создание благоприятной инвестиционной среды, активизацию инновационной 

предпринимательской деятельности, рост поступлений в бюджет на основании 

прозрачного механизма администрирования налогов и адаптированного к 

европейским правовым нормам законодательства. 

Ключевые слова: налоговая система, налоговая политика, национальная 

экономика, система налогообложения, налог, администрирование налогов,  

евроинтеграция, конкурентоспособность, глобализация. 

 

ANNOTATION 

Zamaslo O. T. Tax system of Ukraine in the conditions of European  

integration. – The manuscript. 

Thesis for the Doctor of Economics degree by specialty 08.00.08 – Money, 

Finance and Credit. – Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, 2018. 

The thesis is dedicated to solving an important scientific problem - the 

development of a modern concept of the development of the state tax system, 

theoretical and methodological principles and practical recommendations, which is 

based on an innovation-oriented tax policy with a qualitatively new content aimed at 

strengthening the competitiveness of Ukraine’s national economy in terms of 

European integration. 

The theoretical and methodological foundations of the tax system functioning 

were deepened, its role in ensuring the socio-economic development of the state was 

determined. The historical periodization of the genesis and evolution of the tax 

system in the territory of modern Ukraine was carried out. The structural-functional 

analysis tools of the domestic tax system were highlighted, modern tendencies of its 

development and positioning in the world were revealed. In the institutional aspect, 

the tax culture is determined by the system of beliefs, values, knowledge that ensure 
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the timely payment of taxes and compulsory deductions in accordance with the 

conditions of the current legislation of the state. 

It was revealed that besides economic restrictions on the application of a 

number of tax mechanisms, one of the factors that predetermine the peculiarities of 

tax transformation in EU countries and should be taken into account in the tax 

strategy of European integration of Ukraine is the influence of the institutional 

environment. In addition to the main differences in the establishment and collection 

of direct and indirect taxes, the paper deals with the features of taxation in EU 

countries by the main types of taxes and duties: value added tax, excise tax, personal 

income tax, corporate tax. 

The systematization of foreign experience has been made, which enable  to 

substantiate the feasibility of choosing to assess the effectiveness of the controlling 

entities of the tax system - the fiscal bodies of nonparametric methods of comparative 

efficiency, namely the DEA method. The scheme of the effectiveness evaluation of 

regional fiscal authorities’ activity, in the direction of tax audit, on the basis of 

benchmarking using the DEA method, has been proposed. The DEA method  for the 

effectiveness evaluation of the authorities’ activity of the State Fiscal Service in 

Ukraine has been tested. The obtained results made it possible to select and rank the 

regional authorities of the State Fiscal Service of Ukraine on the effectiveness of 

control and verification work and to identify productivity growth reserves in 

comparison with best practice. 

The plurality of the assessment methods of the shadow economy were 

emphasized, modeling of the coherence of the tax system and the shadow economy 

with the use of multiple regression models was made, which  enabled to determine 

the degree of influence of quality indicators of the society institutes development on 

the shadow economy in Ukraine and EU countries. The tax directions of  the shadow 

economy counteraction organization were  determined. In paper it was suggested  to 

take measures to improve the quality of the work of institutes, to modernize them, to 

reduce the level of corruption, and to improve the transparency of public goods 

provision . These areas are more effective for ensuring economic growth, reducing 

the shadow economy compared with improvement measures on the tax 

administration system or tax rates revision. 

The concept of the tax system development  in Ukraine aimed at creating a 

favorable investment environment, activation of innovative entrepreneurial activity, 

growth of tax revenues under the condition of a transparent mechanism of tax 

administration and adapted to legal norms of European legislation was formulated. 

It was proved that improvement of the economic situation in Ukraine is 

possible providing that the tax system of a fundamentally new quality will be created 

that will contribute to filling the State Budget, guaranteeing the sustainability of the 

financial system, solving complex social problems, improving the country’s defense 

capability and economic independence in the conditions of European integration. 

Key words: tax system, tax policy, national economy, tax system, tax, 

administration of taxes, European integration, competitiveness, globalization. 
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