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⎯ юридичні проблеми — це забезпечення правовим полем
клієнтів як в національному ринку так і в сфері регулювання еле-
ктронних правовідносин;

⎯ психологічні проблеми — перемогти недовіру, врівнова-
жити етику ведення бізнесу.
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АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ
ДО БЮДЖЕТУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

АНОТАЦІЯ. У статті проведено статистичний аналіз динаміки по-
даткових надходжень до бюджетів Тернопільської області. Розра-
ховано коефіцієнт еластичності платежів відносно ВРП і надхо-
джень до Державного та місцевого бюджету відносно зведеного.
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коефіцієнт еластичності, статистичний аналіз, темп приросту.

АННОТАЦИЯ. В статье проведен статистический анализ динами-
ки налоговых поступлений к бюджетам Тернопольской области.
Рассчитан коэффициент эластичности платежей относительно
ВРП и поступлений в Государственный и местный бюджет отно-
сительно возведенного.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бюджет, ВРП, динамика налоговых поступ-
лений, коэффициент эластичности, статистический анализ, темп
прироста.

ANNOTATION. In the article the statistical analysis the dynamics of
taxing to the budgets of the Ternopil region is conducted. Expected
the coefficient of elasticity of payments relatively GRP and payments
to the State and local budget in relation to erected budget.
KEYWORDS: budget, GRP, dynamics of tax payments, coefficient of
elasticity, statistical analysis, growth rate.

Постановка проблеми. Податкові надходження являються
важливим джерелом формування державних фінансів, інструмен-
том державного регулювання макро- та мікроекономічних проце-
сів у країні. Разом із тим, податковій системі України притаманні
певні особливості та проблеми, напрями удосконалення яких не-
можливо знайти без проведення ретельного статистичного аналі-
зу. З допомогою статистичних методів можна дослідити структу-
ру податкових платежів до бюджетів усіх рівнів, у будь-який час.

Багато у сучасних публікаціях говориться про необхідність
надання більшого рівня самостійності регіонам України у питан-
нях оподаткування задля покращення їх фінансового становища
та загального розвитку як складової держави. Однак практично
не порушуються питання статистичного аналізу податкових над-
ходжень на регіональному рівні. Відсутність напрацювань у за-
значеному напрямі визначає актуальність порушеного нами пи-
тання і необхідність здійснення подальших досліджень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На важливість по-
датків як економічного інструменту вказується багатьма економі-
стами та науковцями з часу заснування податкової системи
України, серед яких: М. Азаров, О. Василик, А. Головач [1],
К. Захожай [2], А. Кізима, Г. Котіна [3], А.Крисоватий [4], І.О. Лю-
тий [5], П. Мельник [6], Ю. Мороз, А. Соколовська [7], В. Федо-
сов, С. Юрій [8] та ін. Одні із них досліджують теоретичні засади
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податкових надходжень, податкового навантаження, податкової
системи, політики тощо; інші здійснюють прогнозування та пла-
нування формування бюджетних доходів за рахунок податкових
платежів.

Постановка завдання. Завданням статті є проведення аналізу
динаміки оподаткування Тернопільської області, як складової
статистичного аналізу формування податкових надходжень до
бюджету держави, з використанням коефіцієнта еластичності.

Виклад основного матеріалу. За допомогою статистики ви-
вчаються, характеризуються та аналізуються кількісні сторони
надходжень податків у нерозривному зв’язку з їх якісною сторо-
ною. Для того, щоб дослідити будь-яке суспільно-економічне
явище, статистичне дослідження охоплює такі три послідовні і
нерозривні стадії:

1) спостереження, у результаті якого відбувається збір пер-
винних даних;

2) зведення і групування показників отриманих у результаті
проведення попереднього етапу дослідження. На цьому етапі
здійснюється перетворення узагальнених показників в абсолютні,
відносні або середні величини;

3) аналіз статистичної інформації (який включає аналіз дина-
міки, взаємозалежностей, варіації тощо).

Оскільки статистика вивчає масові явища в динаміці, то до-
слідження сфери податків формують дані про надходження задля
отримання загальної характеристики стану оподаткування та на-
повнення бюджету податковими надходженнями. Інформація про
кожен окремий елемент розглядається як частина цілої системи.

Податки виступають „вбудованими стабілізаторами» еко-
номіки. Ефективність їх дії у цій якості визначається часткою
податкових платежів у ВРП. В умовах відсутності достатнього
рівня гнучкості податкової системи як головного дохідно-
формуючого інструменту бюджету існує реальна загроза поси-
лення економічної кризи. Для з’ясування такого стану оціню-
ють динаміку зміни величини доходів бюджету стосовно ВВП,
використовуючи класичні коефіцієнти еластичності та динамі-
чності податків [6].

Коефіцієнт еластичності системи доходів бюджету показує, як
змінюється обсяг надходжень до бюджету залежно від зміни об-
сягу валового регіонального продукту. Для його розрахунку ви-
користовують формулу [5, с. 66]:
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∆ ВВР
∆ ПE = , (1)

де Е — коефіцієнт еластичності;
П∆  — зміна рівня податкових надходжень за період;

∆ВВР  — зміна рівня ВРП за аналогічний період.
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де 0П  — базовий період; період з яким проводиться порівняння;
1П  — звітний період; період, який аналізується.
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де 0ВРП  — рівень ВРП у базовому періоді;
1ВРП  — рівень ВРП у звітному періоді.

Загалом еластичність системи податкових надходжень до бю-
джету залежить від еластичності кожного окремого елемента та
питомої ваги цього податку в загальному обсязі надходжень.

Якщо значення коефіцієнта еластичності є більшим чи дорів-
нює 1, то податкові надходження є еластичними, тобто зміни в
обсязі надходжень до бюджету відбуваються вищими темпами,
ніж зміни в обсязі валового регіонального продукту. Якщо кое-
фіцієнт менший за 1, то зміни в обсязі валового регіонального
продукту перевищують зміну величини податкових надходжень.

Визначимо коефіцієнт еластичності податкових надходжень
Тернопільської області щодо рівня валового регіонального про-
дукту (ВРП) за період 2006—2009 рр. Цей показник показує за-
лежність зміни величини надходжень податкових платежів від
зміни рівня ВРП.

Таблиця 1
(млн грн)

Показники 2006 2007 2008 2009

Податкові надходження 715,37 936,79 1247,64 1160,35
ВРП 6452 8276 10618 11173
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Проаналізувавши проведені вище розрахунки зазначимо, що
у 2007 році при зростанні ВРП на 1 % податкові надходження
збільшились на 1,08; у 2008 році цей показник становив 1,15; у
2009 році досяг від’ємного значення — 1,42. Від’ємне значен-
ня цього показника зумовлене зниженням абсолютного рівня
податкових надходжень у 2009 році порівняно із 2008 роком на
87,29 млн грн.

Зобразимо визначені коефіцієнти еластичності графічно
(рис. 1).
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Рис. 1. Зміна коефіцієнта еластичності податкових надходжень
відносно рівня ВРП (2007—2009 рр.)

Розраховані коефіцієнти еластичності свідчать про те, що те-
мпи надходження податкових платежів до зведеного бюджету
Тернопільської області у 2007 та 2008 роках дещо перевищували
темпи росту рівня ВРП за аналогічні періоди. Виняток становить
2009 рік, у якому спостерігається зменшення розміру податкових
надходжень у порівнянні з 2008 роком, що зумовлено настанням
у 2008 році економічної кризи.

Для більш повної характеристики еластичності податкових
надходжень до бюджету Тернопільської області необхідно про-
вести аналіз їх динаміки у розрізі зведеного, державного та міс-
цевого бюджетів.

Таблиця 1
ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

ДО ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Показники 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Фактичні надходження по-
даткових платежів, млн грн 715,37 936,79 1247,64 1160,35 1353,84 1562,94

Абсолютний приріст, млн грн — 221,42 310,85 –87,29 193,49 209,10
Темп росту, % — 130,95 133,18 93,00 116,68 115,45
Темп приросту,  % — 30,95 33,18 –7,00 16,68 15,45

Джерело: Розраховано автором на основі даних ДПА України
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Аналіз розрахованих показників дає змогу знову ж таки про-
стежити значний спад темпу приросту податкових надходжень до
зведеного бюджету Тернопільської області — до 7 %. Спад про-
мислового виробництва та скрутне економічне становище зумо-
вило зниження темпів приросту надходжень і у наступних роках
(у порівнянні з темпами приросту 2007 і 2008 рр.).

Таблиця 2
ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

ЗА РАХУНОК ПЛАТЕЖІВ ЗІБРАНИХ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Показники 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Фактичні надходження
податкових платежів,
млн грн

365,87 435,52 571,52 473,34 549,74 673,00

Абсолютний приріст,
млн грн — 69,65 136,00 -98,18 76,40 123,26

Темп росту, % — 119,04 131,23 82,82 116,14 122,42
Темп приросту,  % — 19,04 31,23 –17,18 16,14 22,42

Джерело: Розраховано автором на основі даних ДПА України

Темпи приросту податкових надходжень до Державного бю-
джету за рахунок платежів зібраних у Тернопільській області де-
що відмінні від загальних темпів приросту надходжень до зведе-
ного бюджету Тернопільської області. У тому ж таки 2009 році
спостерігається значне зменшення надходжень грошових коштів
до Державного бюджету. У цьому періоді темп приросту опусти-
вся до — 17,18 %. Якщо порівняти із прогнозованими показни-
ками надходжень на цей період, то недовиконання відповідного
бюджету становило близько 20 %.

Таблиця 3
ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

ДО МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Показники 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Фактичні надходження
податкових платежів,
млн грн

349,50 501,27 676,12 687,01 804,10 889,95

Абсолютний приріст,
млн грн — 151,77 174,85 10,89 117,09 85,85

Темп росту, % — 143,42 134,88 101,61 117,04 110,68
Темп приросту,  % — 43,42 34,88 1,61 17,04 10,68

Джерело: Розраховано автором на основі даних ДПА України
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Місцевий бюджет характеризується постійним приростом по-
даткових надходжень. Навіть у найбільш важкому для економіки
країни 2009 році темп приросту платежів становив 1,61 %. Хоча,
порівнюючи його з аналогічними показниками 2007 та 2008 ро-
ків, які становили 43,42 та 34,88 % відповідно, він є низьким.

Усе вище сказане зобразимо графічно на рис. 2 і 3.

Рис. 2. Абсолютний приріст податкових надходжень
Тернопільської області у розрізі бюджетів за 2007—2011 рр.

Рис. 3. Динаміка темпів приросту податкових надходжень
Тернопільської області у розрізі бюджетів за 2007—2011 рр.
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Розраховується коефіцієнт еластичності як відношення серед-
ньорічних темпів приросту залежної та незалежної змінних.

Таблиця 3
КОЕФІЦІЄНТ ЕЛАСТИЧНОСТІ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Роки Бюджет Темп приросту, % Коефіцієнт еластичності

Зведений 30,95 —

Державний 19,04 0,6

20
07

Місцевий 43,42 1,4

Зведений 33,18 —

Державний 31,23 0,9

20
08

Місцевий 34,88 1,1

Зведений –7,00 —

Державний –17,18 2,5

20
09

Місцевий 1,61 –0,2

Зведений 16,68 —

Державний 16,14 0,9

20
10

Місцевий 17,04 1,0

Зведений 15,45 —

Державний 22,42 1,5

20
11

Місцевий 10,68 0,7

Джерело: Розраховано автором на основі даних ДПА України

Проведемо аналіз часових рядів податкових надходжень з до-
помогою коефіцієнта еластичності. Він використовується аналі-
зуючи бюджетні явища, які вивчаються з допомогою групувань.
Він дає змогу визначити на скільки відсотків змінюються доходи
державного та місцевого бюджетів при зміні доходів зведеного
бюджету на 1  % [2, с. 20].

Проведені розрахунки показали, що при зростанні у 2007 році
доходів зведеного бюджету на 1,0  % доходи Державного бюдже-
ту зростуть на 0,6  %, а місцевого — на 1,4  %. Зростання доходів
зведеного бюджету на 1  % у 2008 році супроводжується зрос-
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танням надходжень до Державного бюджету на 0,9 %, а місцево-
го — на 1,1 %. При спаді рівня податкових надходжень до зведе-
ного бюджету у 2009 році, зниження рівня платежів до Держав-
ного бюджету було у 2,5 разу вищим, а темп росту надходжень
до місцевого бюджету був додатнім. У 2010 році коефіцієнт елас-
тичності в обох випадках наближався до 1. А 2011 рік показав
позитивну тенденцію для Державного бюджету, де відбулось
зростання темпів приросту податкових надходжень і коефіцієнт
еластичності сягнув рекордних для досліджуваних періодів 1,5 %
при 0,7 % у місцевому бюджеті.

Коефіцієнти еластичності податкових надходжень до Держав-
ного та місцевого бюджетів відносно платежів до зведеного бю-
джету Тернопільської області зображено графічно на рис. 4.

Рис. 4. Динаміка коефіцієнтів еластичності податкових надходжень
до бюджетів Тернопільської області за 2007—2011 рр.

Висновки. Підсумовуючи результати проведеного дослідження
зазначимо, що темпи росту податкових надходжень за період
2007—2008 років випереджали темпи росту валового регіонально-
го продукту. Проте із настанням економічної кризи у 2008 році, ми
спостерігаємо зменшення абсолютного розміру податкових плате-
жів до бюджету (та його недовиконання загалом), що спричинило
подальше зниження темпів приросту даних платежів.

Економічне становище країни, а відповідно і рівень та динамі-
ка податкових надходжень, потребує безперервного моніторингу
та статистичного дослідження з метою попередження небажаних
для розвитку країни наслідків.
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