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зростанню, що спостерігалося в 2004—2008 рр. Сучасне податкове 
законодавство передбачає розширення та включення 
різноманітних джерел доходів до бази оподаткування цього 
податку. Однак на сучасному етапі питома вага надходжень 
податку від інших джерел є незначною — в Україні існують 
перешкоди для виникнення різних джерел доходів як потенційних 
об’єктів оподаткування, та значна частка національної економіки 
знаходиться в тіні. Зокрема, доволі низький рівень розвитку 
фінансового ринку стримує зростання доходів фізичних осіб від 
операцій з фінансовими активами. 

Підсумовуючи необхідно зазначити, що з позиції максимізації 
фіскальної ефективності необхідно не лише вносити зміни до 
механізму прибуткового оподаткування, розширювати базу 
оподаткування, а, перш за все, створювати умови для зростання, 
збереження доходів як об’єктів оподаткування. 
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15 жовтня 2012 року премія з економіки імені Альфреда 

Нобеля була присуджена ЛлойдуШеплі та Елвіну Роту за «теорію 
стабільних розподілів та практику дизайну ринків» 

Нобелівські лауреати з економіки 2012 року зуміли поєднати 
теорію ігор з потребою так званого «дизайну ринків». 

http://www.minfin.gov.ua/
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Ринок праці ускладнюється тим, що предмет угоди не є 
звичайним товаром і залежить від інтересів продавця — 
кандидата на посаду.  

Праці цьогорічних нобелівських лауреатів дали відповіді на 
питання як найкращим чином розподілити ресурси серед 
покупців, так щоб сформувати оптимальні комбінації їхніх 
інтересів з інтересами продавців і звести між собою агентів, які 
найбільше підходять один одному. 

Дизайн ринків — встановлення певних правил, які 
покращуватимуть автоматичний процес співставлення і 
узгодження інтересів учасників ринкової гри. 

Проблеми співставлення характерні не лише ринкам, а будь-
яким процесам, у яких існує взаємодія між двома групами 
агентів, що повинні вибрати один одного. 

Ллойд Шепліразом із померлим у 2008 році Девідом Гейлом 
розробили так звану теорему Гейла-Шеплі. 

Запропонований Шеплі алгоритм відповідав головному 
критерію якості: розподіл був стабільним. Стабільним механізм 
розподілу вважався тоді, коли кожен з учасників пар не зможе 
обрати для себе кращого варіанту, оскільки жодна з протилежних 
сторін не буде зацікавлена у зміні вибору. 

Елвін Рот зумів застосувати теоретичні висновки 
ЛлойдаШеплі для вирішення ряду практичних завдань, які 
вимагають співставлення та узгодження між собою численних 
інтересів агентів ринкової взаємодії. 

На початку 20-го століття у США працевлаштування молодих 
медиків відбувалось децентралізовано і хаотично. 

З метою вирішення цих проблем починаючи з 1950-х років 
ринок медичних вакансій у США зазнав змін. 

Елвін Рот у 1990 роки удосконалив застарілий алгоритм 
системи підбору інтернів, вирішивши нову проблему сімейних 
пар, частка яких зросла серед випускників. 

Елвін Рот зумів перевірити дієвість теоретичних висновків 
свого попередника, удосконаливши дизайн численних ринків, що 
страждали від слабкості цінового механізму, недостатньої 
кількості учасників або асиметрії інформації. 

Нобелівські лауреати здійснили вагомий внесок у створення 
систем набору учнів, які максимально враховували інтереси 
учнів і шкіл під час вступних кампаній у провідних містах США. 

Елвін Рот врятував тисячі життів, розробивши алгоритм для 
обміну донорськими органами, який узгоджував численні 
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потреби хворих і благодійників, а також враховував масу 
об’єктивних обмежень на сумісність органів. 

Свою роботу вчені сконцентрували на вивченні ринків, які не 
передбачають важливість ціни для рівності попиту і пропозиції. 
Теорія ігор — область, що знаходиться на межі мікроекономіки 
та математики. Звичайно оптимальний метод розподілу залежить 
від конкретної ситуації. Шейплі і Рот дали в руки людству 
потужний теоретичний інструмент, який може бути ефективно 
використаний для поліпшення роботи багатьох ринків. 
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Фіскальна політика держави належить до найефективнішого 

засобу макроекономічного регулювання, яка відповідно до 
основних цілей стабілізаційної політики, здійснюється з метою 
цілеспрямованого впливу на обсяг національного виробництва, 
рівень безробіття та інфляції. В сучасних умовах панування світової 
фінансової кризи та економічної нестабільності виникає 
необхідність дослідження саме фіскальної політики як засобу 
стабілізації економіки.  

Серед засобів фіскальної політики основним, найбільш 
універсальним і дієвим фінансовим інструментом є податки. Це 
пояснюється тим, що на відміну від решти інструментів, вони 
носять практично всеосяжний характер — зачіпають майже усіх 
юридичних осіб і практично все дієздатне населення. Податки 
встановлюють рівень державної централізації ВВП, який на 
даний час коливається в різних країнах у межах 30—50 %, та 
пропорції розподілу й перерозподілу доходів юридичних і 
фізичних осіб. У сучасних умовах податки виступають основним 
методом формування доходів держави. Так, їх питома вага в 
доходах бюджету сягає 90—95 %. Це надійні, стабільні й 
регулярні надходження, що обумовило їх широке застосування. 

Не менш важливим є регулюючий аспект використання податків 
державою. Встановлюючи форми й рівень оподаткування доходів 
юридичних і фізичних осіб, держава формує певну систему 


