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Вступ. Забезпечення економічного розвитку сус-
пільства неможливо без ефективного реформування фі-
нансового сектору. Для того, щоб оцінити наскільки за-
провадження певних реформ відповідає викликам часу, 
необхідно адекватно оцінювати соціально-економічні 
наслідки їх дій, зокрема і за допомогою апарату 
економіко-математичного моделювання. Слід зазначи-
ти, що математичний апарат поступово стає важливим 
інструментом дослідження економічних систем, пошуку 
взаємозв’язків між її елементами та обґрунтування при-
йняття рішень. При цьому підвищується актуальність 
застосування динамічних моделей загальної рівноваги, 

які на відміну від класичних макромоделей дозволяють 
вивчати вплив економічних змін як на макроекономіч-
ні індикатори, так і на стан репрезентативного еконо-
мічного агента, наприклад, підприємства – виробника 
з певної галузі чи представника виділеної за певними 
ознаками групи домогосподарств [1,2]. Проблематиці 
динамічного моделювання присвячені праці багатьох 
відомих західних вчених, зокрема Д. Ромера, Р. Солоу, 
Д. Касса, Т. Купманса, П. Даймонда, Д. Рузерфорда та 
інших [2,3,4,5,6]. Дані питання також досліджувались і 
українськими вченими [1,7,8]. Незважаючи на достат-
ньо широке висвітлення особливостей побудови та 
оцінювання динамічних моделей загальної рівноваги, а 
також можливостей їх використання для дослідження 
реакції економічних систем на широкий спектр шоків, 
деякі питання потребують подальшого дослідження. 
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Актуальним завданням, зокрема, залишається адапта-
ція відомих моделей до реалій української економіки, 
а також розробка невеликих за розміром агрегованих 
динамічних макромоделей, які базуються на доступній 
статистичній інформації та можуть бути використані 
для попереднього експрес-аналізу наслідків змін еконо-
мічної політики на українську економіку.

Мета дослідження полягає у побудові та прак-
тичному використанні динамічної моделі загальної 
рівноваги, що базується на доступній статистичній ін-
формації та може бути використана для аналізу впливу 
заходів економічної політики, зокрема фіскальної, на 
економіку України. Відповідно зазначеній меті в процесі 
дослідження було поставлено та вирішено такі завдан-
ня: порівняти існуючі підходи до аналізу рівноважної 
динаміки та визначити найбільш доцільні для моде-
лювання української економіки; на основі розробленої 
моделі визначити реакцію економіки на зовнішні шоки 
(зокрема, зміни в оподаткуванні) та оцінити швидкість 
повернення до рівноважного стану; визначити основні 
фактори, до зміни яких економіка є найбільш чутливою, 
і, відповідно, зробити висновки щодо актуальності та 
наслідків економічних реформ.

Основні результати. Розроблена базова дина-
мічна модель для економіки України є аналогом моделі 
Даймонда, адаптованої до українських реалій [5]. Вона 
складається з 14 основних рівнянь, містить 12 основних 
ендогенних та 4 екзогенних змінних та може бути пред-
ставлена в такому формалізованому вигляді:
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де tK  – обсяг капіталу в t-му періоді; tL  – кількість на-
селення в t-му періоді; tY  – обсяг ВВП в t-му періоді; 
А – екзогенна змінна технологічного прогресу; α – част-
ка капіталу у виробництві ВВП; r – факторний дохід 
власників капіталу; η  – норма амортизації; tw  – за-
робітна плата в t-му періоді; tax – податок для фінан-
сування пенсійних трансфертів; λ – податок для фінан-
сування виробництва суспільних благ; r)1( λ−  – ставка 
дисконтування грошових потоків, чиста від податків; 

tV  – обсяг пенсійних трансфертів в t-му періоді; 
ρ – ставка дисконтування корисності міжчасового 
споживання; tW  – сукупний дохід домогосподарств 
в t-му періоді; tC  – сукупне споживання за t-й період; 

1
yC  – споживання домогосподарств молодого покоління 

за t-й період; 2
yC  – споживання домогосподарств друго-

го покоління за t-й період; tG  – вартість вироблених 
урядом суспільних благ або обсяг державного бюджету 
в t-му періоді; tS  – заощадження за t-й період; tI  – ін-
вестиції за t-й період.

В моделі (1) – (14) сектор виробництва, який опи-
сується рівнянням (1), представлено стандартною функ-
цією Коба-Дугласа зі сталою віддачею від масштабу, де 
ка лібрувальний коефіцієнт технологічного прогресу A 
обчислюється за формулою логарифмічного розкладу 
функції Коба-Дугласа: ln ln (1 ) ln lnA K L Y    . 
Згідно умов ринкової рівноваги, факторний дохід влас-
ників капіталу дорівнює граничному продукту капіталу 
за період, тобто похідній виробничої функції мінус нор-
ма амортизації, що відображено другим рівнянням мо-
делі. Третє рівняння є рівнянням заробітної плати, яка 
дорівнює вкладові праці у виробництво внутрішнього 
валового продукту. В моделі припускається, що дохід 
кожного покоління складається з двох частин: оподат-
кованої двома податками заробітної плати та пенсій-
них трансфертів, дисконтованих на чисту від податків 
дохідність капіталу та оподаткованих загальним по-
датком на доходи. Даний факт відображено рівнянням 
чотири. Зауважимо, що співвідношення споживання 
першого і другого періодів життєвого циклу домогос-
подарства нами виводилось із оптимального розв’язку 
моделі Даймонда з урахуванням одиничного значен-
ня еластичності міжчасового заміщення споживання 
(у цьому граничному випадку функція міжчасової корис-
ності набуває логарифмічної форми: ( ) lnt tu c c  [5]). 
Заощадження, які описуються восьмим рівнянням, до-
рівнюють різниці між заробітною платою та споживан-
ням першого покоління. Сукупна сума трансфертів за 
певний період дорівнює сумі надходжень від пенсійно-
го оподаткування заробітної плати, а бюджет окремого 
фонду пенсійних надходжень є завжди збалансованим, 
що в формалізованому вигляді відображено рівнянням 
дев’ять. Зауважимо, що в моделі припускається, що уря-
дові доходи на фінансування виробництва суспільних 
благ складаються з трьох груп: від оподаткування за-
робітної платні (при цьому податок нараховується після 
утримання відрахувань до спеціалізованого пенсійного 
фонду); від оподаткування процентних доходів, одер-
жаних від інвестування заощаджень у попередньому 
періоді; від оподаткування доходів, одержаних другим 
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поколінням у вигляді трансфертів від пенсійного фонду. 
Таким чином, ставку оподаткування для фінансування 
виробництва суспільних благ урядом слід розглядати не 
як ставку податку на доходи домогосподарств, а як усе-
реднену ставку надходжень і від прямого, і від непрямо-
го оподаткування по відношенню до сукупного доходу, 
тобто до внутрішнього валового продукту. Дана ставка 
є екзогенною змінною і може бути розрахована на осно-
ві статистичних даних як відсоток перерозподілу ВВП 
через державний бюджет. Припускається також, що об-
сяг капіталу поточного періоду дорівнює інвестиціям, 
здійсненим першим поколінням у попередньому періо-
ді. Для забезпечення динамічної стабільності рівноваж-
ного стану моделі в довгостроковому періоді вводиться 
додаткове обмеження на темпи зростання капіталу, що 
мають дорівнювати темпам зростання заощаджень (рів-
няння 13). Крім того, має виконуватися відома макро-
економічна тотожність визначення внутрішнього вало-
вого продукту за витратами.

Наведена модель (1)– (14) описує динаміку 
простої трьохсекторної економічної системи з 
однорідними домогосподарствами і моделює 

два види оподаткування: оподаткування на фінансування 
державних витрат та оподаткування на здійснення 
пенсійних трансфертів. Наявність таких властивостей 
дозволяє використовувати подібну модель для аналізу 
наслідків проведення фіскальної політики, зокрема 
податкової та пенсійної реформ. Для розв’язання моделі 
в загальному вигляді використовувались методи знаход-
ження умовних екстремумів та варіаційного числення, 
зокрема, методи Лагранжа та Ейлера [1,6]. Зауважимо, 
що статистичний аналіз на основі системи національних 
рахунків використовувася нами для підбору параметрів, 
необхідних для калібрування функціональних форм для 
відображення особливостей економіки України. Розра-
хунки на реальній інформації проводились в середовищі 
алгебраічного моделювання GAMS. Оцінена модель 
використовувалась для попереднього експрес-аналізу 
наслідків змін податкового законодавства України. До-
датково було перевірено наслідки пенсійної реформи 
та змішаної податково-пенсійної реформи. Податкову 
реформу, наприклад, було змодельовано через зміну 
ставки оподаткування на виробництво суспільних благ 
урядом, що варто інтерпретувати як збільшення чи 
зменшення перерозподілу ВВП через державний бюд-
жет. У симуляціях було реалізовано різні сценарії, на-
приклад, скорочення оподаткування на 20%; збільшення 
оподаткування на 20%; повна відмова від оподаткуван-
ня (даний сценарій розглядався як граничний випадок 
та слугував базою для порівняння) тощо. При цьому 
аналізувались короткострокові та довгострокові зміни 
основних макроекономічних показників ВВП, інвестицій 
та споживання на зміну податкового навантаження.

Проведені розрвхунки показали, що скорочен-
ня оподаткування через зростання доходів у розпо-
рядженні домогосподарств очікувано призводить до 
зростання заощаджень, капіталу, і, відповідно, до зрос-
тання ВВП. Як показала симуляція, скорочення опо-
даткування на 20% призведе, наприклад, до зростання 

ВВП на близько 3% протягом 3 – 4 років. Граничний 
випадок (нульове оподаткування) демонструє найбіль-
ше потенційне зростання ВВП внаслідок зниження по-
даткового тиску. Згідно симуляцій, для України воно 
складатиме близько 12%. Зауважимо, що було розро-
блено та проаналізовано і інші сценарії впливу змін 
податкової політики на економіку України. Додатково 
було також оцінено наслідки впливу пенсійного рефор-
мування на економічні процеси в Україні.

Висновки. Проведені результати розрахунків на 
основі розробленої динамічної макромоделі показали, 
що, як і передбачено економічною теорією, податко-
ва реформа має стимулювальний вплив на економіку. 
Такий висновок є вірним і для пенсійної реформи. 
Скорочення пенсійного оподаткування сприймається 
економікою як сигнал заощаджувати, а скорочення зви-
чайного оподаткування, як сигнал споживати. Якщо ме-
тою економічних реформ є зростання та накопичення 
капіталу, то найкращим варіантом є чиста пенсійна ре-
форма, яка полягає в скорочені пенсійного оподаткуван-
ня заробітної плати та створення умов для інвестування 
заощаджень. Якщо метою економічних реформ є змен-
шення шокового перехідного періоду, то до пенсійної 
слід додати й податкову реформу. Їх комбінація до-
зволить вийти на вищий рівноважний рівень спожи-
вання, проте за рахунок відмови від частки приросту 
заощаджень та подальшого економічного зростання. 
Загалом, одержані результати дозволяють визначити 
напрями формування ефективної фіскальної політики 
в короткостроковому та довгостроковому періодах. 
Так наприклад, пенсійна реформа у формі часткового 
чи повного переходу від солідарної до індивідуальної 
накопичувальної системи пенсійного страхування ма-
тиме позитивні наслідки для економіки через зростання 
заощаджень, акумуляцію капіталу та збільшення ВВП. 
Податкова реформа шляхом скорочення перерозподілу 
ВВП через бюджет також матиме позитивні наслідки, 
проте виражені більшою мірою у збільшенні спожи-
вання, а не заощаджень та економічного зростан-
ня. Змішана пенсійно-податкова реформа дозволить 
пом’якшити падіння споживання у перехідному періоді, 
однак ціною зменшення економічного зростання. При 
цьому вибір оптимальних ставок оподаткування для 
обох реформ має здійснюватися урядом виходячи із 
надання пріоритетів короткостроковим чи довгостро-
ковим цілям, тобто споживанню чи економічному зро-
станню. Таким чином, описана в роботі динамічна мо-
дель загальної рівноваги, незважаючи на всі обмеження, 
накладені вихідними припущеннями, може бути вико-
ристана як інструмент для попереднього обґрунтування 
певних напрямів фіскальної політики та прогнозуван-
ня її короткострокових та довгострокових ефектів. 
Для проведення детального якісного та кількісного 
аналізу наслідків фіскальної політики на економічні 
процеси в Україні слід використовувати більш складні 
макроекономічні моделі, зокрема стохастичні динамічні 
моделі загальної рівноваги великої розмірності. n
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Світовий розвиток на сучасному етапі 
характеризується суттєвими процесами 
інформатизації та глобалізації в усіх сфе-

рах суспільного життя. Вони сприяють усуненню 
економічних та політичних бар’єрів, через що значно 
полегшуються процеси руху факторів виробництва між 
країнами — міграція трудових ресурсів та інвестицій.

Таким чином, з одного боку потреба держав у фак-
торах виробництва, а з іншого — досить легке їх пере-
міщення породжують конкуренцію юрисдикцій за труд 
та капітал. Однією з таких форм конкурентної боротьби 
є податкова конкуренція.

Проблематика податкової конкуренції є досить 
актуальною, її дослідженню присвячені роботи багатьох 
вітчизняних [1, 2, 3, 4] та зарубіжних [5, 6, 7] вчених, од-
нак єдиної думки з приводу її корисності як економічно-
го явища не існує.

Стаття присвячена критичному аналізу позитив-
них і негативних наслідків впливу цього явища на еко-
номіки окремих держав та їх об’єднань на підставі двох 
моделей податкової конкуренції: моделі Тібу та моделі 
Вілсона. Особливістю моделі Тібу є те, що автор досягає 
позитивного висновку щодо впливу податкової конку-
ренції на добробут економічних агентів, тоді як модель 
Вілсона характеризується, протилежними висновками у 
яких відзначається, що податкова конкуренція є шкід-
ливим економічним явищем.

Позитивна оцінка податкової конкуренції
Узагальнюючи [2] і [3], на користь податкової кон-

куренції наводяться наступні аргументи:

1) Податкова конкуренція є цивілізованою фор-
мою боротьби за володіння економічними ресурсами.

Історичний процес формування глобальної еко-
номіки завжди супроводжувався загальносвітовою бо-
ротьбою за владу і перерозподіл сфер впливу. Оптималь-
ною формою такої боротьби, на відміну від військових 
конфліктів, економічних та політичних ізоляцій, з точки 
зору мінімізації негативних наслідків є саме податкова 
конкуренція.

2) Податкова конкуренція створює умови для кра-
щого інформування урядів щодо потреб економічних 
агентів.

Найчастіше уряд не інформований про потреби 
громадян. Відтік оподатковуваної бази за межі юрисдик-
ції надає «необхідну інформацію, що дозволяє юрисдик-
ції оптимізувати пропозицію благ та їх «ціну» — оподат-
кування» [2, с. 86].

3) Податкова конкуренція стримує недобросовіс-
ну поведінку чиновників.

Завдяки мобільності факторів виробництва та ви-
никненню явища податкової конкуренції порушується 
монополія влади окремо взятої держави. Уряд змуше-
ний оптимізувати систему оподаткування та покращу-
вати рівень суспільних благ. В іншому випадку він буде 
втрачати свою оподатковувану базу.

4) Податкова конкуренція стимулює сукупне на-
копичення.

Зменшення податкового навантаження в наслідок 
конкурентної боротьби призводить до підвищення рів-
ня сукупного накопичення, що, в свою чергу, активізує 
інвестиційну діяльність.

Податкова конкуренція сприяє виводу з тіні тих 
економічних агентів, які згодні сплачувати податки при 
умові зменшення податкової ставки.

Модель Тібу
Напрямок в моделюванні податкової поведінки, 

що наводить аргументи на її користь, засновується на 
моделі Тібу. Ця теоретична модель податкової конку-
ренції була запропонована Чарльзом Тібу [8].
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