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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто сутність податкового потенціалу регіону. 

Представлено структуру та його системні елементи. Встанов-
лено визначальну роль податкового потенціалу у формуванні 
доходів бюджету країни. Проведено аналіз індексу податково-
го потенціалу регіонів України на основі валового регіонально-
го продукту. Представлено проблеми податкового потенціалу 
регіонів України, запропоновано головні шляхи їх вирішення.

Ключові слова: податковий потенціал, податкова систе-
ма, податки і збори, доходи бюджету, валовий регіональний 
продукт.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена сущность налогового потенциала 

региона. Представлены структура и его системные элемен-
ты. Установлена определяющая роль налогового потенциала 
в формировании доходов бюджета страны. Проведен анализ 
индекса налогового потенциала регионов Украины на основе 
валового регионального продукта. Представлены проблемы 
налогового потенциала регионов Украины, предложены основ-
ные пути их решения.

Ключевые слова: налоговый потенциал, налоговая си-
стема, налоги и сборы, доходы бюджета, валовый региональ-
ный продукт.

ANNOTATION
The article examines the nature of the tax potential of the re-

gion. The framework and its system elements. Found a decisive 
role in the formation of potential tax revenues of the country. The 
analysis of the index of tax potential of regions of Ukraine on the 
basis of the gross regional product. Submitted problems of tax po-
tential of regions of Ukraine and suggested key solutions.

Keywords: tax potential, tax system, taxes and fees, reve-
nues, gross regional product.

Постановка проблеми. Податковий потенціал 
є найважливішою складовою фінансової та бю-
джетної системи будь-якої держави. Здатність 
органів державної влади та місцевого самовря-
дування трансформувати податкову базу будь-
якого рівня в податкові доходи фактично дає їм 
можливість реалізовувати свої функції, зокрема 
впливати на господарські процеси в суспільстві.

Останніми роками не спостерігається належ-
ної уваги до дослідження проблем і процесів, 
що визначають податковий потенціал регіону. 
Оцінюючи його, переважно виходять з цілей со-
ціально-економічного розвитку територій та про-

гнозування податкових надходжень. Стан же 
податкової системи, її внутрішні процеси і харак-
тер взаємодії з господарським сектором не зна-
ходять відображення під час розрахунку подат-
кового потенціалу будь-якого рівня. Має місце 
значний розрив між податковою базою і фактич-
ним станом об’єктів оподаткування, податкових 
зобов’язань: надходженнями до бюджету, сумою 
недоїмки, масштабом ухилення від сплати по-
датків і зборів. Це призводить до ненадходження 
значних коштів до бюджетів усіх рівнів, відсут-
ності об’єктивної оцінки фактичних фінансових 
можливостей територій, а також зростання ви-
трат на компенсаційні заходи щодо наповнення 
бюджетів податковими доходами.

Головними пріоритетами формування ефек-
тивної фінансової політики на регіональному 
рівні мають бути виявлення і використання 
резервів економічного зростання, активізація 
наявних фінансових механізмів та інструмен-
тів розвитку, зокрема своєчасна і комплексна 
оцінка податкового потенціалу регіону і роз-
робка напрямів його нарощування. Зазначене 
обумовлює підвищену увагу до пошуку шля-
хів раціонального використання всіх наявних 
і прихованих податкових ресурсів регіону та їх 
примноження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми забезпечення комплексного соціаль-
но-економічного розвитку адміністративно-те-
риторіальних утворень, зміцнення фінансових 
засад місцевого самоврядування, удоскона-
лення механізмів управління формуванням і 
використанням фінансових ресурсів постійно 
перебувають у центрі уваги вітчизняних та за-
рубіжних науковців-економістів. Ґрунтовні 
дослідження податкового потенціалу, прояву 
його впливу на всі сфери економічного та со-
ціального життя знайшли своє відображення 
у працях В. Андрущенко, О. Василика, В. Ви-
шневського, В. Геєця, А. Даниленко, Ю. Іва-
нова, Н. Кашиної, А. Крисоватого, І. Лютого, 
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П. Мельника, С. Онишко, А. Паскачова, А. Со-
коловської, Л. Тарангул, В. Федосова, Л. Ша-
блистої, М. Шалюхіної, С. Юрія.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Важливою науково-теоретич-
ною проблемою, яка сьогодні недостатньо роз-
роблена, є дослідження процесів нарощування 
і оцінювання податкового потенціалу регіону та 
впливу податкових відносин на його соціально-
економічний розвиток. Усе вищевикладене й 
зумовило актуальність теми дослідження.

Мета статті полягає в аналізі стану подат-
кового потенціалу регіонів, визначенні проблем 
його нарощування та пошуку шляхів удоскона-
лення процесів управління податковими потен-
ціалами регіонів України.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Соціально-економічний розвиток країни, 
зокрема регіону, багато в чому визначається 
можливістю ефективного використання подат-
кового потенціалу, сформованого податковою 
базою та динамікою податкових надходжень до 
бюджетів усіх рівнів. Оптимальна система по-
даткового планування та прогнозування спи-
рається на інформацію про рівень доходів, які 
мобілізуються, зокрема потенційних. Водночас 
основним напрямом розвитку податкових тео-
рій протягом тривалого періоду часу виступає 
оцінка ступеня впливу державної податкової 
політики на податкову активність суб’єктів гос-
подарювання, а отже, і податковий потенціал. 
Тому в умовах уповільнення економічного роз-
витку, спаду податкових доходів держави по-
шук нових важелів стимулювання податкового 
потенціалу є актуальним.

Вважаємо, що податковий потенціал регіо-
ну виступає тією характеристикою регіону, що 

відтворює граничну величину мобілізованих по-
даткових доходів, яка повинна бути обумовлена 
нормами функціонуючої податкової системи, 
податковою готовністю економічних суб’єктів 
за наявного рівня результативності функціону-
вання органів влади. Податковий потенціал у 
такому тлумаченні є показником ефективності 
фіскальних відносин держави і платників по-
датків, відображає формальний і неформальний 
їх прояв, а також виступає частиною об’єкта 
податкової політики.

Основними властивостями податкового по-
тенціалу регіону є те, що:

1) він розраховується в межах певної тери-
торії за певний проміжок часу;

2) він характеризує максимальну суму по-
датків, яка може бути зібрана в регіоні, не руй-
нуючи його продуктивний потенціал і не пере-
шкоджаючи розвитку ділової активності;

3) він має відповідати умовам чинного по-
даткового законодавства;

4) максимізація податкових доходів досяга-
ється через оптимальне використання матері-
альної бази й ресурсів [1, с. 8].

Проведемо аналіз структури податкового по-
тенціалу (рис. 1) [2, с. 10].

Більш простим шляхом розширення першої 
складової буде збільшення ставок оподаткуван-
ня. Друга (нереалізована) складова має великі 
резерви розширення за рахунок податкового 
боргу, податкових пільг, тіньової економіки. 
Третя (прогнозована) складова податкового по-
тенціалу передбачає можливості розширення 
його обсягів за рахунок економічного зростання 
і приросту ВВП, тобто за рахунок розширеного 
відтворення виробництва, видів економічної ді-
яльності тощо [2, с. 11].

Рис. 1. Структура податкового потенціалу
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У контексті розгляду податкового потенціа-
лу регіону на увагу заслуговує поділ категорій 
податкового та фінансового потенціалів тери-
торії [3, с. 398]. Спектральна характеристика 
їх особливостей спирається на твердження про 
те, що ці поняття диференціюються з точки 
зору впливу на формування дохідної частини 
бюджетної системи: податковий потенціал ви-
ступає фундаментом формування її податкових 
доходів, тоді як фінансовий агрегує податкову і 
неподаткову дохідні складові.

Логічні міркування показали, що, виходячи 
із залежності «фінансовий потенціал → подат-
ковий потенціал» і сутності податків, подат-
ковий потенціал можна охарактеризувати як 
структуровану систему (рис. 2) [4, с. 7; 5, с. 26].

Структурним елементом є податкові ресурси, 
які є виробленим або отриманим доходом плат-
ників податків та податкових агентів регіону. 
При цьому сукупність оподатковуваних ресур-
сів за наявного і потенційного рівнів виробни-
чої та невиробничої сфери регіону за мінусом 
податкових пільг будемо вважати податковою 
базою [48, с. 80].

Податкові зобов’язання регіону є призначен-
нями зі збору податкових платежів до бюджету 
за максимально ефективної роботи податкових 
органів регіону.

Важливим елементом є податкове наванта-
ження, основним показником якого на мезо-
рівні є відношення податкових надходжень до 
валового регіонального продукту. Г. Кузьменко 

характеризує податковий тягар як агрегований 
показник, який розраховується як відношення 
податкових платежів до валової доданої вартос-
ті галузей промисловості та відображає фіскаль-
не навантаження на населення та економічних 
суб’єктів [3, с. 303].

Найважливіша особливість податкового по-
тенціалу, виявлена в процесі дослідження його 
сутності, – це ймовірність оцінки можливих по-
даткових доходів бюджетної системи, при цьо-
му він виступає орієнтиром для державного рів-
ня влади в питаннях бюджетного планування, 
прогнозування, аналітичної діяльності за під-
сумками фінансового року, оцінки податкової 
активності регіону в досліджуваному періоді.

Особливості формування податкового потен-
ціалу на сучасному етапі розвитку економічних 
відносин обумовлені вмістом міжбюджетних від-
носин, наявною системою податкових інструмен-
тів, станом податкового законодавства. Чинне 
податкове законодавство і сформована система 
міжбюджетних відносин значною мірою обмеж-
ують можливості території під час встановлення 
показників доходної бази регіонального бюдже-
ту і зумовлюють спрямованість податкової полі-
тики. У теоретичному відношенні інструменти 
та способи акумуляції податкових ресурсів те-
риторії слід визначити як механізм формування 
податкового потенціалу регіону.

Особливість економічного простору України 
виявляється в серйозній диференціації фінан-
сового розвитку територій країни, різкій гра-

Рис. 2. Системні елементи податкового потенціалу регіону
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дації полюсів технологічних новацій, наявності 
декількох основних центрів розвитку на макро-
регіональному рівні, які консолідують потоки 
фінансів. У зв’язку з цим одними з причин 
стійкої фінансової динаміки країни виступають 
одночасний розвиток всіх регіонів і вироблен-
ня дієвого механізму поширення новацій як 
інструмента зниження асиметрії, гармонізації 
загального фінансового простору України.

Здійснюючи дослідження податкового потен-
ціалу, неможливо не відзначити його визначаль-
ну роль у формуванні доходів бюджету країни. 
Зокрема, як і в попередні роки, податкові над-
ходження є пріоритетними доходами, адже їх 
питома вага у загальній структурі доходів Зве-
деного бюджету України році зросла з 76,5% (у 
2015 році) до 83,1% (у 2016 році) (рис. 3) [7; 8].

Такі зміни відбулися внаслідок збільшення 
частки ПДВ на 1,5%, акцизного податку на 
1,6% та податку на доходи фізичних осіб на 
0,2%. Проте частка податку на прибуток під-
приємств порівняно з попереднім роком змен-
шилася на 3,63%. Частки решти податкових 
джерел змінилися несуттєво.

Здійснити оцінку потенціалу податкових 
можливостей за видами податків в межах до-
слідження складно у зв’язку з відсутністю ста-
тистичних даних.
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Рис. 3. Динаміка питомої ваги надходжень 
Зведеного бюджету України

Тому, здійснюючи аналіз податкового потен-
ціалу регіонів України, найдоцільніше за основу 
обрати індекс податкового потенціалу на основі 
валового регіонального продукту (табл. 1), який 
передбачає визначення коефіцієнта податкових 
можливостей місцевих органів влади за обсяга-
ми наявних доходів населення.

Згідно з даними, представленими у табл. 1, 
встановлено, що у 2015 році найбільше зна-
чення індексу податкового потенціалу припало 
на м. Київ (6,60, а також він мав тенденцію до 
зростання порівняно з 2013–2014 роками – 5,48 
та 6,36), Дніпропетровську (1,57, однак він мав 
тенденцію до зменшення з 1,65 у 2013 році до 
1,57 в 2015 році), Київську (індекс зріс з 1,25 
у 2013 році до 1,32 у 2015 році) та Полтавську 
області (індекс становив 1,18 у 2013 році та мав 
тенденцію до зниження у 2015 році до 1,13).

Зниження індексу податкового потенціалу 
територій за досліджуваний період в економіч-
но розвинутих регіонах країни обумовлено, з 
одного боку, збільшенням об’єму міжбюджет-
них трансфертів у доходах і видатках місцевих 
бюджетів, зниженням зацікавленості органів 
місцевого самоврядування у розвитку власного 
податкового потенціалу територій, а з іншого – 
неефективністю розподілу бюджетних ресурсів 
для підтримки промисловості економічно роз-
винених регіонів країни [9, с. 125].

Таблиця 1
Індекс податкового потенціалу регіонів 

України у 2013–2015 роках
Регіон 2012 рік 2013 рік 2015 рік

Вінницька 0,54 0,54 0,57
Волинська 0,37 0,34 0,33
Дніпропетровська 1,65 1,60 1,57
Житомирська 0,51 0,51 0,50
Закарпатська 0,35 0,36 0,34
Запорізька 1,05 1,02 0,98
Івано-Франківська 0,55 0,58 0,57
Київська 1,25 1,32 1,23
Кіровоградська 0,58 0,57 0,61
Львівська 0,63 0,66 0,64
Миколаївська 0,75 0,70 0,73
Одеська 0,80 0,74 0,82
Полтавська 1,18 1,14 1,13
Рівненська 0,47 0,04 0,45
Сумська 0,62 0,61 0,61
Тернопільська 0,40 0,38 0,36
Харківська 0,98 0,91 0,94
Херсонська 0,48 0,44 0,53
Хмельницька 0,52 0,53 0,50
Черкаська 0,62 0,63 0,63
Чернівецька 0,34 0,32 0,32
Чернігівська 0,61 0,62 0,60
м. Київ 5,48 6,36 6,60

Найменший індекс податкового потенціалу за 
досліджуваний період припадав на Чернівецьку, 
Закарпатську, Тернопільську, Волинську, Хер-
сонську та Житомирську області. Збільшення ін-
дексу податкового потенціалу за 2013–2015 роки 
в економічно відсталих регіонах країни обумов-
лено зростанням об’єму державних та недержав-
них інвестицій в пріоритетні галузі економіки 
центральних та західних регіонів.

Відзначимо, що визначення індексу подат-
кового потенціалу територій дає можливість 
систематизувати регіони України на три групи 
за показником податкоспроможності, а саме 
з високим, середнім та низьким рівнями, що 
сприятиме підвищенню фінансової самостійнос-
ті місцевих органів влади, ґрунтовному розпо-
ділу державної фінансової допомоги місцевим 
органам влади.

Практичне використання цього показника 
слугує інформаційною базою забезпечення зни-
ження диспропорцій соціально-економічного 
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розвитку регіонів країни, створює ефективну 
систему оцінки реальних дохідних можливос-
тей і потреб місцевих органів влади. Комп-
лексне використання індексу податкового по-
тенціалу регіону та коефіцієнта податкових 
можливостей сприяє стимулюванню місцевих 
органів влади до розвитку власного фінансово-
го потенціалу, забезпеченню ефективного роз-
витку як регіонів-донорів, так і регіонів-реци-
пієнтів. Таким чином, проведені дослідження 
показали, що в рамках політики соціально-еко-
номічного розвитку регіонів велике значення 
має не лише оцінка податкового потенціалу ре-
гіону, але й заходи, спрямовані на розширення 
та покращення структури податкової бази, що 
визначають його величину.

Загалом податкова система України не сти-
мулює ділову активність, адже через постійний 
процес зростання фіскального тиску відбуваєть-
ся скорочення обсягів власних коштів підпри-
ємств, потенціалу їх фінансово-економічного 
розвитку, зберігається нерівномірність розпо-
ділу оподаткування між галузями та підпри-
ємствами, а складність та недоопрацьованість 
Податкового кодексу посилюють правову неви-
значеність підприємств, поглиблення негатив-
них процесів приховування доходів суб’єктами 
підприємництва, оптимізацію податкових 
платежів, ухилення від сплати податків, не-
дотримання норм законодавства, лобіювання 
податкових преференцій, посилення тіньової 
складової бізнесу та втечу капіталів.

З метою підвищення податкового потенціа-
лу, стимулювання ділової активності та покра-
щення бізнес-середовища необхідно здійснити 
такі кроки з удосконалення податкової політи-
ки України.

1) Чітко обрати стимулювання ділової ак-
тивності як основи розбудови конкуренто-
спроможної економіки, а отже, перспективної 
фіскальної ефективності та економічного зрос-
тання загалом.

2) Враховувати відмінність між цілями та ме-
ханізмами реалізації податкової політики за умов 
глобалізації та інтеграції. Економічна інтеграція 
в довгостроковій перспективі має привести до по-
даткової конвергенції податкових систем різних 
країн на основі єдиної податкової політики.

3) Проводити скоординовану м’яку подат-
кову політику паралельно з жорсткою бюджет-
ною, обмежувальною грошово-кредитною та 
гнучкою курсовою (валютною) політиками.

4) Удосконалити фіскальну ефективність 
податкової системи в умовах гострого дефіциту 
державних фінансів.

5) Впровадити стимулюючий потенціал по-
даткової системи шляхом обґрунтованого надан-
ня податкових преференцій, а саме податкових 
пільг, оптимізації використання стимулюючого 
потенціалу спеціальних податкових режимів, 
зниження ставки податку на прибуток підпри-
ємств, який має інвестиційний потенціал, вве-
дення диференційованої системи зниження 

ставки податку на частину прибутку, що реін-
вестується в модернізацію виробничих фондів 
залежно від рівня інноваційного вкладу, ефек-
тивної реалізації інвестиційного потенціалу при-
скореної амортизації, запровадження системи 
інвестиційно-інноваційних податкових кредитів 
як ефективного інструмента стимулювання діло-
вої активності, удосконалення процедури адмі-
ністрування ПДВ та оптимізації зниження по-
даткового навантаження на фонд оплати праці.

6) Підвищення податкового потенціалу сти-
мулювання ділової активності на регіонально-
му рівні за рахунок децентралізації податкової 
системи.

В результаті модернізації податкової систе-
ми повинна бути досягнута мета – забезпечен-
ня стійкого зростання податкових надходжень 
до бюджетної системи за рахунок оптимізації 
податкової бази регіону і зростання ефектив-
ності проведеної податкової політики. Досяг-
нення поставленої мети потребує вирішення 
таких завдань:

1) проведення аналітичних досліджень по-
даткового потенціалу регіону з метою встанов-
лення допустимих можливостей його розвитку;

2) модифікація механізму податкового адмі-
ністрування;

3) стимулювання податкової активності та 
клімату в регіоні.

Модернізувати податкову систему немож-
ливо без запровадження якісно нового рівня 
управління податковим потенціалом регіону, 
що передбачає реалізацію сукупності принци-
пів, форм, методів та інструментів цілеспрямо-
ваного впливу фіскальних органів на податкову 
систему з метою ефективної реалізації податко-
вого потенціалу.

Стратегічними завданнями державної по-
даткової політики повинні виступити розши-
рення наявних, а також пошук альтернативних 
можливостей зростання податкових доходів бю-
джетної системи в умовах оптимального подат-
кового навантаження, побудова системи подат-
кових заходів, спрямованих на стимулювання 
процесу реалізації податкових можливостей ре-
гіональної економіки, збільшення податкового 
потенціалу регіону.

У сформованих економічних умовах доціль-
но переглянути підходи суб’єктів управління 
податковим потенціалом, активізувати функції 
податкового моніторингу, акцентувати увагу 
на знаходженні найкращих варіантів оцінки і 
управління податковим потенціалом території.

Висновки. На основі проведеного аналізу 
структури податкового потенціалу, факторів, 
що здійснюють вплив на його формування, а 
також потреб та можливостей чинного податко-
вого законодавства можна сказати, що основни-
ми шляхами збільшення податкової бази регіо-
нів повинні стати підвищення результативності 
механізмів стимулювання росту ефективності 
господарювання, які розширюватимуть подат-
кову базу регіонів, створення умов для розви-
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тку і зміцнення бізнесу, ефективне викорис-
тання можливостей податкового законодавства 
з метою максимального збільшення податково-
го потенціалу регіону, підвищення податкової 
культури регіону, виховання законослухняних 
платників податків, формування позитивного 
ставлення громадськості до сплати податків як 
до конституційного обов’язку кожного громадя-
нина, а також покращення процесів збору по-
датків, зокрема за рахунок поліпшення роботи 
фіскальних органів.

Вирішення цих питань сприятиме підви-
щенню ефективності функціонування суб’єктів 
господарювання в регіоні, їх економічному та 
соціальному росту і, як наслідок, стимулюва-
тиме розширення податкової бази регіону та 
підвищення його податкового і фінансового по-
тенціалу.
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