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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Акцизні податки є однією із найдавніших форм опо�

даткування. Однак, не зважаючи на це, їх фіскальний
та регуляторний потенціал трансформується разом із
розвитком економіки. Трансформація акцизного опо�
даткування має не тільки позитивні наслідки, але й ри�
зики виникнення фіскальних та регулюючих дисбалансів
внаслідок неефективної фіскальної політики. Такі ри�
зики посилюються, якщо держава намагається макси�
мізувати фіскальну ефективність таких податків, що не�
гативно позначається на їх регулюючому впливі на інве�
стиційний та споживчий попит.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемам акцизного оподаткування присвячені

праці О. Данілова, Ю. Іванова, А. Крисоватого, А. Со�
коловської та ін. Увага вчених переважно зосереджена
на проблемах фіскальної ефективності акцизних по�
датків, ризиках ухилення від їх сплати. Проте питання
регулюючих ефектів акцизного оподаткування зали�
шається малодослідженим. Тому метою статті є оцінка
перспектив акцизного оподаткування в системі спожив�
чого та інвестиційного попиту.
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ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Необхідність регулювання інвестиційного та спо�

живчого попиту обумовлена наявністю деформацій у їх
динаміці та структурі, які негативно позначаються на
сукупному попиті в цілому. Основними деформаціями
у структурі та динаміці споживчого та інвестиційного
попиту є такі:

— домінуюча частка споживчого попиту у структурі
сукупного попиту з тенденцією до зростання;

— переважання у структурі споживчого попиту ви�
трат на продукти харчування;

— висока залежність від імпорту товарів і послуг;
— низькі темпи валового нагромадження;
— деформації у галузевій структурі капітальних

інвестицій.
Скорочення обсягів споживчого попиту в умовах

розгортання кризи (незалежно від причин її виникнен�
ня) є каталізатором, який негативно позначиться на ди�
наміці розвитку економіки. Зменшення споживчого по�
питу має наслідком ланцюгову реакцію, оскільки авто�
матично викликає зменшення пропозиції, а потім —
інвестиційного попиту (потреба в інвестиціях змен�
шується через згортання виробництва). У той же час
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стимулювання споживчого попиту має враховувати не�
обхідність дотримання паритету між темпами зростан�
ня реальної заробітної плати та реального ВВП. До того
ж не можна не враховувати ефекти для формування
дохідної частини бюджету, оскільки скорочення спо�
живчого попиту означає і зменшення обсягів надход�
жень до бюджету від акцизів. Таким чином, розробля�
ючи заходи, направлені на реалізацію регуляторного
потенціалу акцизного оподаткування у частині стиму�
лювання споживчого попиту необхідно враховувати
спіральний взаємозв'язок: скорочення попиту викликає
зменшення податкових надходжень до бюджету від ак�
цизних податків, підвищення ставок акцизів може спри�
чиняти подальше скорочення сукупного попиту.

Незважаючи на те, що рекомендації МВФ більше
направлені на стримування споживчого попиту, уряд
України не повинен бездумно наслідувати такі рекомен�
дації. Про подекуди деструктивний характер рекомен�
дацій МВФ у своїй праці писав відомий Нобелівський
лауреат Дж. Стігліц. Він зазначав, що окремі країни,
якщо і досягли економічного процвітання, то не завдя�
ки рекомендаціям МВФ, а всупереч ним [1]. Це пояс�
нюється тим, що падіння споживчого попиту спричиняє
ланцюгову реакцію у частині зменшення інвестиційно�
го попиту, що у подальшому звужує податкову базу та
зменшує обсяги державного попиту. У комплексі це
спричиняє падіння сукупного попиту у довгостроковій
перспективі. З цієї точки зору заходи стимулювання
споживчого попиту мають узгоджуватися із заходами
стимулювання інвестиційного попиту, їх координація є
передумовою забезпечення сталих темпів зростання
ВВП.

У частині стимулювання інвестиційного попиту з
боку державного регулювання необхідними є такі за�
ходи:

1. Сприяння зростанню прибутковості вітчизняних
підприємств та нагромадження ними коштів для
здійснення капітальних вкладень. Однак при цьому слід
взяти до уваги, що потреба у здійсненні капітальних
вкладень з метою розширення або модернізації вироб�
ництва виникає тільки за умови зростання споживчого
попиту. З цієї точки зору стимулювання інвестиційного
попиту за відсутності ринкової потреби не дасть очіку�
ваних результатів, оскільки динаміка інвестиційного
попиту доповнює динаміку споживчого попиту. У цьо�
му контексті позитивний регуляторний ефект акцизно�
го оподаткування проявляється через зменшення нега�
тивного впливу акцизних податків на обсяг власних
коштів підприємства. Негативний вплив проявляється,
передусім, через неефективні механізми бюджетного
відшкодування ПДВ, внаслідок чого суми відшкодуван�
ня підприємства отримують несвоєчасно, що спричиняє
вимиванню з обігу оборотних коштів.

2. Координація державної політики у сфері стиму�
лювання інвестиційного попиту, яка передбачає залу�
чення банківських ресурсів у сферу фінансування дов�
гострокових капітальних вкладень. Стимулюючі захо�
ди мають бути направлені на гармонізацію споживчого
кредитування та кредитування капітальних вкладень.
Бум споживчого кредитування, який спостерігався в
Україні перед кризою 2008 р., на жаль, не забезпечив
відповідного поштовху до розвитку національного ви�
робництва, оскільки стимулюючі важелі були направ�

лені на придбання імпортних товарів, а не вітчизняних.
3. Обмеження сфери надання пільгових кредитів

виключно на потреби структурної перебудови еконо�
міки України, керуючись, насамперед, законодавчо за�
твердженими державними та цільовими програмами.
Обов'язковою умовою при цьому має бути одночасне
стимулювання залучення банків до фінансування капі�
тальних вкладень, оскільки пільгові кредити повинні
лише доповнювати фінансування за рахунок власних та
залучених коштів підприємств [2, с. 49—51].

4. Визначення пріоритетних галузей економіки та
стимулювання інвестицій у їх розвиток, завдяки чому
буде створено стимулюючий ефект для інших галузей.
національної економіки.

У механізмі податкового регулювання споживчого
та інвестиційного попиту вагому роль відіграють як
прямі податки на доходи, так і непрямі (акцизи). На пер�
ший погляд, очевидним заходом збільшення частки до�
ходів фізичних осіб, які направляються на споживання,
є зниження податку на доходи фізичних осіб. Однак, як
свідчать результати досліджень вітчизняних вчених,
податок на доходи фізичних осіб тривалий час забезпе�
чує значну частку бюджетних надходжень, тому зни�
ження його ставки означає і зменшення податкових над�
ходжень, які складно компенсувати за рахунок інших
податків. Крім того, як зазначає Т. Паєнтко [3], знижен�
ня ставки податку на доходи фізичних осіб є недо�
цільним через високий рівень тінізації доходів грома�
дян. Зважаючи на обмежений потенціал застосування
податку на доходи фізичних осіб у цьому контексті зро�
стає роль акцизного оподаткування.

У країнах ЄС активно використовується як фіскаль�
ний, так і регуляторний потенціал акцизного оподатку�
вання. Протягом останніх двадцяти років спостерігаєть�
ся тенденція, коли фіскальна роль переважно закріп�
люється за специфічними акцизами, а регулятивна — за
ПДВ, хоча при цьому його фіскальна ефективність зро�
стає. В Україні ПДВ традиційно сприймається як пода�
ток, який має потужний фіскальний потенціал, здатний
наповнити бюджет навіть під час кризи. Однак при цьо�
му серед вчених та практиків точаться дискусії стосов�
но необхідності і напрямів реформування ПДВ: відміна
ПДВ і заміна його іншим податком; зміна ставки опо�
даткування; зміна механізмів адміністрування ПДВ, у
т.ч. механізму бюджетного відшкодування.

Стосовно першої ідеї (відміни ПДВ), то ми підтри�
муємо позицію вчених, які проти радикального рефор�
мування ПДВ [4, c. 4]. Відміна ПДВ негативно позначить�
ся на конкурентних позиціях України у відносинах з
країнами�партнерами, податковими системами яких
передбачено справляння ПДВ.

Ще одним полем для дискусій серед вчених є
доцільність диференціації ставок ПДВ. Про доцільність
диференціації ставок ПДВ зазначали А.М. Соколовсь�
ка, Т.І. Єфименко та І.О. Луніна. Звертаючись до зару�
біжного досвіду, вони зауважують, що диференційовані
ставки застосовують у 14 з 15 країн ЄС з моменту за�
провадження податку [5, с. 67]. Протягом останніх трьох
років тенденція до диференціації ставок ПДВ у країнах
ЄС зберігається, частина країн підвищили стандартну
ставку ПДВ, але при цьому зберегли диференційовані
ставки (на тому ж рівні або ж підвищивши пропорційно
до стандартної ставки).

  
%   

 
 

 
 

 
(  ) 

2011 -0,2 -0,13 -38
2012 -0,17 -0,11 -32
2013 -0,12 -0,06 -17 
2014 -0,07 -0,03 -10
2015 -0,02 -0,01 -3

Таблиця 1. Оцінка макроекономічних ефектів підвищення ставки ПДВ до 20%

Джерело: [6, с. 33[.
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Запровадження диференційованих ставок ПДВ ви�
магає пошуку відповіді на два основні питання: до яких
товарних груп мають застосовуватися диференційовані
ставки та яким буде їх оптимальний розмір. Диферен�
ціювання ставок ПДВ має бути направлене на посилен�
ня регулюючих ефектів ПДВ щодо формування дина�
міки і структури сукупного попиту. Якщо вести мову про
споживчий попит, то тут ключовим аспектом регулю�
вання є стимулювання споживчого попиту на товари
вітчизняного виробництва. Вплив ПДВ на споживчий
попит проявляється за такими каналами: зростання спо�
живчих цін; обсяги роздрібного продажу; загальна ди�
наміка ВВП та зайнятості.

Являють науковий інтерес результати експеримен�
ту, який був проведений у Великобританії. Зміст експе�
рименту полягає у тому, що протягом визначеного пе�
ріоду часу (12 місяців) були запроваджені знижені став�
ки ПДВ на окремі групи товарів. Це призвело до того,
обсяги продажів непродовольчих товарів різко зросли
після зниження ставки, а потім різко впали після її по�
вернення до попереднього розміру. Обсяги продажу
продовольчих товарів зростали повільніше після зни�
ження ставки, а потім різко знизилися після її підви�
щення до попереднього рівня [6]. Такі ефекти поясню�
ються різною еластичністю попиту на товари, тому об�
грунтовуючи розмір оптимальної зниженої (підвище�
ної) ставки необхідно враховувати еластичність попиту
на відповідні товари по ціні. На наш погляд, у контексті
регулювання сукупного попиту необхідно враховувати
ще і перехресну еластичність, зокрема як буде вплива�
ти зміна ставок ПДВ на динаміку попиту на імпорті то�
вари.

Що стосується впливу зростання ПДВ на ВВП та
зайнятість, то ефекти, які мають місце у економічно
розвинених країнах Європи навряд чи будуть актуаль�
ними для України. У більшості європейських країн у
структурі експорту переважає кінцева продукція, паді�
ння попиту на яку на внутрішньому ринку може ком�

пенсуватися зростанням попиту на зовнішньому ринку.
В Україні ситуація набагато складніша, оскільки
більшість товарів широкого вжитку, які виробляються
в Україні, в Україні і споживаються, тому падіння на них
попиту в середині країни автоматично означає скоро�
чення обсягів виробництва (а значить і ВВП), і падіння
зайнятості. А це, у свою чергу, викличе циклічний ефект
падіння споживчого попиту. При цьому варто врахува�
ти, що негативні ефекти в частині падіння ВВП та зрос�
тання безробіття очікуються і в країнах ЄС, про що були
зроблені прогнозні розрахунки фахівцями PwC (табл.
1).

Як видно з таблиці, розрахунки свідчать, що нега�
тивні ефекти від підвищення ПДВ до 20% нівелюються
протягом п'яти років, найбільш відчутними вони є по�
тягом двох років після підвищення ставки. Зважаючи на
те, що основна ставка ПДВ в Україні встановлена на рівні
20%, то фіскальний потенціал у цій частині вже вичер�
пано, подальше зростання податкових надходжень має
досягатися за рахунок розширення бази оподаткуван�
ня та підвищення якості адміністрування.

Що стосується впливу ПДВ на споживчий попит у
незаможних країнах, то у цій сфері опубліковано бага�
то результатів досліджень, проведених на прикладі аф�
риканських та азійських країн. Зокрема показовим є
приклад Ботсвани, де замість податку з обороту у 2002
р. було запроваджено ПДВ за ставкою 20% [7]. Як
свідчать результати дослідження, внаслідок регресив�
ного ефекту ПДВ (ставка 20% без знижених ставок)
обсяги сукупного попиту домогосподарств скоротили�
ся більше як на 10%. Як результат ПДВ було встановле�
но на рівні 10%, а у 2010 р. ставку було підвищено до
12%. Це дало можливість зменшити негативний вплив
ПДВ на доходи незаможних домогосподарств та не до�
пустити падіння споживчого попиту.

Виходячи з викладеного вище, Україна має вибір в
частині регулювання споживчого попиту: або радикаль�
но знизити основну ставку ПДВ, або запровадити при

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
  

    1,067 1,264 1,029 0,947 0,978 1,041 0,987 1,132 0,934 0,781 

 0 0,19 -0,23 -0,08 0,03 0,06 -0,05 0,14 -0,19 -0,15
   

  1,154 1,188 1,130 1,081 0,788 0,927 1,103 1,038 0,969 0,775 

 0 0,03 -0,05 -0,05 -0,29 0,14 0,18 -0,07 -0,07 -0,19 
   0,981 0,972 0,984 0,964 0,873 0,991 1,013 0,997 1,05 0,862

 0 -0,01 0,01 -0,02 -0,09 0,12 0,02 -0,02 0,05 -0,19
  

   
 

0982 0,972 0,974 0,869 0,822 1,002 0,989 0,969 1,021 0,771 

 0 -0,01 0,01 -0,11 -0,05 0,18 -0,01 -0,02 0,052 -0,25

Таблиця 2. Еластичність попиту по ціні по основних товарних групах

Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики та Державної інспекції по цінах.

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
 

  
 

  

1,15 1,37 1,11 1,02 1,06 1,13 1,07 1,23 1,01 0,85 

 0,12 0,22 -0,26 -0,09 0,04 0,07 -0,06 0,16 -0,22 -0,16 
  

  
 

1,667 1,716 1,632 1,561 1,138 1,339 1,593 1,499 1,399 1,119 

 0,048 0,049 -0,084 -0,071 -0,423 0,201 0,254 -0,094 -0,1 -0,28 
   1,297 1,285 1,301 1,275 1,154 1,311 1,340 1,318 1,389 1,140 

 0,014 -0,012 0,016 -0,026 -0,121 0,157 0,029 -0,022 0,071 -0,249
 

 
  

  

0,951 0,941 0,943 0,842 0,796 0,970 0,958 0,938 0,989 0,747 

 0,01 -0,01 0,002 -0,101 -0,046 0,174 -0,012 -0,02 0,051 -0,242

Таблиця 3. Перехресна еластичність попиту по основних товарних групах

Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики та Державної інспекції по цінах.
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збереженні стандартної ставки 20% знижені ставки на
окремі групи товарів. Зважаючи на те, що радикально�
го зниження ПДВ (навіть до 15%) не витримає держав�
ний бюджет, оскільки падіння обсягів надходжень від
ПДВ не буде чим компенсувати, єдиним виходом ли�
шається диференціація ставок ПДВ. Для цього, як було
зазначено вище, необхідно визначитися з групами то�
варів, до яких будуть застосовуватися диференційовані
ставки ПДВ, а також визначити оптимальний розмір
таких ставок. Для вибору груп товарів були розрахо�
вані коефіцієнти еластичності попиту (табл. 2).

Як видно з таблиці 2, попит на продукти харчування
є еластичним (в основному перевищує одиницю), це оз�
начає, що при зміні ставки ПДВ (збільшення чи змен�
шення), яка буде спричиняти зміну ціни, буде змінюва�
тися і попит. Нееластичним є попит по ціні на одяг та
взуття, а також на предмети домашнього вжитку та по�
бутову техніку. Попит на алкогольні напої та тютюнові
вироби також є еластичним по ціні, цю властивість мож�
на використовувати з метою регулювання товарообо�
роту підакцизних товарів. А саме підвищувати ставки
специфічних активів, якщо необхідно скоротити обся�
ги споживання певної групи підакцизних товарів.

Показники перехресної еластичності відображені в
таблиці 3.

Як видно з розрахунків, попит є еластичним по всіх
групах товарів, крім предметів домашнього вжитку та
побутової техніки. Швидше за все це можна пояснити
відсутністю якісної вітчизняної продукції, яка може
замінити аналогічні імпорті товари. Висока перехресна
еластичність характерна для алкогольних товарів та
тютюнових виробів, що свідчить про недоцільність
підвищення (або зниження) ставки універсального ак�
цизу для цієї групи товарів. Більш раціональним є вико�
ристання специфічних акцизів для регулювання попиту
на ці товари та для забезпечення збільшення надход�
жень до бюджету.

Виходячи із результатів розрахунків цінової та пе�
рехресної еластичності, диференційовані ставки ПДВ
доцільно застосовувати до продуктів харчування та бе�
залкогольних напоїв та одягу і взуття вітчизняного ви�

робництва. Оскільки виробництво продуктів харчуван�
ня тісно пов'язане із сільським господарством, то про�
понуємо застосувати знижену ставку ПДВ до операцій
постачання сільськогосподарської продукції, скасував�
ши при цьому спрощену систему оподаткування для
сільськогосподарських виробників. Враховуючи показ�
ники еластичності попиту на сільськогосподарську про�
дукцію, запровадження зниженої ставки ПДВ буде
ефективнішим, порівняно із спеціальним режимом опо�
даткування (рис. 1).

Як видно з графіків, представлених на рисунку 2,
попит на сільськогосподарську продукцію є еластичним
, тому застосування зниженої ставки ПДВ дасть мож�
ливість стримувати зростання цін на цю продукцію та
стимулювати попит. Оскільки перехресна еластичність
також часто перевищує одиницю, то державна підтрим�
ка сільгоспвиробників має важливе значення у контексті
попередження заміщення вітчизняної сільськогоспо�
дарської продукції імпортною.

Також знижену ставку доцільно застосовувати до
групи товарів одяг і взуття, оскільки попит на цю групу
товарів є чутливим до збільшення обсягів імпорту. За�
провадження зниженої ставки ПДВ на цю групу товарів
сприятиме зростанню рівня її конкурентоспроможності
по ціні на вітчизняному ринку, що дасть можливість ча�
стково зменшити обсяги імпорту та створити переду�
мови для відновлення вітчизняної легкої промисловості.

Розмір оптимальної зниженої ставки розрахуємо,
виходячи із показників еластичності. Для цього розра�
хуємо середньоквадратичне відхилення по показниках
еластичності та визначимо медіанне значення для ко�
ригування основної ставки, яку пропонуємо залишити
на рівні 20 % (табл. 4).

У контексті нашого дослідження оптимальна став�
ка могла б бути визначена і як модальне значення (ве�
личина, яка повторюється найбільшу кількість разів),
однак через великий діапазон варіації точніше значен�
ня отримаємо через медіану. Медіанні ряди представ�
лені в таблиці 5.

Таким чином, величина, на яку має бути знижена
стандартна ставка для групи товарів продукти харчу�

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
 

  
 , 

 
 

0,61 0,87 0,57 0,48 0,52 0,59 0,53 0,70 0,47 0,33 

   0,64 0,62 0,64 0,61 0,50 0,65 0,68 0,66 0,73 0,49

Таблиця 4. Середньоквадратичне відхилення показників еластичності для продуктів харчування,
безалкогольних напоїв, одягу та взуття

Джерело: розраховано автором на основі даних таблиць 2 та 3.

Рис. 1. Цінова і перехресна еластичність на сільськогосподарську продукцію в Україні у 2005—2014 рр.

Джерело: побудовано автором.
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вання, безалкогольні напої та сільськогосподарська
продукція становить (0,53+0,57) 2 = 0,55, а для групи
товарів одяг і взуття 0,64. Розрахункові знижені ставки
становитимуть для першої групи 9%, а для другої — 7,2%

 7%.
Далі необхідно дати оцінку тому, як зниження ста�

вок ПДВ на визначені групи товари вплине на рівень цін
та, відповідно, позначиться на попиті. Оцінка прогноз�
ної зміни цін здійснювалась на основі інформації Дер�
жавної служби статистики та Державної інспекції по
контролю за цінами. Спочатку була оцінена величина
середньої мінімальної частки ПДВ в ціні. Далі було зроб�
лено припущення про можливість розвитку подій за
двома сценаріями при зниженні ставки ПДВ. Відповід�
но до першого (оптимістичного) сценарію робиться при�
пущення про незмінність граничних витрат та гранич�
ного прибутку. Це означає, що знижка, яку отримують
продавці, у вигляді зменшення ставки ПДВ, прямо впли�
не на зменшення цін на продукцію практично у тій самій
величині. Другий сценарій (песимістичний) передбачає,
що граничні витрати не зміняться, однак продавці захо�
чуть збільшити норму граничного прибутку, тоді змен�
шення цін відбудеться не прямо пропорційно. З цієї точ�
ки зору досить важко врахувати всі фактори, які можуть

вплинути на рішення продавців у частині зниження ціни.
Зважаючи на велику кількість факторів, використову�
вати кореляційно�регресійний аналіз у цьому контексті
некоректно. Для визначення прогнозного рівня зміни
цін скористаємося припущеннями, викладеними у статті
М. Далік [8]:

1. Оскільки кінцевим платником універсального ак�
цизу виступають споживачі, то важливо визначити, яка
частка податкового навантаження припадає на кожну
групу товарів.

2. Структура ціни є базовою: витрати виробника
плюс прибуток, а для посередника — ціна закупівлі плюс
маржинальний прибуток, тобто вплив специфічних ак�
цизів не враховуємо.

3. Продаж кінцевому споживачу здійснюється че�
рез одного посередника.

4. Для розрахунків використано інформацію про
місячні зміни цін у 2013 р., оскільки у 2014 р. зміни цін
були спричинені різкими коливаннями валютного кур�
су.

Результати розрахунків для основних видів про�
дуктів харчування, ціни на які враховуються при виз�
наченні індексу споживчих цін, представлено у таб�
лиці 6.

   
 

  
 , 

 
 (1-  

) 

0,33 0,47 0,48 0,52 0,53 0,57 0,59 0,61 0,7 0,87 

   (2-  
) 0,49 0,5 0,61 0,62 0,64 0,64 0,65 0,66 0,68 0,73 

Таблиця 5. Медіанні ряди середньоквадратичного відхилення

Джерело: побудовано автором на основі таблиці 4.

 

 
 

, 
./

 

 
 

 
 

 
 

, 
. 

 
, %

 

 
 

 
 

 
(

 
) 

 
 

 
 

 
(

 
) 

 28,95 23,45 19,00 25,56 25,45 
   8,33 6,88 17,41 7,50 7,42 
 , - 9,53 7,88 17,31 8,59 8,49 
 7,52 6,21 17,42 6,77 6,70 

     
 18,48 15,01 18,78 16,36 16,28 

   ’   
 10,35 8,55 17,39 9,32 9,22 

  21,85 18,06 17,35 19,69 19,47 
  8,98 7,42 17,37 8,09 8,00 

  12,84 10,02 21,96 10,92 11,01 
  28,75 21,54 25,08 23,48 23,97 

  ,  14,12 10,14 28,19 11,05 11,43 
68,75 52,45 23,71 57,17 58,05 

 79,40 61,12 23,02 66,62 67,45 
 (  ) 48,11 34,45 28,39 37,55 38,85 
    38,17 31,55 17,34 34,39 34,01 

 56,11 43,33 22,78 47,23 47,77 
   

 2,5%  10,50 8,12 22,67 8,85 8,95 

 12,68 10,01 21,06 10,91 10,96 
, 10 18,35 15,01 18,20 16,36 16,24 
   28,30 22,14 21,77 24,13 24,31 

  68,78 53,15 22,72 57,93 58,58 

Таблиця 6. Середні ціни та податкове навантаження на одиницю товару, які продаються через роздрібну мережу,
01.02.2014 р.

Джерело: розраховано автором.
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Рис. 2. КореляційноDрегресійна залежність між динамікою
інвестиційного та спожичого попиту в Україні у 2005—2014 рр.

Як видно з розрахунків, по окремих групах то�
варів податкове навантаження нижче, ніж стан�
дартна ставка ПДВ. Для окремих товарних груп це
можна пояснити державним регулюванням цін
(хліб), для інших товарів намаганнями виробників
реагувати на зменшення попиту та не підвищува�
ти ціни, не збільшуючи в них частку ПДВ. Для то�
варних груп, де розрахункове податкове наванта�
ження вище, існує ризик зловживання з боку про�
давців, які при зниженні ставок ПДВ намагати�
муться не знижувати ціни (або знижувати їх мен�
шою мірою, ніж знижені ставки ПДВ), щоб
збільшити граничну норму прибутку. Для таких
товарних груп (особливо в період кризи) доцільно
запровадити заходи державного регулювання цін
з метою попередження таких зловживань.

У колонці 5 представлено варіант зміни ціни за
умови, що всі виробники продавці однаково відре�
агують на зниження ПДВ та знизять ціни. У колонці
6 розрахунок здійснено з урахуванням поточних
тенденцій, тобто з урахуванням відхилення реаль�
ного податкового навантаження, яке формує ПДВ,
від номінального. Як видно з розрахунків, навіть з ура�
хуванням не абсолютно еластичної реакції продавців на
зниження ставок ПДВ ціни на досліджувані групи товарів
знизяться, що призведе до збільшення споживчого по�
питу на зазначені досліджувані товарні групи.

Зменшення ставок ПДВ на зазначені групи товарів ви�
ходячи з показників еластичності сприятиме зростанню
попиту на них у середньому на 14% (середнє відхилення
по еластичності) для першої групи товарів, та на 7% для
другої групи товарів. Збільшення попиту відповідно вик�
личе аналогічне збільшення пропозиції, що сприятиме
зростанню інвестиційного попиту у галузях, зайнятих ви�
робництвом товарів першої та другої групи.

Виходячи із показників динаміки споживчого та інвес�
тиційного попиту було розраховано кореляційно�регрес�
ійну залежність між досліджуваними показниками (рис. 2).

Як видно з графіків, представлених на рисунку 3, між
досліджуваними показниками існує поліноміальний
зв'язок другого порядку. Модель є достовірною і зна�
чимою. Коефіцієнт при х показує, що при зростанні спо�
живчого попиту на 1% відбудеться зростання інвести�
ційного попиту на 10,49% (песимістичне значення дові�
рчого інтервалу — 9,57%, оптимістичне — 1,46%). Це
дасть можливість поліпшити структуру сукупного по�
питу за рахунок збільшення частки інвестиційного по�
питу. Крім того, зростання обсягів виробництав і спо�
живання на внутрішньому ринку вітчизняної продукції
зазначених товарних груп позитивно позначиться і на
такій складовій сукупного попиту як чистий експорт,
оскільки поступово відбуватиметься заміщення імпор�
тної продукції зазначених товарних груп товарами
вітчизняного виробництва.

ВИСНОВКИ
Результати проведеного дослідження засвідчили,

що акцизне оподаткування має потужний регуляторний
потенціал у частині стимулювання інвестиційного та
споживчого попиту. Регулюючі ефекти акцизного опо�
даткування можна використати шляхом диференціації
ставок податків на окремі групи товарів. Це дасть мож�
ливість зменшити обсяги імпорту, підвищити конкурен�
тоспроможність продукції вітчизняних товаровироб�
ників, що у перспективі сприятиме збільшеню обсягів
експорту та зростанню інвестиційного попиту.
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