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МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ І ГЛОБАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА КРАЇН ОЕСР

Систематизовано досвід формування і реалізації податкової політики країн ОЕСР 
у довгостроковій ретроспективі. Визначено, що фактор зростання рівня податкового 
навантаження не має суттєвого деструктивного впливу на темпи зростання реально-
го валового внутрішнього продукту. Виявлено, що в розрізі структури оподаткування 
найбільш негативний вплив на економічний розвиток належить податкам на капітал, 
а податки на споживання мають нейтральний характер. Досліджено основні заходи 
податкового регулювання, які спрямовано на створення сприятливих умов для довго-
строкового економічного зростання. Проведено комплексний аналіз структури подат-
кових надходжень у 1981–2016 рр. Узагальнено основні тенденції оподаткування, здій-
снено оцінку причин структурних трансформацій податкових систем.

Ключові слова: податкова політика, податкове регулювання, податкове наванта-
ження, структура оподаткування, економічне зростання.
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Систематизирован опыт формирования и реализации налоговой политики стран 

ОЭСР в долгосрочной ретроспективе. Установлено, что фактор увеличения налоговой 
нагрузки не имеет существенного деструктивного влияния на показатели роста реаль-
ного валового внутреннего продукта. Показано, что в разрезе структуры налогообложе-
ния наиболее негативное влияние на экономический рост принадлежит налогам на ка-
питал, а налоги на потребление имеют нейтральный характер. Исследованы основные 
меры налогового регулирования, которые обеспечивают создание благоприятных усло-
вий для долгосрочного экономического развития страны. Осуществлен комплексный ана-
лиз структуры налоговых поступлений в 1981–2016 гг. Обобщены основные тенденции 
налогообложения, изучены причины структурных трансформаций налоговых систем.

Ключевые слова: налоговая политика, налоговое регулирование, налоговая на-
грузка, структура налогообложения, экономический рост.
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Tax policy in OECD counties
Introduction. Globalization intensifies the necessity for intergovernmental cooperation aim-

ing to implement the measures on the tax and customs regulation. Considering both the economic 
cyclicality and historical retrospective, it is expedient to study the advanced and emerging market 
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economies’ experience in the field of developing and implementing a set of fiscal policy measures 
during the economic expansion, recession, stagnation, and post-crisis recovery periods.

The purpose is to systemize the experience of the government tax policy preparation and 
implementation in the OECD countries in the long-term retrospective, and to assess the tax 
structure and the level of taxation impact on economic growth.

Results. Based on methods of economic regression to evaluate the fiscal policy in the 
OECD countries over 1981–2016 period, it was determined that increase in the tax burden did 
not provoke any significant destructive effect on the economy. At the same time, in the context 
of the tax structure, the taxes on capital had a negative impact on the real GDP growth rates, 
the taxes on labor had a lower degree of influence, and the effect of the taxes on consumption 
was almost neutral. The main measures of the tax regulation aimed to create the most favora-
ble conditions for a long-term economic growth were investigated. The tax revenues structure’s 
complex analysis was carried out; the main tendencies of taxation were generalized.

Conclusion. Tax policy is as an adaptive mechanism allowing to regulate the country’s 
economic development. The OECD countries consistently implement the systematic measures 
to reduce the income tax rate. This practice is caused by the need to create the most favorable 
conditions for the entrepreneurship development. Regarding the universal consumption taxes, 
a gradual rise in their rates was recorded. That fact is reflected by an increase in these taxes’ 
fiscal importance (taking into account the neutrality of their impact on the economic agents’ 
business activity). The transformation in the import operations’ model of taxation as well as the 
implementation and active intensification of free trade policies led to a reduction in the specific 
weight of customs duties. In modern conditions, the tax legislation’s unification as well as the 
strengthening of the supranational tax regulation’s role outline an important trend in the devel-
opment of taxation systems both in advanced and emerging market economies.

Keywords: tax policy, tax regulation, tax burden, tax structure, economic growth.

Постановка проблеми. Удосконалення 
методологічних засад формування податко-
вої політики країни доцільно здійснювати з 
урахуванням ретроспективного зарубіжного 
досвіду, який можна адаптувати до вітчиз-
няних умов. Глобалізація посилює необ-
хідність міждержавної кооперації у сфері 
імплементації заходів щодо податкового і 
митного регулювання. З огляду на циклічний 
розвиток економіки та багаторічний досвід 
країн як з розвинутою, так і трансформацій-
ною економікою у сфері розробки та реалі-
зації сукупності заходів фіскальної політики 
в періоди економічного піднесення, рецесії, 
стагнації, посткризового відновлення еко-

номіки, доцільною є систематизація цього 
досвіду. Наступним кроком має стати оцінка 
можливостей його імплементації у практич-
ну площину за вітчизняних реалій, прове-
дення глибинних інституційних змін системи 
публічних фінансів, модернізація підходів 
щодо моделі управління бюджетно-податко-
вою сферою з боку державних інституцій. У 
процесі наукового дослідження було обрано 
групу країн ОЕСР – куди належать держа-
ви із найбільш високим рівнем економічного 
розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій В. Істерлі [W. Easterly] та С. Ребело 
[S. Rebelo] у проведеному дослідженні ді-
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йшли висновку, що інструменти фіскаль-
ної політики здійснюють значний вплив 
на економіку. По-перше, існує сильний 
взаємозв’язок між структурою оподатку-
вання та рівнем економічного розвитку в 
країнах, що розвиваються, найбільше фіс-
кальне значення належать податкам на 
міжнародну торгівлю, натомість в країнах із 
розвинутою економікою домінують податки 
на доходи і прибуток [1, с. 434–442]. В. Танзі 
[V. Tanzi] та Х. Зі [H. Zee] зійшлись на думці, 
що податкова політика відіграє фундамен-
тальну роль у формуванні передумов для 
довгострокового економічного зростання [2, 
с. 184–186]. Є. Арнольд J. Arnold], Б. Бріс 
[B. Brys], К. Хеді [Ch. Heady], А. Йоханссон 
[A. Johansson], С. Швеллнус [C. Schwellnus] 
та Л. Вартія [L. Vartia] довели, що подат-
кова політика є фактором забезпечення 
економічного зростання у довгостроковій 
перспективі. Вони обґрунтували, що пріори-
тетом податкової політики є поступове роз-
ширення податкової бази у напрямах спо-
живання і нерухомості, адже оподаткування 
цих об’єктів є найбільш нетральним до при-
йняття рішень економічними агентами щодо 
заощаджень та інвестування [3, с. 78–79]. 

Науковці А. Крисоватий, В. Мельник, 
Т. Кощук ґрунтовно дослідили теорети-
ко-концептуальні засади формування по-
даткової політики держави, а також за-
пропонували комплекс рекомендацій для 
гармонізації податкового законодавства 
України в контексті Угоди про асоціацію 
з ЄС [4, с. 36–49]. Питанням визначення 
впливу інструментів податкової політики 
на економічний розвиток країни присвяче-
ні праці З. Варналія, Н. Крючкової, А. Со-
коловської, Ю. Іванова. Разом з тим, за 
сучасних умов інституційної трансформа-
ції економіки питання щодо оцінки впливу 
податкової політики на економіку є відкри-
тим, що зумовлює необхідність подальшо-
го дослідження дієї проблематики, а також 

вивчення провідного досвіду розвинутих 
країн у сфері розвитку механізмів і форм 
оподаткування.

Метою статті є систематизація досві-
ду формування і реалізації державної по-
даткової політики в країнах ОЕСР у довго-
строковій ретроспективі, здійснення оцінки 
впливу рівня і структури оподаткування на 
показники економічного зростання. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Податковій політиці відводиться 
важливе місце серед складових державної 
фінансової політики, яка здійснює вплив 
на показник ділової активності економіч-
них агентів, а це відображається на темпах 
економічного зростання країни. Податкові 
надходження є джерелом фінансового за-
безпечення суспільно необхідних функцій 
держави, розмір яких залежить від осо-
бливостей соціально-економічної системи 
відповідної країни з урахуванням її еволю-
ційного розвитку. Приміром, у вибірці країн 
ОЕСР частка податкових надходжень ко-
ливається від 16,23% у Мексиці до 45,78% 
у Швеції. У 1981–2016 рр. значення спів-
відношення податкових надходжень до 
валового внутрішнього продукту у країнах 
ОЕСР не набагато збільшилось – із 31,22% 
у 1981–1985 рр. до рівня 33,73% у 2011–
2016 рр., середнє значення наведеного 
показника становило 32,84%. Варто зазна-
чити, що протягом аналізованого періоду 
спостерігається субституція трендів зрос-
тання і зниження рівня оподаткування як 
в цілому для групи ОЕСР, так і для кожної 
окремо взятої країни, що обумовлено ци-
клічним розвитком економіки. 

Водночас стійка тенденція збільшення 
частки податкових надходжень у ВВП в ана-
лізованому періоді спостерігається у таких 
країнах, як Туреччина, приріст значень на-
веденого показника у 2011–2016 рр. порів-
няно з періодом 1981–1985 рр., становить 
16,16%, Греція – 11,93%, Італія – 11,14%, 
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Португалія – 9,22%, Іспанія – 8,05%, Пів-
денна Корея – 8,03%. У деяких інших краї-
нах ОЕСР (Фінляндія, Данія, Японія, Фран-
ція, Швейцарія, Австрія, Бельгія, Австралія) 
приріст значення показника питомої ваги 
податків у ВВП відбувався значно повіль-
ніше із урахуванням почергової зміни тен-
денцій його зростання і спаду. Стабільність 
значень вагового показника податкових 
надходжень у 1981–2016 рр. характери-
зує найрозвинутіші економіки світу – США 
та Німеччини. Певне зниження рівня опо-
даткування зафіксовано у Мексиці, Канаді, 
Швеції, Норвегії, Великобританії.

За допомогою використання методу 
регресії встановлено, що у країнах ОЕСР у 
1981–2016 рр. при збільшенні рівня оподат-
кування (tax revenues, % GDP) на 1 відсотко-
вий пункт, темп приросту реального валового 
внутрішнього продукту уповільнюється на 
0,08%. Таким чином, суттєвого деструктив-
ного впливу рівня оподаткування на еконо-
мічне зростання не виявлено. Мексика, США 
та Норвегія у вибірці країн мають відчутно 

різний рівень перерозподілу ВВП через по-
даткову систему. Водночас темпи економіч-
ного зростання для цих країн були приблизно 
однаковими – 2,50%, 2,69% та 2,44%. 

Враховуючи особливості структури опо-
даткування за економічними функціями вста-
новлено, що найбільш деструктивний вплив 
на темпи економічного зростання у країнах 
ОЕСР у досліджувані роки здійснюють по-
датки на капітал – при збільшенні показника 
співвідношення цих податків у ВВП на 1%, 
темпи росту реального ВВП уповільнюються 
на 0,46%. За умови збільшення частки подат-
ків на працю у ВВП на 1%, темпи росту еко-
номіки уповільнюються на 0,19%. Найбільш 
нейтральний вплив здійснюють податки на 
споживання, у разі збільшення їх частки у 
ВВП на 1%, темпи зростання реального ВВП 
уповільнюються на 0,03%. 

Розглянувши структуру оподаткування 
ОЕСР у розрізі основних податків (табл. 1), 
можна констатувати, що найвищу пито-
му вагу в загальній структурі податкових 
надходжень наразі займають обов’язкові 

Таблиця 1
Рівень та структура оподаткування у країнах ОЕСР*
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Податки, в тому числі: 31,8 100,0 33,3 100,0 33,1 100,0 33,6 100,0

 податок на доходи фізичних осіб 10,0 31,4 8,9 26,7 8,1 24,5 8,2 24,4

 податок на прибуток 2,4 7,5 2,7 8,1 3,1 9,4 2,8 8,3

 соціальні внески 7,4 23,3 8,5 25,5 8,6 26,0 9,0 26,8

 майнові податки 1,7 5,3 1,7 5,1 1,8 5,4 1,9 5,7

 універсальні податки на споживання 5,2 16,4 6,3 18,9 6,6 19,9 6,8 20,2

 специфічні податки на споживання 4,5 14,2 3,9 11,7 3,4 10,3 3,3 9,8

Інші 0,6 1,9 1,3 3,9 1,5 4,5 1,6 4,8

* Розраховано автором на основі [6].
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соціальні внески – 26,8%, далі слідують 
податок на доходи фізичних осіб – 24,4%, 
універсальні податки на споживання – 
20,2%, специфічні податки на споживання –  
9,8%, податок на прибуток – 8,3%, майнові 
податки – 5,7%, інші податки – 4,8%. Слід 
зазначити, що до податків на працю нале-
жать: податок на доходи фізичних осіб у 
частині, що сплачується із трудових дохо-
дів, податки на фонд заробітної плати (які 
не призначені на соціальне страхування й 
утримуються пропорційно фонду заробіт-
ної плати підприємства або у вигляді фіксо-
ваної суми з працівника), обов’язкові вне-
ски роботодавців і найманих працівників до 
фондів соціального страхування [5, с. 66].

У деяких країнах ОЕСР надходження 
від податку на доходи фізичних осіб не роз-
межовуються за джерелами доходів та не 
відображаються у фінансовій статистиці. З 
огляду на зазначене, у нашому досліджен-
ні будемо здійснювати аналіз фіскально-
го значення цього податку в цілому – без 
поділу на трудові доходи, доходи від ка-
піталу та виграш у лотерею тощо. Так, за 
період 1981–2016 рр. співвідношення по-
датку на доходи фізичних осіб до ВВП у 
країнах ОЕСР в середньому становило 
8,88%. Найвищі значення цього показника 
спостерігаються в аналізованому періоді у 
Данії – 24,04%, Швеції – 15,45%, Фінлян-
дії – 13,65%, Бельгії – 13,45%, Канаді –  
12,17%. Найнижчі значення зафіксовано 
у Чилі – 1,26%, Мексиці – 2,53%, Кореї – 
3,16%, Туреччині – 4,06%, Греції – 4,11%. 
Порівнюючи фіскальне значення податку 
на доходи фізичних осіб у 2011–2016 рр. із 
періодом 1981–1990 рр., слід констатува-
ти, що у країнах ОЕСР панують протилежні 
тенденції. На понад 1 в. п. частка цього по-
датку в ВВП зросла у Франції (+3,56 в. п.), 
Португалії (+2,96 в. п.), Греції (+2,48 в. п.), 
Італії (+2,43 в. п.), Данії (+1,87 в. п.), Іспанії 
(+1,75 в. п.), Кореї (+1,60 в. п.). Водночас ді-

аметральний тренд зафіксовано для Шве-
ції (–5,91 в. п.), Бельгії (–2,13 в. п.), Нідер-
ландах (–1,57 в. п.), Фінляндії (–1,45 в. п)., 
Австралії (–1,40 в. п.), Японії (–1,25 в. п.). 

Особливістю оподаткування доходів 
фізичних осіб у розвинутих країнах ОЕСР є 
застосування прогресивної шкали оподат-
кування, яка є механізмом забезпечення 
соціальної справедливості оподаткування. 
За умов поступового зростання економік 
згаданих країн, а отже, і реальних доходів 
населення, відбувалось поступове знижен-
ня прогресії оподаткування трудових дохо-
дів, зокрема у 1980–1990-х рр. У цей період 
максимальна ставка податку доволі суттє-
во (понад 15 в. п) була знижена у США, Ве-
ликобританії, Японії, Італії, Греції. Разом з 
тим, станом на 2017 р. гранична ставка по-
датку залишається доволі високою – її роз-
мір перевищує 50,0% – у Швеції – 57,1%, 
Данії – 55,8%, Бельгії – 53,2%, Нідерлан-
дах – 52,0%, Фінляндії – 51,4%, Франції – 
50,2%, Австрії – 50,0% [7]. Доцільно зазна-
чити, шо процес зниження максимальних 
ставок відбувався паралельно із підвищен-
ням рівня мінімальної заробітної плати та 
неоподатковуваного мінімуму. У розвину-
тих країнах наразі спостерігається значний 
розрив в оподаткуванні доходів населення 
у вигляді оплати праці. Наведений факт, з 
одного боку, стимулює людей із високим 
рівнем доходів контролювати бюджетні 
видатки задля підвищення ефективності 
їх здійснення, а з іншого – призводить до 
розвитку механізмів і форм мінімізації опо-
даткування, що іноді виявляється навіть у 
зміні юрисдикції введення підприємницької 
діяльності та виплати доходів. 

Фіскальна значимість соціальних вне-
сків у країнах ОЕСР поступово збільши-
лась із 7,36% ВВП у 1981–1990 рр. до 
8,91% ВВП у 2011–2016 рр. Тенденція її по-
силення спостерігалась у переважній біль-
шості країн цієї вибірки, за винятком Нідер-
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ландів (–2,59 в. п.), Швеції (–2,36 в. п.) та 
Франції (– 1,09 в. п.). Найбільший приріст 
показника питомої ваги соціальних вне-
сків у ВВП спостерігався у Кореї – 5,95 в. п, 
Туреччині – 5,09 в. п., Японії – 3,98 в. п., 
Фінляндії – 3,80 в. п. Поступове зростання 
частки соціальних внесків у ВВП зумовле-
не значним чином світовим демографічним 
трендом щодо старіння населення, що по-
требує додаткових коштів на виплату со-
ціальних гарантій із державних цільових 
фондів, а також проведення інституційних 
змін системи пенсійного забезпечення. У 
1981–2016 рр. найвищі значення вищез-
гаданого показника (понад 13%) зафіксо-
вано для Франції – 16,47%, Нідерландів – 
14,49%, Австрії – 14,48%, Бельгії – 14,14%, 
Німеччини – 13,92%, Італії – 13,01%. Аналіз 
структури надходжень соціальних внесків у 
розрізі джерел їх сплати (роботодавцями, 
найманими працівниками та самозайняти-
ми особами) свідчить, що у 1981–2016 рр. 
превалюють надходження соціальних від-
рахувань від роботодавців – їх частка у за-
гальній структурі становить 58,35%. Разом 
з тим зафіксовано низхідну тенденцію на-
веденого показника: якщо у 1981–1990 рр. 
його значення становило 60,47%, у 1991–
2000 рр. – 58,99%, 2001–2010 рр. – 57,28%, 
2011–2016 рр. – 55,68%. Водночас у ана-
лізованому часовому діапазоні відбулось 
збільшення питомої ваги соціальних вне-
сків, сплачених найнятими робітника-
ми в загальній структурі їх надходжень 
із 32,10% у 1981 – 1990 рр. до 35,29% у 
2011–2016 рр., а також питомої ваги со-
ціальних внесків сплачених самозайняти-
ми особами із 7,43% до 9,03% відповідно. 
Перерозподіл податкового навантаження 
у контексті зазначеного податку в розрізі 
груп його основних платників є індикатором 
адаптації системи оподаткування до більш 
ефективного рівня свого функціонування. 
Зниження податкового навантаження має 

опосередкований позитивний вплив на ді-
лову активність роботодавців та розвиток 
економіки у цілому.

До податків на капітал відносять по-
даток на прибуток підприємств, податок на 
доходи фізичних осіб в частині оподаткову-
ваних доходів від капіталу податок на дохід 
від приросту капіталу, податки на власність, 
податки на використання матеріальних ка-
пітальних активів, податки на виграш у ло-
терею й азартні ігри тощо. 

В аналізованому періоді чітко просте-
жується тренд до зниження ставки подат-
ку на прибуток, що обумовлено потребою 
формування більш сприятливих умов для 
розвитку підприємництва, створення при-
вабливого клімату для залучення іноземно-
го капіталу за умов зростаючої конкуренції 
на нього в глобалізованому світі. Цей тренд 
також є наслідком адаптації державної по-
даткової політики до потреб бізнесу, адже 
відтік капіталу за межі країни чи збільшен-
ня рівня тіньової економіки є небажаним 
сценарієм для розвинутих країн світу. Се-
реднє значення ставки податку на прибуток 
підприємств в країнах ОЕСР у 1981 р. ста-
новило 45,0%, а у 2017 р. – 25,2%, тобто 
ставку податку було знижено на 19,8 в. п, у 
тому числі в розрізі періодів 1981–1990 р. 
на 5,6 в. п, 1991–2000 рр. – 6,5 в. п., 2001–
2010 рр. – 6,2 в. п., 2011–2017 рр. – 1,5 в. п. 
У 1981–2017 рр. найбільше зниження став-
ки корпоративного податку було зафіксова-
но у Великобританії – на 33,0 в. п. до рів-
ня 19,0%, в Австрії – 30,0 в. п. до 25,0%, 
Німеччині – 29,8 в. п. до 32,0%, Канаді – 
24,2 в. п. до 26,7%, Японії – 24,0 в. п. до 
30,0%, Фінляндії і Нідерландах – 23,0 в. п. 
до 20,0% та 25,0%, відповідно [6].

Незважаючи на зниження податкової 
ставки (окрім Чилі) питома вага надходжень 
від податку на прибуток підприємств у ВВП 
зростала у більшості країн ОЕСР, що корелює 
з концептуальними положеннями теорії Арту-
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ра Лаффера. Так, у 2011–2016 рр., порівняно 
з 1981–1990 рр., зростання наведеного показ-
ника понад 1,0 в. п. зафіксовано у 6 країнах: 
Чилі – 2,37 в. п., Норвегії – 2,21 в. п., Австра-
лії – 1,75 в. п., Кореї – 1,50 в. п., Швейцарії – 
1,17 в. п., Бельгії – 1,04 в. п., у решті країнах 
збільшення фіскальної значимості податку 
супроводжувалось нижчими темпами. Спад 
значень співвідношення надходжень по-
датку до ВВП у вибірці країн спостерігався 
лише у Німеччині – 0,14 в. п., Нідерландах – 
0,32 в. п., Італії – 0,97 в. п., Великобританії – 
1,07 в. п., Японії – 2,21 в. п. У 1981–2016 рр. 
середнє значення частки цього податку в 
ВВП у країнах ОЕСР становить 2,76%, най-
нижчі значення спостерігаються у Туреч-
чині – 1,42%, Німеччині – 1,64%, Австрії –  
1,80%, Греції – 1,89%, а найвищі: у Норвегії –  
6,63%, Японії – 4,40%, Австралії – 4,43%. 

Важливе місце у податкових системах 
країн із розвинутою економікою належить 
майновим податкам (категорія 4000), яким 
відведено як фіскальне, так і регулююче 
значення. У 1981–2016 рр. середній по-
казник співвідношення надходжень від 
цих податків у ВВП в країнах ОЕСР ста-
новить 1,75%, в тому числі в розрізі періо-
дів: 1981–1990 рр. – 1,69%, 1991–2000 рр. 
– 1,74%, 2001–2010 рр. – 1,76%, 2011–
2016 рр. – 1,85%. Зазначене свідчить про 
відносну стабільність вагового показника 
щодо згаданої групи країн, але із повільною 
висхідною динамікою. Водночас у розрізі 
аналізованої вибірки зафіксовано діаме-
трально протилежні тенденції щодо зміни 
фіскального значення майнових податків. 
Приміром, найбільше збільшення “фіску” у 
періоді 2011–2016 рр., порівняно із 1981–
1990 рр., відбулось у Бельгії – 2,09 в. п., 
Греції – 2,02 в. п., Італії – 1,79 в. п., Фран-
ції – 1,51 в. п., Кореї – 1,20 в. п. Натомість, 
знизився цей показник у Австрії – 0,44 в. п., 
Швейцарії – 0,40 в. п., Данії – 0,23 в. п., 
Швеції і Великобританії – 0,2 в. п. 

Найвище середнє значення питомої 
ваги майнових податків у ВВП у 1981–
2016 рр. спостерігається у високорозвине-
них країнах світу: Великобританії – 3,78%, 
Канаді – 3,50%, Франції – 3,00%, США – 
2,90%, Японії – 2,70%. Натомість, найнижчі –  
у країнах із трансформаційною економі-
кою: Мексиці – 0,25%, Туреччині – 0,71%, 
Португалії – 0,88%. Крім того, звертає на 
себе увагу той факт, що у трьох Скандинав-
ських країнах (Норвегії, Фінляндії, Швеції), 
які характеризуються високим рівнем опо-
даткування та доходів населення, значення 
наведеного показника є значно нижчими за 
середнє значення по вибірці ОЕСР та від-
повідно становить 1,06%, 1,09% і 1,33%. Як 
правило, майнові податки зараховуються 
до місцевих бюджетів з огляду на ефектив-
ність місцевих органів влади у сфері регу-
лювання їх податкової бази й адміністру-
вання. Майнові податки (особливо в частині 
податку на нерухоме майно) мають суттє-
вий регулюючий потенціал інвестиційної 
активності економічних агентів. Використо-
вуючи інструменти пільгового оподаткуван-
ня, що стосується включення процентів за 
договорами іпотеки до податкового кредиту 
та регулювання ставки, здійснюється вплив 
на рішення інвесторів щодо вкладення ко-
штів у придбання нерухомості. 

Група податків на споживання (категорія 
5100) містить дві основні підгрупи – а) універ-
сальні податки на товари і послуги: податок 
на додану вартість, податки з продажу; б) по-
датки на специфічні товари і послуги, а саме: 
акцизний податок, ввізне і вивізне мито, в 
певних випадках – податки на специфічні по-
слуги (фінансові транзакції). Середнє значен-
ня показника питомої ваги податків на спожи-
вання у ВВП у країнах ОЕСР у 1981–2016 рр. 
становить 9,97%, в тому числі у розрізі 1981–
1990 рр. – 9,7%, 1991–2000 рр. – 10,2%, 
2001–2010 рр. – 10,0%, 2011–2016 рр. – 
10,1% (табл. 2). З-поміж вибірки країн високу 
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фіскальну значимість податків на споживання 
зафіксовано у Скандинавських країнах (Данія 
– 14,58% ВВП, Фінляндія – 13,25% ВВП, Нор-
вегія – 12,95% ВВП, Швеція – 11,62% ВВП), 
західноєвропейських країнах (Португалія –  
12,07% ВВП, Австрія – 11,49% ВВП, Франція –  
10,97% ВВП). Натомість у таких розвинутих 
країнах світу, як США, Японія та Швейцарія 
показник співвідношення надходжень від 
податків на споживання до ВВП є доволі не-
значним та, відповідно, становить 3,90%, 
4,07%, 5,05%. Порівнюючи 2016 р. із 1981 р., 
варто зазначити, що найбільше зростання 
показника частки цієї групи податків у ВВП 
зафіксовано в Туреччині – 7,34 в. п., Греції – 
4,02 в. п., Іспанії – 3,99 в. п., Італії – 3,4 в. п., 
Португалії – 2,96 в. п. У Кореї цей показник 
знизився на 3,22 в. п., у Норвегії – 3,02 в. п., 
Канаді – 1,98 в. п. 

Аналіз даних табл. 2 свідчить про по-
силення фіскальної значимості універсаль-
них податків на товари і послуги, зокрема 
податку на додану вартість (далі ПДВ). Так, 
середнє значення показника співвідношен-

ня надходжень цього податку до ВВП у 
країнах ОЕСР у 1981–1990 рр. становило 
4,3%, а у 2011–2016 рр. – 6,6%, тобто збіль-
шення склало 2,3 в. п.

Зазначене пояснюється активним за-
провадженням податку в багатьох країнах 
та поетапним збільшенням його ставок. 
Варто наголосити, що за сучасних умов роз-
витку податкових відносин адміністрування 
ПДВ здійснюється у всіх країнах ОЕСР, за 
винятком США. У 1981–2000 рр. податок 
був запроваджений у Туреччині (1985), Іс-
панії, Португалії (1986), Греції (1987), Япо-
нії (1989), Ісландії (1990), Канаді (1991), 
Фінляндії (1994), Швейцарії (1995), Слове-
нії (1999), Австралії (2000). За аналізова-
ний період, а для тих країн, що запровади-
ли податок після 1981 р., береться період 
порівняння – 2016 рік запровадження, най-
більше основна ставка податку збільши-
лась у таких країнах: Іспанія – 9 в. п., Італія, 
Туреччина – 8 в. п., Німеччина, Португалія, 
Мексика – 6 в. п., Великобританія, Греція, 
Норвегія, Данія, Бельгія – 5 в. п. У серед-

Таблиця 2
Фіскальна значимість податків на споживання у країнах ОЕСР*

1981–1990 1991–2000 2001–2010 2011–2016
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Податки на споживання, в тому числі: 9,7 100,0 10,2 100,0 10,0 100,0 10,1 100,0

універсальні податки на товари і послуги 5,2 53,6 6,3 61,8 6,6 66,0 6,8 67,3

 ПДВ 4,3 44,3 5,8 56,9 6,4 64,0 6,6 65,3

 податки з продажу 0,9 9,3 0,4 3,9 0,2 2,0 0,1 1,0

податки на специфічні товари і послуги 4,5 46,4 3,9 38,2 3,4 34,0 3,3 32,7

 акцизний податок 2,9 29,9 2,8 27,5 2,7 27,0 2,6 25,7

 ввізне мито 0,7 7,2 0,6 5,9 0,2 2,0 0,2 2,0

 вивізне мито 0,1 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

* Складено на основі [6].
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ньому в країнах ОЕСР у 1981–2016 рр. 
основна ставка ПДВ зросла на 3,1 в. п. з 
16,1 до 19,2%.

Справляння універсального акцизу в 
країнах ОЕСР характеризується наявніс-
тю спільних ознак, зокрема застосуванням 
диференційованих ставок ПДВ – основної 
та пониженої. Остання застосовується для 
оподаткування товарів і послуг, що мають 
а) важливе соціальне значення (фарма-
цевтична продукція, медичне обладнання, 
послуги охорони здоров’я, продукти харчу-
вання, водо- та енергопостачання); б) на-
лежність до комунального господарства 
(громадський транспорт, поштові послуги, 
плата за громадське телебачення); духо-
вне та культурне значення (благодійність, 
культура, спорт); а також певні території, 
які мають преференції у зв’язку із геогра-
фічним розташування (острови). Понижена 
ставка не застосовується лише у Чилі та 
Японії, а у багатьох країнах застосовують-
ся прогресивний підхід щодо встановлення 
понижених ставок (у випадку 3-х та більше 
ставок) залежно від груп товарів, зокрема: 
у Бельгії, Фінляндії, Франції, Ірландії, Італії, 
Норвегії, Люксембурзі, Швеції, Швейцарії.

Застосування диференційованих ставок 
ПДВ обумовлено природою універсального 
акцизу, який не враховує споживчих потреб і 
рівня матеріального стану населення, а також 
посиленням соціальної орієнтованості подат-
кової політики. У цих країнах спостерігається 
доволі високий рівень функціонування інсти-
тутів, ефективності діяльності фіскальних 
органів, механізму адміністрування податку. 
Такі фактори, незважаючи на збільшення 
адміністративних витрат на адміністрування 
ПДВ за умов використання понижених ставок 
податків, забезпечують його соціальну ефек-
тивність. Крім того, у певних випадках вико-
ристання пониженої ставки податку сприяє 
активізації ринку освітніх і соціокультурних 
послуг, ресурсозбереженню. 

Водночас, динаміка показника співвід-
ношення надходжень податків на специ-
фічні товари і послуги до ВВП у країнах 
ОЕСР має загальну тенденцію до зни-
ження із 4,5% у 1981–1990 рр. до 3,3% у 
2011–2016 рр. Значною мірою зменшення 
значень наведеного показника обумов-
лене суттєвим падінням фіскальної зна-
чимості мита (ввізного і вивізного), яке су-
марно знизилось на 0,6 в. п. із 0,8% ВВП у 
1981–1990 рр. до 0,2 в. п. у 2011–2016 рр. 
Найбільше зниження цього показника в 
аналізованому періоді зафіксовано у Чилі –  
1,88 в. п., Кореї – 1,58 в. п., Португалії –  
1,00 в. п., Греції – 0,79 в. п., Іспанії –  
0,75 в. п. Найбільш стабільними залиши-
лись значення вагового показника в Новій 
Зеландії +0,01 в. п., Японії – 0,05 в. п., США 
– 0,07 в. п. Основними причинами зазначе-
ного є трансформація моделі оподаткуван-
ня імпортних операцій, реалізація й актив-
на інтенсифікація політики вільної торгівлі, 
що суттєво вплинула на зниження ставок 
податку; розвиток інтеграційних процесів, 
що супроводжується повним або частко-
вим скасуванням мита (введення квот) у 
торгівлі з країнами, об’єднаними інтегра-
ційними зв’язками.

Надходження акцизного податку щодо 
ВВП у країнах ОЕСР є доволі стабільними, 
у 1981–1990 рр. становили 2,9%, у 2011–
2016 рр. – 2,6%. Загалом середнє значення 
наведеного показника за аналізований пе-
ріод 1981–2016 рр. становить 2,8%. Найви-
щі значення показника зафіксовані у Данії – 
4,81%, Фінляндії – 4,12%, Норвегії – 4,10%, 
Португалії – 3,72%, Греції – 3,33%, нато-
мість найнижчі у: США – 1,18%, Швейцарії –  
1,27%, Мексиці – 1,36%, Чилі – 1,60%. 
аголошуємо, що єдиної тенденції зміни 
фіскальної значимості акцизного податку 
серед поданих у вибірці країн не виявле-
но у таких державах, як Норвегія, Канада, 
Австралія, Великобританія, Швеція, США, 
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Японія, Фінляндія. За період 1981–2016 рр. 
відбулось зниження показника акцизу в ВВП 
більш як на 1 в. п. А у Туреччині, Греції, Італії 
та Мексиці цей показник мав обернену тен-
денцію та збільшився на понад 1 в. п. 

На відміну від універсального акцизу, як 
ПДВ, процес стягнення якого охоплює усі 
стадії вироблення доданої вартості, специ-
фічний акциз стягується лише один раз – на 
стадії виробництва підакцизного товару або 
ж у момент його імпорту, що значно знижує 
трансакційні витрати на його адмініструван-
ня. Особливістю і певною складністю адмі-
ністрування акцизного податку залишається 
встановлення “оптимальної” структури опо-
даткування в розрізі адвалорної та специ-
фічної ставки податку. Науково-практичні 
дискусії щодо цього питання мають місце і в 
сучасних умовах. Специфічна ставка податку 
дає змогу врахувати особливі характеристи-
ки підакцизного товару з метою забезпечення 
регулятивного впливу держави на його спо-
живання, а саме – зниження його обсягів. 
Класичними підакцизними товарами ще ба-
гато століть тому стали алкоголь та тютюнові 
вироби, які визнані такими, що чинять шкоду 
людському здоров’ю. Таким чином, встанов-
лення специфічної ставки податку дає змогу 
регулювати ціну найбільш шкідливих сег-
ментів підакцизних товарів для суспільних 
верств (міцні алкогольні та слабоалкогольні 
напої), або ж обмежувати споживання сига-
рет, не залежно від їх якості, що зумовлено 
сортом тютюну та технічних характеристик 
фільтру. Адвалорна ставка податку є стійкою 
до коливань індексу споживчих цін, на відмі-
ну від специфічної, яка потребує постійного 
перегляду або застосування формульного 
підходу. Доцільно зазначити, що кожна краї-
на має самостійно визначити структуру опо-
даткування підакцизних товарів, яка забез-
печила б стійкі надходження до бюджету та 
зниження обсягів споживання підакцизних 
товарів. Універсальними підакцизними това-

рами, окрім алкогольних напоїв і тютюнових 
виробів, у країнах ОЕСР є паливо, електро-
енергія, автомобілі. 

Однією із важливих тенденцій розви-
тку оподаткування у країнах із розвинутою і 
трансформаційною економікою є уніфікація 
законодавства у сфері справляння податків 
і зборів, особливо це стосується категорії 
податків на споживання. Гармонізація пра-
вил оподаткування широко застосовується 
у Європейському Союзі, а також в країнах, 
які підписали Угоду про асоціацію з цим по-
літико-економічним об’єднанням. Члени ЄС 
акцептували положення Energy Taxation 
Directive 2003/96/ЕC стосовно мінімального 
рівня оподаткування палива – нафтопро-
дуктів, вугілля, газу та споживання елек-
троенергії. Разом з тим, Директивою нада-
но можливість варіативного комбінування 
структури оподаткування палива за рахунок 
акцизного, енергетичного й екологічного по-
датку. В контексті оподаткування тютюнових 
виробів Директивою 2011/64/ЕС визначено 
граничний рівень мінімального акцизного 
зобов’язання (90 євро для 1000 сигарет), а 
також мінімально допустимий ваговий коефі-
цієнт податку у середньозваженій роздрібній 
ціні сигарет (60%). Регулювання акцизного 
податку на алкогольні вироби здійснюєть-
ся на базі двох нормативно-правових актів. 
Так, Директивою 92/83/ЕЕС визначено базу 
оподаткування, встановлено гармонізовану 
структуру акцизного податку на відповід-
ний вид продукції. Водночас, Директивою 
92/84/ЕЕС запроваджено мінімальний рі-
вень податкових ставок для кожної групи 
алкогольних виробів, а також передбачено 
можливості застосування понижених ставок 
акцизного податку для визначених островів 
Греції, регіонів Італії та Португалії.

Висновки. Податкова політика є адап-
тивним механізмом регулювання еконо-
мічного розвитку країни, в контексті про-
веденого дослідження розглянуто вплив 
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податкового навантаження і структури опо-
даткування на темпи зростання реального 
валового внутрішнього продукту в країнах 
ОЕСР у довгостроковій ретроспективі. Про-
тягом 1981–2016 рр. зафіксовано субститу-
цію трендів зростання і зниження податко-
вого навантаження як в цілому для групи 
ОЕСР, так і кожної окремо взятої країни, 
що обумовлено циклічним розвитком еко-
номіки. Однак суттєве зростання рівня опо-
даткування спостерігалось у країнах PIGS, 
які найбільше потерпіли від Великої рецесії 
кінця 2000-х рр., та країн, які демонструва-
ли протягом кількох десятиліть високі темпи 
розвитку економіки і структурно її модер-
нізували (Південна Корея, Туреччина). За 
допомогою використання методів еконо-
мічної регресії встановлено, що значного 
деструктивного впливу на економіку фактор 
збільшення рівня податкового навантажен-
ня не чинить. Водночас, в розрізі структури 
оподаткування негативний вплив на темпи 
росту реального ВВП здійснюють податки 
на капітал, далі слідують податки на працю, 
нейтральними є податки на споживання.

З огляду на зазначене, в країнах ОЕСР 
реалізуються системні заходи щодо знижен-
ня ставки податку на прибуток, що обумов-
лено потребою формування більш сприят-
ливих умов для розвитку підприємництва, 
створення привабливого клімату для залу-
чення іноземного капіталу за умови зроста-
ючої конкуренції на нього в глобалізованому 
світі. Незважаючи на зниження податкової 
ставки, питома вага надходжень від податку 
на прибуток підприємств у ВВП зростала у 
більшості країн ОЕСР. Особливістю адміні-
стрування податків на працю у розвинутих 
країнах є застосування прогресивної шкали 
оподаткування податком на доходи фізичних 
осіб. Наведений факт, з одного боку, стиму-
лює людей із високим рівнем доходів контро-
лювати бюджетні видатки задля підвищення 
ефективності їх здійснення, а з іншого – зу-

мовлює розвиток механізмів і форм мінімі-
зації оподаткування. Як наслідок – протягом 
останніх десятиліть відбулось зниження мак-
симальних ставок оподаткування податку. 

Стосовно універсальних податків на 
споживання зафіксовано використання ди-
ференційованих ставок, а також поступове 
зростання їх розмірів, що відображається 
на збільшенні фіскальної значимості подат-
ків. Динаміка вагових показників специфіч-
них акцизів має низхідну тенденцію. Осно-
вними причинами цього є трансформація 
моделі оподаткування імпортних операцій, 
реалізація й активна інтенсифікація полі-
тики вільної торгівлі, що суттєво вплинула 
на зниження ставок податку; розвиток ін-
теграційних процесів, що супроводжується 
повним або частковим скасуванням мита 
в торгівлі з країнами, об’єднаними інтегра-
ційними зв’язками. Важливою тенденцією 
розвитку оподаткування у країнах із розви-
нутою і трансформаційною економікою є 
уніфікація законодавства у сфері справлян-
ня податків і зборів, посилення ролі надна-
ціонального податкового регулювання. 
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