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Аналіз впливу соціально‐психологічних факторів на динаміку поведінки платників
податків
У статті основну увагу приділено проблемі «тінізації» економіки України в період кризи. Було
проаналізовано теоретичні підходи до визначення функцій податків та факторів впливу на реальні
податкові надходження. Було проведене наукове дослідження для визначення явних чи
прихованих мотивів поведінки платників податків, які лежать в основі підходів до формування
механізму оподаткування та податкової політики держави. Таким чином, автори роблять спробу
визначити причини повної залежності поведінки кожного індивідуального платника податків від
особистого раціонального вибору, бажання отримати максимальну вигоду, а не від вибору
поведінки інших податкових агентів та впливу індивідуальних платників податків один на одного.
Результати дослідження свідчать про те, що зниження трансакційних витрат у формальному
секторі економіки та створення умов, що перешкоджають незаконному проведенню трансакцій, не
є достатніми умовами для запровадження формальних правил оподаткування.
Ключові слова: тіньова економіка, податкові надходження, система оподаткування, механізм
оподаткування, прогнозування податкових надходжень.
Класифікація JEL: E26, E27.
Стаття знаходиться у відкритому доступі і може розповсюджуватися на умовах ліцензії Creative
Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license, що дозволяє повторне використання,
розповсюдження та відтворення, забороняє використання матеріалів у комерційних цілях та
вимагає наявності відповідного посилання на оригінальну версію статті.
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Анализ влияния социально‐психологических факторов на динамику поведения
налогоплательщиков
В статье основное внимание уделено проблеме «тенизации» экономики Украины в период
кризиса. Были проанализированы теоретичные подходы к определению функций налогов и
факторов влияния на реальные налоговые поступления. Было проведено научное исследование
для определения явных или скрытых мотивов поведения налогоплательщиков, лежащих в основе
подходов к формированию механизма налогообложения и налоговой политики государства. Таким
образом, авторы делают попытку определить причины полной зависимости поведения каждого
индивидуального налогоплательщика от личного рационального выбора, желания получить
максимальную выгоду, а не от выбора поведения других налоговых агентов и влияния
индивидуальных налогоплательщиков друг на друга. Результаты исследования свидетельствуют о
том, что снижения трансакционных расходов в формальном секторе экономики и создание
условий, препятствующих незаконному проведению трансакций, не являются достаточными
условиями для внедрения формальных правил налогообложения.
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Классификация JEL: E26, E27.
Статья находится в открытом доступе и может распространяться на условиях лицензии Creative
Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license, что позволяет повторное использование,
распространение и воспроизведение, запрещает использование материалов в коммерческих целях и
требует присутствия соответствующей ссылки на оригинальную версию статьи.

