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АНОТАЦІЯ 

 

Акулова Г. В. Моделювання поведінки економічних агентів в умовах 

податкової конкуренції. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

за спеціальністю 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні 

технології в економіці» (05 – Соціальні та поведінкові науки). – Харківський 

національний університет імені В. Н. Каразіна, Вищий навчальний заклад 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»; Полтава, 2019. 

У дисертаційній роботі здійснено постановку та запропоновано 

вирішення нової актуальної для економіки України проблеми моделювання 

поведінки економічних агентів в умовах податкової конкуренції. 

Інформаційну базу дослідження становлять законодавчі та нормативні 

документи, що регулюють оподаткування в Україні, а також міжнародні 

податкові відносини; дані Державної служби статистики України, НБУ, 

Міністерства фінансів та Національного банку Польщі; дані дослідницьких та 

інформаційно-аналітичних організацій, зокрема, ОЕСР, ВЕФ, Всесвітнього 

Банку, KPMG. Дисертаційна робота виконана із застосуванням комп’ютерних 

технологій, а саме, мультиагентної платформи, розробленої автором у 

середовищі MS Visual Studio 2015 із використанням мови розробки Visual 

Basic; мультиагентної платформи NetLogo; системи обробки результатів 

реалізацій моделі, розробленої автором у середовищі Lazarus із використанням 

мови розробки Object Pascal. 

Розроблена мультиагентна концепція моделювання поведінки 

економічних агентів в умовах податкової конкуренції заснована на 

припущеннях стосовно поведінки агентів з економічної і податкової точок 

зору, а також юрисдикцій, які залучають до себе носіїв ресурсів праці і 

капіталу за допомогою податкового регулювання, та структури суспільних 

благ 3-х типів:  
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1) ті, які орієнтуються на покращення умов ведення та ефективності 

бізнесу; 

2) ті, які сприяють підвищенню віддачі від трудових ресурсів; 

3) ті, які направлені на покращення загальних умов життя в юрисдикції. 

Обґрунтовано можливість прогнозування наслідків і сприяння 

посиленню конкурентних переваг юрисдикції у сфері оподаткування. 

Проаналізовано існуючі дефініції та властивості поведінки економічних 

агентів, яка розкриває процес взаємодії із зовнішнім середовищем. Зроблено 

висновок, що теоретична модель економічного агента модифікується на основі 

методологічної платформи поведінкової економіки з приводу врахування 

таких особливостей: опортунізм, обмежена раціональність та інерційність. 

Розроблено мультиагентну модель поведінки економічних агентів, яка 

враховує механізм податкової конкуренції і дозволяє досліджувати та 

оцінювати вплив параметрів податкової політики, поведінкових факторів та 

структури суспільних благ на показники добробуту агентів та юрисдикцій. У 

моделі враховано взаємозв’язок процесів сплати податків, податкового 

контролю ухилення від оподаткування та міграції агентів. Обґрунтовано 

можливість вибору найбільш ефективних засобів державної політики стосовно 

конкуренції у податковій сфері за мобільні виробничі ресурси. 

Удосконалено методичну основу моделювання міграції економічних 

агентів, які діють у конкурентному податковому середовищі. Передбачено 

можливість застосування критерію прийняття агентом рішення щодо зміни 

юрисдикції на основі даних щодо його заощаджень. Кількісно оцінено 

взаємозв’язок міграційних процесів та показників добробуту. 

Набув подальшого розвитку мультиагентний підхід до моделювання 

імовірнісного механізму податкового контролю економічних агентів. 

Використано випадкові величини перевірки якості відповідно до заданих 

параметрів розподілу. Передбачено можливість зміни поведінки агентів у 

випадку розкриття податкового порушення. Обґрунтовано рішення щодо 

оптимізації витрат з податкового контролю. 
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Набув подальшого розвитку підхід до моделювання впливу ухилення 

економічних агентів від оподаткування на доходи. Враховано залежність 

продуктивності виробничих факторів від суспільних благ, які фінансуються 

бюджетом, з метою оптимізації діяльності податкової системи країни. 

Розроблено такі прототипні моделі під час побудови мультиагентної 

моделі поведінки економічних агентів: модель міграції агентів (модель було 

реалізовано на основі задачі щодо асиметричного випадкового блукання на 

напівпрямій з поглинаючим бар’єром); модель споживання та заощаджень 

агентів (у даній моделі передбачено інвестування в активи з випадковим і 

фіксованим процентом (безризиковий дохід)); модель податкової поведінки 

агента і юрисдикції (дана модель ґрунтується на припущеннях щодо гнучкої 

схильності агента ухилятися від оподаткування, включає різні конкурентні 

стратегії юрисдикцій, які зосереджені на пониженні з часом ставок податків на 

працю та капітал до мінімально можливих (стратегія «bottom»), підвищення 

ставок оподаткування до максимально припустимого рівня значень (стратегія 

«top»), спрямування податкових ставок до середнього серед юрисдикцій рівня 

(стратегія «harmony»). 

З метою аналізу впливу параметрів податкової політики та суспільного 

сектору економіки на показники добробуту здійснено комп'ютерну реалізацію 

мультиагентної моделі податкової поведінки та проведено серію 

експериментів за допомогою розробленої моделі, виконано апробацію моделі 

на прикладі її параметризації за даними України. 

Було проведено експерименти з метою оцінки впливу зміни параметрів 

на показники добробуту і міграції агентів. Було розглянуто показники 

індивідуального добробуту, тобто добробуту агента, та суспільного, тобто 

добробуту юрисдикції. Напрямки проведення експериментів обумовлено 

спрямуванням на вирішення актуальних задач, що мають важливе теоретичне 

практичне значення. Проведено такі експерименти: 1) експерименти щодо 

зміни параметрів, тобто податкові ставки на прибуток за різними факторами 

виробництва; 2) експерименти щодо зміни параметрів, тобто стосовно 
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структури розподілу суспільних благ; 3) експерименти щодо параметрів, які 

впливають на податкову поведінку економічних агентів. 

Для моделювання поведінки економічних агентів в мультиагентній 

концепції передбачено припущення щодо схильності агентів до ухилення від 

сплати податків та схильності до міграції. Схильність до ухилення від 

оподаткування залежить від «пам’яті» агентів про результати податкового 

контролю у минулому та задоволеністю агента умовами юрисдикції. 

Схильність агента до міграції залежить від рівня добробуту, який визначається 

його накопиченнями та змінюється під впливом випадкових факторів. 

Розроблена мультиагентна модель поведінки економічних агентів, які 

діють у конкурентному податковому середовищі, для моделювання 

взаємопов’язаних процесів діяльності податкової конкуренції юрисдикцій та 

економічних агентів, яка містить шість змістовних блоків і блок технічних 

функцій для виконання службової ролі у змістовних блоках, а саме: 

формування доходів агентів; формування податкових зобов’язань і доходів 

юрисдикції; споживання і накопичення агентів; суспільні блага; податковий 

контроль; міграція агентів. 

Модель було налаштовано для 2-х юрисдикцій з метою аналізу наслідків 

податкової політики на економічні і міграційні тенденції в умовах 

конкурентного податкового середовища. Проведено експерименти зі зміни 

податкових ставок та зміни структури суспільних благ на основі даних цих 

країн. Отримано результати, які показали, що маніпулювання лише 

оподаткуванням капіталу не призводить до значного покращення тенденцій 

міграції і притоку капіталу в Україну. 

Обґрунтовано, що комбінована зміна параметрів дає змогу значно 

покращити конкурентоздатність юрисдикції, яка моделює економічне 

середовище України. Комбінованою зміною параметрів визначено одночасне 

зниження податкового навантаження на капітал та зміну структури суспільних 

благ на користь таких, які збільшують віддачу від факторів виробництва. 
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Також визначено, що поєднання параметрів покращує добробут усіх типів 

економічних агентів, що діють в межах юрисдикції. 

Результати дослідження можуть бути використані з метою формування 

податкових стратегій податкових юрисдикцій за умови конкуренції за 

мобільні економічні ресурси. Результати також можуть бути використані для 

податкового планування суб’єкта господарювання з метою зменшення 

трансакційних витрат через оптимізацію зовнішньоекономічної діяльності. 

Результати дисертаційної роботи знайшли практичне застосування в 

роботі Управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів 

Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради, а 

також у діяльності підприємств: торгівельної мережі ТОВ «Укр-Трейд» та 

розробника програмних продуктів – компанії ТОВ «ГЕЙМЛОФТ». 

Ключові слова: моделювання, податкова конкуренція, поведінка 

економічних агентів, мультиагентна модель. 

 

SUMMARY 

Akulova G. V. Modeling of the behavior of economic agents under conditions 

of tax competition. – Qualifying science paper on the rights of the manuscript. 

Thesis for the candidate degree in Economics, specialty 08.00.11 

«Mathematical Methods, Models and Information Technologies in Economics» 

(05 Social and behavioural sciences). – V. N. Karazin Kharkiv National University, 

Higher Educational Establishment of Ukoopspilka «Poltava University of 

Economics and Trade»; Poltava, 2019. 

A novel solution to the important problem for the Ukraine’s economy of the 

modelling of behaviour of economic agents under conditions of tax competition is 

proposed in the thesis. 

The information base of the study consists of legislative and regulatory 

documents regulating taxation in Ukraine, as well as international tax relations; data 

from the State Statistics Service of Ukraine, the NBU, the Ministry of Finance and 

the National Bank of Poland; data from research and informational and analytical 
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organizations, in particular OECD, WEF, World Bank, KPMG. The dissertation is 

executed with the use of computer technologies, namely, the multiagent platform, 

developed by the author in the MS Visual Studio 2015 environment using Visual 

Basic development language; multiagent platform NetLogo; the system for 

processing the results of a model, developed by the author in the Lazarus 

environment using the Object Pascal development language. 

The multiagent concept of modelling the behaviour of economic agents under 

tax competition has been developed based on assumptions about the behaviour of 

agents from the economic and tax point of view, as well as jurisdictions that involve 

the bearers of labour and capital resources through tax regulation, and the structure 

of public goods of the 3 types: 

1) those ones that focus on improving the business environment and efficiency; 

2) those ones that contribute to increasing the impact of labour resources; 

3) those ones that are aimed at improving the general living conditions in the 

jurisdiction. 

The possibility of forecasting the consequences and promoting the 

strengthening of competitive advantages of jurisdiction in the field of taxation is 

substantiated. 

The existing definitions and properties of the behaviour of economic agents, 

which reveals the process of interaction with the external environment, are analysed. 

It is concluded that the theoretical model of the economic agent is modified because 

of the methodological platform of the behavioural economy regarding the following 

features: opportunism, limited rationality and inertia. 

The multiagent model of behaviour of economic agents and jurisdictions that 

takes into account the mechanism of tax competition and allows studying the 

influence of tax policy parameters, behavioural factors and structure of public goods 

on welfare indicators of jurisdictions is developed.  

The model takes into account the interrelation of tax payment processes, tax 

evasion and tax evasion control and agents migration. The possibility of choosing 
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the most effective means of the state policy concerning competition in the tax sphere 

for mobile manufacturing resources is substantiated. 

The methodical basis for modelling the migration of economic agents operating 

in a competitive tax environment has been improved. The possibility of applying the 

criterion of the agent's decision to change the jurisdiction based on data on its savings 

is envisaged. The interrelation of migration processes and the indicators of well-

being is estimated quantitatively. 

The multiagent approach to the modelling of the probabilistic mechanism of 

tax control of economic agents has been further developed. Random values of 

quality check according to the given distribution parameters are used. The change of 

the behaviour of agents in case of disclosure of a tax breach is envisaged. The 

decision on optimization of expenditures on tax control is substantiated. 

The approach to the modelling of the impact of evading economic agents from 

taxation on income has been further developed. The dependence of the productivity 

factors of production factors on public goods financed by the budget is taken into 

account, in order to optimize the activity of the tax system of the country. 

The next prototype models were developed during the development of the 

multiagent model of the behaviour of the economic agents: agents migration model 

(the model was implemented based on the problem of asymmetric random walk on 

half-straight from absorbing barrier); model of consumption and savings of agents 

(this model involves investing in assets with a random and a fixed interest (risk free 

income)); agent and jurisdiction tax behaviour model (the model is based on 

assumptions about flexible disposition of agent to evade taxation, including various 

competitive strategies of jurisdictions that focus on lowering eventually tax rates on 

labour and capital to the minimum possible (strategy «bottom»), rate hikes taxes to 

the maximum allowable level values (strategy «top»), the direction of tax rates 

among jurisdictions to medium level (strategy «harmony»). 

In order to analyse the impact of tax policy and public sector parameters on 

welfare indicators, a computer realization of the multiagent model of tax behaviour 

was carried out and a series of experiments was carried out with the help of the 
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developed model, testing of the model was carried out on an example of its 

parametrization according to the data of Ukraine. 

Experiments were conducted to assess the impact of changing parameters on 

welfare indicators and migration of agents. The indicators of individual well-being, 

that is, the welfare of the agent, and of the public, that is, the welfare of the 

jurisdiction, were considered. The directions of conducting experiments are because 

of the orientation to the solution of actual problems of important theoretical practical 

significance. The following experiments were performed: 1) experiments on 

changing parameters, that is, tax rates on profits for different factors of production; 

2) experiments on changing parameters, that is, in relation to the structure of the 

distribution of public goods; 3) experiments on the parameters that influence the tax 

behaviour of economic agents. 

To simulate the behaviour of economic agents in the multiagent concept, there 

are assumptions about agents' inclination to avoid taxes and inclination to migrate. 

The tendency to avoid taxing depends on the "memory" of agents about the results 

of tax control in the past and the agent's satisfaction with the terms of jurisdiction. 

The agent's inclination for migration depends on the level of well-being, which is 

determined by its accumulation and varies under the influence of random factors. 

The multiagent model of behaviour of economic agents operating in a 

competitive tax environment is developed for modelling the interconnected 

processes of tax competition of jurisdictions and economic agents, which contains 

six content blocks and a block of technical functions for the performance of the role 

in content blocks, namely: agents income generation; formation of tax liabilities and 

income of jurisdiction; consumption and accumulation of agents; public goods; tax 

control; migration of agents. 

The model has been configured for 2 jurisdictions to analyse the implications 

of tax policy on economic and migration trends in a competitive tax environment. 

Experiments on changing tax rates and changing the structure of public goods based 

on data from these countries have been carried out. The results that showed that 
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manipulating only taxation of capital does not lead to a significant improvement of 

migration trends and the inflow of capital to Ukraine have been obtained. 

It is substantiated that the combined change of parameters makes it possible to 

significantly improve the competitiveness of the jurisdiction simulating the 

economic environment of Ukraine. The combined change of parameters is 

determined by the simultaneous reduction of the tax burden on capital and the 

change in the structure of public goods in favour of those that increase the return on 

the factors of production. It is also determined that a combination of parameters 

improves the welfare of all types of economic agents operating within the 

jurisdiction. 

The results of the study can be used to formulate tax strategies for tax 

jurisdictions, subject to competition for mobile economic resources. The results can 

also be used for tax planning of an entity to reduce transaction costs through the 

optimization of foreign economic activity. 

The results of the dissertation work had a practical application by the Office of 

Innovation Development and Image Projects of the Department of Family, Youth 

and Sports of the Kharkiv City Council, as well as in the activities of enterprises: the 

trading network of LLC Ukr-Trade and the developer of software products – the 

company LLC “Gameloft”. 

Key words: modelling, tax competition, behaviour of economic agents, 

multiagent model. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Поведінка економічних агентів є комплексним 

феноменом, складність якого збільшується через інтеграційні процеси, які 

охоплюють усі сфери економічного життя, у тому числі оподаткування, де 

набувають актуальності нові форми суперечливості економічних відносин. 

Найбільш гострим та важливим з них є податкова конкуренція. Податкова 

конкуренція знаходить прояв у відносинах між країнами, а також іншими 

організаціями, що мають право податкової юрисдикції (територіальні громади 

і місцеві органи самоврядування), й означає їх суперництво за залучення 

економічних ресурсів, у першу чергу мобільних факторів виробництва, 

інструментами податкової політики. 

Необхідність вирішення комплексу проблем, пов’язаних із податковою 

конкуренцією, висуває на перший план дослідження поведінки економічних 

агентів-власників факторів виробництва: фізичних і юридичних осіб, що 

здійснюють економічну діяльність та приймають рішення щодо зміни 

податкової юрисдикції громадянства та бізнесу. Використання економіко-

математичного моделювання в поєднанні з актуальними інформаційними 

технологіями є ефективним інструментом обґрунтування податкової політики 

юрисдикцій з урахуванням особливостей поведінки економічних агентів в 

умовах податкової конкуренції. 

Методологічну основу дослідження склали наукові праці провідних 

вітчизняних та зарубіжних вчених. Теоретико-методологічним засадам 

моделювання податкової політики та поведінки економічних агентів 

присвячені роботи В. Вишневського, А. Матвійчука, А. Сандмо, 

Т. Меркулової, І. Лук’яненко, Г. Саймона, О. Вільямсона, Д. Канемана, 

А. Тверські, К. Удачиної та інших. Вагомий внесок у дослідження аспектів 

податкової конкуренції і фіскальної федералізації внесли наукові праці 

Ч. Тибу, Д. Мітчела, І. Педь, А. Лібмана, Дж. Вільсона та інших. Проблемам 

розробки методів моделювання, прогнозування й управління в складних 
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економічних системах присвячено праці Ю. Лисенка, В. Вітлінського, 

Т. Клебанової, О. Пушкаря, М. Скрипниченко, В. Заруби, І. Семенчі, 

О. Черняка, М. Рогози та ін. Актуальні аспекти мультиагентної концепції 

моделювання висвітлено в роботах Н. Гілберта, Ч. Макала, Л. Хемілл, 

М. Галлегаті, С. Рейлсбека, В. Грімма. 

Утім, незважаючи на чисельні дослідження у напряму моделювання 

різних аспектів поведінки економічних агентів, задачу розробки моделей, які 

поєднують їх поведінку та податкову конкуренцію країн або організацій, що 

мають податкову юрисдикцію досліджено недостатньо. Тому моделювання 

поведінки економічних агентів в умовах податкової конкуренції є актуальним 

науковим завданням, вирішення якого має велике значення для соціально-

економічного розвитку України, що і визначило тему дисертаційної роботи, її 

мету і завдання. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт 

кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки Харківського 

національного університету імені. В. Н. Каразіна за темами: «Застосування 

еволюційного підходу в моделюванні інформаційної економіки» (номер 

державної реєстрації 0110U000590), у межах якої автором було проведено 

порівняльний аналіз моделей поведінки економічних агентів; обґрунтовано 

припущення мультиагентного підходу до моделювання поведінки 

економічних агентів в умовах податкової конкуренції; «Моделювання 

інноваційного розвитку з використанням біхевіористичного підходу» (номер 

державної реєстрації 0113U001402), у межах якої розроблено мультиагентну 

модель поведінки економічних агентів в умовах податкової конкуренції. 

Мета й завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

розробка моделей поведінки економічних агентів в умовах податкової 

конкуренції із застосуванням мультиагентного підходу для аналізу та оцінки 

її наслідків, що надасть можливість підвищити економічну ефективність 

використання інструментів податкової політики. 
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Для досягнення цієї мети було поставлено та вирішено такі завдання: 

- досліджено особливість поведінки економічних агентів в умовах 

податкової конкуренції; 

- проаналізовано підходи до моделювання поведінки економічних 

агентів в умовах податкової конкуренції; 

- розроблено концепцію мультиагентного моделювання поведінки 

економічних агентів в умовах податкової конкуренції; 

- розроблено моделі впливу оподаткування на поведінку економічних 

агентів, які охоплюють сферу розподілу доходів, міграції і ухилення від 

оподаткування; 

- розроблено мультиагентну модель поведінки економічних агентів в 

умовах податкової конкуренції; 

- проведено серію експериментів за допомогою мультиагентної моделі 

поведінки економічних агентів в умовах податкової конкуренції з метою 

аналізу впливу параметрів податкової політики та суспільного сектору 

економіки на показники добробуту економічних агентів; 

- проведено апробацію розробленої концепції мультиагентного 

моделювання поведінки економічних агентів в умовах податкової конкуренції 

на прикладі України. 

Об’єктом дослідження є процеси формування поведінки економічних 

агентів в умовах податкової конкуренції. 

Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади, методи 

моделювання і моделі поведінки економічних агентів в умовах податкової 

конкуренції. 

Методи дослідження. Методологічною та теоретичною базою 

дисертації стали положення поведінкової економіки, теорії суспільних благ, 

математичного та мультиагентного моделювання економічних процесів, 

результати досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених, що присвячені 

різним аспектам поведінки економічних агентів та податковій конкуренції. 
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Для досягнення поставленої мети та вирішення поставлених у 

дисертаційної роботі завдань були використані загальнонаукові та спеціальні 

методи дослідження. Методи абстрагування, порівняння та синтезу, 

слідування від простого до ускладненого застосовано для аналізу понять 

поведінки економічних агентів, її податкової складової та податкової 

конкуренції, розкриття їх змісту (п. 1.1); формалізації концепції моделювання. 

При розробці мультиагентної моделі використовувалися методи 

мультиагентного моделювання, статистичні методи, методи комп’ютерного 

моделювання (п. 2.1–2.3). Методи валідації та верифікації застосовувалися при 

перевірці коректності роботи моделей (п. 3.1). При параметризації та 

проведенні експериментів з моделлю застосовувались методи комп’ютерного 

експерименту і статистичної обробки результатів (п. 3.2–3.3). Методи 

логічного та економічного аналізу використовувалися при співставленні та 

інтерпретації результатів експериментів (п. 3.3). 

Інформаційну базу дослідження становлять законодавчі та нормативні 

документи, що регулюють оподаткування в Україні, а також міжнародні 

податкові відносини; дані Державної служби статистики України, НБУ; 

Міністерства фінансів та Національного банку Польщі; дані дослідницьких та 

інформаційно-аналітичних організацій, зокрема, ОЕСР, ВЕФ, Всесвітнього 

Банку, KPMG. Дисертаційна робота виконана із застосуванням комп’ютерних 

технологій, а саме, мультиагентна платформа, розроблена автором у 

середовищі MS Visual Studio 2015 із використанням мови розробки Visual 

Basic; мультиагентна платформа NetLogo; система обробки результатів 

реалізацій моделі, розроблена автором у середовищі Lazarus із використанням 

мови розробки Object Pascal. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у вирішенні 

важливого для розвитку економіки України наукового завдання розробки 

мультиагентного підходу до моделювання поведінки економічних агентів, 

діючих у конкурентному податковому середовищі, що забезпечує оптимізацію 

оподаткування праці та капіталу – основних мобільних факторів виробництва, 
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які є предметом податкової конкуренції. Основні результати дослідження, що 

мають суттєву наукову новизну, полягають у такому: 

уперше: 

- розроблено концепцію мультиагентного моделювання поведінки 

економічних агентів в умовах податкової конкуренції, яка базується на 

теоретичних положеннях поведінкової економіки, теорії суспільних благ, 

моделях поведінки та податкової конкуренції, інструментарії мультиагентного 

моделювання і пов’язує поведінку економічних агентів із процесом 

конкуренції юрисдикцій за мобільні фактори виробництва засобами 

податкової політики, що дозволяє прогнозувати її наслідки і сприяє 

підвищенню конкурентних переваг країни (юрисдикції) з точки зору 

оподаткування; 

- розроблено мультиагентну модель поведінки економічних агентів в 

умовах податкової конкуренції, яка відображає взаємопов’язані процеси 

сплати податків, ухилення від оподаткування, податкового контролю і міграції 

агентів, що дозволяє оцінювати вплив параметрів податкової політики, 

структури фінансування суспільних благ та поведінкових факторів на 

показники добробуту економічних агентів та обирати найбільш ефективні 

засоби державної політики щодо податкової конкуренції за мобільні 

виробничі ресурси; 

удосконалено: 

- методичне забезпечення моделювання міграції економічних агентів в 

умовах податкової конкуренції, яке, на відміну від існуючих, передбачає 

формування критерію прийняття агентом рішення про зміну юрисдикції на 

підставі показників його заощаджень, і таким чином пов’язує міграційні 

процеси з показниками добробуту, що надає можливість кількісно оцінити цей 

взаємозв’язок; 

набули подальшого розвитку: 

- мультиагентний підхід до моделювання імовірнісного механізму 

податкового контролю економічних агентів, який заснований на використанні 
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випадкових величин перевірки і якості контролю із заданими параметрами 

розподілу і передбачає зміну податкової поведінки агентів після розкриття 

порушення, що дозволяє обґрунтовувати рішення стосовно оптимізації витрат 

на податковий контроль. 

- підхід до моделювання впливу ухилення економічних агентів від 

оподаткування на доходи, у якому враховуються залежності продуктивності 

факторів виробництва від суспільних благ, що надаються бюджетом, що надає 

можливість оптимізувати діяльність податкової системи країни. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у розробці 

методологічного та модельного інструментарію, який може 

використовуватися для обґрунтування податкових стратегій організацій, що 

мають права податкової юрисдикції, в умовах конкуренції за мобільні 

економічні ресурси, а також суб’єктами господарювання у податковому 

плануванні для зниження трансакційних витрат за оптимізації 

зовнішньоекономічної діяльності.  

Результати дисертаційної роботи знайшли практичне застосування в 

роботі Управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів 

Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради 

(довідка №507 від 23.11.2018 р.), а також у діяльності торгівельної мережі ТОВ 

«Укр-Трейд» (акт б/н від 24.01.2013 р.) та розробника програмних продуктів – 

компанії ТОВ «ГЕЙМЛОФТ» (акт б/н від 27.11.2017 р.). 

Окремі положення дисертаційної роботи впроваджено у навчальний 

процес на економічному факультеті Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна при розробці та проведенні лекційних та практичних 

занять з дисциплін «Інформаційний бізнес» та «Е-комерція» для студентів 

ОПП «Економічна кібернетика» спеціальності 051 Економіка (довідка №0202-

105 від 21.11.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаною науковою працею, у якій основні наукові результати одержані 

автором самостійно. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, у 
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дисертаційній роботі використані тільки ті ідеї та положення, що отримані 

автором особисто. 

Апробація результатів дисертації. Положення і результати 

дослідження доповідалися і обговорювалися на міжнародних науково-

практичних та науково-методичних конференціях: Другій Міжнародній 

науково-практичній конференції «Моніторинг, моделювання та менеджмент 

емерджентної економіки» (м. Черкаси, 2010 р.), ІІ Міжнародній науково-

практичній конференції «Актуальні проблеми розвитку економічної 

кібернетики» (м. Київ, 2010 р.), Всеукраїнській науково-практичній 

конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Проблеми соціально-

економічного розвитку України: досвід, перспективи, інновації» (м. Харків, 

2011 р.), VI Міжнародній науково-практичній конференції аспірантів, 

молодих учених та науковців «Проблеми та перспективи розвитку 

регіональної ринкової економіки» (м. Кременчук, 2011 р.), 

XVII Всеукраїнській науково-методичній конференції «Проблеми 

економічної кібернетики 2012» (м. Одеса, 2012 р.), V Міжнародній науково-

практичній конференції «Сучасні проблеми моделювання соціально-

економічних систем» (м. Харків, 2013 р.), ІІ Міжнародній науково-методичній 

конференції «Проблеми економічної кібернетики 2014» (м. Полтава, 2014 р.), 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Перспективи розвитку 

національної економіки в умовах змін ринкового середовища» (м. Одеса, 

2017 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання 

економіки, фінансів, обліку та права в сучасних умовах» (м. Полтава, 2018 р.). 

Публікації. Результати дослідження викладено у 23 працях, з яких: 2 – 

розділи у колективних монографіях, 11 – статей у наукових фахових виданнях 

(із них 1 зарубіжна публікація), 10 публікацій за матеріалами конференцій та 

в інших виданнях. Загальний обсяг публікацій становить 6,92 друк. арк., з яких 

особисто автору належить 5,71 друк. арк. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Повний обсяг 
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дисертації становить 245 сторінок, у тому числі: основний текст – 187 сторінок 

або 7,9 авторських аркуша, список використаних джерел (188 найменувань) – 

22 сторінки, 3 додатки – 35 сторінок. Дисертація містить 6 таблиць, 24 

рисунки, з яких 1 займає повну площу сторінки. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МОДЕЛЮВАННЯ 

ПОВЕДІНКИ ЕКОНОМІЧНИХ АГЕНТІВ В УМОВАХ ПОДАТКОВОЇ 

КОНКУРЕНЦІЇ 

 

1.1 Особливості поведінки економічних агентів в умовах 

податкової конкуренції 

 

Майже до середини ХХ сторіччя аналіз діяльності економічних агентів, 

під котрими згідно з визначенням К. Ерроу розуміються суб’єкти (індивіди, 

організації, підприємства, міжнародні союзи, спільноти тощо), що приймають 

економічні рішення, тобто рішення у сфері виробництва, розподілу, 

перерозподілу, накопиченню та споживанню благ [1], проводився на основі 

певної кількості узагальнюючих припущень, основним із яких було 

припущення про раціональній вибір [2, 3, 4]. Де під «раціональним» 

розуміється той, «який ґрунтується на вимогах розуму, логіки; розумний» 5. 

Економічні теорії, здебільшого, будувалися з міркувань, що дії суб’єкту ринку 

спрямовані виключно на отримання особистої користі і носять розумний 

характер, що збільшує цю користь [6, 7, 8. 

Однак виникнення все більшої кількості феноменів, що не вкладалися у 

рамки «традиційних» концепцій, стало вимагати розробки нових підходів до 

дослідження діяльності окремих особистостей, організацій та інших структур 

з урахуванням їх поведінки, яка не підлягає під визначення «раціональна». 

Так було покладено початок напряму, що знаходився на стиках 

дисциплін та досліджував поведінку особистостей – біхевіоризму 

(behaviorism, від англ. behavior – поведінка) – буквально наука про 

поведінку 9, 10, 11. 

Біхевіоризм став трендовим напрямом для більшості соціальних наук – 

політології, психології, соціології. Економіка також підпала під його вплив, 
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що дало початок формуванню такої галузі економічної науки, як поведінкова 

або біхевіористська економіка (behavioral economics). Її основна ідея полягає у 

тому, що поведінка суб’єктів, що виконують економічні функції, формується 

не тільки під впливом логічних та раціональних розрахунків, а й у великій мірі 

залежить від способу розуміння та інтерпретації подій, що спостерігаються, 

від соціальних, емоціональних та когнітивних факторів [12]. 

Поведінкову економіку прийнято розглядати як конфронтуючу з 

неокласичною економікою, що використовує нормативне припущення про 

досконалість раціональної поведінки людини (чи то інвестора 13, 14, чи то 

позичальника 15, чи то керівника підприємства, чи то споживача 16, 17 і 

т. д.). Прихильники неокласицизму розробили теорії та моделі, ключовою 

фігурою яких була економічна людина – «homo economicus» 18, що приймає 

логічні та раціональні рішення, аналізує витрати і переваги, максимізує 

власну користь [19]. 

Економічна людина розумна, егоїстична, має досконале 

саморегулювання у досягненні своєї майбутньої мети та є безпристрасним 

максимізатором вигоди та мінімізатором ступеня ризику. Неокласики 

стверджували, що створені ними моделі попиту та пропозиції, конкуренції, 

роботи податкових систем, інфляції і т. д. дозволять їм апроксимувати складні 

аспекти нашого світу. Але моделі такого типу досить обмежені, оскільки 

основний постулат щодо раціональності економічної поведінки людей не 

завжди вірний і не повністю відображає дійсний стан речей. 

Так люди досить часто схильні до ірраціональних вчинків, альтруїзму, а 

також вчинків, що не тільки не збільшують власну вигоду, а навпаки, – можуть 

нашкодити. Побудовою моделей з урахуванням цих важливих факторів 

займається саме біхевіористська економіка. Слід відзначити, що поведінкова 

економіка не заперечує того, що метою особистості є максимум задоволення 

та мінімум ризику. Однак постулює, що поведінка, яку демонструє 

економічний агент, не завжди орієнтована на ціль, яку він свідомо 

сформулював, та може носити імпульсивний характер. 



27 

 

Так у 20, с. 81 зазначається: «Головними постулатами цієї теорії є 

наступні припущення щодо економічної поведінки: обмежена раціональність, 

обмежена сила волі, обмежена егоїстичність». 

Першим, хто запропонував поняття «обмежена раціональність», був 

лауреат Нобелевської премії Герберт Саймон. Цей термін призначався для 

опису реальних можливостей осіб вирішувати проблеми 21. 

Концепція обмеженої раціональності припускає, що людська 

раціональність має свої рамки, особливо при роботі в умовах значної 

невизначеності. Наскільки ці рамки широкі, залежить від деяких факторів, а 

саме, від інтелекту та уваги – якостей особи, що приймає рішення [22]. 

Крім цього, існують наступні характеристики людини, що здійснює 

вибір: по-перше, її обмежені здібності до планування тривалих поведінкових 

послідовностей, обмежені когнітивні здібності, а також реакція на складність 

умов, у яких вона працює. По-друге, прагнення досягти бажаних рівнів для 

кожної з декількох цілей, які перед нею стоять. По-третє, тенденція працювати 

над досягненням цілей послідовно, а не одночасно, що обумовлене 

особливостями короткочасної пам’яті. По-четверте, спрямованість на варіант, 

наближений до її мети, а не на оптимізацію пошукової поведінки. 

Крім якостей особи, що робить вибір, також відіграють роль фактори 

зовнішнього середовища – обмеження за часом і за наявною у розпорядженні 

інформацією. Іншими словами те, яким чином лімітована інформація, час і 

обмежені особисті обчислювальні здібності, використовувані для рішення 

масштабних завдань і глобальних проблем, впливають на ступінь відмінності 

обраного і найкращого варіантів. 

Саймон відзначав, що люди мають обмежені можливості щодо 

переробки інформації, оскільки для кожного існують обмеження за 

розумовими здібностями та за часом, що не дає вирішувати складні проблеми 

оптимальним чином. Найчастіше люди формують процес прийняття рішення, 

керуючись повсякденними, життєвими міркуваннями, що дозволяє їм 
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знехтувати когнітивними здібностями, «заощадити» на інтелекті, як на 

обмеженому ресурсі. 

Таким чином, суть обмеженої раціональності полягає у тому, що 

економічні агенти найчастіше обирають не оптимальний варіант, а той, що є 

задовільним  і прийнятним. 

Слід відзначити, що це припущення грає одну з ключових ролей в 

теоріях інституціоналізму та неоінституціоналізму [23]. 

Торстейн Веблен зазначав, що у людини внаслідок повторних дій 

формуються звички, що є основою для поведінки – як усвідомлюваної, так і 

неусвідомлюваної (а саме це і є сутністю обмеженої раціональності – відмова 

від переробки інформації, прийняття рішення власноруч і, як наслідок, 

отримання оптимального рішення, на користь задовільності). А кумулятивним 

результатом цих звичок є сукупність регулюючих суспільних відносин і 

правил – інститутів 24. 

Обмеженість у часі, інформації та інтелекті люди схильні компенсувати, 

покладаючись на процесуальні чи соціальні правила і угоди. Так Д. Норт 

описує взаємозв’язок обмеженості інтелекту людини з інститутами: 

«Обмеженні можливості людини до розрахунку обумовлюються здатністю 

свідомості перероблювати, організовувати та використовувати інформацію. 

Ця обмежена здатність у сполученні з невизначеностями при розшифровці 

інформації, що надходить ззовні, породжують правила і процедури, що 

покликані спростити даний процес. Сукупність інститутів, що виникає 

внаслідок цього, структурує людську взаємодію і тим самим обмежує набір 

виборів, з якими зіштовхується індивід» 25, с. 43–44. 

Тобто, концепція обмеженої раціональності є сполучною ланкою між 

інституціоналістською та біхевіористською теоріями і є більш реалістичним 

припущенням, ніж раціональність узагалі. 

Друге припущення біхевіористської економіки щодо економічної 

поведінки полягає в тому, що, на відміну від неокласичної економічної 

людини, звичайні люди не мають повного самоконтролю та самодисципліни. 
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«Обмежена сила волі проявляється в непослідовності при відданні 

переваг» 20, с.81. Навіть знаючи, що для неї краще, людина іноді демонструє 

брак сили волі. Іншими словами, прихильники поведінкової економіки 

виявили, що люди часто демонструють обмежену силу волі, це полягає у тому, 

що індивіди свідомо діють таким чином, що їх вчинки у короткостроковій 

перспективі не сумісні з їх інтересами у довгостроковій перспективі [26]. 

Третім припущенням біхевіористської економіки є обмежений 

егоїзм [27]. Домінуюча до недавнього часу теорія раціонального вибору не 

виключає альтруїзму1, однак вважає його настільки винятковим, що не 

враховує при моделюванні економічної поведінки і приймає особистий інтерес 

як основний мотив людей. Щоб зменшити значимість альтруїзму, 

прихильники раціоналізму наводили як приклад так звану «проблему 

безбілетника», де демонструвалося, що люди не схильні сприяти створенню 

або розвитку суспільного блага, якщо їх особистий добробут від цього не 

поліпшується, а навпаки свідомо не бажають фінансувати суспільне благо, 

натомість очікують отримувати від нього вигоду без оплати. 

Однак статистика свідчить про те, що люди досить часто діють 

безкорисливо. Наприклад, тільки у 2016 році в Сполучених штатах Америки 

домогосподарства країни пожертвували на благодійність 389 млрд доларів, а 

середній річний внесок окремого домогосподарства склав 2520 доларів 29. У 

2016 році 63 мільйони американців приймали участь у волонтерських 

програмах, при цьому загальний обсяг наданих волонтерських послуг склав 

8 млрд годин, вартість яких дорівнює 193 млрд доларів 30. 

Таким чином, не можна заперечувати, що людина, окрім своєї власної 

вигоди, піклується також про добробут інших, при цьому, зовсім не 

обов’язково, що між альтруїстом та облагодіяним існує родинний або 

дружній зв’язок. 

                                                 
1 Альтруїзм – (франц. altruisme, від лат. alter – інший) безкорисливе прагнення до діяльності 

на благо інших, готовність заради цього зректися власних інтересів 28. 
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Зазначені поведінкові особливості людей не могли не привернути до 

себе уваги дослідників. І в 1979 році психологом Денієлом Канеманом2 та 

професором психології Амосом Тверські була видана стаття «Теорія 

перспектив: аналіз прийняття рішень в умовах ризику» (Prospect Theory: 

Decision Making Under Risk) [32]. Автори цієї роботи в серії експериментів 

продемонстрували, що люди аж ніяк не схильні діяти відповідно до приписів 

неокласичної економіки і часто демонструють схильність до абсолютно 

нераціональної поведінки. Стаття отримала велику популярність та стала 

умовним початком поведінкової економіки як самостійної галузі. 

З тих пір подібні ідеї знайшли чимало послідовників, зокрема, вони 

встановили, що нібито ірраціональна поведінка аж ніяк не хаотична. Вона 

підкоряється певним моделям і тому цілком передбачувана – у всякому разі, у 

статистичних термінах. 

Біхевіоризм наклав відбиток майже на всі розділи економічної теорії, 

однак, фінанси, імовірно, галузь економіки, внесок поведінкової економіки в 

яку був та залишається найбільшим. 

Таким чином, актуальним трендом економічної науки є суттєва зміна 

теоретичних припущень щодо поведінки людини в економічному просторі, 

відхід від моделі «homo economicus» у напрямку більш реалістичного 

відображення факторів і стимулів, що мають значення для прийняття рішень 

у різних сферах економіки. Це безпосередньо стосується оподаткування і 

поведінки економічних агентів, що пов’язана з ним. 

Розглянемо загальне поняття, що, у широкому сенсі, формує систему 

економічних відносин агентів взагалі [33] (у тому числі і відносини з приводу 

податків) – економічну поведінку. 

                                                 
2 Канеман, Денієл (Kahneman, Daniel) (р. у Тель-Авіві 1934) – ізраїльско-американський 

психолог, один з засновників психологічної (поведінкової) економічної теорії, у 2002 р. 

сумісно з Верноном Смітом отримав Нобелевську премію «за застосування психологічної 

методики в економічній науці, особливо – при дослідженні формування суджень і 

прийняття рішень в умовах невизначеності» 31. 
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Загалом, під поведінкою, що притаманна всім живим створінням, 

розуміється «процес взаємодії живих істот з середовищем з метою 

пристосування до неї і (у людини) її активної зміни» [34, с. 1017]. 

Найчастіше не відомо, що саме рухає людиною в її діях, і судження про 

неї формується тільки на підставі самих дій. Формуючи своє уявлення про 

людину, ми більш-менш усвідомлено помічаємо і виділяємо загальні риси її 

окремих вчинків. Ці риси складаються в цілісний образ, що характеризує в 

нашій свідомості свого носія і визначає модель взаємодії з цим індивідом. 

Таким чином, поведінку ми сприймаємо як результуючий компонент дій 

людини, що відображає зовнішню спрямованість її активності. 

При описі цієї активності індивіда у сфері економіки, вживається термін 

«економічна поведінка». 

Існує декілька підходів до визначення економічної поведінки, найбільш 

жорстким з них, з точки зору вимог, що висуваються до людини з приводу 

способу мислення та особистих якостей, прийнято вважати 

неокласичний підхід. 

Як вже зазначалося, він постулює цілковиту раціональність людської 

поведінки, що спрямована на максимізацію власної вигоди (найчастіше – 

отримання прибутку у грошовій формі). Згідно з такою концепцією, існує таке 

трактування: «під економічною поведінкою ми розуміємо цілеспрямовану 

поведінку, у якій вибір варіантів дій регулюється критерієм максимізації 

прибутку» 35, с. 124. 

У роботі [36] наводиться наступне визначення, що відповідає цій 

концепції трактування: «економічна поведінка – це набір дій людини, 

спрямованих виключно на максимізацію матеріалістичної цілі, а 

саме, прибутку». 

Більш широкий підхід до трактування економічної поведінки, підводить 

до точки зору на неї, як на економічну активність людей, яка здійснюється з 

метою задоволення їх потреб за допомогою того або іншого способу 

добування і споживання благ у рамках обмежених ресурсів. 
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Коріння цього твердження формуються в спостереженні, що всі людські 

істоти мають природний, інстинктивний інтерес поводитися «економічно». 

Тобто, люди мають особисту зацікавленість в одержанні найбільшої віддачі 

від своїх обмежених ресурсів. Практично будь-який індивід має природне 

прагнення не витрачати свої ресурси і буде, як наслідок, намагатися розумно 

управляти ними, бути немарнотратним, ощадливим і т.д. 

Як приклад, можна навести таке визначення: «Економічна поведінка – 

це система соціальних дій, що, по-перше, пов’язані з використанням різних за 

функціями і призначенням економічних цінностей (ресурсів) і, по-друге, 

орієнтовані на отримання прибутку (винагороди) від їх обігу» 35, с. 124. 

Такий же підхід до трактування економічної поведінки наводиться 

також у [37]: «економічна поведінка відображається у двох гранях: з одного 

боку, у прагненні контролювати ресурси і відповідно мінімізувати їхні 

витрати, а з іншого боку, у здійсненні інтересів індивіда або групи, у прагненні 

досягти поставлених індивідом або групою цілей (причому, контроль над 

ресурсами може виступати як самостійна ключова ціль)». 

Виступаючи в ролі господарюючого суб’єкта, людина проявляє свою 

економічну активність не тільки в контексті виробничих і розподільних 

відносин, що склалися у суспільстві, а також і в інших, неекономічних, сферах 

суспільного життя – політиці, культурі, праві, родині, які, за суттю, є для нього 

навколишнім середовищем. 

Узагальнюючи наведені вище підходи, під економічною поведінкою 

агента ми будемо розуміти: «процес взаємодії з оточуючим середовищем з 

приводу створення, розподілу, обміну і споживання благ та ресурсів, при 

цьому агентом може виступати як індивід, так і група індивідів, що поєднані 

загальною цільовою настановою і узгодженими діями» 20, с. 81. 

Одним з проявів поведінки економічних агентів, а саме поведінки у 

сфері прийняття рішень стосовно оподаткування, – є податкова поведінка [38–

40]. 
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Принциповим моментом у вивченні податкової поведінки є визначення 

того, хто саме є економічним агентом, що цю поведінку демонструє. Більшість 

вітчизняних вчених зазначають, що термін «податкова поведінка» є тотожним 

до поняття поведінки платника податків. Розглянемо цю точку 

зору детальніше. 

У даній роботі під податковою поведінкою агентів платників податків 

буде розумітися «складова частина економічної поведінки, що пов’язана з 

виплатою податків, взаємодію агента з оточуючим світом з цього 

приводу» 20, с. 82. Податкова поведінка економічного агента може включати 

як певні дії, так і бездіяльність щодо виконання податкового зобов’язання. 

Існує декілька підходів до класифікації податкової поведінки 

економічних агентів-платників. Далі у [20] дається опис типів податкової 

поведінки, які виокремлюються на основі комбінації таких властивостей 

людської поведінки як егоїстичність та раціональність. 

Егоїстична поведінка в цій теоретичній класифікації має три рівні: 

опортунізм3, як найсильніший прояв егоїстичності, просте дотримання своїх 

інтересів – проміжний рівень, напівсильна форма та найнижчій рівень – повна 

слухняність. 

У свою чергу раціональність також має три прояви: максимізація, 

обмежена раціональність та органічна раціональність. Перші два прояви 

раціональності – максимізація та обмежена раціональність – були описані 

раніше. Органічна раціональність це такий тип поведінки, коли людина, що 

приймає рішення, у своїх діях керується формальними і неформальними 

правилами поведінки, а не досягненням певної мети. 

                                                 
3 Опортунізм – це «дотримання своїх інтересів, у тому числі обманним шляхом, включаючи 

сюди такі явні форми обману як неправда, крадіжка, шахрайство, але навряд чи 

обмежуючись ними. … В загальному випадку опортунізм означає надання неповної або 

викривленої інформації, особливо коли мова йде про навмисний обман, введення в оману, 

викривлення або приховання істини або інших типів заплутування партнера» [8, с.43]. 
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На основі співставлення перелічених проявів поведінки, побудована 

матриця базових типів податкової поведінки [20, с. 77], її елементами є 

наступні архетипи. 

1. Опортуніст-максимізатор – форма податкової поведінки, за якої 

економічний агент вдається до порушень загальноприйнятих норм як 

формального, так і неформального характеру та демонструє прояви 

опортунізму по відношенню до партнерів, держави, тощо, з метою мінімізації 

витрат, що пов’язані з виплатою ним податкового зобов’язання. 

2. Опортуніст з обмеженою формою раціональності – економічний 

агент, що демонструє поведінку, спрямовану на виплату якоїсь певної суми 

податків, що була ним встановлена як прийнятна, і це є проявом обмеженої 

раціональності. Прояв опортунізму в такій поведінці, як і в першому випадку, 

полягає в тому, що агент, прагнучи звести розмір виплачених податків до 

означеної суми, може вдаватися до протизаконних, обманних та шахрайських 

заходів. Однак зазначається, що якщо опортуніст-максимізатор вдається до 

крайнього ступеня прояву опортуністичної поведінки з метою отримання 

максимального майже негайного прибутку від ухилення, то опортуніст з 

обмеженою формою раціональності комбінує легальні та нелегальні способи 

оптимізації податків з метою створення умов подальшого здійснення своєї 

діяльності, працюючи на довгострокову перспективу. 

3. Законослухняний максимізатор – це економічний агент, який 

мінімізує власні податкові зобов’язання виключно шляхами, що не заборонені 

законом, у тому числі, використовуючи недосконалість та суперечливість 

податкового законодавства. «Законослухняний максимізатор абсолютно 

інформований, вибір для нього не пов’язаний з суттєвими інтелектуальними 

та часовими витратами, які б могли обмежити процедури 

прийняття рішень» [20, с. 96]. 

Найчастіше такий тип податкової поведінки призводить до суттєвого 

зниження податкових зобов’язань, що спричиняє посилення фіскального 

контролю над економічним агентом.  
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4. Законослухняний агент з обмеженою раціональністю – це форма 

поведінки, за якої агент, що її демонструє, не мінімізує податки, а встановлює 

для себе задовільну величину податкових виплат. Діє цей економічний агент 

виключно в правовому полі. У реальній економічній практиці платник 

податків, для якого характерний такий тип поведінки діє обережно та 

дотримується як неформальних, так і формальних норм податкових відносин. 

5. Платник податків з органічною формою раціональності – це 

економічний агент, який «прагнучи зменшити податки, не вишукує самостійні 

варіанти, засоби досягнення цієї мети, а довіряє прийнятим стандартам 

поведінки, думаючи, що вони-то і приведуть, або, принаймні, досить 

наблизять до неї» [20, с. 98]. 

До інших проявів поведінки економічних агентів у сфері податків 

відносять наступні типи, що носять прикладний характер: сплата податків 

відповідно до закону без застосування спеціальних мір щодо зниження 

зобов’язань [41–45] – така поведінка всіляко заохочується та схвалюється 

державою [46, 47], але є доволі ризиковою для економічного агента [48–51]; 

ухилення та уникнення від сплати податків [52–55], які часто є проявами 

протиправної поведінки, – основні причини та види такої поведінки описані у 

[56–61], та податкове планування [62–68], яке полягає у максимально повному 

і правильному використанні усіх установлених законом переваг. 

Через те, що останні десятиліття майже в усіх сферах суспільного життя 

відбуваються дифузійні процеси, які, за рахунок швидкісного обміну 

інформацією, технологіями, знаннями та капіталом, залучають більшу частину 

людства в єдину всесвітню систему культурних, суспільно-політичних, 

економічних, фінансових зв’язків, прояви податкової поведінки розширилися 

тим, що економічні агенти можуть не лише демонструвати описані вище 

патерни, але і обирати юрисдикцію, у якій здійснюють економічну активність, 

спираючись на ряд релевантних факторів. 

Ці всеосяжні тенденції до уніфікації та інтеграції, будучи екзогенними 

чинниками, що суттєво впливають на окремі держави, отримали умовну 
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назву – глобалізація. Погляд на сутності та витоки цього явища в великій мірі 

проаналізовано в науково-практичній літературі [69–83]. Теоретичні та 

прикладні аспекти глобалізації досліджували такі вітчизняні економісти, як 

В. Базилевич, О. Білорус, А. Гальчинський, Н. Гражевська, Б. Кваснюк, 

Д. Лук’яненко, Ю. Пахомов, О. Скаленко, Я. Столярчук, А. Філіпенко, 

А. Чухно, В. Юрчишин та ін. 

Унаслідок глобалізації все частіше виникає ситуація, коли політики 

країн, а також інших організацій, що мають право податкової юрисдикції 

(територіальні громади і місцеві органи самоврядування), впливають чи 

можуть потенційно вплинути на обсяги податкових надходжень інших 

юрисдикцій у літературі описується терміном «податкова конкуренція» (tax 

competition) [84]. Взагалі, можливість існування такого явища, як податкова 

конкуренція, виникла у зв’язку з тим, що світовий розвиток на сучасному етапі 

характеризується суттєвими процесами інформатизації та глобалізації в усіх 

сферах суспільного життя [85] та економічних відносин [86]. Вони 

провокують послаблення економічних та політичних бар’єрів, через що значно 

полегшуються процеси руху факторів виробництва між країнами. У найбільш 

узагальненому вигляді це міграція трудових ресурсів та капіталу. 

Зрозуміло, що ступінь мобільності факторів різниться між собою, так, 

інвестиції (капітал) значно легше залучити до юрисдикції чи вилучити з неї, а 

найменш мобільними є трудові ресурси низької кваліфікації. 

Таким чином, з одного боку, потреба держав у факторах виробництва, а 

з іншого – досить легке їх переміщення, породжують конкуренцію юрисдикцій 

за фактори виробництва – праця та капітал. Як вже зазначалося, однією з таких 

форм конкурентної боротьби є податкова конкуренція. 

Отже, податкова конкуренція являє собою «суперництво країн за 

обмежені економічні ресурси за допомогою інструментів оподатковування, 

обумовлене непогодженістю їх дій при встановленні податків і існуванням 

взаємозалежності податкових систем в умовах міжнародної мобільності 

факторів виробництва» [87, с. 116]. 
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Така дефініція податкової конкуренції припускає, що конкурування між 

юрисдикціями за інвестиції відбувається суто фіскальними методами – чим 

нижче податкова ставка, тим охочіше інвестори будуть вводити капітал 

до країни [88]. 

Схоже за змістом визначення податкової конкуренції надається 

в [89, с. 7]: «В найбільш вузькому сенсі слова вона являє собою суперництво 

юрисдикцій за залучення на свою територію мобільних факторів виробництва 

за допомогою формування певного середовища оподаткування з метою 

максимізації власних доходів і влади». 

Інший підхід то трактування податкової конкуренції передбачає більш 

складні взаємовідносини між юрисдикціями і інвесторами. У цьому випадку 

країни формують «пропозицію» суспільних благ та інститутів, таких як 

зовнішня та внутрішня безпека, охорона здоров’я, інфраструктура, 

забезпечення громадянських прав і свобод, умов ведення бізнесу, якість 

надання державних послуг [90, 92] тощо. 

Інвестори формують бік «попиту», направляючи капітал і, відповідно, 

сплачуючи податки, у юрисдикції з найкращим співвідношенням якість 

суспільних благ/розмір податкового навантаження [89]. 

Прийнято виокремлювати активну або явну податкову конкуренцію 

(explicit tax competition) та пасивну або приховану податкову 

конкуренцію (implicit tax competition) [91]. Прихована конкуренція полягає в 

тому, що держава формує свою податкову політику таким чином, щоб 

утримати капітал (або іншу оподатковувану базу) в межах юрисдикції і 

запобігти його переміщенню за межі країни. Уряди, що займають пасивну 

позицію у конкуренції за інвестиції, аналізують податкову політику 

юрисдикцій-конкурентів та зіставляють податкові заходи, що 

впроваджуються іншими державами, зі своїми, щоб податкові умови всередині 

країни не були гіршими, ніж за її межами. 

Прихована податкова конкуренція спрямована на захист юрисдикції та 

збереження її від потенційно несприятливих наслідків, викликаних активною 
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податковою конкуренцією країн-конкурентів. Держава, що обирає приховану 

форму конкуренції, змушена або вдаватися до аналогічних заходів, що їх 

впроваджують інші юрисдикції, або приймати однобічні контрзаходи 

спеціально направлені проти заходів країн, що активно приймають участь у 

податковій конкуренції. 

Уряди, що вдаються до явної податкової конкуренції, демонструють 

активну, агресивну поведінку, спрямовану на залучення інвестицій до своєї 

оподатковуваної бази, вони приймають закони та нормативні акти спеціально 

розроблені для підвищення рівня привабливості своїх юрисдикцій для бізнесу, 

робітників, споживачів, тощо [92, 93]. 

Щодо оцінки впливу податкової конкуренції на стан національних 

економік юрисдикцій, що в ній приймають участь, та характеру її наслідків в 

контексті загальносвітової економіки науковці та уряди країн не мають 

однозначної думки. З одного боку, конкуренція – позитивне явище [94], і на її 

користь прийнято наводити наступні аргументи. 

1. Податкова конкуренція є цивілізованою формою боротьби за 

володіння економічними ресурсами. 

Історичний процес формування глобальної економіки завжди 

супроводжувався загальносвітовою боротьбою за владу і перерозподіл сфер 

впливу. Оптимальною формою такої боротьби, на відміну від воєнних 

конфліктів, економічних та політичних ізоляцій, з точки зору мінімізації 

негативних наслідків є саме податкова конкуренція. 

2. Податкова конкуренція створює умови для кращого інформування 

урядів щодо потреб економічних агентів [95]. 

Найчастіше уряд не інформований про потреби громадян. Відтік 

оподатковуваної бази за межі юрисдикції надає «необхідну інформацію, що 

дозволяє юрисдикції оптимізувати пропозицію благ та їх «ціну» – 

оподаткування» [89, с. 86]. 

3. Податкова конкуренція стримує недобросовісну 

поведінку чиновників. 
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Завдяки мобільності факторів виробництва та виникненню явища 

податкової конкуренції порушується монополія влади окремо взятої держави. 

Уряд змушений оптимізувати систему оподаткування та покращувати рівень 

суспільних благ. В іншому випадку він буде втрачати свою 

оподатковувану базу. 

4. Податкова конкуренція стимулює сукупне накопичення. 

Зменшення податкового навантаження внаслідок конкурентної 

боротьби призводить до підвищення рівня сукупного накопичення, що, в свою 

чергу, активізує інвестиційну діяльність. 

Податкова конкуренція сприяє виводу з тіні тих економічних агентів, які 

згодні сплачувати податки за умови зменшення податкової ставки. 

З іншого боку, податкова конкуренція розцінюється багатьма 

науковцями як негативне явище, яке потребує інституціональних обмежень з 

боку урядів [96]. Основні аргументи прибічників негативного ставлення до 

наслідків податкової конкуренції можна, узагальнюючи, привести до трьох 

ключових моментів. 

1. Податкова конкуренція визнається урядами великої кількості 

провідних економічно розвинутих країн як шкідливе явище. 

Саме поняття шкідливої податкової конкуренції (harmful tax competition) 

було введено Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) 

у 1998 р. в докладі «Шкідлива податкова конкуренція: нова світова проблема» 

(Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue) [97], що мав на меті 

боротьбу з ухиленням від сплати податків, яке відбувається за допомогою 

офшорних юрисдикцій. 

Офшорна юрисдикція, офшор (в іноземній літературі – податкова 

гавань – tax haven) – це держава (або інша територіальна одиниця), що залучає 

іноземний капітал шляхом надання спеціальних податкових та інших пільг 

іноземним компаніям, зареєстрованим у цій країні [98]. 

Головна претензія, яку висловлюють країни-учасники ОЕСР до 

офшорних держав, полягає в тому, що податкові режими, сформовані в 
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офшорах, є занадто лояльними по відношенню до міжнародних компаній. Це 

призводить до того, що фінансові потоки переміщуються в них із 

повноподаткових юрисдикцій, внаслідок чого зменшується обсяг 

оподатковуваної бази оншорних держав, у них прогресує ухилення від 

податків і доходні частини національних бюджетів значно скорочуються. 

Існування значно знижених відносно оншорних держав або взагалі 

нульових податкових ставок, податкових пільг та інших преференцій у 

податкових гаванях призводить також до того, що регулююча функція 

податків усередині неофшорних країн нівелюється і економічне 

стимулювання втрачає свою ефективність. Саме тому, прихильники концепції 

шкідливості податкової конкуренції відзначають, що офшорні юрисдикції не 

тільки «перекачують» податкову базу, а й завдають шкоди внутрішньому 

економічному розвитку прогресивних країн. Відбувається експлуатація 

економічно розвинених країн відсталими державами. 

Згідно з постановами ОЕСР, «шкідлива податкова конкуренція 

передбачає використання шкідливих практик, які поділяються на 

преференційні податкові режими в країнах-членах організації та практики, що 

використовуються в інших країнах – податкових гаванях» [99, с. 4]. 

Критерії, за якими політика держави може бути віднесена до шкідливих 

податкових практик були сформульовані у доповіді ОЕСР від 1998 р. і вони 

полягають у такому [99]. 

1. Рівень податкових ставок значно нижчий, ніж у інших юрисдикцій. 

Вони мають номінальний характер або навіть дорівнюють нулю. 

2. Надаються різноманітні податкові пільги агентам-нерезидентам. 

3. Існують широкі можливості для отримання податкових заохочень 

навіть агентами, що не проявляють жодної економічної активності. 

4. Характерний високий рівень конфіденційності, не відбувається 

інформаційної взаємодії з приводу податків з іншими державами. 
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5. Органи законодавчої та виконавчої влади діють недостатньо або 

повністю не прозоро, створюючи та впроваджуючи відповідні нормативно-

правові акти. 

Так як ОЕСР не правоздатна вживати санкції до офшорів, які визнані 

юрисдикціями, що використовують шкідливу податкову конкуренцію, то вона 

надає рекомендації державам, що входять до його складу, щодо взаємодії з 

офшорними країнами. Вони полягають у поясненнях, яким чином повинно 

формуватися відповідне внутрішньо-національне законодавство оншорних 

країн; закликають не взаємодіяти з юрисдикціями, що були звинувачені в 

шкідливій податковій конкуренції. А також пропонують забезпечувати 

максимальну прозорість у міжнародних відносинах. 

Однак найбільш ефективним засобом у боротьбі із недобросовісною 

податковою конкуренцією є формування «чорних списків», потрапляння до 

яких значно зменшує економічний престиж держави [100]. Перелік із 35 таких 

юрисдикцій був представлений ОЕСР у доповіді «У напрямку глобального 

податкового співробітництва: прогрес у виявленні та усуненні шкідливих 

податкових практик» у 2000 році. Окрім цього доповідь також містила список 

країн, що так чи інакше сприяли шкідливій податковій конкуренції. Примітно, 

що серед них були європейські економічно розвинуті держави, такі як 

Германія, Бельгія, Франція, Нідерланди, тощо. Офшорним юрисдикціям, 

зазначеним у документі, рекомендувалося офіційно визнати положення 

доповіді ОЕСР від 1998 року і змінити свою податкову поведінку таким чином, 

щоб її не можна було інтерпретувати як шкідливу податкову конкуренцію. 

Не дивлячись на толерантність заходів, що вживалися ОЕСР у боротьбі 

з недобросовісною податковою конкуренцією, вони виявилися вельми 

дієвими. І ще до оголошення у 2000 році списку податкових гаваней, деякі 

юрисдикції вжили заходів для припинення різних видів практик 

оподаткування, які розцінювалися як шкідливі. 

А станом на 2009 рік лише три юрисдикції були віднесені до чорного 

списку ОЕСР. 
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2. Як вже зазначалося вище, мобільність різних факторів виробництва 

різниться між собою. І у випадку, коли країна вступає до податкової 

конкурентної боротьби, зачіпляються інтереси низько та середньо 

кваліфікованої робочої сили як слабо мобільного чи немобільного фактору 

виробництва. 

Так, по-перше, держава, будучи не в змозі отримувати повноцінні 

податкові надходження, внаслідок вибуття з держави мобільних факторів, 

буде компенсувати нестачу надходжень до бюджету, збільшуючи податкове 

навантаження на немобільні доходи. 

По-друге, загострюється соціальна нерівність між верствами населення 

з низькими (низько кваліфікована робоча сила) та високими (власники 

корпорацій) доходами. Адже юрисдикція, прагнучи залучити до себе капітал, 

намагатиметься створити вигідні умови оподаткування інвестицій, а основну 

частину податкового навантаження перенесе на доходи фізичних осіб. 

«На користь останнього висновку існують емпіричні свідоцтва – так 

Г. Кірхгесснер показав, що в сучасній податковій конкуренції податки на 

прибуток корпорацій грають куди більш важливу роль, ніж податки на доходи 

фізичних осіб» [89, с. 88, 101]. 

3. Чи не найсуттєвішою проблемою, пов’язаною з податковою 

конкуренцією, що торкається величезної кількості платників податків у 

всьому світі є те, що держави, конкуруючи за прямі іноземні інвестиції, 

поступово зменшують ставки податків для транснаціональних корпорацій. 

Це спричиняє зниження обсягів та якості суспільних благ, що надаються 

юрисдикціями – так звана гонка на дно («race to the bottom»). Так у роботі 

В. Оутса зазначається: «Результатом податкової конкуренції може бути 

тенденція до меншого за ефективний рівень виробництва місцевих послуг. У 

спробі зберегти податки на низькому рівні з метою залучення інвестицій у 

бізнес, місцеві чиновники можуть утримати витрати нижчі від тих рівнів, для 

яких граничні вигоди дорівнюють граничним витратам, особливо для тих 

програм, які не мають прямої вигоди для місцевого бізнесу» [102, с. 143]. 
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Вихід виробничої, фінансової, фіскальної та іншої діяльності великих 

компаній за межі окремих юрисдикцій спричинив їх транснаціоналізацію, а 

полегшення руху фінансових потоків сприяло суттєвому посиленню впливу 

транснаціональних корпорацій (ТНК) на загальносвітову економіку. Якщо 

раніше суверенні держави у своїх міжнародних відносинах керувалися 

виключно власними політичними інтересами, то тепер вплив ТНК коригує 

зовнішньоекономічну поведінку юрисдикцій. 

Де-юре ТНК є агентами, підзвітними тій юрисдикції, на території якої 

здійснюють свою діяльність, проте вільний рух капіталу дозволяє їм не тільки 

обрати державу, середовище для ведення бізнесу у якій буде оптимальним, а 

навіть непрямо нав’язувати сприятливі для себе умови державам, що не 

спроможні самотужки чинити опір узурпуючій діяльності ТНК. 

При цьому, недопоставка суспільних благ може бути пов’язана або з 

тим, що юрисдикція внаслідок нестачі податкових надходжень через занизькі 

податкові ставки просто неспроможна забезпечувати необхідний рівень 

надання суспільних благ. Або скорочення соціальних витрат є інструментом 

податкової конкуренції нарівні із пільговими податковими режимами. Тобто 

юрисдикція свідомо нівелює соціальні стандарти, здешевлюючи тим самим 

працю як фактор виробництва. Тобто розміщення виробництва ТНК вигідніше 

здійснювати в тій країні, де оплата праці робітників дешевша. Таким чином, у 

податковій конкуренції використовуються не тільки фіскальні методи, але й 

недопоставка суспільних благ. 

Існує своєрідне замкнене коло. Якщо юрисдикція підвищує соціальні 

стандарти та забезпечує їх дотримання, фінансуючи поставку суспільних благ 

у необхідному обсязі, вартість робочої сили збільшується і здійснювати 

виробництво в межах цієї держави стає невигідним. 

В узагальненому вигляді експортну продукцію, що затребувана 

світовою економікою, можна звести до трьох основних категорій: природні 

ресурси, наукоємна продукція та продукція, що вироблена з використанням 

дешевої робочої сили. Перелік країн, що мають великі запаси природних 
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ресурсів є сталим та досить обмеженим. Ті юрисдикції, які виступають 

виробниками наукоємної продукції, орієнтують свій розвиток у напрямку 

«економіки знань», [103] мають високі стандарти щодо кваліфікації робочої 

сили та надають суспільні блага в оптимальному обсязі (зокрема, у напрямку 

освіти). 

Юрисдикції, що не є крупними експортерами природних ресурсів або 

державами з інноваційною економікою, змушені використовувати соціальний 

демпінг як засіб здешевлення робочої сили для займання ніші виробників 

експорту третьої категорії. 

Таким чином, міжнародне регулювання проблеми «гонки на дно» 

унеможливлюється, адже зобов’язання, які декларуються у міжнародних 

угодах, беруться кожною окремою юрисдикцією добровільно. Та деякі країни 

не зацікавлені у підвищенні соціальних стандартів до міжнародного рівня і 

свідомо не ратифікують відповідні домовленості. 

Проте суттєвим фактором, що зменшує імовірність та масштаби «гонки 

на дно», є витрати, пов’язані з перенаправленням інвестиційних потоків і, 

перш за все, з переміщенням фактичного виробництва в інші юрисдикції. А 

також, якщо існує необхідність, у використанні якихось унікальних або рідких 

особливостей юрисдикції, наприклад, наявність необхідних для виробництва 

природних копалин, або відповідна існуюча інфраструктура, тощо. 

Оскільки щодо явища податкової конкуренції немає одностайної думки 

дослідників та політичних діячів, і вплив її на загальносвітову економіку, 

національні господарства та добробут окремих економічних агентів не можна 

вважати однозначним, світова спільнота в особі міжнародних економічних 

організацій запропонувала низку прикладних порад щодо напрямків 

подальшого формування податкової політики окремих юрисдикцій. 

Через те, що уряди розвинутих країн дотримуються негативної думки 

щодо податкової конкуренції, зокрема в плані оподаткування ТНК та капіталу, 

ними були розроблені та запропоновані стратегії податкової координації та 

податкової гармонізації. 
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У [99, с. 54] поняття «податкова координація» визначається наступним 

чином: «встановлення податкових режимів юрисдикціями (країнами) 

відповідно з деяким набором правил, які є результатом їх узгодженого 

рішення». У роботі [104, с. 97] наводиться наступна дефініція податкової 

координації: «… будь-яка ситуація, в якій відмінності між державами (або 

регіонами) скорочуються або за рахунок співробітництва поміж державами, 

або за рахунок федеральної політики уряду». 

Поняття «податкова гармонізація» більш вузьке, схоже за змістом, та за 

суттю є різновидом податкової координації, а іноді використовується у 

синонімічному значенні [105]. 

Полягає податкова гармонізація в наближенні податкових ставок різних 

юрисдикцій до однакового рівня, у прийнятті одних і тих самих принципів та 

норм оподаткування, в уніфікації відповідного законодавства, 

переформування податкових систем за єдиним зразком [106]. 

Існує два шляхи, за якими можна прикладати зусилля, гармонізуючи 

податки. Перший напрямок – це створення розгалуженої міжнародної 

системи, яка б дозволила юрисдикціям вільно обмінюватися інформацією з 

приводу діяльності економічних агентів, розміру отриманих ними доходів, 

тощо. Такий шлях дасть можливість юрисдикції оподатковувати доходи своїх 

агентів, отримані навіть на території інших юрисдикцій. Однак цей спосіб є 

досить утопічним, оскільки у обміні інформацією повинні бути зацікавлені 

усі учасники. 

Другий напрямок, який намагається впроваджувати ОЕСР, полягає у 

створенні угод, згідно з якими серед учасників угоди повинні бути або 

встановлені уніфіковані податкові ставки та база, або обумовлений 

мінімальний рівень податкового навантаження. 

Основний негативний момент, що поєднує податкову гармонізацію і 

координацію полягає в тому, що обидві стратегії передбачають обмеження 

прав юрисдикцій у керуванні власною податковою політикою. 
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З іншого боку, не дивлячись на те, що наводиться не один аргумент на 

користь тієї точки зору, що податкова конкуренція є явищем шкідливим, 

податкова конкуренція, як і конкуренція взагалі є потужним стимулюючим 

фактором, а також може зменшувати вартість ведення бізнесу для кожного 

економічного агента. Існує думка, що радикальне протистояння міжнародних 

організацій податковій конкуренції має природу схожу на монополію на 

ринках товарів та послуг – не допуск інших агентів через лобіювання власних 

інтересів. У [107, с. 4] висловлюється думка, що «ОПЕК для політиків» 

звільняє урядовців від дотримання ринкової дисципліни, у результаті чого 

погіршення економічної політики сповільнить функціонування світової 

економіки. ... Гармонізовані податкові ставки знищують податкову 

конкуренцію, приблизно так само, як угода про фіксовані ціни між 

бензозаправками руйнує конкуренцію серед продавців бензину». 

Проте, не дивлячись на потенційні негативні наслідки глобалізаційних 

процесів у сфері податків, їх подальше проникнення і посилення є 

об’єктивними явищами, адже, як зазначається у [108, с. 65]: «незважаючи на 

формальний податковий суверенітет, спочатку властивий кожній країні як 

суб’єкту міждержавних відносин, координація національних податкових 

політик у світі здійснювалася, починаючи з середини XIX ст., безперервно і 

по наростаючій». 

І всі ті виклики, які постають перед національними урядами через 

глобалізацію, рано чи пізно стануть своєрідним каталізатором процесів 

реформування податкових систем та міжнародних податкових стратегій, що 

сприятимуть оптимізації податкового навантаження та створення 

привабливих умов для економічних агентів. 

1.2 Аналіз методів моделювання поведінки економічних агентів в 

умовах податкової конкуренції 

 

Теоретичні припущення щодо поведінки економічних агентів в умовах 

податкової конкуренції, що були розглянуті вище, є методологічною основою 
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для розробки відповідних моделей, які використовуються як інструмент 

аналізу впливу різних факторів (зокрема, податкових важелів) на поведінку 

економічних агентів, що є необхідною складовою формування ефективної 

податкової політики держави. Моделювання податкової конкуренції 

юрисдикцій проводиться із суто когнітивною метою отримання нового знання 

щодо закономірностей цього виду конкуренції, його впливу на економічний 

розвиток, умови та властивості рівноваги у міжнародному конкурентному 

середовищі оподаткування; а також для вирішення більш прикладних завдань, 

що пов’язані із формуванням податкової  

політики [109, 110]. 

Перша теоретична модель податкової конкуренції була запропонована 

Чарльзом Тібу у 1956 р. [111]. Теоретичні викладки ґрунтуються на 

протиставленні тверджень Тібу дослідженням Самуельсона [112] та 

Масгрейва [113], які вивчали федеральні витрати на суспільні блага і 

зауважували, що економічні агенти намагатимуться не демонструвати, якому 

типу і рівню суспільних благ вони віддаватимуть перевагу. Це обумовлено 

тим, що юрисдикція, виявивши переважні для споживачів суспільні блага, 

підвищить ціну на них, не покращуючи їх якості. 

У свою чергу Тібу відзначав, що, по-перше, надання багатьох послуг для 

колективного споживання належить до компетенції органів місцевого 

самоврядування: «Масгрейв і Самуельсон недвозначно припускають, що 

видатки обробляються на рівні центрального уряду. Проте надання таких 

державних послуг, як поліція та пожежна охорона, освіта, лікарні та суди, не 

обов’язково передбачає федеральну діяльність. Велика кількість цих благ 

надається місцевими органами влади» [111, с. 418]. 

Тібу розглядав споживацьку активність економічних агентів (споживачі-

виборці) як прийняття рішення з приводу обрання тієї юрисдикції, де агент 

зможе задовольнити свою потребу у суспільних благах тої якості, якій він 

віддає перевагу. Таким чином Тібу відрізняє центральні та місцеві уряди. 

Адже центральні уряди володіють узагальненою інформацією щодо потреб 
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громадян і намагаються підлаштувати свої витрати на суспільні блага 

узагальненого рівня. 

На регіональному рівні структура доходів та видатків більш розгалужена 

та має цільовий характер. Тому домогосподарства (споживачі-виборці) 

обирають юрисдикцію, де місцева влада створює найліпший набір суспільних 

благ, таким чином, краще задовольняючи їх потреби. 

Споживачі-виборці цілком мобільні та мігрують до тієї спільноти, у якій 

їх вже сформовані шаблони переваг задовольняються найбільш повно. 

Модель Тібу заснована на таких припущеннях [111]. 

1. Споживачі-виборці цілком мобільні та мігрують до тієї спільноти, у 

якій їх вже сформовані шаблони переваг задовольняються найбільш повно. 

2. Вважається, що споживачі-виборці мають повну інформацію щодо 

різниць між рівнями прибутку та витрат, і реагують на ці різниці. 

3. Обмеження з приводу можливостей працевлаштування не беруться до 

уваги. Наприклад, це може бути пояснене тим, що усі люди живуть на 

дивіденди. 

4. Суспільні блага, що надаються, не мають зовнішніх позитивних чи 

негативних ефектів (екстерналій).  

5. Існує оптимальний розмір спільноти, за якого суспільні послуги 

надаються за найменшою середньою вартістю. 

6. Спільноти з кількістю менше (більше) оптимуму намагаються знайти 

нових резидентів (або позбавитися старих) з метою зниження 

середньої вартості. 

Ці припущення лягли до основи такої математичної моделі [114]. 

Існує n суспільних благ, n нормалізоване до одиниці. Існує m 

місцевостей з номерами від 1 до m. Загальна кількість агентів у моделі 

дорівнює R, а кількість мешканців у і-й спільноті – ri. 





m

i

irR
1

      (1.1) 
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Кожен економічний агент має прибуток y, що задається екзогенно та 

отримує корисність з приватного споживання xi та gi суспільного блага. 

Вважається, що ii Tyx  , де Ti – загальна сума податку, що сплачується в  

і-й юрисдикції. Також вводиться поняття функції корисності:  

),( ii gxuu       (1.2) 

Витрати на створення gi суспільного блага описуються наступним 

чином: 

))(( 2iiii rcFgCg  ,     (1.3) 

де Ci – собівартість одиниці продукції, 0, cF . 

Середня вартість, тобто вартість на одного мешканця складає: 

)( i

i

i

i

i
iii cr

r

F
g

r

C
gDg      (1.4) 

А оптимальний розмір спільноти обчислюється як: 
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,    (1.5) 

де 0 < r* < ∞ вимагає F, c > 0. 

На рисунку 1.1 зображено оптимальний розмір спільноти. Як стверджує 

автор: «випадок спільноти, яка має оптимальний розмір і намагається 

залишатися такою нескладно візуалізувати» [111, с. 420]. 

У цьому соціальному оптимумі кількість мешканців: 

R
c

F
r

m

i

m

i

 
 1 1

*     (1.6) 

Звідси кількість спільнот становить – 
F

c
Rm  . 

Кількість надаваного суспільного блага у кожній юрисдикції з 

),( iiii gDgyuu   становить: 

i

i

x

i

g
D

u

u
      (1.7) 
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У моделі також розглядається кілька рівноважних станів. Перший 

описує бюджети урядів: T iri=gi Ci, тобто Ti=giDi. 

 

 

Рис. 1.1. Оптимальна кількість резидентів у спільноті 

Джерело: складено автором на основі [111] 

Другий рівноважний стан описує ситуацію, коли жоден з резидентів не 

має потреби змінювати юрисдикцію ),(),( kkii gxugxu  , де xi = y - Ti, тобто 

),(),( kkkiii gTyugTyu  . 

Крім випадків, коли ця система знаходиться в рівновазі, буде 

підмножина споживачів-виборців, які незадоволені закономірностями, що 

встановлені в їх спільноті. З урахуванням припущення щодо мобільності та 

інших умов, перерахованих вище, рух буде відбуватися з общини з кількістю 

резидентів більшою за оптимальний розмір до громад з кількістю агентів, 

меншою за оптимальний розмір. Споживач-виборець переїжджає до 

спільноти, яка задовольняє його шаблону переваг.  

Автор приходить до висновку, що в системі буде відбуватися 

формування спільнот індивідуумів з близькими уподобаннями (сортування), 

тобто модель вирішує дві основні проблеми виробництва суспільних благ: 

виявлення та агрегування переваг агентів. 
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Модель податкової конкуренції з урахуванням обмеженої 

мобільності інвесторів. 

Припущення моделі Тібу про повну необмежену нічим мобільність 

споживачів-виборців є мало правдоподібним, тому у [115] було запропоновано 

модель податкової конкуренції, у якій до уваги береться обмеження 

мобільності інвесторів. 

Автори стверджують, що фактор, який може вплинути на мобільність 

капіталу, – це неподаткові витрати інвесторів, пов’язані зі створенням 

інвестиційного проекту у кожній з юрисдикцій. Отже, будь-якому 

економічному агента необхідно витратити певну кількість коштів для 

організації бізнесу. 

Важливою особливістю моделі також є припущення про нескінченну 

кількість інвесторів, що приймають рішення з приводу вибору юрисдикції 

для інвестування. 

У моделі наводяться наступні параметри: 𝐺𝑖
(1)

 – додаткові неподаткові 

витрати, необхідні для розміщення бізнесу i-го інвестора у першій юрисдикції, 

𝐺𝑖
(2)

 – у другій юрисдикції. Робиться припущення, що на множині інвесторів 

величина 𝐺𝑖
(1)

 рівномірно розподілена на інтервалі  G,0  та 
)1()2(

ii GGG  ; 

Т – період моделювання; )(ti  – прибуток економічного агента i за одиницю 

часу (t); δ – коефіцієнт дисконтування; 
)(q

npr  – податкова ставка на прибуток в 

регіоні q. 

Таким чином, інвестиційний потік i-го інвестора у юрисдикцію q 

становить: 

)()(

1

i )1(
)1(

)(
V q

i

q

np

T

t
t

i Gr
t





 


    (1.7) 

У моделі також робиться припущення щодо того, що прибутки 

економічних агентів рівні між собою, тобто )()( tti   , і вводиться величина 
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загального неоподаткованого дисконтованого прибутку всіх інвесторів – 


 


T

t
t

t
A

1 )1(
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. 

Для того, щоб максимізувати інвестиційний потік (1.7), необхідно 

мінімізувати додаткові неподаткові видатки та податкові витрати 

економічного агента: 

q

q

i

q

np GrA min)(       (1.8) 

Відзначається, що і-й інвестор обере першу юрисдикцію, за умови, що: 

)2()2()1()1(

inpinp GrAGrA      (1.9) 

Якщо додаткові видатки та податкові витрати економічного агента рівні 

в першій та другій юрисдикціях, тобто рівні між собою ліва та права частина 

нерівності (1.9), то економічному агента байдуже, у якій з них створювати 

бізнес. Припускається, що інвестор обирає юрисдикцію з імовірністю 0,5. 

Далі у модель вводиться величина 
)2()1(

iii GGg  , яка має 

рівномірний закон розподілення на відрізку  GG, , тоді (1.9) матиме 

вигляд: 

)( )1()2(

npnpi rrAg       (1.10) 

та величина M(q), що є множиною інвесторів, які інвестують у 

юрисдикцію q. Таким чином, (1.10) описує М(1) – множину економічних 

агентів, що роблять інвестиції до юрисдикції 1. 

Зрозуміло, що q-та юрисдикція буде максимізувати свої податкові 

надходження та, за умови, що )(qG
F  – функція розподілу випадкової величини 

G(q), вони становитимуть: 

)(

)(

)()(
q

q

G

M

q

np

q dFArC 
    (1.11) 

Відзначається, що ставка податку на прибуток в кожній юрисдикції 

може бути встановлена на рівні  maxmin

)( ,rrr q

np  . 
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Далі використовуючи (1.10), ефективність юрисдикції (1.11) для 

рівномірно розподіленого  можна записати у вигляді наступного 

критерію: 
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   (1.13) 

Таким чином, за умови описаної вище поведінки економічних агентів, 

модель податкової та інвестиційної взаємодії зводиться до гри без 

кооперацій – конкуренції між двома юрисдикціями. 

Стверджується, що в грі (1.12) – (1.13) існують три рівноважні стани: 

симетрична рівновага з максимальними податковими ставками – гонка до 

поверхні, проміжний рівноважний стан та симетрична рівновага з 

мінімальними ставками податку – гонка на дно. 

«Дійсно, найкращими відповідями регіонів у даній грі є рішення задач 

(1.12) і (1.13) за фіксованих стратегій інших учасників. У силу того, що 

критерії С(1) і С(2) являють собою квадратичні функції від керованих змінних, 

оптимальна стратегія буде співпадати з вершиною параболи, якщо вона 

знаходиться на відрізку [rmin, rmax] і з одною з меж в іншому 

випадку» [115, стор. 65]. 

Далі у дослідженні розглядаються можливі перетини )( )2(

1 nprBR  (1.14) і 

)( )1(

2 nprBR  (1.15). І в залежності від обмежень на модельні змінні GArr ,,, maxmin  

може виникати один із типів рівноваги. 
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Перший тип – «гонка на дно». Вона являє собою рівновагу за умови 

мінімальних ставок податку (rmin,rmin). Зазначається, що такий рівноважний 

стан виникає за умови minr
A

G
 . 

Протилежна ситуація – гонка до поверхні, що виникає за умови в 

maxr
A

G
  і відповідає рівноважному стану за максимальних податкових 

ставкок (rmax,rmax). 

Третій тип рівноваги виникає за умови maxmin r
A

G
r   і йому 

відповідають проміжні ставки податку 
A

G
rr npnp  )2()1(

. 

У роботі [115] наводиться також модель, де кількість інвесторів 

обмежена, а саме, дорівнює двом. Автори доходять висновку, що в цьому 

випадку стан проміжної рівноваги відсутній. 

Модель порівняння податкової конкуренції та податкової гармонізації 

для фактору праці. 

Як згадувалось вище, деякі вчені стверджують, що податкова 

конкуренція може привести до ситуації «гонки на дно». Така гонка дійсно 
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може бути у випадку чистої мобільності факторів виробництва (таких, 

наприклад, як капітал). Однак, у [116] розглядаються особливості трудової 

міграції, які ставлять під сумнів гіпотезу «гонки на дно». 

Зазначається, що трудова міграція регулюється податковими пільгами та 

іншими типами позбавлення від податків, що їх запроваджує держава. 

Стверджується, що коли група країн спрямована на збільшення 

пропозиції іммігрантів, податкова конкуренція не призведе до гонки на дно, 

вона може фактично призвести до підвищення податків. 

У 1992 році Європейський Союз створив єдиний ринок капіталу та праці. 

І хоча переваги були очевидні, виникали сумніви з приводу того, чи в умовах 

відсутності повноцінної гармонізації системи податку на прибуток, податкова 

конкуренція між країнами-членами не підірве суспільний добробут. 

Щодо податкової конкуренції між юрисдикціями в умовах мобільності 

капіталу, стверджується, що вона може привести до неефективно низьких 

податкових ставок: «В результаті податкова конкуренції може виникнути 

тенденція до встановлення менш ефективних рівнів виробництва послуг на 

місцевому рівні. У спробі зберегти низькі податки для залучення інвестиції в 

бізнес, місцева влада може робити витрати нижчі тих рівнів, для яких граничні 

вигоди рівної граничним витратам, особливо для тих програм, які не мають 

прямої вигоди для місцевих бізнесів» [102, с. 143]. 

Автори представили теоретичну основу, щоб продемонструвати, що за 

певних припущень (прикладом такого є «принцип місця проживання») нема 

ніякої переваги від податкової координації в порівнянні з 

податковою конкуренцією. 

Але «принцип місця проживання» не легко впровадити, і країни, замість 

цього, звертаються до оподаткування доходу з капіталу як основного джерела 

їх доходу. У цій ситуації, податкова конкуренція між країнами, може 

призвести до неефективно низьких податкових ставок і низького суспільного 

добробуту держави через три взаємозміцнювальні фактори [116]. 
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1. Для залучення мобільних факторів або запобігання їх відтоку, 

податкові ставки на них зменшуються. 

2. Відтік мобільних факторів з юрисдикції з відносно високим податком 

до юрисдикції з відносно низьким податком скорочує податкову базу у країні 

першого типу. 

3. Відтік мобільних факторів з юрисдикції з відносно високим податком 

до юрисдикції з відносно низьким податком, як припускають автори, зменшує 

доходи немобільних факторів, і, отже, їх внесок у податкові надходження. 

Автори зосереджуються на праці (різної кваліфікації) як на мобільному 

факторі, і в оцінці податкової конкуренції приходять до нетрадиційного 

результату. Автори беруть за основу структуру конкуренції між юрисдикціями 

Тібу, але, враховують загальну чисельність населення в юрисдикції та його 

професійний розподіл, як ті фактори, що будуть ендогенно визначені за 

допомогою переміщення праці різної кваліфікації. Вони знаходять, що за 

таких умов податкова конкуренція не може бути ефективною. 

У статті моделюється взаємодія країн-учасниць держав-членів ЄС. Інша 

частина світу ― об’єднання потенційних іммігрантів. Вони допускають 

конкуренцію серед цих кількох країн-учасниць, які розглядають як «досконалі 

конкуренти». Решта світу забезпечує висхідні екзогенні криві пропозиції 

некваліфікованих і кваліфікованих потенційних мігрантів. 

Автори розглядають питання про те, чи податкова конкуренція серед 

приймаючих країн є неефективною, по відношенню до податкової 

координації, у присутності міграції всередині і ззовні економічного союзу. 

Модель фінансової конкуренції, що здійснюється за допомогою податків 

та громадських витрат. 

Якщо у попередніх моделях конкуренція юрисдикцій здійснювалась 

напряму за рахунок зміни податкового навантаження, то у [117] розглядається 

випадок, коли юрисдикції конкурують, змінюючи одночасно і рівень податку 

на капітал, і рівень суспільних благ, що ними надаються. 
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Аналізуючи поведінку уряду стосовно конкуренції за капітал, 

вважається природним думати, що уряди використовують обидва доступних 

інструменти, і що рішення, які впливають на оподаткування фірм і рішення 

про надання суспільних благ зазвичай є взаємопов’язаними. 

Спираючись на велику кількість теоретичних та емпіричних робіт, 

автори пропонують комплексний підхід до конкуренції за допомогою податків 

та громадських витрат, фокусуючись на стратегічній поведінці урядів при 

виборі обох політичних інструментів. Громадські витрати роблять приватний 

капітал більш продуктивним і тому можуть бути використані урядом для 

залучення капіталу. Автори характеризують функції реакції для обох 

інструментів та демонструють, що уряди реагують на зниження податків у 

іншій юрисдикції зниженням власних податків та наданням більшої кількості 

громадських витрат. 

Далі автори провели емпіричну перевірку стратегічної поведінки урядів 

з автономією для встановлення ставки оподаткування бізнесу та забезпечення 

громадських витрат, використовуючи великий набір даних органів місцевого 

самоврядування в Німеччині. 

Автори виконують чотирикроковий системний підхід до оцінки 

просторово взаємопов’язаних рівнянь. Цей підхід є дуже загальним: по-перше, 

він дозволяє обом політичним інструментам, залежати від податкових ставок 

та громадських витрат у сусідніх юрисдикціях, по-друге, автори розглядають 

рівень оподаткування бізнесу в залежності від власного рівня надання 

громадських витрат урядом, і навпаки, по-третє, він враховує потенційну крос-

секційну кореляцію в неспостережуваних змінних та потенційну кореляцію 

залишків між рівняннями. Картина поведінки місцевих урядів, яка виникає з 

оцінки авторів, є набагато складнішою, ніж запропоновано у попередній 

емпіричній роботі з податкової конкуренції. 

Зокрема, автори виявили, що місцеві уряди, як правило, коригували свої 

ставки податку на бізнес у напрямку рівня, що був у сусідніх юрисдикціях. 

Більше того, якщо сусіди збільшували свої витрати на місцеву інфраструктуру, 
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уряди реагували значним збільшенням власних витрат. Нарешті, результати 

авторів показують, що рівень громадських витрат уряду також залежить від 

ставки податку сусідніх юрисдикціях, на знак ефекту як і передбачено 

теоретичною моделлю. Ставлення до податків та громадських витрат як до 

альтернативних засобів залучення капіталу, таким чином, показує, що місцеві 

уряди реагують на конкуренцію з іншими юрисдикціями досить гнучко. Усі ці 

емпіричні висновки відповідають прогнозам теоретичної моделі. 

Модель податкової конкуренції в умовах мобільності  

капіталів [118, 119]. 

Модель описує конкуренцію юрисдикцій за мобільний ресурс – капітал, 

є статичною і заснована на таких припущеннях [120–122]. 

1. Економічна система представлена набором юрисдикцій, які 

характеризуються виробництвом приватних і суспільних благ. Приватні блага 

випускаються приватними фірмами і розподіляються за допомогою ринкового 

механізму вільної конкуренції, суспільні блага фінансуються за допомогою 

оподаткування і надаються урядами юрисдикцій. Обидва види благ 

описуються агреговано: Yi – приватне благо, Zi – суспільне благо, що 

випускаються в i-юрисдикції, i = 1, ..., n, n – число юрисдикцій. 

2. Кожна юрисдикція випускає приватні блага відповідно до технології, 

яка описується виробничою функцією (ВФ) Yi = Fi (Ki, Li), де Ki, Li – ресурси 

капіталу і праці i-юрисдикції, Yi ― випуск приватного блага. Передбачається, 

що ВФ має властивість постійної віддачі (однорідна першого ступеня) і може 

бути записана в відносних показниках через продуктивність праці 𝑦𝑖 =
𝑌𝑖

𝐿𝑖
 і 

капіталооздобленість 𝑘𝑖 =
𝐾𝑖

𝐿𝑖
: 𝑦𝑖 = 𝑓𝑖(𝑘𝑖), де 𝑓𝑖(𝑘𝑖) ≡ 𝐹𝑖(𝑘𝑖 , 1).  

На функцію 𝑓𝑖(𝑘𝑖) накладаються стандартні умови, серед яких 𝑓𝑖
′(𝑘𝑖) >

0, 𝑓𝑖
′′(𝑘𝑖) < 0. 

3. Капітал вважається мобільним ресурсом: він може вільно 

переміщатися між юрисдикціями. Трансакційні витрати на переміщення 
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капіталу в базовому варіанті моделі не розглядаються. Загальна кількість 

даного ресурсу в системі постійно ∑ 𝐾𝑖 = 𝐾𝑖 . 

4. Праця є закріпленим (немобільним) ресурсом, його розподіл між 

юрисдикціями і загальна кількість L задані екзогенно: ∑ 𝑙𝑖𝑖 = 1, 𝐿𝑖 = 𝑙𝑖𝐿. 

Передбачається, що індивід володіє одиницею трудового ресурсу, тому Li –це 

також чисельність населення в i-юрисдикції, а li – частка населення i-

юрисдикції. 

5. Уряд юрисдикції має можливість регулювати випуск приватних і 

суспільних благ за допомогою оподаткування. У даному випадку 

розглядається податок на дохід від капіталу, оскільки саме він є мобільним 

ресурсом: tri – ставка податку (tax rate) у i-юрисдикції, 0 ≤ 𝑡𝑟𝑖 ≤ 1. 

6. Випуск суспільних благ вимагає витрат, які передбачаються 

постійними на одиницю блага (с). 

Дані припущення дозволяють записати умови, що зв'язують 

капіталоозброєність, післяподаткову рентабельність капіталу (нетто-

прибутковість) і ставку оплати праці. Післяподаткова віддача від капіталу в i-

юрисдикції визначається як різниця між доподатковою дохідністю і ставкою 

податку: 𝜌𝑖 = 𝑓𝑖
′(𝑘𝑖) − 𝑡𝑟𝑖. 

Оскільки ринок капіталу вважається конкурентним, то післяподаткова 

прибутковість капіталу встановиться в усіх юрисдикціях на одному рівні 𝜌𝑖 =

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, позначимо його ρ. 

Ставка оплати праці wi визначається з умови, що вироблене приватне 

благо за вартістю дорівнює сумі доходів від праці та капіталу в юрисдикції: 

𝑤𝑖 = 𝑓𝑖(𝑘𝑖) − 𝑘𝑖𝑓𝑖
′(𝑘𝑖). 

Загальна кількість капіталу в системі розподілена між юрисдикціями: 

∑ 𝑘𝑖𝐿𝑖𝑖 = 𝐾, або ∑ 𝑘𝑖𝑙𝑖 = 𝑘𝑖 , де 𝑘 =
𝐾

𝐿
. 

Розглянемо в якості ілюстрації приклад 2-х юрисдикцій. Вищевказані 

умови для них будуть виглядати таким чином: 
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𝜌 = 𝑓1
′(𝑘1) − 𝑡𝑟1        

𝜌 = 𝑓2
′(𝑘2) − 𝑡𝑟2        

𝑤1 = 𝑓1(𝑘1) − 𝑘1𝑓1
′(𝑘1)     (1.16) 

𝑤2 = 𝑓2(𝑘2) − 𝑘2𝑓2
′(𝑘2)       

𝑙𝑘1 + (1 − 𝑙)𝑘2 = 𝑘       

В умовах (1.16) ставки податку і розподіл населення між юрисдикціями 

можна розглядати як керуючі параметри, які впливають на оплату праці, 

розподіл капіталу між юрисдикціями і його чисту прибутковість. Щоб оцінити 

вплив, наприклад, ставки податку в першій юрисдикції, продиференціюємо 

рівняння (1.16) за tr1 і після деяких перетворень отримаємо: 

𝜕𝜌

𝜕𝑡𝑟1
= −

𝑙𝑓2
′′(𝑘2)

𝑙𝑓2
′′(𝑘2)+(1−𝑙)𝑓1

′′(𝑘1)
      

𝜕𝑤1

𝜕𝑡𝑟1
= −𝑘1

(1−𝑙)𝑓′′(𝑘1)

𝑙𝑓2
′′(𝑘2)+(1−𝑙)𝑓1

′′(𝑘1)
      

𝜕𝑤2

𝜕𝑡𝑟1
= 𝑘2

𝑙𝑓2
′′(𝑘2)

𝑙𝑓2
′′(𝑘2)+(1−𝑙)𝑓1

′′(𝑘1)
    (1.17) 

𝜕𝑘1

𝜕𝑡𝑟1
=

(1−𝑙)

𝑙𝑓2
′′(𝑘2)+(1−𝑙)𝑓1

′′(𝑘1)
       

𝜕𝑘2

𝜕𝑡𝑟1
= −

𝑙

𝑙𝑓2
′′(𝑘2)+(1−𝑙)𝑓1

′′(𝑘1)
      

Співвідношення (1.17) показують зміну оплати праці, прибутковості і 

розподілу капіталу між юрисдикціями при збільшенні ставки податку в першій 

юрисдикції. За стандартних властивостей ВФ це призводить до 

таких наслідків: до зниження прибутковості капіталу в системі; до зменшення 

ставки оплати праці в першій юрисдикції і зростання її в другій юрисдикції; 

до зниження капіталоозброєності праці в першій юрисдикції та її зростання в 

другій. 

Останній висновок в умовах фіксованого населення означає 

перерозподіл капіталу на користь другої юрисдикції. Цей висновок є 

очевидним: відбувається втеча капіталу до юрисдикції з більш низькою 

ставкою. Очікуваною, хоча і не такою очевидною, є також зміна оплати праці. 

Але головне, що слід підкреслити – це те, що рівновага в системі 
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встановлюється на більш низькому рівні віддачі від капіталу, і в цьому сенсі 

становище системи погіршується. Аналогічні зміни викликає збільшення 

ставки податку в другій юрисдикції. 

Таким чином, уряд юрисдикції має можливість впливати на розподіл 

капіталу, його прибутковість і оплату праці, регулюючи ставку податку. 

Припустимо, що уряд юрисдикції здійснює вибір ставки податку, керуючись 

прагненням максимізувати добробут суспільства – громадян даної юрисдикції. 

Його можна формалізувати за допомогою функції корисності, яка залежить від 

приватних і суспільних благ 𝑈(𝑦𝑖 , 𝑧𝑖), де yi, zi – це приватне і суспільне благо 

на душу населення відповідно. 

Функція 𝑈(𝑦𝑖 , 𝑧𝑖) відображає вподобання індивіда, при цьому 

передбачається, що всі індивіди типові, і їх вподобання не залежать від того, в 

якій юрисдикції знаходиться індивід. Споживання приватних благ забезпечено 

його доходом, який складається з доходу від капіталу і оплати праці. За умови, 

що капітал рівномірно розподілений між членами суспільства (кожен індивід 

володіє величиною 𝑘 =
𝐾

𝐿
), дохід індивіда в i-юрисдикції складе (𝑤𝑖 + 𝜌𝑘) і 

умова ринкової рівноваги для приватного блага буде 𝑦𝑖 = (𝑤𝑖 + 𝜌𝑘). 

З огляду на бюджетне обмеження уряду, завдання уряду зводиться до 

знаходження оптимальних значень ставки податку і суспільного блага, за яких 

добробут індивіда буде максимальним. Для визначеності запишемо її для 

першої юрисдикції на прикладі системи з 2-х юрисдикцій: max
𝑡𝑟𝑖,𝑧1

𝑈(𝑦1, 𝑧1), 

𝑡𝑟1𝑘1 = 𝑐𝑧1, де 𝑦𝑖 = (𝑤𝑖 + 𝜌𝑘), а змінні k1, ρ, k пов'язані вищевказаними 

умовами (1.16). 

Оптимальні значення змінних tr1, z1 задовольняють умовам першого 

порядку: 

𝑡𝑟1: 𝑈𝑦1

′
𝜕𝑦1

𝜕𝑡𝑟1
+ 𝜆 (𝑘1 + 𝑡𝑟1

𝜕𝑘1

𝜕𝑡𝑟1
) = 0 

𝑧1: 𝑈𝑧1

′ − 𝜆𝑐 = 0. 
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Звідси після деяких перетворень виходить вираз для граничної норми 

заміщення благ: 

𝜕𝑈𝑧1
′

𝜕𝑈𝑦1
′ = 𝑐

𝑘1+(𝑘1−𝑘)
𝜕𝜌

𝜕𝑡𝑟1

𝑘1+𝑡𝑟1
𝜕𝑘1
𝜕𝑡𝑟1

    (1.18) 

Вираз (1.18) показує, що еквівалентна заміна суспільного блага на 

приватне відбувається в залежності від ставки податку та інших показників, 

які знаходяться в правій частині. Чисельник і знаменник правої частини 

відображають різні ефекти, що виникають у зв'язку з 

податковою конкуренцією. 

Розглянемо спочатку чисельник. Він залежить від співвідношення 

змінних k і k1: оскільки 
𝜕𝜌

𝜕𝑡𝑟1
< 0, то при k1> k чисельник зменшується, і, 

відповідно, норма заміщення. Рівновага зміщується в бік збільшення 

суспільного блага (воно заміщає приватне). Ця умова k1> k характерна для 

юрисдикцій-імпортерів капіталу: вони виявляються в більш вигідному 

становищі з точки зору забезпеченості суспільними благами. Відзначимо, що 

вигода тим більше, чим істотніше зниження прибутковості капіталу внаслідок 

підвищення ставки податку в цій юрисдикції. Цей ефект можна назвати 

фінансовим (pecuniary externality). Юрисдикції-експортери капіталу, для яких 

k1 < k, гранична корисність суспільного блага може бути істотно вище 

граничних витрат c, і норма заміщення збільшується. Ці юрисдикції 

відчувають втрати від падіння прибутковості капіталу: виробництво 

суспільних благ скорочується. 

Зростання ставки податку веде до зменшення знаменника правої частини 

виразу (1.18), оскільки 
𝜕𝑘1

𝜕𝑡𝑟1
< 0, і, відповідно, зростання норми заміщення. 

Відбувається скорочення суспільного блага, витіснення його приватним. 

Прагнення уряду юрисдикції зберегти його забезпечення на колишньому рівні 

призводить до політики зниження ставки податку, що отримало назву «гонки 

на дно» (race to the bottom). 
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Розглянута модель дозволяє виявити основні негативні наслідки 

податкової конкуренції за мобільний ресурс – капітал [118]. 

1. Зниження післяподаткової прибутковості капіталу. 

2. Зменшення оплати праці в юрисдикціях-експортерах капіталу. 

3. Небезпека ескалації політики низьких ставок (включення 

«гонки на дно»). 

Разом з тим, практика показує, податкова конкуренція не обов'язково 

призводить до неефективної рівноваги ― встановлення дуже низьких 

податкових ставок, що погіршують добробут країн. Емпіричні дані також не 

дають однозначного підтвердження «гонки на дно», що стимулюється 

податкової конкуренцією. 

Слід підкреслити, що дані висновки отримані і справедливі за певних 

припущень, серед яких до найбільш жорстких можна віднести такі: 

ідентичність економічних агентів і їх споживчих переваг; фіксований розподіл 

трудових ресурсів (немобільна праця); рівномірність розподілу капіталу в 

суспільстві; ігнорування трансакційних витрат переміщення капіталу; гіпотеза 

«продуктивної держави». Ослаблення цих обмежень дозволяє моделювати 

більш різноманітні ефекти податкової конкуренції, більш системно оцінювати 

таке складне і неоднозначне за своїм впливом на економічне життя явище, як 

податкова конкуренція. 

Мультиагентні моделі поведінки економічних агентів, що приймають 

рішення стосовно ухилення від податків. Існує також відносно невелика 

кількість робіт, в яких для дослідження поведінки економічних агентів з 

приводу сплати податків використовується мультиагентний підхід. Перша 

робота, де мультиагентний підхід був використаний для подібних досліджень, 

описана в [123]. 

Автори моделюють податкову систему, яка повинна взаємодіяти з 

різними типами платників податків і повинна фінансувати виробництво 

суспільного блага. Зокрема, визначено три різні види агентів: чесні платники 

податків; платники-імітатори та ідеальні фрірайдери («free riders»). Усі три 
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типи агентів слідують одній і тій самій логіці максимізації корисності, але їх 

функції корисності відрізняються. 

На навколишнє середовище впливають певні задані параметри, тоді як 

його динамічна структура генерується поведінкою агентів і навпаки. Це 

означає, що середовище визначається поведінкою, яка приймається різними 

популяціями платників податків, у той час як агенти змінюють свою поведінку 

відповідно до самого середовища. У роботі проводиться перевірка того, що 

відбувається із середовищем та популяцією агентів, за умови зміни таких 

параметрів: склад початкової популяції платників податків; ймовірність 

фіскального аудиту; вартість суспільного блага за визначенням платників 

податків; загальна сума суспільного блага, що надається системою. 

Симуляційна модель дає змогу відтворити фіскальний контекст, на 

якому платники податків базують свої рішення (сплачувати податки, не 

сплачувати податки або сплачувати їх частково), ― як при розгляді рішень, 

прийнятих податковими органами, так і на підставі оцінки поведінки інших 

платників податків. Порівняно з традиційною теоретичною постановкою, 

принципово новою рисою запропонованої моделі є еволюційний погляд на 

поведінку платників податків. 

Основна економічна інтерпретація результатів полягає в тому, що у 

світі, який не має фіскального законодавства або має настільки слабкий 

податковий орган, що він сприймається платниками податків як абсолютно 

неефективний, переважають поведінка, спрямована на майже повне ухилення 

від оподаткування. За відсутності фіскальних аудитів чесні агенти 

залишаються чесними, до тих пір, поки їх кількість є достатньо високою, якщо 

переважаюче ставлення всієї популяції до сплати податків полягає в 

поступовому зменшенні суми заплачених податків, тоді чесні агенти 

починають слідувати цій тенденції. 

Робота [124] присвячена використанню агентного моделювання для 

вивчення дотримання податкового законодавства в контексті типу зайнятості 

агентів. У статті описуються теоретичні основи моделювання та числові 
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результати для двох різних мультиагентних моделей. Перша модель 

фокусується на впливі вибору типу зайнятості на законослухняність у сфері 

податків і досліджує вплив ухилення від податків на прийняття ризиків і 

розподіл доходів для найманих працівників і для самозайнятих агентів. Друга 

модель узагальнює першу, додаючи повторювану соціальну взаємодію між 

агентами і обмін поглядами на ухилення і очікуваннями можливого 

податкового аудиту в динамічному режимі. Моделі демонструють, що 

відсутність законослухняності збільшує нерівність та ризики в економіці, і що 

в групах з різними типами зайнятості можуть бути встановлені різні форми 

податкової поведінки. Відзначається також, що платники податків, у 

середньому, систематично оцінюють імовірність проведення податкового 

аудиту, вище за справжній рівень податкових перевірок. 

Ключовим елементом для розуміння рішення щодо законослухняності є 

роль, яку відіграє можливість бути порушником у виборі типу зайнятості. 

Робота у якості найманого робітника або виключає порушення податкового 

законодавства або успішне порушення податкових норм є малоймовірним, 

якщо існує система сторонніх звітів. На відміну від цього, вибір бути 

самозайнятим і прийняти відповідальність за податкові сплати відкриває 

можливість для недотримання податкового законодавства. Саме у такий 

спосіб вибір типу зайнятості взаємопов'язаний з рішенням 

щодо законослухняності. 

У результаті симулювання моделей було зроблено такі спостереження. 

Ефект ухилення полягає у збільшенні середнього рівня доходу, коли 

обчислюється його середнє значення після введення податків і штрафів. 

Ухилення також збільшує нерівність доходу, виміряну за коефіцієнтом Джині. 

Іншим наслідком ухилення від податків є те, що розподіл ефективних 

податкових ставок не має відношення до доходів і не відповідає плановому 

податку, призначеному урядом. Загальне спостереження полягає в тому, що 

відсутність законослухняності підриває передбачувану податкову політику 

уряду. Ці результати ілюструють деякі ефекти, які відсутність 
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законослухняності у сфері податків може мати для економіки. Можливість 

ухилятися сприяє вибору ризикованих сфер зайнятості, а наслідком 

неслухняності та аудиту є збільшення нерівності та розподіл ефективної 

податкової ставки. 

Представлені моделі підкреслюють важливість можливості ухилятися, 

та зв’язок, який це створює між вибором сфери зайнятості та відношенням до 

ризику. Ризиковані форми самозайнятості будуть обрані тими, хто найбільше 

готовий приймати ризики, і максимально повною мірою використовувати 

наявні можливості для ухилення. Як наслідок, поведінка законослухняності 

може суттєво відрізнятися між професійними групами. 

У роботі [125] описується мультиагентна модель для симулювання 

ухилення та законослухняності у сфері податків, яка враховує різні 

можливості для ухилення та дозволяє поєднувати раціональний вибір з 

механізмами соціального впливу, щоб створити агреговані моделі 

податкової поведінки. 

За допомогою моделі було спроектовано віртуальний експеримент для 

спостереження впливу на податкову законослухняність різних комбінацій 

поведінкових фільтрів (таких як раціональний вибір, соціальні взаємодії та 

уявлення щодо справедливості) за різних умов регулювання з точки зору 

аудитів та штрафів. 

За допомогою експериментів було отримано наступні результати: по-

перше, як зазначається у теоретичній літературі з питань дотримання 

податкового законодавства, суто раціональні агенти демонстрували набагато 

меншу законослухняність, ніж це зазвичай спостерігається, за винятком 

нереалістично високих рівнів жорсткості податкового регулювання. Це 

свідчить про те, що теорія раціонального вибору не є достатньою для того, щоб 

генерувати емпірично оцінені рівні законослухняності за допомогою 

моделювання, і що в будь-якій правдоподібній моделі податкової поведінки 

необхідні додаткові соціальні механізми. 
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По-друге, соціальний вплив не завжди оптимізує законослухняність; 

зокрема, було показано, що коли регулювання є досить сильним, раціональні 

та справедливі агенти демонструють більшу законослухняність. Причиною 

цього амбівалентного ефекту соціального впливу є те, що його присутність, 

змушує агентів приймати рішення, які залежать від інтересів інших агентів, 

що робить рівень податкового дотримання менш чутливим до збільшення 

рівня стримування. 

По-третє, модель показала, що частота аудитів в більшій мірі впливає на 

зниження ухилення від сплати податків, ніж розмір величини штрафів. 

Аналіз застосування мультиагентного підходу до моделювання 

податкової поведінки показав його переваги у порівнянні із іншими засобами 

моделювання, перш за все, за рахунок широких можливостей врахування 

різноманітних поведінкових припущень, типів поведінки, ймовірнісного 

характеру економічних процесів, правил взаємодії. 

 

1.3 Концепція мультиагентного моделювання поведінки 

економічних агентів в умовах податкової конкуренції 

 

Незважаючи на велику кількість досліджень, присвячених 

моделюванню поведінки економічних агентів, зокрема з приводу 

оподаткування, проблемі побудови концепцій та моделей, які б враховували 

як поведінкові особливості платників податків, так і їхню неоднорідність та 

диференціацію за ознакою володінням певним типом факторів виробництва в 

умовах податкової конкуренції приділяється небагато уваги. 

У той же час, аналіз податкової політики держави є вкрай необхідним 

дослідженням, через те, що адекватна адаптація податкового політики 

юрисдикцій може послужити значною перевагою в конкурентній боротьбі 

юрисдикцій, що спрямована на залучення мобільних факторів виробництва, – 

податковій конкуренції. При цьому слід приділити увагу вивченню поведінки 

окремих агентів-платників податків, оскільки саме в цьому випадку 
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враховуються їхні індивідуальні особливості, які значною мірою можуть 

вплинути на формування загальної податкової політики юрисдикції. 

Таким чином, побудова концепції та моделі, яка б ефективно 

відображала наведені вище особливості як податкової поведінки економічних 

агентів, так і особливості середовища, у якому вони діють, є не тільки 

теоретичною, а й важливою практичною задачею. 

Моделювання складних економічних систем було здійснено  

у [126–131], у [132] для цього було використано методи імітаційного 

моделювання, а в [133] було застосовано методи моделювання поведінкової 

економіки. У [134] зазначається, що зараз найбільш розповсюдженими 

інструментами для опису, аналізу та прогнозування складних економічних 

систем [135] (таких як, наприклад, податкові системи) є два типи моделей. 

Перший тип – це економетричні емпіричні статистичні моделі, але вони 

мають недолік, який полягає в тому, що такі моделі моделюють певний тренд, 

проте не здатні генерувати (і прогнозувати) нетрендові та атипові ситуації, які 

часто трапляються у складних економічних системах. 

Другий тип моделей – динамічні стохастичні моделі загальної 

економічної рівноваги (ДСМЗЕР). Проте вони також мають певні недоліки, які 

полягають у тому, що такі моделі припускають ідеальний світ, а також їхня 

природа виключає кризи та іншу нетипову поведінку систем. Натомість автор 

пропонує використання агентного підходу до побудови моделей великих 

економічних систем, які позбавлені недоліків ДСМЗЕР та економетричних 

моделей, підходи до комп’ютерного моделювання складних економічних 

систем також детально описано у [136]. 

У дослідженні зі штучного інтелекту під агентами розуміються усі 

сутності, здатні функціонувати під автономним управлінням, сприймати 

середовище, у якому діють та існувати впродовж тривалого періоду 

часу [137, c. 39]. У наступному дослідженні [138] визначення агента 

розширюється: згідно з ним, агенти можуть взаємодіяти не лише з 
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середовищем, а і з іншими агентами, можуть діяти за набором певних правил, 

приймати певні рішення та еволюціонувати (змінюватися). 

У межах даної роботи модельними агентами називатимемо сутності, які 

діють у певному середовищі за деяким набором правил, сприймають це 

середовище та взаємодіють із ним. Середовище, у якому діють агенти, 

складається, у свою чергу, із сутностей іншого типу – юрисдикцій. У межах 

цього дослідження модельною юрисдикцією називатимемо штучну сутність, 

яка описується певним набором характеристик, чинників та їх зв’язків, що 

здатні впливати на поведінку агентів. Система, утворена зі всієї множини 

юрисдикцій, являє собою середовище, у якому діють агенти. 

В основі мультиагентного підходу лежить комп’ютеризоване 

моделювання набору агентів та середовища, які взаємодіють через встановлені 

правила [139–144]. Основною перевагою мультиагентного підходу є те, що 

агентні моделі не покладаються на припущення, що економіка буде рухатися 

до заданого рівноважного стану. Натомість, в будь-який час, кожен агент діє 

відповідно до його поточної ситуації, правил його поведінки та стану 

навколишнього світу. 

Використання мультиагентного підходу для моделювання поведінки 

платників податків та податкової політики держав є досить зручним, у силу 

того, що він дозволяє ефективно відтворювати поведінку агентів на 

індивідуальному рівні, а глобальні тренди виникають як результат діяльності 

багатьох агентів. 

У даній роботі автором розроблено концепцію мультиагентного 

моделювання поведінки економічних агентів в умовах податкової конкуренції. 

Яка полягає в тому, що економічні агенти реалізують економічну поведінку у 

світі, що складається з юрисдикцій, у яких, власне, діють агенти [145]. При 

цьому юрисдикції залучають до себе економічних агентів як носіїв двох 

ресурсів – праці та капіталу. Залучення агентів юрисдикціями ведеться, з 

одного боку, за допомогою податкових інструментів, а з іншого – за 

допомогою державних витрат, які виражаються в наданні населенню і бізнесу 
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певних суспільних благ. Загальна концептуальна схема розробки 

мультиагентної моделі, яка описує податкову поведінку економічних агентів і 

податкову конкуренцію юрисдикцій, містить 3 послідовних етапи: 

формування структури модельного світу і вибір характеристик агентів; 

розробка прототипних моделей основних блоків; побудова мультиагентної 

моделі взаємодії агентів і юрисдикцій (рис. 1.2). 

Концепцію моделювання відповідно до схеми 1.2. склали певні змістовні 

припущення щодо поведінки агентів, юрисдикцій, формування їх доходів, 

споживання і накопичення. Зроблені припущення за змістом можна умовно 

поділити на два блоки: змістовні припущення які робляться стосовно 

юрисдикцій та змістовні припущення, які робляться стосовно 

економічних агентів. 

Базові припущення щодо юрисдикцій. 

1. Кожна юрисдикція має певну стійку ємність, що виражається в 

обмеженій максимальній кількості економічних агентів-носіїв факторів 

виробництва, які можуть одномоментно знаходитися в цій юрисдикції. 

Ємність і кількість юрисдикцій, загальна кількість агентів в ігровому світі не 

змінюються із плином часу. Припущення щодо обмеженої ємності юрисдикцій 

продиктовано природною властивістю реальних країн (чию роль у моделі 

грають юрисдикції) мати певну територію, обмежену визначеними кордонами. 

Це, в свою чергу, лімітує кількість суб’єктів – осіб або підприємств, 

тобто агентів моделі, які суто фізично, можуть знаходитися на території 

кожної окремо взятої юрисдикції. 

Кількість юрисдикцій в ігровому світі, у свою чергу, залишається сталою 

впродовж усієї симуляції. Таким чином, факти створення нових держав чи 

зміна кордонів існуючих країн винесено поза межі системи, яка моделюється, 

та не враховується в ігровому світі. 

Припускається також, що загальна кількість економічних агентів у 

ігровому світі, у цілому, не змінюються в ході симуляції, тобто фактори 

народжуваності та смертності не враховуються в модельному світі [146]. 
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Рис. 1.2. Концепція мультиагентного моделювання поведінки 

економічних агентів в умовах податкової конкуренції 

Джерело: авторська розробка 

СТРУКТУРА МОДЕЛЬНОГО ПРОСТОРУ 

Моделі міграції та заощаджень економічних агентів в умовах податкової конкуренції 
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Це припущення було зроблено, спираючись, на дві наступні причини. 

По-перше, до уваги бралася концепція обмеженого росту популяції, а 

саме допущення про те, що кількість модельних агентів уже досягла свого 

порогового значення, яке розглядається у логістичній моделі. 

Згідно з моделлю логістичного росту розміру популяції, що базується на 

рівнянні Ферхюльста [147], за достатньо високої кількості індивідів та 

обмеженості ресурсів (чи то харчових, чи то територіальних) зростання 

популяції рано чи пізно досягне певного плато, як показано на рисунку 1.3. 

Розмір популяції, який представляє собою максимальну чисельність 

індивідів в умовах даного середовища, називається пропускною здатністю (К). 

 

Рис. 1.3. Крива логістичного росту чисельності популяції 

Джерело: побудовано автором на основі [147] 

Логістичне рівняння, яке описує таку модель розміру популяції було 

запропоновано П’єром Ферхюльстом та має наступний вигляд: 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑟

(𝐾−𝑥(𝑡))

𝐾
𝑥(𝑡)     (1.19) 

де r – швидкість росту популяції, а x(t)  – розмір популяції. 

Рівняння Ферхюльста можна вирішити аналітично, розділивши обидві 

частини на 
(𝐾−𝑥)

𝐾
𝑥 та взявши інтеграл за t: 

∫
𝐾

𝑥(𝐾−𝑥)

𝑑𝑥

𝑑𝑡
𝑑𝑡 = ∫ 𝑟𝑑𝑡     ⇒       ln(𝑥) − ln(𝐾 − 𝑥) = 𝑟𝑡 + ln (𝐶)  (1.20) 

Таким чином, 
𝑥

𝐾−𝑥
= 𝐶𝑒𝑟𝑡, де С – довільна константа, яка за умови 

початкової чисельності популяції 𝑥(0) = 𝑥0, може бути визначена як 𝐶 =
𝑥0

𝐾−𝑥0
. 
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Отримаємо остаточний закон, за яким змінюється чисельність популяції 

у часі, його можна представити у вигляді такої формули: 

𝑥(𝑡) =
𝐾𝑒𝑟𝑡𝑥0

𝐾−𝑥0+𝑥0𝑒𝑟𝑡
      (1.30) 

Рівноважні рішення логістичного рівняння 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑟

(𝐾−𝑥(𝑡))

𝐾
𝑥(𝑡) 

знаходяться шляхом прирівнювання похідної до нуля: 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 0 ⇒ 𝑟𝑥

(𝐾 − 𝑥)

𝐾
= 0 

Це означає, що для даного рівняння існує два стаціонарних рішення 0 та 

K. З характеру логістичної кривої видно, що з плином часу розмір популяції 

прямує саме до другого стаціонарного рішення – K. 

І хоча, як зазначалося вище, фактори вибуття та появи нових агентів в 

мультиагентній моделі не враховується, саме ідея певного сталого рівня 

чисельності популяції лягла в основу припущення щодо незмінної кількості 

агентів у ігровому світі. 

Другою причиною, яка лягла в основу припущення щодо сталої 

кількості агентів у ігровому світі, було прагнення дослідити вплив суто 

економічних (більш вузько – податкових) чинників на поведінку агентів. 

Внесення до моделі факторів, які будуть симулювати народжуваність та 

смертність, здатне було спровокувати появу непередбачених змін та 

флуктуацій значень ендогенних змінних, обумовлених не економічними 

факторами, а саме вибуттям старих та появою нових агентів у системі. 

Також моделювання смертності та народжуваності агентів пов’язано зі 

створенням відповідних додаткових модельних блоків, які б значно обтяжили 

модель не суттєвими для даного дослідження взаємозв’язками. 

2. Кожна юрисдикція характеризується певною віддачею від 

факторів виробництва. 

Кожна зі створених у модельному світі юрисдикцій описується 

виробничими можливостями, які визначають межі зміни віддачі від основних 
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чинників – праці та капіталу, та відповідними суспільними благами, а саме, 

суспільними благами для бізнесу та соціальними суспільними благами. 

Припущення щодо нерівності віддачі від факторів виробництва в різних 

юрисдикціях було зроблено на основі реально існуючих нерівностей у 

характері, рівні та динаміці економічного розвитку різних країн, які приводять 

до того, що віддача від однакової кількості одного і того самого фактору 

виробництва може суттєво різнитися від країни до країни. 

Саме створення більш сприятливих умов для реалізації потенціалу 

наявного ресурсу економічних агентів, разом з податковими інструментами, є 

одним із засобів конкуренції держав між собою за залучення мобільних 

факторів виробництва. 

Для оцінки конкурентоспроможності країн у міжнародній практиці 

використовується методологія запропонована експертами Всесвітнього 

економічного форуму – розрахунок зведеного глобального індексу 

конкурентоспроможності (Global Competitiveness Index [148]). 

В основу розрахунку цього індексу покладено оцінку більш ніж ста 

змінних, об’єднаних у 12 показників, що різнобічно характеризують 

конкурентоспроможність країн світу, які знаходяться на різних стадіях 

економічного розвитку. У даній методиці, за співставлення рівня 

конкурентоспроможності, прийнято враховувати такі об’єднані показники: 

інститути, інфраструктура, макроекономічне середовище, здоров’я і 

початкова освіта, вища освіта і професійна підготовка, ефективність ринку 

товарів, ефективність ринку праці, розвиненість фінансового ринку, 

технологічна готовність, розмір ринку, досконалість бізнесу, інновації. 

Рівень розвитку кожного з цих показників впливає на віддачу від 

відповідних факторів виробництва. Так, наприклад, чиста віддача на капітал 

нефінансових корпорацій у країнах Євросоюзу може відрізнятися в 31 

раз [149], як зображено на рисунку 1.4. 
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Рис. 1.4. Розподіл віддачі на капітал країн Євросоюзу в 2015 р. 

Джерело: складено автором на основі [149] 

Очевидним також є припущення про різну віддачу не тільки на капітал, 

а й на працю в різних юрисдикціях, через різний рівень заробітних плат у 

різних країнах. На рисунку 1.5 наведено розмір мінімальної місячної 

заробітної плати (у євро) на душу населення в різних країнах Європейського 

Союзу. 

 

Рис. 1.5. Мінімальна заробітна плата в країнах Євросоюзу в 2015 р. 

Джерело: складено автором на основі [149] 

Також, як зазначалося вище, дане базове припущення стосовно 

модельних юрисдикцій полягає не тільки в тому, що юрисдикції різняться між 

собою за виробничими можливостями, а й у тому, що віддача від основних 

чинників лежить у певних межах навіть у рамках однієї юрисдикції. Це 
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припущення обумовлено неоднорідністю і нерівністю віддачі одного і того 

самого фактору виробництва навіть в одній країні через вплив різноманітних 

випадкових факторів. 

3. Доходи юрисдикції формуються за рахунок двох видів податків, які 

різняться за об’єктом оподаткування, а також сплати за еміграцію та 

імміграцію економічних агентів. Об’єктами оподаткування в даному випадку 

виступають доходи економічних агентів від узагальнених факторів 

виробництва – праці та капіталу. При цьому, вони можуть надходити двома 

шляхами: добровільно сплачені агентами податки і виявлені в ході податкових 

перевірок, примусово сплачені податки. 

4. Кожна юрисдикція використовує отримані доходи в повному обсязі 

для надання суспільних благ і на трансакційні витрати – забезпечення 

державного апарату. Кожна з юрисдикцій надає економічним агентам, що 

знаходяться у її межах, наступні три види суспільних благ: суспільні блага для 

бізнесу, соціальні суспільні блага та загальнодержавні суспільні блага. 

Передбачається, що витрати юрисдикції на суспільні блага для бізнесу 

покращують умови ведення бізнесу, що, у свою чергу, виражається у 

збільшенні віддачі від капіталу. Реальним економічним прикладом такого 

типу суспільних благ можуть бути витрати держави на розвинуту транспортну 

інфраструктуру, якісну та економічну енергетичну систему країни, надійну та 

розгалужену систему водопостачання, тощо. 

Припускається також, що витрати юрисдикції на соціальні суспільні 

блага підвищують віддачу від відповідного ресурсу – праці. Прикладом 

суспільних благ, що впливають на ефективність праці в реальній економіці, 

можуть бути системи первинної освіти (дошкільної, загальної, вищої), система 

охорони здоров’я, освіта дорослих (підвищення кваліфікації, додаткова 

освіта), науково-технічні дослідження, розробки та заходи, спрямовані на 

поліпшення екологічної ситуації, тощо. 

Третім напрямком використання юрисдикціями своїх доходів є витрати 

на загальнодержавні суспільні блага. Загальнодержавні суспільні блага – 



77 

 

блага, які не використовуються для виробництва і не впливають на віддачу від 

факторів праці та капіталу, але впливають на привабливість юрисдикції з 

точки зору міграції до неї економічних агентів. 

Аналогами подібних витрат у реальній економіці можуть бути витрати 

на такі суспільні блага, як національна безпека, утримання урядового апарату, 

забезпечення внутрішньої безпеки, тощо. 

Вважається, що кожна юрисдикція характеризується своєю політикою в 

сфері суспільних благ і це задається фіксованою структурою розподілу 

доходів юрисдикції на їх фінансування. 

5. Юрисдикції здійснюють податковий контроль, що реалізується через 

три такі складові. 

1. Частота податкових перевірок економічних агентів. 

2. Імовірність виявлення під час перевірки порушника, якщо агент ним є. 

3. Величина штрафу, пені та обсягу несплачених податків – 

встановлений державою обсяг грошових коштів, який буде зобов’язаний 

сплатити порушник у разі його виявлення. 

Базові припущення моделі щодо економічних агентів. 

1. Економічні агенти, які діють у світі, поділені на три типи за ознакою 

володіння виробничими ресурсами – працею та капіталом: непрацюючі рантьє 

(unemployed-rentier) – носії фактору виробництва капіталу; власники капіталу, 

що працюють (employed-rentier) – вони є носіями обох факторів виробництва – 

праці та капіталу; агенти, що працюють (fundless-worker) – вони не володіють 

капіталом, однак є носіями фактору праці. В основу цього припущення ліг 

погляд на економічних агентів, як на носіїв того чи іншого фактору 

виробництва, за які конкурують між собою модельні юрисдикції. 

Саме з метою симуляції наявності факторів виробництва в ігровому 

світі, а також їх подальшого переміщення, як наслідок руху економічних 

агентів між юрисдикціями, та з метою моделювання реального процесу 

глобалізації ринку капіталу та праці, кожному економічному агенту 
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присвоюється певний тип фактору, яким він володіє, та задається кількість 

цього фактору виробництва. 

Виокремлюються агенти-власники капіталу, оскільки, саме капітал є 

тим фактором виробництва, який найчастіше згадується в контексті 

мобільності виробничих ресурсів. Саме ринок капіталу є однією зі сфер 

міжнародної економіки, де глобалізаційні процеси спостерігаються найбільш 

явно і яка потребує підвищеної уваги з боку національних урядів та 

міжнародних організацій і об’єднань. 

Через фундаментальність, комплексність та численність сутнісних 

граней економічної категорії, яку прийнято називати узагальнюючим 

поняттям «капітал», наукова думка за кілька століть розгляду цього питання, 

уже запропонувала та продовжує створювати значну кількість визначень 

поняття «капітал». Так у [150] зазначається, що «у роботах економістів 

сутність капіталу виявляється через його економічні характеристики, він може 

виступати як «інвестиційний ресурс», «об’єкт власності», «накопичена 

цінність», «фактор виробництва», «вартість». 

У контексті глобалізаційних процесів, капітал, здебільшого, 

розглядається через призму його економічної сутності фінансового чи 

інвестиційного ресурсу та фактору виробництва. Дійсно, у реальній 

економічній діяльності капітал – це найрізноманітніші види активів, які 

можуть бути представлені як фізичним капіталом, який безпосередньо 

приймає участь у виробничому процесі – споруди, машини та обладнання, 

транспортні засоби, тощо, так і фінансовим капіталом, який циркулює у різних 

сегментах глобальних фінансових ринків: фондовому, валютному, 

страховому, сегменті похідних фінансових інструментів, тощо. 

Таким чином, для узагальнення існуючого різноманіття проявів даної 

економічної категорії та для уникнення занадто глибокої деталізації, до даної 

мультиагентної моделі введено капітал як абсолютну оцінену в грошовому 

еквіваленті вартість нетрудових ресурсів, за допомогою яких їхній власник 
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отримує дохід, а також агентів, які володіють цим типом ресурсу – 

непрацюючі рантьє (unemployed-rentier). 

У контексті глобалізаційних процесів фактор виробництва праця, її 

мобільність та міждержавна конкуренція за залучення цього ресурсу 

згадується так само часто, як і капітал. Більш того, найчастіше в контексті 

вивчення економічної поведінки, саме особа, чиї розумові та фізичні здібності 

застосовуються у виробництві та являють собою економічний ресурс працю, 

та яка приймає економічні рішення, розглядається як суб’єкт дослідження. Для 

симуляції наявності фактору виробництва праці та моделювання поведінки 

його власників до моделі було введено відповідний тип економічних агентів – 

fundless-worker. 

Інші види виробничих ресурсів, такі як земля, підприємницькі здібності 

та інформація в рамках даної мультиагентної моделі не виокремлюються в 

якості безпосередньо факторів виробництва, за допомогою яких агенти-

власники можуть отримувати дохід. Проте опосередковано реалізовані та 

описані в інших базових припущеннях моделі. Так, наприклад, припущення 

щодо обмеженої ємності юрисдикції побічно відображає обмеженість такого 

фактору, як земля. 

2. Наступне припущення стосовно економічних агентів полягає в тому, 

що кожен агент отримує дохід від фактору виробництва, яким він володіє: 

власники капіталу отримують ренту, власники праці – заробітну платню. 

Агент, який володіє і працею, і капіталом, отримує, відповідно, і заробітну 

плату, і ренту. 

Величина доходу агента залежить від віддачі на відповідний фактор 

виробництва в тій юрисдикції, у якій на даний момент він діє. Дане 

припущення стосовно мультиагентної моделі було зроблено, спираючись на 

економічну теорію про винагороду факторів виробництва або отримання 

факторного доходу. Факторний дохід – це дохід, від певного фактора 

виробництва, який отримує власник даного виробничого ресурсу. У реальній 

економіці існує широка різноманітність типів доходів, які можуть отримувати 
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власники виробничого фактора капіталу. Доходи від капіталу виступають у 

формі дивідендів, нерозподіленого прибутку компаній, відсотків або частини 

доходів самостійно зайнятих, отриманої як дохід на власний капітал. 

Рента – це дохід, який на регулярній основі отримує власник 

виробничого ресурсу капіталу від використання майна, землі та інших 

різновидів капіталу, які знаходяться в його власності. Отримання даного типу 

факторного доходу не потребує від власника фактору виробництва здійснення 

підприємницької діяльності або здійснення розумових чи фізичних зусиль. 

Якщо мова йдеться щодо отримання доходу від фінансового капіталу 

(який в чистому вигляді не є виробничим фактором, але може легко в нього 

конвертуватися), то власник цього ресурсу може отримувати різні види 

відсотків або дивідендів. 

Оскільки в мультиагентній моделі не відбувається поділу фінансового та 

реального капіталу, а в якості належного агентам ресурсу цього типу береться 

його абсолютно оцінена вартість, то і поділу доходу від цього виду фактору 

виробництва також не відбувається. 

У моделі також зроблено припущення про те, що агенти, які володіють 

працею як фактором виробництва, отримують доход від використання 

цього фактору. Дійсно, у реальній економіці, де людські зусилля, які зроблено 

фізично або розумово в процесі виробництва з метою отримання доходу 

являють собою фактор виробництва – працю. А компенсація працівникам в 

обмін на їх продуктивну роботу називається заробітною платою. Як 

зазначалося вище, у даній моделі в якості фактору праці, який належить 

агенту, береться абсолютно оцінена цінність агента як трудового ресурсу, з 

урахуванням віддачі на фактор праці в юрисдикції, у який діє агент, він 

отримує певний дохід, який залежить від кількості наявного у нього фактору. 

Припущення про відмінність факторних доходів одного і того самого 

агента в різних юрисдикціях зроблено як наслідок, який витікає зі зробленого 

раніше припущення про відмінність у віддачах від факторів виробництва в 

різних юрисдикціях. Так, в реальній економіці в різних країнах 
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спостерігається різний баланс часток факторних доходів у залежності від того, 

який тип господарської діяльності переважає в даній країні. У країнах, де 

переважає сільське господарство, найвищою є частка факторних доходів від 

фактору землі. Країнам із низькою кількістю населення та індустріальним 

виробництвом характерна висока частка факторних доходів, отриманих від 

експлуатації капіталу. Таким чином, модельні юрисдикції, де віддача від 

певного фактору є первісно високою, симулюють один із видів господарської 

діяльності, у якому переважає факторний дохід від даного 

виробничого ресурсу. 

3. Дохід агента розподіляється між споживанням і накопиченням. 

Кожний агент регулярно споживає частку отриманого доходу, при цьому 

обсяг споживання є випадковою величиною із заданими параметрами 

розподілу. Накопичення агента формуються за залишковим принципом, після 

того, як він здійснив споживання. Накопичення формують особистий статок 

агентів і є показником їх добробуту. 

Також накопичення можуть бути використані на споживання, якщо 

отриманого доходу агенту не вистачило для бажаного рівня споживання. Дане 

припущення було зроблено з метою реалізації в моделі природних стоків для 

отриманих агентами доходів, а також для моделювання базових і найбільш 

типових активностей, які роблять майже всі індивіди в ході своєї 

економічної діяльності. 

Змінні споживання і накопичення в подальшому будуть 

використовуватися для опису та симуляції механізмів, які моделюють 

задоволеність агента його юрисдикцією, а також з метою моделювання 

прийняття агентом рішення щодо зміни юрисдикції. Дійсно, споживання є 

однією з базових економічних категорій, під якою найчастіше розуміються 

витрати на продукти, товари, послуги або інші блага, які використовуються 

для задоволення потреб особи, що здійснює споживання. 

У реальній економіці споживання представляє собою одну з ланок 

процесу відтворення і нерозривно пов’язано з його іншими стадіями – 
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виробництвом, розподілом та обміном, більш того, кінцевою метою будь-

якого виробництва є саме споживання. 

Випадковий обсяг споживання на кожному модельному кроці 

призначений моделювати, з одного боку, усі випадкові обставини, які 

змушують індивідів у реальній економіці витрачати більше або менше, а з 

іншого – симулювати такі поведінкові особливості економічних агентів як 

обмежена раціональність та обмежена сила волі. 

Накопичення – це частка доходу агента, яка не використовується на 

споживання в той момент, коли агент отримав дохід та використовує його, а 

зберігається і може бути використана в майбутньому для споживання, і 

відповідно, задоволення потреб того періоду. У моделі не враховуються 

можливості використання накопичень з метою отримання прибутку, такі як, 

наприклад, отримання відсотків з банківських депозитів або дивідендів від 

цінних паперів. 

У моделі передбачено кілька умов, за яких агент здійснює накопичення, 

іншими словами, його поточний дохід перевищує його поточний бажаний 

рівень споживання. Агент здійснює накопичення або тоді, коли рівень його 

доходів достатньо великий, що відбувається за умов наявності в агента 

відносно великої кількості фактору виробництва, а також за високого рівня 

віддачі на цей фактор у даний період або за високого рівня забезпечення 

суспільними благами, які впливають на віддачу від даного фактору, в 

юрисдикції, де на даний момент діє економічний агент. Інша умова, за якої 

агент здійснює накопичення, це низький бажаний поточний рівень 

споживання, тобто значення випадкової величини, яка моделює споживання 

економічного агента, буде нижчим за отриманий агентом на даному 

такті дохід. Зроблені агентом накопичення можуть бути спожиті, якщо на 

даному модельному кроці агент отримав дохід, недостатній для здійснення 

бажаного на даний момент розміру споживання. 

Рівень заощаджень економічного агента є одним з факторів, який 

впливає на схильність агента до зміни юрисдикції. У разі, якщо поточні 
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накопичення агента менші за накопичення у минулих періодах, то схильність 

агента мігрувати з даної юрисдикції збільшується. Це припущення тісно 

перекликається з реальними спостереженнями, коли важливим показником 

економічного добробуту індивіди вважають той факт, що вони мають 

достатній дохід, щоб підтримувати певний рівень накопичення, який буде 

гарантувати їм майбутнє споживання. 

4. Усі економічні агенти мають сплачувати податки з доходу, що 

отримують за допомогою фактору, яким володіють. 

У загальній множині податків, яка існує в світовій економіці, кожний 

тип податку займає особливе місце в тій податковій системі, до якої належить, 

має власне призначення та характерні риси. У теорії оподаткування існують 

багаточисленні класифікації, які упорядковують загальну множину податків у 

певні групи за тією чи іншою ознакою. Наприклад, можна класифікувати 

податки за ознакою суб’єкта-платника (виокремлюючи податки з фізичних 

осіб, податки з корпорацій, змішані податки, тощо), за ознакою об’єкта 

оподаткування, за рівнем адміністративних органів, які їх призначають та 

стягують, тощо. 

Найбільш відомою є класифікація податків, запропонована 

Організацією економічного співробітництва та розвитку, згідно з якою 

виділяється шість основних груп: податки на дохід, прибуток і приріст 

капіталу, внески на соціальне забезпечення, податки на заробітну плату і 

робочу силу, податки на власність, податки на товари і послуги та інші 

податки [151]. 

Для досягнення поставлених цілей дослідження в запропонованій 

мультиагентній моделі виокремлено два типи податків, які сплачують 

економічні агенти, які відрізняються між собою за видом податкової бази. 

Таким чином у моделі є узагальнений податок на дохід від праці, який 

нараховується на дохід економічних агентів, які володіють фактором праці, він 

виступає у якості аналога податків, якими обкладаються доходи індивідів у 

вигляді заробітної плати, винагород, доходів від незалежної професійної 
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діяльності, та інші доходи, отримані в результаті використання індивідом його 

розумового або фізичного потенціалу з метою отримання винагороди. 

До моделі також введено узагальнений умовний податок на дохід від 

капіталу – податок, яким повинні обкладатися доходи агентів, отримані на 

факторний ресурс капітал. Це також умовний, агрегований податок, який є 

прототипом таких реальних податків як податок на інвестиційні доходи, 

податок на прибуток, податок на доходи від власності та податки на інші 

доходи, отримані в результаті експлуатації суб’єктом виробничого 

фактору капіталу. 

Для того, щоб не обтяжувати модель додатковими взаємозв’язками та 

блоками, було обрано найпростіший спосіб розрахунку суми, яку має сплатити 

агент у якості податків тій юрисдикції, у якій він діє. Вона визначається як 

дохід, отриманий агентом на даному модельному такті від праці або капіталу, 

помножений на ставку податку, якою обкладається дохід від даного фактору в 

цій юрисдикції. 

Поведінка агентів щодо сплати податків залежить від ефективності 

податкового контролю. У моделі використовується припущення щодо терміну 

впливу результатів податкової перевірки на ухилення агентів від 

оподаткування. Це можна назвати «податкова пам'ять». 

Агенти завжди сплачують податки у повному обсязі протягом певного 

періоду, коли вони знаходяться під враженням від вдалої податкової перевірки 

з боку юрисдикції. Агенти сплачують нараховані податки у повному обсязі, 

але з певною ймовірністю, якщо вже не знаходяться під враженням від 

податкової перевірки, тобто за межами терміну «податкової пам’яті». 

5. Кожен агент має поведінкові особливості: схильність до ухилення від 

сплати податків та схильність до міграції. 

Схильність до ухилення від сплати податків у тій чи іншій мірі є у 

кожного агента в світі. Після перевірки економічного агента юрисдикцією з 

приводу ухилення та його виявлення, схильність до ухилення від сплати 

податків на певний час у агента зникає. Якщо агент задоволений умовами 
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юрисдикції, схильність ухилення від податків зменшується до якогось 

порогового значення. 

Схильність до міграції економічного агента не пов’язана з податковою 

перевіркою і зростає, якщо у якийсь момент часу накопичення стає меншим за 

його усереднене значення, і зменшується, якщо накопичення стають більшими 

за усереднене значення. 

Використання запропонованої концепції моделювання поведінки 

економічних агентів в умовах податкової конкуренції надасть можливість 

сформувати системне уявлення про поведінку економічних агентів, обрати 

стратегію, відповідно до якої можна визначити ряд цілеспрямованих заходів. 

Висновки до розділу 1 

 

1. Під економічним агентом, згідно К. Ерроу, розуміється індивід, або 

група індивідів, тобто спільноти, організації, у тому числі підприємства, що 

поєднані узгодженими інтересами і діями, та його поведінка трактується як 

процес взаємодії із зовнішнім середовищем з приводу виробництва, розподілу, 

обміну і споживання благ та ресурсів. 

2. Аналіз сучасних дефініцій та властивостей поведінки економічних 

агентів, або економічної поведінки, показав, що теоретична модель 

економічного агента модифікується на базі методологічної платформи 

поведінкової економіки в напряму врахування таких особливостей як 

обмежена раціональність, опортунізм, інерційність.  

3. Відмінною рисою поведінки економічних агентів в умовах податкової 

конкуренції, що розглядається як суперництво окремих адміністративних 

одиниць – юрисдикцій (країн, регіонів) за обмежені економічні ресурси, у 

першу чергу, праця та капітал, за допомогою податкових інструментів, є 

підвищення їх мобільності і розширення області прийняття рішень за рахунок 

вибору юрисдикції для розміщення власних ресурсів, яка пропонує найбільш 

привабливі умови за критерієм співвідношення оподаткування та 

суспільних благ. 
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4. Аналіз існуючих підходів до моделювання поведінки економічних 

агентів показав, що вони ґрунтуються переважно на оптимізаційній моделі, 

спрямованій на максимізацію прибутку або доходу, спрямовані на аналіз умов 

та властивостей рівноваги за різних обмежень на параметри та припущення і 

не враховують поведінкових властивостей економічних агентів та умов 

сучасної податкової конкуренції. 

5. Обґрунтовано актуальність наукового завдання розробки теоретико-

методологічного інструментарію моделювання поведінки економічних агентів 

в умовах податкової конкуренції та вибір мультиагентного підходу для 

вирішення цієї проблеми, враховуючи імовірнісний та динамічний характер 

задачі і перспективи практичного застосування розробки. 

6. Запропонована мультиагентна концепція моделювання поведінки 

економічних агентів в умовах податкової конкуренції ґрунтується на 

припущеннях щодо економічної і податкової поведінки агентів і юрисдикцій, 

які залучають до себе носіїв ресурсів праці і капіталу за допомогою 

податкових інструментів, та структури суспільних благ 3-х типів: 

орієнтованих на поліпшення умов ведення та ефективності бізнесу; 

сприяючих підвищенню віддачі трудових ресурсів; спрямованих на 

поліпшення загальних умов життя в юрисдикції. 

7. Основні результати цього розділу опубліковані в роботах автора [12, 

38, 88, 90, 92, 93, 109, 110, 114, 118, 119, 145, 146]. 
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РОЗДІЛ 2 

МУЛЬТИАГЕНТНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ ЕКОНОМІЧНИХ 

АГЕНТІВ В УМОВАХ ПОДАТКОВОЇ КОНКУРЕНЦІЇ 

 

2.1 Моделі міграції та заощаджень економічних агентів в умовах 

податкової конкуренції 

 

Для побудови мультиагентної моделі згідно структури моделі і 

концепції мультиагентного моделювання поведінки економічних агентів в 

умовах податкової конкуренції (рис.1.2) були розроблені прототипні моделі 

для симуляції окремих процесів та для побудови змістовних модулей 

загальної моделі. 

Побудовані прототипні моделі мають значення як самостійний 

інструмент вирішення задач дослідження поведінки економічних агентів і 

податкової конкуренції. 

Модель міграції економічного агента [154]. 

Прототипна модель міграції представляє собою дискретну математичну 

модель міграції економічного агента з високим рівнем агрегованості. У якості 

математичного апарату використовується одномірне дискретне випадкове 

блукання частки, яке вперше було застосовано для вирішення проблем 

математичних фінансів у [155] та у [156]. Базове припущення моделі полягає 

в тому, що агент приймає рішення щодо міграції з юрисдикції, спираючись на 

існуючий у нього на даний момент рівень добробуту. 

Рівень добробуту агента являє собою агрегований показник, що 

характеризує його економічне становище, до якого роблять внесок такі 

економічні фактори як, наприклад, обсяг його накопичень, рівень споживання, 

загальний рівень життя в юрисдикції та задоволеність агента юрисдикцією, 

тощо. У моделі використовується припущення, що фактори, що впливають на 

добробут агента, мають випадковий характер. 
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Припустимо, що економічний агент, чия поведінка симулюється, 

приймає рішення про те, чи буде він мігрувати з юрисдикції, у якій він діє, у 

кожний з моментів часу 𝑡 =  1, 2, . . . 𝑘 …, згідно з умовою щодо дискретності 

моделі. 

Опишемо рівень добробуту в момент часу 𝑡 =  𝑛  за допомогою змінної 

𝑆(𝑛), яка може приймати лише цілі, невід’ємні значення. Припустимо, що 𝑆(𝑛) 

змінюється за законом: 

𝑆(𝑛 + 1) = 𝑚𝑎𝑥{0, 𝑆(𝑛) + 𝑟(𝑛)}    (2.1) 

𝑟(1), 𝑟(2), . . . r(𝑛), . . .  – це прирощення добробуту, яке залежить від 

підсумків економічної діяльності агента за період від n до (n + 1). 

Отже, прирощення добробуту описується за допомогою незалежних 

бернуллієвських випадкових величин. Прирощення добробуту приймає два 

значення: 𝑟(𝑘)  =  1  з імовірністю 𝑝, 𝑟(𝑘) =  −1  з ймовірністю 𝑞 =  1 −  𝑝. 

Параметр 𝑝, який визначає ймовірність того, який саме знак має прирощення, 

сам по собі фіксований, він не залежить від кроку 𝑘.  

У такій постановці моделі параметр 𝑝 описує всю інформацію про те, 

який саме знак приймає прирощення агента в даний момент, тобто 

характеризує все економічне життя та оточуюче середовище агента. 

Зробимо наступне припущення щодо початкового стану економічного 

добробуту агента: будемо вважати, що в нульовий момент часу рівень 

добробуту є додатнім, тобто 𝑆(0) > 0. 

Задаємо також правило зупинки або, іншими словами, правило, яке 

визначає, коли саме агент автоматично приймає рішення щодо міграції. 

Вважаємо, що агент мігрує в той момент, коли на якомусь кроці 𝑛  рівень 

добробуту 𝑆(𝑛) стане дорівнювати 0. Тобто загальний рівень добробуту агента 

стає нульовим. 

Ми можемо задати ймовірність того, що агент мігрує в конкретний 

момент часу 𝑡 = 𝑛 за допомогою функції 𝑝(𝑛). Визначимо 𝑝(𝑛) як умовну 
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ймовірність того, що 𝑆(𝑛)  =  0, за умови, що 𝑆(1) > 0, 𝑆(2) > 0, … , 𝑆(𝑛 −

1) > 0. 

Таким чином, ймовірність того, що агент прийме рішення мігрувати в 

певний момент n можна задати наступним чином: 

𝑝(𝑛) = 𝑃(𝑆(𝑛) = 0 | 𝑆(1) > 0, 𝑆(2) > 0, … , 𝑆(𝑛 − 1) > 0)  (2.2) 

Умова про невід’ємність значень добробуту агента на попередніх кроках 

продиктована припущенням про те що він не мігрував на попередніх кроках, 

тобто правило зупинки випадкового процесу не виконувалося до сих пір. 

З існуючими припущеннями за допомогою даної моделі можна 

дослідити наступні аспекти стосовно міграції економічного агента: можна 

визначити ймовірність того, що агент у той чи інший момент часу взагалі 

прийме рішення про переїзд до іншої юрисдикції протягом всього свого 

економічного життя; можна визначити очікувану (середню) кількість кроків М 

до того моменту, коли агентом буде прийняте рішення про міграцію. 

1. Визначимо ймовірність того, що агент взагалі коли-небудь мігрує (𝑝∗) 

через наведену 𝑝(𝑛) (ймовірність міграції в певний момент часу t =  n). 

Значення  𝑝∗ можна знайти шляхом підсумовування всіх p(k). 

𝑝∗ = 𝑝(1) + 𝑝(2) + … + 𝑝(𝑘) + ⋯    (2.3) 

Оскільки подія яка полягає в тому, що агент мігрував у якийсь момент 

часу, виключає те, що агент мігрував у будь-який інший момент часу, простір 

усіх можливих результатів, що агент взагалі коли-небудь мігрував можна 

розбити на окремі події типу: агент мігрував у перший момент часу, у другій 

момент часу і так далі. Ці події є взаємовиключними, але якщо подія міграції 

відбулася взагалі, то вона відбулася в якийсь з цих моментів часу. 

Тому в даному випадку застосовується формула повної ймовірності, 

коли ймовірність якоїсь події дорівнює сумі ймовірностей подій, які не 

перетинаються та разом утворюють цю подію. 

2. Очікувана (середня) кількість кроків М до того моменту, коли агентом 

буде прийняте рішення про міграцію, має вигляд: 
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𝑀 =  𝐸(min {𝑛 | 𝑆(𝑛)  =  0})  =  1 × 𝑝(1)  +  2 × 𝑝(2) + . . + 𝑘 × 𝑝(𝑘) + ..  

(2.4) 

З математичної точки зору описана вище модель міграції являє собою 

класичну задачу про асиметричне випадкове блукання на напівпрямій з 

поглинаючим бар’єром. Ця задача допускає повний розв’язок, що дозволяє 

отримати явні формули для невідомих p* і M [157]. 

У випадку, коли 𝑝 > 0,5, поставлені задачі мають наступний розв’язок: 

1) 𝑝∗  = 𝑝∗(𝑘) = (
𝑞

𝑝
)𝑘          (2.5) 

2) 𝑀 = 𝑀(𝑘) =  ∞           (2.6) 

Отже, агент з ймовірністю 1 − 𝑝∗ > 0 назавжди залишається у 

своїй юрисдикції. 

A. Для випадку, коли 𝑝 < 0,5, розв’язок поставлених вище 

задач наступний: 

1) 𝑝∗  = 1           (2.7) 

2) 𝑀 = 𝑀(𝑘) =  
𝑘

(𝑞−𝑝)
          (2.8) 

Агент майже напевно прийме рішення мігрувати і мігрує (у середньому) 

через M(k) кроків. 

B.  У тому випадку, коли 𝑝 = 0,5, результати будуть наступними: 

1) 𝑝∗  = 1           (2.9) 

2) 𝑀 =  ∞          (2.10) 

Математичне сподівання кількості кроків до міграції прямує до 

нескінченності. Інакше кажучи, за кінцеву кількість кроків агент не мігрує. 

Цей випадок представляє окремий інтерес із точки зору змістовної 

інтерпретації: він відображає випадок, коли агенти залишаються в юрисдикції 

назавжди. 

Модель заощаджень економічного агента [158]. 

Як і попередня модель, дана математична модель – заощаджень і 

споживання економічного агента є дискретною: агент отримує доходи і 

здійснює видатки в дискретні моменти часу 𝑡 =  1, 2, … 𝑛 … Поточну суму 
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накопичень агента після отримання доходів і здійснення видатків у момент 

часу 𝑡 =  𝑛 опишемо за допомогою дійсної змінної 𝑆(𝑛). Будемо вважати, що 

в момент часу 𝑡 =  𝑛  агент витрачає фіксовану частку від своїх накопичень 

попереднього кроку 𝑔 (0 <  𝑔 <  1), яка не залежить від n, і яка залишилися 

після попереднього кроку t =  n −  1. 

Агент може отримувати дохід від двох факторів – праці та капіталу. 

Спочатку, для простоти, розглянемо ситуацію, коли єдиним доходом, який 

отримує агент, є дохід, отриманий за рахунок фактору капіталу. Загальний 

вигляд моделі можна отримати з цього окремого випадку. 

Накопичення (або власний капітал агента), що залишилися після 

споживання в момент часу 𝑡 =  𝑛 −  1, які дорівнюють (1 − 𝑔) × 𝑆(𝑛 − 1), 

агент інвестує. Цей капітал агент вкладає, розподіляючи інвестиції між 

безризиковим банківським рахунком та інвестиціями у виробництво. 

Таким чином, фіксована частка неспожитого доходу 𝑓 (0 <  𝑓 <  1) 

вкладається у фактор виробництва з випадковим коефіцієнтом доходності 

𝑑(𝑛) – цінні папери, інвестиційні активи, інші ризикові інвестиції, а інша його 

частка, яка дорівнює, відповідно, (1 − 𝑓) розміщується на банківському 

рахунку, який приносить на кожному кроці фіксований процентний дохід ℎ. 

Виходячи зі зроблених припущень, динаміку заощаджень 𝑆(𝑛)  можна 

описати рівнянням:  

S(n) = (1 − g) × (1 − f) × (1 + h) × S(n − 1) + (1 − g) × f × d(n) × S(n − 1), 

 n = 1, 2, …            (2.11) 

Без обмеження загальності дане рівняння можна записати у вигляді: 

S(n) = (a + r(n)) × S(n − 1)         (2.12) 

де a = (1 − g) × (1 − f) × (1 + h) – незалежна від n, константа, а r(n) =

(1 − g) × f × d(n)  – випадкова величина доходу, який отримав агент від 

інвестиції у фактор виробництва. 

Тут параметр а містить сукупну інформацію щодо всіх заздалегідь 

відомих і сталих чинників витрат та доходів агента (у тому числі, частка 
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фіксованих витрат від наявних заощаджень, відсотковий дохід за депозитами, 

тощо). 

Оскільки описане вище рівняння стохастичне, тобто в ньому є 

випадковий коефіцієнт 𝑟(𝑛) , воно не має єдиного рішення в класичному сенсі. 

Але можна описати закон розподілу випадкової величини 𝑆(𝑛). Отже, 

завдання полягає в визначенні імовірнісного закону, що описує розподіл 

випадкового процесу з дискретним часом, що визначається рівнянням (2.12). 

Послідовно ітеруючи рівняння (2.12) і переходячи до логарифмічної 

форми, отримуємо: 

ln (
𝑆(𝑛)

𝑆(0)
) = ln (a + r(1)) + ln (a + r(2)) + ⋯ + ln (a + r(n))   (2.13) 

Припустимо далі, що r(1), r(2), ... – незалежні випадкові величини, 

розподілені за одним законом R, для якого ln (a + R) має кінцеві перший і 

другий моменти. 

Таке припущення робиться, виходячи з того, що хоча і є випадкові 

фактори, але природа цих випадкових факторів не змінюється. Тобто, 

результати можуть бути різні, але випадкові фактори, які описують 

функціонування даного випадкового економічного середовища, у якому діє 

агент, розподілені за одним і тим самим законом. Зокрема, це означає, що із 

плином часу не виникають нові фактори ризику і не зникають ті фактори 

ризику, які уже існували в системі. 

Якщо n достатньо велике, і якщо r(n) має скінченний другий момент, то 

до суми, що стоїть у правій частині рівняння (2) можна застосувати 

Центральну граничну теорему, із якої витікає, що сума логарифмів 

розподілена нормально. А відповідно те, що стоїть під логарифмом – 
𝑆(𝑛)

𝑆(0)
 – 

наближено описується логарифмічно-нормальним законом. 

Для наочності розглянемо окремий випадок, коли r(1), r(2), ... – 

бернуллієвські випадкові величини, для яких r(k) = 1 з імовірністю p, r(k) = 0 

з імовірністю q = 1 - p.  
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Припустимо також, що a > 0, це дозволяє виключити неможливий з 

економічної точки зору випадок, що накопичення стануть від’ємними. Якщо з 

моделі виключити випадковий коефіцієнт r(n), то при a > 1, накопичення 

агента експоненційно зростають, якщо a < 1 ― накопичення агента 

експоненційно зменшуються. При цьому 

𝑏(𝑘) = ln (1 +
𝑟(𝑘)

𝑎
) , 𝑘 = 1, 2, … також є послідовністю незалежних 

бернуллієвських випадкових величин з математичним очікуванням 

𝑀 = 𝑝 × ln (1 +
1

𝑎
)  

і дисперсією 

𝐷 = 𝑝 × 𝑞 × (ln (1 +
1

𝑎
))2.  

Виразимо суму b(k) наступним чином 

Z(n) =
(ln(

S(n)

S(0)
)−n×lna)

ln (1+
1

a
)

         (2.14) 

Вона підпорядковується біноміальному закону B(n,p) з математичним 

сподіванням 𝑛 × 𝑝 і дисперсією 𝑛 × 𝑝 × 𝑞. Знаючи розподіл Z(n), легко 

знаходимо розподіл випадкової величини S(n). 

Розглянемо запропоноване вище рівняння динаміки накопичень агента в 

умовах випадкового економічного середовища 

𝑆(𝑛) = (𝑎 + 𝑟(𝑛)) × 𝑆(𝑛 − 1), 𝑛 = 1, 2, …   (2.15) 

де a – деяка, незалежна від n, константа, а r(n) – випадкова величина 

(наприклад, чистий інвестиційний дохід на одиницю вкладеного капіталу). 

Припустимо, що r(n) може приймати значення 𝑏 = 𝑓 × (1 + 𝑘) з 

імовірністю p (сприятливий економічний результат) або значення, що 

відповідає несприятливому економічному результату 𝑐 = 𝑓 × (1 + 𝑙) < 𝑏 

імовірністю q =  1 −  p, тобто r(n) є узагальненою 

бернуллієвською величиною [159]. 
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Доцільно припустити, що виконується умова 𝑎 +  𝑐 >  0, що означає, 

що за будь-якого результату заощадження агента не можуть обнулитися або 

стати від`ємними (у припущенні, що в початковий момент часу S(0) > 0). 

З економічної точки зору найбільш цікавою є ситуація, коли одночасно 

𝑎 +  𝑐 <  1 і 𝑎 +  𝑏 >  1, тобто за сприятливого результату 𝑟(𝑛) 

заощадження агента збільшуються: 𝑆(𝑛)  >  𝑆(𝑛 − 1), а при несприятливого – 

скорочуються: 𝑆(𝑛)  <  𝑆(𝑛 − 1).  

Раніше було знайдено розподіл 𝑆(𝑛) в окремому випадку, коли 

𝑎 >  0, 𝑏 =  1, c = 0.  

Покажемо, що загальний випадок зводиться до отриманого раніше 

результату. 

Маємо (2.13) ln (
𝑆(𝑛)

𝑆(0)
) = ln(𝑎 + 𝑟(1)) + ln(𝑎 + 𝑟(2)) + ⋯ + ln(𝑎 +

𝑟(𝑛)) 

Для кожного 𝑘 =  1, 2, . .. випадкова величина  

𝑏(𝑘) =
(ln(𝑎+𝑟(𝑘))−ln(𝑎+𝑐))

(ln(𝑎+𝑏)−ln(𝑎+𝑐))
      (2.16) 

b(k) приймає значення 1 з імовірністю 𝑝 і 0 з імовірністю 𝑞, тобто є 

стандартною бернуллієвською випадковою величиною. 

При цьому, якщо випадкові величини 𝑟(1), 𝑟(2), . .. – незалежні, то і 

𝑏(1), 𝑏(2), . .. також незалежні.  

Отже, випадкова величина 

𝑍(𝑛) =
(ln(

𝑆(𝑛)

𝑆(0)
)−𝑛×ln (𝑎+𝑐))

(ln(𝑎+𝑏)−ln(𝑎+𝑐))
= 𝑏(1) + 𝑏(2) + ⋯ + 𝑏(𝑛)  (2.17) 

підпорядковується біноміальному закону 𝐵(𝑛, 𝑝) з математичним 

очікуванням – 𝑛 × 𝑝 і дисперсією – 𝑛 × 𝑝 × 𝑞, звідки знаходимо розподіл 𝑆(𝑛): 

𝑆(𝑛) ~ 𝐶 ×  𝑒𝑥𝑝 [𝐴 ×  𝐵(𝑛, 𝑝)], де  

𝐶 =  𝑆(0) × exp[𝑛 × 𝑙𝑛 (𝑎 +  𝑐)] 

𝐴 =  𝑙𝑛 (𝑎 +  𝑏)  −  𝑙𝑛 (𝑎 +  𝑐). 

Проведемо первинну параметризацію розробленої моделі. Побудуємо 

близький до реалістичного сценарій динаміки накопичень економічного 
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агента. Для цього дослідимо історичні дані для ринку акцій (індекс 

S&P 500) [160]. Запишемо рівняння середньої доходності за період, а також 

середньої дисперсії, яка знаходиться як квадрат волатильності. Середня 

дохідність становила 10 %, а стандартне відхилення – 20 %. Таким чином 

маємо: 

{
𝑝 × 𝑘 + (1 − 𝑝) × 𝑙 = 0,10

𝑝 × (1 − 𝑝) × (𝑘 − 𝑙)2 = 0,04
      (2.17) 

де p – ймовірність отримати позитивний економічний результат, k – 

розмір позитивного економічного результату, а l – негативний економічний 

результат. 

За 90 календарних років з 1928 р. до 2017 р. індекс за результатами року 

зростав 66 разів і падав 24 рази. Таким чином, можна оцінити ймовірності 

позитивного та негативного економічних результатів. 

{
𝑝 =

66

90
= 0,73

𝑞 = 1 − 𝑝 = 0,27
 

Підставивши значення p і q у (2.17), отримаємо систему з двома 

лінійними рівняннями, вирішуючи яку можна знайти історичні значення k та 

l. Таким чином, позитивний економічний результат агента дорівнює 𝑘 =

0,2215, а негативний результат становить 𝑙 = −0,2285. 

Оцінимо інші параметри моделі. Так фіксований процентний дохід h 

візьмемо рівним 1 %, який відповідає середньому відсотку за 

депозитами [161]. Візьмемо рівень витрат агента g рівним 4 %. А його 

схильність до ризику буде середньою, тобто агент волітиме інвестувати 50 % 

своїх накопичень безризиково, а інші 50 % у більш ризикові, але потенційно 

більш прибуткові напрямки. 

Проведемо далі серію експериментів, яка дозволить емпірично 

дослідити динаміку заощаджень агента в різних умовах оточуючого 

середовища, а також за різних типів поведінки агента та характері його 

споживання. 
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Нехай початковий капітал агента становить 10 умовних одиниць. 

Проведемо 10 прогонів моделі з обчисленими вище параметрами та для всіх 

прогонів усереднимо значення накопичень агента на кожному кроці. 

Загалом змодельоване середовище характеризується доволі високою 

ймовірністю позитивного економічного результату (73 %). Тому проведемо 

також аналогічну серію спостережень, зменшивши ймовірність позитивного 

економічного результату спочатку до 50 %, щоб зсимулювати рівноімовірний 

негативний та позитивний результати. Наступним кроком параметр p було 

зменшено таким чином, щоб промоделювати ситуацію, коли негативний 

економічний результат є більш ймовірнісним для агента, ніж позитивний 

результат для його економічної діяльності (𝑝 = 0.4). 

Результати кожного раунду експериментів зображено на рисунку 2.1: 

(а) – середні накопичення агента, який веде свою діяльність у сприятливому 

середовищі з більш високою ймовірністю отримання прибутку, (б) – середні 

накопичення агента, що діє в середовищі з рівною ймовірністю отримати 

прибуток або збитки від ризикованих інвестицій, (в) – динаміка середніх 

накопичень агента в несприятливому середовищі, із більшою ймовірністю 

отримання збитків. 

  

а)    б)    в) 

Рис. 2.1. Динаміка середніх накопичень агента в умовах середовища  

(а) – з високою (73 %); (б) – середньою (50 %); (в) – низькою (40 %) 

імовірністю позитивного економічного результату 

Джерело: авторська розробка 
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Дослідимо отримані результати експериментів. Із розрахованими на 

реальних даних параметрами і у випадку коли 𝑝 = 0.73, усереднені 

накопичення агента демонструють зростаючий тренд впродовж 

спостережуваних 40 тактів моделі. Середнє значення накопичень становить 

11,97 умовних одиниць. 

Для другого раунду експериментів, який симулював діяльність агента з 

такою самою схильністю до ризику та рівнем споживання, як і в першому 

раунді експерименту, але з імовірністю позитивного економічного результату 

𝑝 = 0.5. Виходячи з умов експерименту, агент рівноймовірно може отримати 

як негативний, так і позитивний результат, але в довгостроковій перспективі, 

динаміка накопичень агента має спадний тренд, а середнє значення показника 

за період становить лише 5,85 умовних одиниць. 

Третій раунд експериментів характеризувався більшою імовірністю 

негативного економічного результату, а ймовірність отримати прибуток 

становила лише 𝑝 = 0.4. У цьому випадку накопичення економічного агента 

характеризується ще більше вираженою спадаючою динамікою, а середнє 

значення за період дорівнює 3,66 умовних одиниць. 

Отже, було досліджено динаміку накопичень економічного агента, який 

володіє факторами капіталу та праці, з урахуванням його споживання та 

схильності до інвестиційного ризику в умовах випадкового економічного 

середовища. З цією метою було використано математичну модель дискретного 

геометричного випадкового блукання. Модель припускає, що агент може 

отримувати фіксований дохід від фактору праці та випадковий 

(недетермінований) дохід від фактору капіталу. За допомогою моделі 

отримано у явній формі закон розподілу випадкової величини накопичень.  

З її допомогою було досліджено також динаміку заощаджень 

економічного агента в умовах схожих із реальною економічною системою (із 

більш сприятливими умовами для ризикових інвестицій), а також у 

середовищі з рівноймовірними позитивними та негативними для агента 
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результатами і в несприятливому середовищі, з більш ймовірним негативним 

результатом. 

Модель податкової конкуренції [162] є мультиагентною. 

У якості прототипу для подальших розробок у середовищі NetLogo 6.0.1 

було побудовано модель податкової поведінки економічних агентів, де були 

описані закономірності поведінки економічних агентів, а також особливості 

ігрового світу і риси політики юрисдикцій, пов’язаної з оподаткуванням 

агентів та податковою конкуренцією. Для побудови прототипної NetLogo-

моделі були зроблені такі припущення [163]. 

1. Юрисдикція має певну територію (яка в NetLogo-моделі задається 

випадковим чином для кожної юрисдикції) та певну кількість 

економічних агентів. 

2. У прототипній NetLogo-моделі юрисдикції також обкладають 

податком доходи від головних факторів виробництва – праці та капіталу – 

використаних у моделі ресурсів, від яких залежить обсяг створюваного 

національного багатства (у мультиагентній моделі – кількість умовних 

грошових коштів). 

3. Ставку оподаткування юрисдикція встановлює самостійно, і вона 

змінюється із плином часу залежно від того, який тип податкової політики має 

юрисдикція. 

4. Кожній юрисдикції властива певна податкова політика, тобто, вона 

може мати один з трьох видів податкової поведінки. 

Стратегія поведінки «bottom» припускає пониження із часом 

юрисдикцією ставок податків на працю та капітал до мінімально можливих у 

ігровому світі ставок. Інтерпретацією такого припущення у реальній економіці 

є явище податкової конкуренції і, зокрема, її наслідку – гонки на дно: 

зниження юрисдикцією ставок податків у спробі залучити мобільні ресурси, 

що може призвести до «недопоставки» суспільних благ. 

Стратегія поведінки «top» полягає у тому, що юрисдикція із плином часу 

підвищує ставки податку на працю та капітал, спрямовуючи їх до максимально 



99 

 

можливих в ігровому світі ставок. Інтерпретація такого типу поведінки в 

реальній економіці полягає в тому, що деякі розвинуті країни мають досить 

високі (і збільшують їх із часом) ставки податку, натомість вони надають 

суспільні блага високої якості, наприклад, Данія, Швеція, Нідерланди, тощо. 

Стратегія «harmony» полягає у спрямуванні юрисдикцією своїх 

податкових ставок до рівня середнього за ігровим світом. Такий тип 

податкової поведінки є також проявом податкової конкуренції, а саме, 

прихованої податкової конкуренції. 

Прихована конкуренція полягає в тому, що держава формує свою 

податкову політику таким чином, щоби втримати капітал (або іншу 

оподатковувану базу) в межах юрисдикції і запобігти його переміщенню за 

межі країни. Уряди, що займають пасивну позицію у конкуренції за інвестиції, 

аналізують податкову політику юрисдикцій-конкурентів та зіставляють 

податкові заходи, що впроваджуються іншими державами, зі своїми, щоб 

податкові умови всередині країни не були гіршими, ніж за її межами. 

Прихована податкова конкуренція спрямована на захист юрисдикції та 

збереження її від потенційно несприятливих наслідків, викликаних активною 

податковою конкуренцією країн-конкурентів.  

5. За рахунок отриманих податкових надходжень, юрисдикція виробляє 

і надає економічним агентам суспільні блага, які поділяються на три типи. 

Блага, що надаються державою та не впливають безпосередньо на 

продуктивність того чи іншого фактору виробництва, – state public goods. До 

таких благ відносяться забезпечення внутрішньої та зовнішньої безпеки 

держави, охорона навколишнього середовища, тощо.  

Суспільні блага, що покращують віддачу від капіталу, – business public 

goods. Таким, наприклад, є якісна транспортна інфраструктура.  

Суспільні блага, що збільшують віддачу від виробничого фактору 

праці, – social public goods. До них відносять систему освіти, систему охорони 

здоров’я, тощо. 
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6. Юрисдикції здійснюють податковий контроль, що реалізується через 

три складові. Імовірність податкової перевірки агентів – у реальній економіці 

це те, як часто юрисдикція здійснює податкові перевірки, шукаючи 

порушників. Імовірність виявлення порушників – якісна характеристика 

юрисдикції – те, з якою ймовірністю юрисдикція, перевіряючи порушника, 

виявить, що агент не сплачував податки. Величина штрафу – встановлений 

державою обсяг грошових коштів, який буде зобов’язаний сплатити порушник 

у разі його виявлення. 

7. Певна кількість отриманих податкових надходжень не йде на 

створення суспільних благ, а накопичується юрисдикцією. При цьому, в 

NetLogo-моделі при ініціалізації ігрового світу, кожна юрисдикція має 

початкову кількість грошових коштів, яка задається випадково. 

8. Юрисдикція встановлює ціну на еміграцію та імміграцію економічних 

агентів зі своєї (на свою) територію. 

9. Юрисдикції різняться за своєю віддачею від податків на працю та 

капітал. Інтерпретація в реальній економіці може бути наступною – країни 

різняться за якістю суспільних благ, що ними надаються. 

Базові припущення моделі щодо економічних агентів. 

1. У модельному світі діють три типи економічних агентів – непрацюючі 

рантьє (unemployed-rentier) – носії фактору виробництва капіталу. Власники 

капіталу, що працюють (employed-rentier) – вони є носіями обох факторів 

виробництва та агенти, що працюють (fundless-worker) – вони не володіють 

капіталом, однак є носіями фактору праці. Під володінням трудовими 

ресурсами розуміється абсолютно оцінена цінність агента як трудового 

ресурсу. У кожного агента своя власна, але у встановлених ігровим 

світом межах. 

2. Будь-який агент має наступні поведінкові особливості. Схильність до 

уходу від податків (tendency avoid) – агент з певною ймовірністю взагалі не 

сплатить податки. Схильність до ухилення (tendency evade) – у мультиагентній 

моделі ухилення – це стік, податків платиться менше, ніж могло би бути 
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сплачено, але це легально. Схильність до міграції – те, наскільки легко агент 

покидає межі юрисдикції. 

3. Агенту властиві обмежена раціональність (агенту відомі умови не у 

всіх юрисдикціях і відома поведінка не всіх агентів сусідів) та обмежена сила 

волі (агент діє, почасти керуючись поведінкою агентів сусідів або опирається 

на інформацію про те, як діяли усі інші агенти на попередньому кроці). 

4. Кожен агент отримує прибуток від фактора виробництва, яким він 

володіє – ренту на капітал та заробітну платню на працю. 

5. З отриманих доходів агент сплачує податки, здійснює споживання 

та накопичує. 

6. Якщо умови юрисдикції не задовольняють агента, наприклад, йому 

надаються суспільні блага недостатньої якості, або ставка податків занадто 

висока, його не задовольняє рівень накопичення або податкові перевірки 

здійснюються занадто часто. У такому випадку агент здійснює міграцію до 

іншої юрисдикції. 

Модель створює ігровий світ з певною кількістю юрисдикцій, яким 

властивий той чи інший тип податкової політики: top, bottom, harmony. 

На території кожної юрисдикції знаходяться агенти, які різняться за 

фактором виробництва. 

У ході прогону моделі агенти переміщаються між юрисдикціями згідно 

зі встановленими правилами міграції. На рисунку 2.2 зображено ігровий 

світ NetLogo-моделі. 

Юрисдикції позначені різними кольорами, їхня площа відповідає 

параметру ємності, агенти, що діють в ігровому світі, позначені чорним, білим 

та сірим кольором у залежності від їх типу – непрацюючі рантьє (unemployed-

rentier) – носії фактору капіталу; власники капіталу, що працюють (employed-

rentier) – вони є носіями обох факторів виробництва; агенти, що працюють 

(fundless-worker) – вони є носіями тільки фактору праці. 
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Рис. 2.2 Зображення ігрового світу NetLogo-моделі 

Джерело: авторська розробка 

Розроблена NetLogo-модель у певній мірі вже дозволяє проаналізувати 

поведінку як економічних агентів, так і юрисдикцій з урахуванням їх суттєвих 

конкурентних особливостей та диференціації агентів за факторами 

виробництва, носіями яких вони є. 

 

2.2 Загальна структура мультиагентної моделі поведінки 

економічних агентів в умовах податкової конкуренції 

 

Згідно з наведеною концепцією, мультиагентна модель податкової 

поведінки та податкової конкуренції юрисдикцій містить шість змістовних 

блоків, а також блок, який містить технічні функції, що виконують службову 

роль у змістовних блоках. 

1. Блок формування доходів агентів. 

2. Блок податкової поведінки. 

3. Блок розподілу доходів. 

4. Блок надання суспільних благ. 

5. Блок податкового контролю. 

6. Блок міграції агентів. 

7. Технічний блок. 
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У даній мультиагентній моделі використовуються змінні, які можна 

умовно віднести до однієї з чотирьох груп: 1) екзогенні змінні для загальних 

налаштувань моделі, 2) екзогенні змінні для налаштування характеристик 

юрисдикцій, 3) ендогенні змінні юрисдикцій та 4) ендогенні змінні 

економічних агентів. 

1. Загальне налаштування моделі здійснюється за допомогою наступних 

екзогенних змінних. 

ticksMax – параметр призначений для імітації часу в моделі, з його 

допомогою задається кількість тактів моделі від початку прогону (нумерація 

починається з нуля). 

kBase – параметр задає базове значення для розрахунку кількості 

капіталу, який при ініціалізації моделі належатиме кожному агенту-

власнику капіталу. 

lBase – глобальний параметр, що задає базове значення для розрахунку 

кількості фактору-виробництва праці, що належить кожному економічному 

агенту, за умови володіння ним цим фактором. 

dispersionFactor – змінна, яка використовується для розрахунку 

середньоквадратичного відхилення випадкової величини, що генерує 

значення індивідуальних характеристик економічних агентів. Наприклад, 

кількість капіталу або праці, якою володіє певний агент, індивідуальна 

схильність до ухилення або міграції, тощо. 

tendencyEvadeBase – змінна, що використовується як база для 

розрахунку індивідуальної поведінкової особливості кожного агента, а саме – 

схильності до ухилення від сплати податків.  

tendencyMigrateBase – також є загальним параметром, що 

використовується при розрахунку персонального значення схильності до 

міграції кожного економічного агента. 

tendencyEvadeMax – максимальне порогове значення показника 

схильності ухилення від сплати податків, до якого прямує персональна 

схильність до ухилення кожного агента у разі її збільшення. 
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consumptionBase – змінна, що приймає значення, яке є основою для 

розрахунку особистого споживання кожного з агентів на кожному 

такті моделі. 

consumptionMin – мінімальне порогове значення споживання, менше 

якого розраховане споживання кожного окремого агента не може бути (за 

наявності ресурсів для споживання). 

migrateThreshold – змінна, що задає поріг схильності агента до міграції, 

за досягнення якого він потенційно може прийняти рішення щодо 

зміни юрисдикції. 

terrorTermBase – зміст даної змінної схожий з іншими змінними типу 

«base». Terror-term-base використовується для генерації індивідуальних 

значень періодів (що вимірюються у тактах моделі) після успішної (тобто 

такої, яка виявила порушення) податкової перевірки, протягом яких 

економічні агенти обов’язково сплачують податки; також під час цих періодів 

не збільшується схильність до ухилення від сплати податків навіть за умов 

від’ємного накопичення. Отже ця змінна характеризує «податкову 

пам'ять» агента. 

alpha – екзогенний параметр для експоненційного згладжування деяких 

модельних часових рядів, що може приймати значення в діапазоні (0; 1). Так, 

наприклад, нехай 𝑋 = {𝑥1, … , 𝑥𝑇} – довільний часовий ряд. Експоненційне 

згладжування цього ряду здійснюється за рекурентною формулою: 𝑌𝑡 =

alpha × 𝑥𝑡 + (1 − alpha) × 𝑌𝑡−1. Таким чином, чим менше значення приймає 

alpha, тим у більшій мірі фільтруються та сгладжуються коливання 

первинного ряду. 

aimFactor – екзогенний параметр у формулах поступового 

асимптотичного наближення одного значення до іншого, іншими словами, це 

швидкість, з якою початкове значення прямує до кінцевого. Використовується 

у функціях типу 𝑥0
(𝑘)

= 𝑥0
(𝑘−1)

+ 𝑎𝑖𝑚𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟(𝑥1 − 𝑥0
(𝑘−1)

). 
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jurisdictionsCount – екзогенна змінна, яка задає кількість юрисдикцій в 

ігровому світі. 

2. Налаштування характеристик юрисдикцій використовує наступні 

екзогенні змінні. 

kTaxRate – змінна являє собою ставку податку на капітал, яка первісно 

задається для кожної окремої юрисдикції при налаштуванні та ініціалізації 

моделі. Причому, використовується вона як податок на прибуток, отриманий 

від капіталовкладень, а не на всю суму капіталу, якою володіють агенти.  

lTaxRate – змінна призначена для того, щоб задати ставку податку на 

працю. Будь-яка юрисдикція на першому модельному кроці і в подальшому, 

до закінчення прогону, обкладає ставкою у розмірі значення, яке отримала 

lTaxRate при ініціалізації моделі, прибуток, отриманий власником ресурсу – 

праці. Економічною інтерпретацією є податок на заробітну плату.  

statePublicGoods – обсяг фінансування суспільних благ загального типу, 

що не впливають на віддачу від факторів виробництва, проте впливають на 

привабливість юрисдикції з точки зору міграції до неї агентів. Змінна 

statePublicGoods розраховується в ході прогону моделі, однак 

експериментатор задає її початкове значення при налаштуваннях моделі. 

Змінна розраховується за залишковим принципом, після того, як визначені 

частки бюджету юрисдикції, що відводяться на фінансування суспільних благ, 

які впливають на віддачу від праці та капіталу. 

businessPublicGoods – обсяг фінансування суспільних благ (їх кількість 

у грошовому еквіваленті), які збільшують віддачу від капіталу. Значення 

businessPublicGoods також розраховуються на основі внутрішніх модельних 

взаємозв’язків, а початкове значення задається дослідником при налаштуванні 

та ініціалізації моделі. 

socialPublicGoods – обсяг фінансування суспільних благ, що впливають 

на віддачу від фактору виробництва праці. Дана змінна, аналогічно до змінних 

statePublicGoods та businessPublicGoods, розраховується в моделі на кожному 

такті, а її початкове значення задається експериментатором. 
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businessPGRate – змінна, що показує, яку частку загального доходу 

бюджету на кожному такті моделі юрисдикція виділяє на суспільні блага, що 

збільшують віддачу від капіталу.  

socialPGRate – структурна змінна для суспільних благ, які покращують 

віддачу від праці, аналогічна попередній змінній. Задаючи значення змінних 

businessPGRate і socialPGRate, експериментатор задає структуру розподілу 

доходів юрисдикції на фінансування суспільних благ. 

stateExpensesRate – ця змінна показує, яка частка бюджету юрисдикції 

виділяється на трансакційні витрати, тобто витрати на утримання 

державного апарату. 

inspectionProbability – змінна, що задає імовірність перевірки 

юрисдикцією сплати податків окремим економічним агентом. 

Використовується для моделювання механізму фіскального контролю, а саме, 

жорсткості моніторингу державою економічних агентів. Значення змінної 

задається експериментатором при налаштуванні та ініціалізації моделі. 

recoveryProbability – змінна, призначена для задання імовірності 

виявлення порушників у ході податкової перевірки. Вона використовується 

для моделювання ефективності здійснення державою функції 

фіскальних перевірок. 

penaltyRate – ставка штрафу: визначає, яка частка несплачених податків 

буде вирахована з доходу агента у якості штрафу за заниження бази 

оподаткування. Її значення встановлюється на рівні більше 1, тобто вона 

включає власне несплачені податки і штраф. 

treasury – сумарні доходи бюджету юрисдикції, які отримані від 

економічних агентів у вигляді податків, штрафів та інших платежів. 

capacity – ємність юрисдикції, максимальна кількість економічних 

агентів, які можуть одночасно в ній знаходяться. 

emigrationCost – вартість еміграції для одного агента з певної 

юрисдикції. Змінна є властивістю юрисдикції та її величина задається при 
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налаштуванні та ініціалізації моделі та її значення є незмінним для кожної 

юрисдикції в ході всього часу прогону моделі. 

immigrationCost – вартість імміграції одного агента, тобто, скільки має 

агент сплатити юрисдикції для того, щоб переїхати на її територію. 

minimalKReturn, maximalKReturn – змінні, що показують мінімальну та 

максимальну віддачу від капіталу для кожної юрисдикції. 

minimalLReturn, maximalLReturn  – змінні, аналогічні до minimalKReturn 

та maximalKReturn , проте описують віддачу від праці для кожної юрисдикції. 

rentiers, businessmen, workers – кількість власників капіталу, обох 

факторів і праці відповідно. Початкові значення цих змінних задаються 

експериментатором для кожної юрисдикції при налаштуваннях, у ході 

прогону моделі змінні можуть змінювати своє значення. 

3. Ендогенні змінні юрисдикцій.  

treasurySmooth – експоненційно згладжені накопичені кошти. Ця змінна 

необхідна для збереження інформації щодо попередніх значень 

змінної treasury. 

population –поточне значення населення кожної юрисдикції.  

kTaxesCollected, lTaxesCollected – змінні, які показують величину 

податків, зібраних юрисдикцією з доходів, отриманих від використання, 

відповідно, факторів капіталу та праці. 

4) До ендогенних змінних економічних агентів належать наведені 

нижче змінні. 

tendencyEvade – змінна призначена для того, щоб задавати схильність 

економічних агентів усіх типів до ухилення від сплати податків, у моделі 

також задаються правила її зміни. 

tendencyMigrate – змінна, призначена для того, щоб задавати схильність 

агента до міграції. Схильність до міграції є ендогенною змінною, її початкове 

значення розраховується на основі змінної tendencyMigrateBase, та змінюється 

протягом процесу моделювання. 
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kPersonal – кількість наявного ресурсу капіталу у економічного агента. 

Початкове значення для кожного агента отримує внаслідок розрахунку його 

на основі змінної kBase. Ненульове значення вона приймає у випадку агентів 

типу rentiers та businessmen, для агентів типу workers вона дорівнює нулю. 

lPersonal – абсолютно оцінена цінність агента як трудового ресурсу. 

Подібно до змінної kPersonal, її початкове значення також розраховується в 

ході прогону моделі. Ненульове значення ця змінна приймає для двох типів 

агентів: businessmen та workers. 

rentRaw – рента без сплати податків як дохід на капітал. Значення, що 

набуває ця змінна в ході прогону моделі залежить від того, який первісний 

обсяг ресурсу-капіталу «отримав» економічний агент при ініціюванні моделі, 

віддачі на капітал у відповідній юрисдикції і кількості суспільних благ, які 

покращують можливості для ведення бізнесу. Ненульове початкове значення 

набуває лише у агентів типу «рантьє» та «бізнесмен». 

salaryRaw – змінна містить заробітну плату без сплати податків. Її 

значення в ході моделювання залежить від первісної абсолютної оцінки 

цінності агента як трудового ресурсу, від існуючої в даній юрисдикції віддачи 

від праці, а також від кількості соціальних суспільних благ, які надає 

юрисдикція. Ненульове значення ця змінна може приймати лише для агентів 

businessmen та workers. 

kTaxPaid – фактично сплачений податок на капітал. Змінна є одним з 

елементів механізму реалізації ухилення економічних агентів від сплати 

податків на капітал. Якщо час «переляку» минув (змінна terrorTerm дорівнює 

0), то з імовірністю, яка дорівнює tendencyEvade, податки не платяться, тобто 

сума сплачених економічним агентом податків на капітал дорівнює нулю. 

Інакше – вона дорівнює сумі нарахованих податків – kTaxCalculated. 

lTaxPaid – фактично сплачена економічним агентом на цьому такті сума 

податку на працю. Якщо час, коли економічний агент сплачує податки без 

намагання ухилитися сплив (terrorTerm дорівнює нулю) і економічний агент 

«вирішив» ухилитися, то сума сплачених податків на працю дорівнює нулю. В 
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іншому випадку lTaxPaid дорівнюватиме нарахованим податкам на працю, а 

саме змінній lTaxCalculated . 

kTaxCalculated, lTaxCalculated – максимально можливі податки на 

капітал та працю для кожного агента за умови відсутності ухилення від 

оподаткування. 

justMigrated – змінна булевого типу приймає два значення: true або false, 

призначається для позначення того факту, що економічний агент щойно 

переїхав до нової юрисдикції і на цьому модельному кроці не підлягає 

податковій перевірці з боку юрисдикції. 

terrorTerm – кількість тактів, протягом яких податки економічним 

агентом платяться без спроби ухилитися. Змінна terrorTerm задіюється після 

перевірки економічного агента на факти нелегальної несплати податків і 

виявлення факту цих порушень. 

Також змінна terrorTerm задіюється в тому випадку, коли економічний 

агент змінює юрисдикцію. Тоді terrorTerm покладається рівним змінній 

terrorTermBase плюс 1 (для урахування поточного такту). Тобто після переїзду 

до нової юрисдикції агент сплачує податки, не ухиляючись, протягом певної 

кількості тактів. 

savings – сума накопичень економічного агента на даному модельному 

кроці. Зміст змінної повністю відповідає економічному поняттю 

«накопичення». У моделі вона визначається як максимум із нуля та величини, 

що представляє собою накопичення за минулі такти, до якої додаються доходи 

від факторів виробництва та віднімаються відповідні податки на працю або на 

капітал, а також розмір споживання агента на цьому такті. 

savingsSmooth – змінна, що визначає експоненційно згладжені 

накопичення агента за всі попередні такти моделі. Змінна savingsSmooth, як і 

змінна savings, використовується в модельному механізмі визначення 

задоволеності економічного агента його юрисдикцією. 

consumption – величина витрат агента на споживання. 
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myJurisdiction – системна змінна, містить юрисдикцію, до якої зараз 

належить агент. 

penalty – ця змінна відображає ризик, який агент може оцінити 

при ухиленні. 

penaltyPaid – змінна, яка показує, скільки насправді сплачує 

економічний агент-порушник у разі виявлення юрисдикцією факту ухилення 

в ході податкової перевірки. 

potentialRent, potentialSalary – змінні, які показують потенційний рівень 

доходу економічного агента в тій юрисдикції, яку агент розглядає, як 

потенційний вибір для еміграції, від величини фактору виробництва, яким 

володіє агент, у тих економічних умовах, які існують у юрисдикції, що 

розглядається: рівень податків, рівень віддачі на фактор виробництва, рівень 

суспільних благ, які впливають на віддачу від певного фактору. 

potentialComfort – змінна, яка показує рівень суспільних благ на душу 

населення, що впливають на привабливість юрисдикції з точки зору міграції в 

неї агентів, у тій юрисдикції, яку агент розглядає як потенційну юрисдикцію 

для переїзду. 

potentialProfit – змінна, яка показує загальну потенційну вигоду агента 

від переїзду в іншу юрисдикцію, з врахуванням його потенційного рівня 

доходів та потенційного рівня комфорту. 

isMigrated – булева змінна, яка приймає значення «True», якщо агент 

мігрує до потенційної юрисдикції. 

Як зазначалося вище, у моделі виділено шість змістовних блоків, які за 

допомогою функцій, що задаються через наведені змінні, описують економічні 

процеси та зв’язки. Функції, що задіяні в моделі, можна умовно віднести до 

двох типів: допоміжні – функції, які виконують технічну роль, і змістовні – 

функції, які моделюють окремі економічні явища та процеси або поведінкові 

особливості агентів. 
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Допоміжні функції, які використовуються в моделі, винесено і описано 

в окремому технічному блоці, але у міру необхідності вони викликаються в 

змістовних блоках моделі. 

Першою з розроблених допоміжних функцій є функція DiceRoll, яка 

певною мірою являє собою імітацію підкидання монети, яка повертає істину 

або хибність, але, на відміну від підкидання монети, не з ймовірністю 0,5, а із 

певною заданою ймовірністю. Реалізація даної функції на Visual Basic має 

наступний вигляд: 

Function DiceRoll(probability) As Boolean 

Return (probability > VBMath.Rnd()) 

End Function 

Аргументом функції DiceRoll є параметр probability, який прийматиме 

свої значення в залежності від того, у якому змістовному блоці буде викликана 

дана функція. As Boolean – означає, що функція повертає лише два значення: 

«true» – істина або «false» – хибність. VBMath.Rnd() – виклик вбудованої 

функції Visual Basic, яка повертає рівномірно розподілену випадкову величину 

від 0 до 1. 

Таким чином, функція DiceRoll повертає істину, якщо згенерована за 

допомогою функції Rnd() випадкова величина менша за параметр probability, і 

хибність в іншому випадку. 

Розглянемо приклад відпрацювання функції DiceRoll (рис. 2.3). Нехай 

параметр probability прийме значення 0,7, вбудована функція Rnd() поверне 

значення 0,3, тоді функція DiceRoll прийме значення «істина». 

 

Рис. 2.3. Приклад відпрацювання функції DiceRoll 

Джерело: авторська розробка 

Наступна функція, яка використовується в якості допоміжної в 

побудованій мультиагентній моделі та описана в технічному блоці – функція 
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RandomUniform. Вона повертає рівномірно розподілену випадкову величину 

на інтервалі від мінімуму до максимуму. Код функції RandomUniform має 

наступний вигляд: 

Function RandomUniform(maxBound, Optional minBound = 0) 

Return (maxBound - minBound) * VBMath.Rnd() + minBound 

End Function 

Аргументами даної функції є параметри maxBound та minBound, які 

задають, відповідно, максимум та мінімум того інтервалу, на якому буде 

розподілена згенерована випадкова величина. У разі, коли не вказано мінімум 

інтервалу, функція підставляє нуль у якості нижньої границі інтервалу. 

Маючи рівномірно розподілену на інтервалі [0,1] випадкову величину 

𝑋~𝑍[0,1], можна сгенерувати випадкову величину рівномірно розподілену на 

будь-якому інтервалі:𝑌 = 𝑎 + (𝑏 − 𝑎)𝑋, де  𝑌~𝑍[min(𝑎, 𝑏) , max (𝑎, 𝑏)]. 

В основу роботи технічної функції RandomUniform покладено саме цей 

принцип, де за допомогою вбудованої функції Rnd(), яка повертає рівномірно 

розподілену на інтервалі [0,1] випадкову величину, генерується рівномірно 

розподілена на інтервалі [minBound, maxBound] випадкова величина. Залежно 

від того, у якому саме змістовному блоці моделі викликається функція 

RandomUniform, відповідні до функціональності блоків значення minBound та 

maxBound беруться у якості аргументів. 

Наступна функція, яка задається у технічному блоці – це RandomNormal. 

Вона повертає нормально розподілену випадкову величину з заданими 

математичним очікуванням і стандартним відхиленням. 

Оскільки в середовищі Visual Studio немає вбудованої функції-

генератора нормально розподілених випадкових величин, була розроблена 

функція RandomNormal, логіка роботи якої ґрунтується на центральній 

граничній теоремі, яка стверджує, що сума досить великої кількості 

незалежних однаково розподілених випадкових величин, має розподіл, 

близький до нормального. 
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Нехай X1, X2, …Xn – послідовність рівномірно розподілених на інтервалі 

[0,1] випадкових величин з кінцевими математичним очікуванням µ =  
1+0

2
 та 

дисперсією 𝜎2 =
(1−0)2

12
=

1

12
. 

Тоді за великого значення n, 𝑆𝑛 = ∑ 𝑋𝑛
𝑛
𝑖=1  – це випадкова величина з 

розподілом близьким до нормального. Тоді  
𝑆𝑛−𝜇𝑛

𝜎√𝑛
→ 𝑁(0,1), тобто описану 

суму приводимо до виду нормального розподілу з математичним очікуванням 

рівним 0 і дисперсією рівною 1. 

Маючи вбудовану функцію Rnd(), яка генерує рівномірно розподілені на 

інтервалі [0,1] випадкові величини, ми можемо програмно задати функцію, яка 

генерує нормально розподілену випадкову величину. 

Реалізація даної функції в коді має наступний вигляд: 

Function RandomNormal(Optional m As Double = 0, Optional s As Double = 1) 

Const count = 1000 

Const mu = 0.5 

Dim sigma As Double = 1 / (2 * Math.Sqrt(3)) 

Dim i As Integer 

Dim sum As Double 

sum = 0 

For i = 1 To count 

sum = sum + VBMath.Rnd() 

Next 

Return (sum - mu * count) * s / (sigma * Math.Sqrt(count)) + m 

End Function 

Аргументами функції RandomNormal є параметри m та s, які задають 

математичне очікування та середньоквадратичне відхилення тієї випадкової 

величини, яка генерується за допомогою даної функції, та приймають свої 

значення залежноі від того, у якому змістовному блоці буде викликана 

функція RandomNormal. Якщо при виклику даної функції параметри m та s не 

зазначаються, то вона підставляє значення 𝑚 = 0 та 𝑠 = 1. 
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За допомогою лічильника count задається кількість рівномірно 

розподілених випадкових величин, сума яких буде використана для генерації 

нормально розподіленої випадкової величини. Для програмної реалізації 

RandomNormal береться count=1000. За допомогою параметра mu = 0,5 

задаємо математичне очікування цих рівномірно розподілених випадкових 

величин. А за допомогою параметру sigma задаємо середньоквадратичне 

відхилення, яке для рівномірно розподіленої на інтервалі [0,1] випадкової 

величини дорівнює: 

sigma = 𝜎 = √
(1−0)2

12
=

1

2√3
 

Далі в середині циклу сумуються 1000 рівномірно розподілених 

випадкових величин, генеруючи нормально розподілену випадкову величину, 

позначену через sum. 

У рядку Return описано, як отримана раніше нормально розподілена 

випадкова величина sum приводиться до нормального розподілу з 

математичним очікуванням рівним 0 і дисперсією рівною 1 –  𝑁(0,1). 

Помноживши її на s та додавши m, отримуємо нормально розподілену 

випадкову величину з математичним очікуванням m і дисперсією s –  𝑁(𝑚, 𝑠). 

Наступна службова функція, яка використовується в побудованій 

мультиагентній моделі – RandomNormalPos. Це функція, яка раз за разом 

генерує значення нормально розподіленої випадкової величини до тих пір, 

поки воно не стане невід’ємним. Тіло функції виглядає в коді моделі 

наступним чином: 

Function RandomNormalPos(Optional m As Double =0, Optional s As Double =1) 

Dim RNP As Double 

Do 

RNP = RandomNormal(m, s) 

Loop Until RNP > 0 

Return RNP 

End Function 



115 

 

Принцип роботи функції полягає в тому, що в ній, за описаним вище 

алгоритмом, генерується нормально розподілена випадкова величина з 

математичним очікуванням m та стандартним відхиленням s, значення яких 

задається залежно від того, у якому змістовному блоці викликається функція. 

Якщо згенерована величина є від’ємною, функція продовжує свою 

роботу, якщо невід’ємною – повертає це значення. 

Розглянемо приклад відпрацювання функції RandomNormalPos 

(рис. 2.4). Нехай внутрішня функція RandomNormal(m, s) прийме своє перше 

значення – RandomNormal1 = -0,9. У цьому випадку функція RandomNormalPos 

продовжить свою роботу. Припустимо, що наступне значення внутрішньої 

функції RandomNormal2 = 0,36, тоді в цьому випадку RandomNormalPos 

припиняє свою роботу і повертає значення RandomNormalPos = 0,36. 

 

Рис. 2.4 Приклад відпрацювання функції RandomNormalPos 

Джерело: авторська розробка 

Max та Min є наступними важливими функціями, описаними у 

технічному блоці. Їх призначення полягає у тому, щоб вибирати, відповідно, 

найбільше та найменше значення з ряду параметрів. На вхід даних функцій 

може бути подано скільки завгодно аргументів, потім у середині даних 

функцій у циклі перевіряються і порівнюються між собою всі аргументи із 

введеного списку і обирається максимальний чи мінімальний. 

-5,4 -4,5 -3,6 -2,7 -1,8 -0,9 0 0,9 1,8 2,7 3,6 4,5 5,4

RandomNormal1 = -0,9 RandomNormalPos продовжує роботу

RandomNormal2 = 0,36 RandomNormalPos = 0,36

RandomNormal1

RandomNormal2
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Цілепрямуюча функція Aim покликана, щоб поступово «наближати» 

певну змінну того змістовного блоку, де дана функція буде викликана, із 

заданою «швидкістю» до максимального значення обраної змінної. Код 

функції, який задає її в моделі є досить простим та виглядає наступним чином:  

Public Function Aim(what As Double, where As Double, aimFactor As Double) As 

Double 

Aim = what + aimFactor * (where - what) 

Return Aim 

End Function 

У якості аргументів функції Aim використовує кінцеве значення – where, 

початкове значення – what і «швидкість», з якою початкове значення прямує 

до кінцевого – aimFactor. Останній аргумент може набувати свої значення в 

діапазоні (0; 1). 

Наведемо приклад роботи функції Aim (рисунок 2.5). Нехай аргументи 

функції мають наступні початкові значення what = 2, where = 10,  

aimFactor = 0,2. 

При виклику функції Aim, вона «наблизить» what до where наступним 

чином: Aim =  2 + 0,2 × (10 − 2) = 3,6. 

 

Рис. 2.5 Приклад відпрацювання функції Aim 

Джерело: авторська розробка 

Наступною допоміжною функцією, описаною у технічному блоці 

моделі, є SmoothingCurve – функція згладжування. Вона викликається тоді, 

коли існує необхідність переведення інтервалу значень певних модельних 

змінних з [0; +∞) на обмежений зверху інтервал. Це робиться для подальшого 

співставлення цих змістовних змінних між собою. 

what = 2 where = 10

Aim = 3,6
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Реалізується функція SmoothingCurve за допомогою математичної 

функції арктангенсу, який являє собою одну з функцій класу сигмоїд, 

наступним чином: 

SmoothingCurve =  
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(smoothingArg)×4

𝜋
, 

де в якості аргументу smoothingArg виступає та змінна, яка має бути 

«згладжена». Завдяки такому перетворенню змінна, що «згладжується», 

прийматиме свої значення в інтервалі [0; 2]. Даний інтервал (а не традиційний 

інтервал згладжування [0; 1]) було обрано для того, щоб змоделювати 

збільшуючий або зменшуючий ефект, який чинить змінна, яка згладжується, 

на залежні від неї змінні. 

Так наприклад, якщо значення змістовної змінної, згладженої за 

допомогою SmoothingCurve, менше одиниці, то ця змістовна змінна чинитиме 

зменшуючий вплив на залежну від неї змінну, якщо більше одиниці – 

збільшуючий. 

Наступна допоміжна функція – ProbablyEquals. Дана функція із заданою 

ймовірністю (перший аргумент функції) повертає свій другий аргумент, а з 

імовірністю, яка становить різницю між одиницею і заданою ймовірністю, 

повертає свій третій аргумент. 

За своєю функціональністю та способом реалізації функція 

ProbablyEquals нагадує DiceRoll, але на відміну від DiceRoll, вона повертає не 

«істину» або «хибність», а певні значення змінних зі змістовних блоків моделі, 

що виступають у якості її аргументів. 

Допоміжні функції використовуються для опису взаємозв’язків 

змістовних блоків загальної мультиагентної моделі. 

2.3 Мультиагентна формалізація механізмів взаємозв’язків змінних у 

блоках моделі поведінки економічних агентів в умовах податкової 

конкуренції 

На основі описаної вище концепції, припущень та спираючись на 

наведені прототипні моделі, у середовищі Visual Studio Community Edition на 
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мові розробки Visual Basic була побудована мультиагентна модель поведінки 

економічних агентів в умовах податкової конкуренції юрисдикцій [145]. 

Блок формування доходів агентів. Як зазначалося вище, у першому 

змістовному блоці даної моделі описуються механізми, які моделюють 

отримання усіма типами економічних агентів їх доходів за рахунок тих 

факторів виробництва, якими володіє кожен з модельних агентів. 

Спочатку за допомогою функції Revenue задається загальне правило 

розрахунку доходу економічного агента, незалежно від того, який тип агента 

його отримує та безвідносно фактору виробництва:  

Public Function Revenue(resource As Double, resourceReturn As Double, 

publicGoods As Double) 

Revenue = resource * resourceReturn * SmoothingCurve(publicGoods) 

Return Revenue 

End Function. 

Аргументами функції виступають змінні resource – кількість фактору 

виробництва, resourceReturn – віддача від фактора, publicGoods – суспільні 

блага, які впливають на віддачу від цього фактору. 

Функція повертає значення, яке дорівнює добутку цих змінних, 

причому, при реалізації функції Revenue суспільні блага згладжуються за 

допомогою функції SmoothingCurve. Таким чином, множник, що представляє 

собою суспільні блага, збільшує дохід кожного окремого агента не на відносно 

велику величину (якщо порівнювати видатки реальних держав на суспільні 

блага і доходи реальних економічних агентів), а лише відображає вплив 

суспільних благ даного типу на добробут агента. 

На основі функції Revenue вводяться функції rentRaw та salaryRaw, у 

яких обчислюється дохід агентів від факторів капіталу та праці, відповідно.  

Розглянемо зміст функції rentRaw: 

rentRaw = Revenue(kPersonal, RandomUniform(maximalKReturn, 

minimalKReturn), businessPublicGoods). 
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У якості аргументу resourceReturn підставляється технічна функція 

RandomUniform, яка повертає значення рівномірно розподіленої випадкової 

величини. Мінімумом та максимумом того інтервалу, на якому розподілена 

випадкова величина, виступають мінімальна та максимальна віддача на 

фактор капіталу, які можливі в тій юрисдикції, у якій на момент розрахунку 

діє економічний агент – minimalKReturn та maximalKReturn. Таким чином, 

моделюється варіабельність віддачі від виробничого ресурсу у певних межах. 

Розглянемо приклад роботи функції rentRaw для агента, що володіє 

фактором капіталу та діє в певній юрисдикції. Припустимо, що власний 

капітал цього агента типу рантьє, kPersonal, дорівнює 1000 умовних грошових 

одиниць. Мінімальна та максимальна віддача на капітал у юрисдикції, де діє 

агент такі: minimalKReturn =  1  та maximalKReturn =  1,5. Припустимо 

також, що в результаті впливу випадкових економічних факторів, віддача від 

фактору капіталу в даній юрисдикції для цього агента на цьому модельному 

кроці прийняла наступне значення: resourceReturn =  1,2  (програмно цей 

результат отримано після відпрацювання функції RandomUniform на заданому 

інтервалі). Хай значення згладженого за допомогою функції SmoothingCurve 

суспільного блага, яке впливає на віддачу від капіталу, становить 1,1. Тоді 

валовий дохід описаного агента на даному модельному кроці становитиме: 

rentRaw = 1000 × 1,2 ×  1,1 = 1320. 

Розрахунок доходів агентів, які володіють фактором праці, відбувається 

за допомогою функції salaryRaw, яка працює таким самим чином, як rentRaw, 

але в якості параметру resource базової функції Revenue береться змінна 

lPersonal, параметр resourceReturn приймає значення функції RandomUniform, 

розподіленої на інтервалі від minimalLReturn до maximalLReturn, а в якості 

параметру publicGoods підставляється значення змінної socialPublicGoods у 

даній юрисдикції на даному модельному кроці, згладжене за 

допомогою SmoothingCurve. 
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Для агентів типу «бізнесмен», що володіють обома факторами 

виробництва, розраховуються окремо значення доходу від фактору праці та 

від фактору капіталу та розраховується їх сума. 

Блок податкових платежів. Тут симулюється формування податкових 

зобов’язань для кожного модельного агента [165]. 

Функції kTaxCalculated і lTaxCalculated призначені для розрахунку 

величини податків, яку має сплатити агент на кожному модельному такті. 

Обидві функції представляють собою добуток доходу, отриманого агентом від 

того фактора, яким він володіє, та ставки податку в даній юрисдикції на 

прибуток, отриманий при використанні певного фактору виробництва, 

наприклад для податку на капітал:  

kTaxCalculated = rentRaw * kTaxRate, 

де rentRaw – дохід економічного агента від фактора капіталу, 

kTaxRate – ставка податку на дохід від капіталу в юрисдикції, де 

діє агент. 

Аналогічно обчислюється абсолютна сума податку на дохід від праці, 

який має сплатити кожний агент типу worker (або businessman).  

Далі моделюється схильність кожного агента ухилятися від своїх 

податкових зобов’язань або виконувати їх. Для цього, перевіряється значення 

змінної terrorTerm. У разі, якщо terrorTerm > 0 на цьому модельному кроці 

(що означає: на даний момент агент знаходиться під враженням від останньої 

успішної – такої, що закінчилася виявленням ухилення – перевірки 

податковими службами), то моделюється абсолютна податкова 

законослухняність економічного агента і він сплачує податок на дохід від 

фактора, яким володіє у повному обсязі. 

Якщо ж змінна terrorTerm = 0, тобто агент не знаходиться під 

враженням від вдалої податкової перевірки, то моделюється випадок 

потенційного ухилення від сплати податків. 
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Визначення розміру сплачених податків для випадку податків із доходів 

на капітал для кожного агента втілено у функції kTaxPaid за допомогою 

технічної функції ProbablyEquals: 

kTaxPaid = ProbablyEquals(tendencyEvade, 0, kTaxCalculated) 

Як вже зазначалося, функція ProbablyEquals приймає значення свого 

другого аргументу, якщо перший аргумент більше рівномірно розподіленої на 

інтервалі [0; 1) випадкової величини, і приймає значення третього аргументу 

в іншому випадку. Отже, якщо згенерована у службовій функції 

ProbablyEquals рівномірно розподілена величина менша за схильність до 

ухилення від сплати податків, яка, в свою чергу, задається за допомогою 

змінної tendencyEvade, то функція розміру сплачених податків прийме 

наступне значення:kTaxPaid =  0, тобто агент прийме рішення ухилитися. 

У тому разі, коли згенерована у ProbablyEquals випадкова величина 

більша за tendencyEvade, функція kTaxPaid повертає значення kTaxCalculated, 

тобто агент приймає рішення сплатити усі нараховані податки у 

повному обсязі. 

За аналогічним принципом задається функція lTaxPaid, яка визначає, яку 

податкову поведінку обрав агент-власник фактору праці.  

Ще одним важливим змістовним підблоком у другому блоці 

мультиагентної моделі є моделювання зміни «настроїв» економічних агентів 

стосовно їх законослухняності у сфері сплати податків. Алгоритмічно це 

реалізовано через перерахування значення змінної tendencyEvade, яка 

моделює схильність до ухилення від сплати податків, для кожного агента. 

Як і в випадку з моделюванням рішення про ухилення, при перегляді 

схильності до ухилення економічних агентів, спочатку перевіряється значення 

змінної terrorTerm, і якщо агент ще знаходиться під враженням від податкової 

перевірки (terrorTerm > 0), він і далі залишається повністю 

законослухняним, навіть не «думаючи» про ухилення стільки модельних 

тактів, скільки на даний момент дорівнює terrorTerm. 
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У тому випадку, коли враження агента від вдалої перевірки вже 

притупилися, відбувається перерахування схильності до ухилення від сплати 

податків. Розглянемо далі цикл, за допомогою якого у моделі реалізовано 

перерахунок схильності агентів ухилятися податкових зобов’язань: 

If treasurySmooth > treasury Then 

tendencyEvade = Aim(tendencyEvade, tendencyEvadeMax, aimFactor) 

Else 

tendencyEvade = Aim(tendencyEvade, 0, aimFactor) 

У наведеному циклі спочатку зіставляються між собою значення 

змінних treasury та treasurySmooth, тобто, перевіряється, чи державні кошти 

юрисдикції, де діє агент на поточному кроці, після збору податків зі всіх 

агентів, більші за державні кошти на минулому кроці, іншими словами, чи не 

«бідніє» дана юрисдикція у порівнянні з минулими періодами. 

Якщо згладжені накопичення юрисдикції treasurySmooth більше, ніж 

накопичення юрисдикції на поточному кроці treasury, то юрисдикція 

демонструє тенденцію до збідніння, а її агенти – до підвищення схильності до 

ухилення від сплати податків. 

Реалізовано це у наступний спосіб: функція Aim поступово «наближає» 

схильність до ухилення кожного агента до максимального граничного 

значення показника схильності ухилення від сплати податків – 

tendencyEvadeMax. 

В іншому випадку, якщо поточні державні кошти юрисдикції більші, ніж 

згладжене значення treasurySmooth, тобто, юрисдикція «багатша», ніж у 

минулому періоді, агенти схильні підвищувати свою законослухняність у 

сфері сплати податків. Реалізація полягає в тому, що схильність агента до 

ухилення tendencyEvade наближається до нуля за допомогою функції Aim. 

Блок споживання і накопичення агентів.  

Спочатку для кожного агента в кожній юрисдикції визначається рівень 

його поточного споживання. Задається він за допомогою функції consumption, 

що реалізується наступним чином: 
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consumption = Max(RandomNormalPos(consumptionBase, 

consumptionBase * dispersionFactor), consumptionMin). 

Функція знаходить максимум із двох своїх аргументів: бажаного та 

мінімального рівня споживання. 

Бажаний рівень споживання моделюється у першому аргументі функції 

Max, який реалізовано через виклик службової функції RandomNormalPos. У 

даному змістовному блоці в якості її параметрів беруться consumptionBase 

(математичне очікування нормально розподіленої величини) та добуток 

consumptionBase і dispersionFactor, що представляє собою стандартне 

відхилення для RandomNormalPos. Таким чином, на кожному модельному 

кроці агент демонструє різний рівень бажаного споживання, який коливається 

навколо consumptionBase. 

Другим аргументом функції Max є consumptionMin – мінімальне 

порогове значення споживання, менше за яке жодний агент споживати не 

може, за умови достатніх коштів на споживання.  

Поточне накопичення агента також представляє собою функцію 

максимуму з двох аргументів: 

savings = Max(0, savings + salaryRaw + rentRaw - kTaxPaid - lTaxPaid - 

consumption). 

Оскільки заощадження не можуть бути від’ємними, у якості першого 

аргументу функції Max, при розрахунку поточного значення savings, 

береться нуль. У якості другого аргументу береться сума заощаджень 

минулого періоду, доходів від фактору праці та доходів від факторів капіталу, 

за вирахуванням сплачених податків на дохід з факторів праці і капіталу (якщо 

такі мали місце), а також за вирахуванням поточного споживання. 

Далі в блоці розраховуються згладжені заощадження агента: 

savingsSmooth = savings * alpha + savingsSmooth * (1 - alpha). 

Величина накопичень є індикатором, який визначає ставлення агента 

юрисдикції, де він діє. 
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Також в цьому блоці здійснюється моделювання міграційних настроїв 

економічних агентів. Реалізовано цей підблок за допомогою 

наступного циклу: 

If savings >= savingsSmooth Then 

tendencyMigrate = Aim(tendencyMigrate, tendencyMigrateBase, aimFactor) 

Else 

tendencyMigrate = Aim(tendencyMigrate, 1, aimFactor) 

Спочатку в наведеному циклі для кожного агента в кожній модельній 

юрисдикції порівнюється значення накопичень цього агента в поточному 

періоді savings з експоненційно згладженими накопиченнями агента за всі 

попередні такти моделі – savingsSmooth. 

Якщо значення розрахованих заощаджень агента savings перевищує 

згладжені заощадження savingsSmooth, тобто на даному такті агенту вдалося 

накопичити більше, ніж на попередніх тактах, іншими словами, навіть після 

сплати податків та бажаного рівня споживання, його доходів вистачило на 

здійснення накопичень, що переважають попередній рівень, то агент вважає 

умови юрисдикції сприятливими для себе. У цьому випадку, його бажання 

мігрувати до іншої юрисдикції поступово зменшується, прямуючи до певного 

базового значення. 

Програмна реалізація зменшення бажання агента мігрувати здійснена за 

допомогою функції Aim, яка кожного разу, при виконанні умови перевищення 

поточних накопичень над минулими, на величину aimFactor «наближає» 

бажання агента змінити юрисдикцію (tendencyMigrate) до мінімального 

порогового значення, заданого за допомогою змінної tendencyMigrateBase. 

У тому випадку, коли агент накопичує менше, аніж у минулих періодах, 

він вважає, що умови юрисдикції стають менш задовільними та починає 

підвищувати свою схильність до міграції. Реалізовано це в останній частині 

циклу моделювання міграційних настроїв агентів. А саме, за допомогою 

функції Aim значення змінної tendencyMigrate кожного агента (за умови, що 

поточне накопичення менше за минулий рівень) кожний модельний крок 



125 

 

підвищується на величину aimFactor, аж поки на досягне свого верхнього 

порогового значення, яке дорівнює одиниці. А в разі, якщо для якогось агента 

значення змінної tendencyMigrate = 1, він спробує мігрувати в 

іншу юрисдикцію. 

Блок суспільних благ. У цьому блоці юрисдикції витрачають 

надходження до бюджету у вигляді податків, штрафів та інших платежів від 

економічних агентів на фінансування суспільних благ. Усі державні кошти, які 

кожна юрисдикція отримує на кожному модельному такті, витрачаються в 

повному обсязі і не переносяться на наступні періоди. 

Першим кроком у блоці надання суспільних благ юрисдикціями 

розраховуються згладжені зібрані кошти, які є індикатором, що характеризує 

зібрані державні кошти юрисдикції за всі попередні кроки. Розраховується ця 

величина аналогічно до функції, що визначає згладжені накопичення 

економічних агентів, за допомогою експоненціального згладжування: 

treasurySmooth = treasury * alpha + treasurySmooth * (1 - alpha) 

Зокрема, у функції treasurySmooth сумуються державні кошти 

юрисдикції, отримані у даному періоді та помножені на згладжуючий 

параметр alpha, і експоненційно згладжені державні кошти за усі попередні 

періоди – treasurySmooth, помножені на (1 – alpha). 

Величина витрат на суспільні блага певного типу розраховується за 

допомогою структурних коефіцієнтів, які визначають частку суспільного 

блага кожного типу у загальних державних витратах. Суспільні блага, що 

сприяють підвищенню віддачі від капіталу задаються за допомогою функції 

businessPublicGoods: 

businessPublicGoods = treasury * businessPGRate. 

Величина витрат, які юрисдикції виділяють на підвищення віддачі від 

фактору праці, визначається в моделі за допомогою функції socialPublicGoods, 

яка сформована аналогічно тільки із параметром socialPGRate. Трансакційні 

витрати держави також розраховуються подібним образом за допомогою 

параметру stateExpensesRate.  
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Останньою розраховуються кількість суспільних благ, які не впливають 

на віддачу від факторів, але враховуються економічними агентами при 

прийняті рішення щодо привабливості тієї чи іншої юрисдикції для міграції до 

неї. Ці загальнодержавні суспільні блага розраховуються у функції 

statePublicGoods, що в моделі визначається наступним чином: 

statePublicGoods = (1 - businessPGRate - socialPGRate - 

stateExpensesRate) * treasury.  

Блок податкового контролю. У даному блоці описано, як юрисдикції 

здійснюють податковий контроль та викривають економічних агентів, що 

ухилилися від сплати податків. 

Спочатку у всіх агентів, які ще знаходяться під враженням від 

попередньої вдалої податкової перевірки, тобто, для тих, у кого змінна 

terrorTerm >  0, цей рівень враження зменшується на одиницю. Таким чином 

моделюється зниження рівня податкової законослухняності агентів, у міру 

віддалення від події успішної перевірки. 

Далі модель визначає, чи є потенційно агент порушником. Для цього 

здійснюється зіставлення величини розрахованих для агента податків на 

доходи від виробничих факторів та величини реально сплачених агентом 

податків відповідного типу. У разі, якщо розрахований та сплачений податок 

будь-якого типу не співпадають, агент, де-факто, є порушником. 

Моделювання податкової перевірки відбувається за допомогою 

поєднання двох функцій DiceRoll наступним чином: 

If DiceRoll(inspectionProbability) And DiceRoll(recoveryProbability) 

Аргументом першої з функцій DiceRoll є змінна inspectionProbability, яка 

для кожної юрисдикції задає ймовірність перевірки агентів. У даному випадку 

функція DiceRoll поверне істину, якщо згенерована за допомогою вбудованої 

в середовищі Visual Studio функції Rnd() випадкова величина менша за 

параметр inspectionProbability. Фактично це означає, що чим вище значення 

змінної inspectionProbability у певної юрисдикції, тим жорсткіше юрисдикція 

моніторить агентів і тим частіше піддає їх перевіркам. 
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У якості аргументу другої функції DiceRoll модель підставляє змінну 

recoveryProbability, що задає ймовірність викриття прихованого доходу при 

перевірці. Чим більше значення змінної recoveryProbability має та чи інша 

юрисдикція, тим більше успішних податкових перевірок вона здійснює у 

порівнянні з юрисдикціями, з меншим значенням recoveryProbability. Таким 

чином моделюється ефективність податкових контролюючих органів та 

успішність фіскального контролю. 

Таким чином, викриття юрисдикцією агента-порушника реалізується за 

умови того, що обидві функції DiceRoll повернуть значення «true», тобто 

обов’язково відбудеться кожна з двох імовірнісних подій: агент-порушник 

буде перевірений юрисдикцією з приводу ухилення і в ході перевірки 

порушення буде виявлено, така перевірка вважатиметься вдалою. 

Якщо ж перша функція DiceRoll поверне значення «false», агент взагалі 

не перевірятиметься, у разі, коли друга функція DiceRoll повертає «false» (за 

умови, що DiceRoll(inspectionProbability) = true), юрисдикція здійснює 

перевірку агента, але факту порушення не викриває. 

Якщо в ході перевірки, юрисдикція виявила що агент є порушником, то 

юрисдикція нараховує викритому економічному агенту штраф, який задається 

в моделі за допомогою змінної penalty і визначається наступним чином: 

penalty = (kTaxCalculated + lTaxCalculated - kTaxPaid - lTaxPaid) * penaltyRate 

Тут визначається розмір несплачених агентом податків, як різниця між 

нарахованими та сплаченими податками на дохід від фактора капіталу та дохід 

від фактора праці. 

Змінна penaltyRate відображає розмір штрафу, пені та інших зборів, що 

має сплачувати агент, у разі виявлення юрисдикцією факту порушення ним 

вимог податкового законодавства та ухилення від сплати нарахованих 

податків. Ставка штрафу penaltyRate визначається окремо для кожної 

юрисдикції і є однаковою як для податків на дохід від фактору праці, так і для 

податків на дохід від капіталу. 

Сплата штрафних санкцій здійснюється згідно з правилом 
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penaltyPaid = Min(savings, penalty) 

Штраф, який сплачує агент представляє собою мінімум з двох величин: 

накопичення агента і розрахований штраф. У разі, якщо збережених коштів 

агента достатньо для покриття призначеного штрафу, навіть після його сплати, 

у економічного агента залишаються певні накопичення. У тому випадку, коли 

заощаджень агенту недостатньо для покриття розрахованого штрафу, він 

повністю сплачує юрисдикції усі наявні накопичення. 

За такого алгоритму накопичення агентів не можуть стати від’ємними, 

проте можуть бути повністю витрачені на сплату штрафу: 

savings = savings - penaltyPaid 

Усі штрафи, які надходять від викритих юрисдикцією агентів-

порушників поповнюють бюджет юрисдикції: 

treasury =treasury + penaltyPaid 

Для викритого агента-порушника змінна terrorTerm приймає значення 

terrorTermBase, а змінна tendencyEvade стає рівною нулю. Це означає, що 

викритий та оштрафований агент-порушник не тільки не ухилятиметься від 

сплати податків, а навіть не переглядатиме свою схильність до ухилення 

стільки модельних тактів, скільки було задано за допомогою змінної 

terrorTermBase для даної юрисдикції. 

Блок міграції агентів. У даному блоці моделюється процес прийняття 

економічним агентом рішення стосовно його бажання мігрувати. Як і в інших 

блоках, де моделюється поведінкові особливості і прийняття рішень, тут 

використовуються імовірнісні допоміжні функції, а саме, функція DiceRoll. 

У моделі перевіряється на вірність така умова: 

DiceRoll(tendencyMigrate − migrateThreshold) = true 

У якості аргументу функції DiceRoll у даному випадку береться різниця 

між поточною схильністю агента до міграції tendencyMigrate та екзогенною 

змінною, що задає поріг, за досягненням якого він потенційно може прийняти 

рішення про зміну юрисдикції (migrateThreshold). Тобто, чим вище значення 

має схильність агента до міграції та чим нижче порогове значення буде задане 
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при ініціалізації моделі, тим вище ймовірність того, що функція DiceRoll 

поверне значення «true», і агент прийме рішення мігрувати. 

Якщо умова, що перевірялася, є вірною, то агент приймає рішення про 

те, що він хоче покинути юрисдикцію. 

Наступним кроком агент перевірить, чи вистачить йому коштів, щоб 

покинути свою юрисдикцію. Алгоритмічно дана перевірка представляє собою 

зіставлення поточних накопичень агента savings зі змінною, яка задає вартість 

переїзду для одного агента з певної юрисдикції – emigrationCost. 

Якщо хоча б одна з умов не виконується для агента: або він поки що не 

бажає мігрувати (функція DiceRoll повернула значення «false» на даному 

такті), або його накопичень недостатньо для того, щоб залишити дану 

юрисдикцію, тобто не виконується умова savings >  emigrationCost , агент 

приймає рішення залишитися в своїй юрисдикції. 

У тому випадку, коли агент прийняв рішення щодо зміни юрисдикції він 

починає досліджувати інші юрисдикції і обирає найкращу з точки зору 

максимізації власної вигоди серед усіх доступних для переїзду. При цьому 

поточна юрисдикція не включається до списку потенційних кандидатів, тобто 

агент не може мігрувати з юрисдикції до неї ж самої. Для кожної з усіх інших 

юрисдикцій розраховується потенційна вигода даного агента. 

Розраховуючи власну вигоду від переїзду до іншої юрисдикції, агент, у 

першу чергу, оцінює потенційний доход від належних йому факторів, який він 

отримуватиме в тій чи іншій юрисдикції. 

Розглянемо детальніше метод розрахунку потенційного доходу від 

належного агенту фактора. У випадку, коли агент володіє фактором капіталу, 

потенційна рента у цільовій юрисдикції обчислюється наступним чином: 

potentialRent = (1 - kTaxRate) * Revenue(kPersonal, (maximalKReturn - 

minimalKReturn) / 2 + minimalKReturn, businessPublicGoods) 

Потенційний дохід у цільовій юрисдикції обчислюється майже так само, 

як і дохід агента в поточній юрисдикції – за допомогою функції Revenue. При 

цьому перший і третій параметри залишаються незмінними: у якості першого 
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береться наявна у агента кількість фактору виробництва (у даному випадку 

капіталу), а в якості третього параметру беруться суспільні блага, що 

впливають на віддачу від фактора в тій юрисдикції, яку оцінює агент.  

Різниця полягає в другому параметрі функції Revenue. Він представляє 

собою середнє між найменшою та найбільшою віддачею від фактору 

виробництва капіталу в цільовій юрисдикції. Таким чином, агент оцінює 

середню віддачу на належний йому фактор і враховує його при оцінці 

потенційної вигоди. Дохід після оподаткування potentialRent розраховується 

за допомогою ставки податку. 

Аналогічним чином агенти-власники фактору праці розраховують 

потенційний дохід від свого фактору в юрисдикціях, що є кандидатами для 

переїзду potentialSalary. 

Окрім потенційного доходу від наявних факторів, оцінюючи вигоду від 

переїзду, агенти враховують також такий індикатор, як потенційний комфорт 

на душу населення в юрисдикціях, куди в подальшому можуть здійснити 

переїзд. Індикатор залежить від розміру суспільного блага, що не впливає на 

віддачу від факторів, але сприяє привабливості юрисдикції. Показник рівня 

комфорту певної юрисдикції визначається як відношення обсягу 

загальнодержавних суспільних благ, наданих цією юрисдикцією та не 

впливаючих на віддачу від факторів (statePublicGoods), до кількості населення 

даної юрисдикції, що задається за допомогою змінної population: 

potentialComfort = statePublicGoods / population 

За наведеними вище показниками агент оцінює потенційну вигоду від 

переїзду, сумуючи потенційний дохід від належних йому факторів капіталу, 

праці, а також враховуючи потенційний комфорт на душу населення: 

potentialProfit = potentialRent + potentialSalary + potentialComfort. 

Разом з розрахунком потенційної вигоди в юрисдикціях-кандидатах на 

переїзд, агент оцінює власні можливості переїхати до кожної з них. Код 

функції, який задає дану оцінку в моделі виглядає наступним чином: 

(savings > emigrationCost + immigrationCost) And (capacity > population) 
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Тобто, для того, щоб агент взагалі розглядав певну юрисдикцію як місце 

для потенційного переїзду, повинно виконуватися дві умови. Перша із них 

полягає в тому, що накопичень агенту повинно вистачати для того, щоб 

сплатити вартість переїзду з тієї юрисдикції, у якій він діє на даний момент 

(emigrationCost), а також, щоб покрити витрати пов’язані з переїздом до нової 

юрисдикції (immigrationCost). 

Друга умова, яка повинна виконуватися для юрисдикції, щоб стати 

потенційним кандидатом для переїзду, це наявність вільного місця для 

переїзду агента. Якщо ємність юрисдикції перевищує кількість агентів, що на 

даний момент в ній діють, тоді вона розглядатиметься як місце 

потенційної міграції. 

Якщо хоча б одна з умов не виконується, тобто або агенту не вистачає 

його накопичених коштів для сплати еміграційних та імміграційних витрат, 

або ємність цільової юрисдикції вичерпано, то юрисдикція, що оцінюється, не 

включається до масиву потенційних кандидатів для переїзду. 

Для обраних юрисдикцій, які відповідають двом наведеним умовам, 

агент перевіряє свою потенційну вигоду, і переїжджає до тієї юрисдикції, де 

вона буде максимальною, тобто, змінна potentialProfit прийме 

максимальне значення. 

Інтерфейс моделі. Окрім комплексного апарату для, власне, 

моделювання, у моделі було розроблено спеціальний графічний 

інтерфейс (рис. 2.6). 

Розглянемо основні елементи модельного інтерфейсу. Кнопка 

«Ініціалізація прогону» створює ігровий світ, юрисдикції та агентів відповідно 

до налаштувань. 

Кнопка «Почати прогін» власне запускає виконання всіх модельних 

налаштувань у створеному ігровому світі протягом тієї кількості тактів, яку 

задає експериментатор. 
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Рис. 2.6 Графічний інтерфейс мультиагентної моделі 

Джерело: авторська розробка 

При натисканні кнопки «Виконати один такт», модель відтворює 

розрахунки не для всієї кількості тактів, що задано у налаштуваннях, а лише 

для одного з них. Послідовне натискання кнопки «Виконати один такт» 

дозволяє експериментатору покроково спостерігати за перебігом 

експерименту та деталізувати кожен модельний крок. 

Кнопка «Налаштування юрисдикції» відкриває відповідне меню, де 

експериментатор може задати значення усіх екзогенних параметрів, що були 

описані вище, для юрисдикцій, які ініціалізуються в моделі (рис. 2.7). 

 

Рис. 2.7. Меню налаштування юрисдикцій мультиагентної моделі 

Джерело: авторська розробка 
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Кнопка «Налаштування моделі» призначена для виклику меню, де 

можуть бути задані значення екзогенних змінних, що визначають загальні 

налаштування моделі (рис. 2.8). 

 

Рис. 2.8. Меню загальних налаштувань мультиагентної моделі 

Джерело: авторська розробка 

Значення «Поточний такт» у головному меню моделі показує лічильник 

модельних кроків, які вже відбулися в ході прогону. 

Також інтерфейс дозволяє обрати налаштування двох лінійних діаграм, 

які у ньому відображаються. Так, наприклад, для налаштування першої 

діаграми в чарунці «Вид першого графіку» обирається тип агента: rentier, 

businessmen, worker або агенти всіх видів одночасно (тоді параметр приймає 

значення «all»). Для прикладу налаштувань, зображених на рисунку 2.6, 

обрано значення «businessmen». 

У випадаючому переліку обирається юрисдикція, у якій розглядається 

показник, що відображається на діаграмі. Для наведеного прикладу обрана 

перша юрисдикція з двох заданих у моделі. 

У чарунці «KPI першого графіку» задається той параметр обраних 

агентів, у обраній юрисдикції, який відображатиметься на діаграмі. Для даного 



134 

 

прикладу задане значення «average:savings». Таким чином на першому графіку 

буде відображене середні накопичення, що приходяться на одного агента типу 

businessmen у першій юрисдикції на кожному модельному такті. 

Аналогічним чином задаються налаштування другої лінійної діаграми, 

що відображається в головному меню моделі. 

На першій стовпчастій діаграмі в ході прогону динамічно 

відображається кількість агентів усіх типів, що на даному такті знаходяться в 

кожній з ініційованих юрисдикцій. На другій стовпчастій діаграмі динамічно 

відображається кількість суспільних благ, що надається відповідною 

юрисдикцією на кожному модельному кроці. 

Інтерфейс моделі дозволяє зробити її параметризацію, проведення 

експериментів та спостереження за динамікою ендогенних параметрів у ході 

прогону моделі більш зручним. Що, у свою чергу, робить можливим 

використання цього інструменту широким колом дослідників, у тому числі за 

умови відсутності спеціальних навичок моделювання. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Для побудови мультиагентної моделі поведінки економічних агентів 

в умовах податкової конкуренції розроблено наступні прототипні моделі: 

модель міграції агентів, яка реалізована за допомогою задачі про асиметричне 

випадкове блукання на напівпрямій з поглинаючим бар’єром; модель 

споживання та заощаджень агентів, яка передбачає інвестування в активи з 

випадковим і фіксованим процентом (безризиковий дохід); модель податкової 

поведінки агента і юрисдикції, що заснована на припущеннях щодо гнучкої 

схильності агента до ухилення від оподаткування та включає різні конкурентні 

стратегії юрисдикцій, які передбачають: пониження із часом ставок податків 

на працю та капітал до мінімально можливого рівня (стратегія «bottom»), 

підвищення ставок оподаткування до максимально припустимих значень 
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(стратегія «top»), спрямування  податкових ставок до середнього серед 

юрисдикцій рівня (стратегія «harmony»).  

2. Структура розробленої мультиагентної моделі поведінки економічних 

агентів в умовах податкової конкуренції містить шість змістовних блоків і 

блок технічних функцій, що виконують службову роль у змістовних блоках: 

формування доходів агентів; формування податкових зобов’язань і доходів 

юрисдикції; споживання і накопичення агентів; суспільні блага; податковий 

контроль; міграція агентів.  

3. Юрисдикції представлені такими основними характеристиками: 

віддачею від виробничих ресурсів (праці та капіталу); податковим 

навантаженням на доходи агентів від ресурсів (праці та капіталу); структурою 

суспільних благ, які забезпечує юрисдикція за рахунок бюджетних доходів; 

параметрами податкового контролю; витрати на переміщення агентів 

(міграційні тарифи); ємністю – кількістю агентів.  

4. У моделі передбачено, що юрисдикція надає суспільні блага 3-х типів: 

загальні, що не впливають на продуктивність факторів виробництва, а 

спрямовані на безпеку та комфорт життя; суспільні блага, що покращують 

віддачу від капіталу (прикладом є транспортна інфраструктура); суспільні 

блага, що збільшують віддачу від фактору праці (приклад: освіта, система 

охорони здоров’я). 

5. Економічні агенти представлені в мультиагентній моделі 3-ма типами 

за ознакою володіння виробничими ресурсами, які забезпечують агентам 

відповідні доходи, що підлягають оподаткуванню: непрацюючі рантьє 

(unemployed-rentier) – носії фактору капіталу; власники капіталу, що 

працюють (employed-rentier) – вони є носіями обох факторів виробництва; 

агенти, що працюють (fundless-worker) – вони є носіями тільки фактору праці. 

6. Агенти характеризуються схильністю до опортуністичної податкової 

поведінки, тобто ухиленню від оподаткування, яка залежить від «пам’яті» 

агентів щодо результатів податкового контролю у минулому та задоволеністю 

агента умовами юрисдикції, та схильністю до міграції, яка залежить від 
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динаміки його доходів і накопичень і порівнянь умов різних юрисдикцій – 

доступних напрямів міграції. 

7. Мультиагентна модель поведінки економічних агентів в умовах 

податкової конкуренції розроблена автором у середовищі MS Visual Studio 

2015 із використанням мови розробки Visual Basic, мультиагентної платформи 

NetLogo; система обробки результатів реалізацій моделі розроблена автором у 

середовищі Lazarus із використанням мови розробки Object Pascal. 

Основні результати цього розділу опубліковані в роботах автора [154, 

158, 162, 165]. 



137 

 

РОЗДІЛ 3 

РЕАЛІЗАЦІЯ МУЛЬТИАГЕНТНОЇ КОНЦЕПЦІЇ МОДЕЛЮВАННЯ 

ПОВЕДІНКИ ЕКОНОМІЧНИХ АГЕНТІВ ДЛЯ ЗАДАЧ АНАЛІЗУ ТА 

ОЦІНКИ ВПЛИВУ ПОДАТКОВОЇ КОНКУРЕНЦІЇ 

 

3.1 Верифікація та параметризація мультиагентної моделі 

 

Мультиагентна модель поведінки економічних агентів в умовах 

податкової конкуренції юрисдикцій, що представлена у розділі 2, може бути 

застосована у теоретичних дослідженнях з метою отримання нових знань 

щодо впливу оподаткування на поведінку економічних агентів, наслідків 

податкової конкуренції юрисдикцій; а також в аналізі прикладних проблем 

суб’єктів господарювання для обґрунтування рішень, пов’язаних із 

оподаткуванням, напрямів та інструментів податкової політики юрисдикцій 

різного рівня. 

Модель дозволяє проводити багатоваріантні розрахунки із варіацією 

значень економічних та податкових параметрів та змінних моделі для 

виявлення взаємозалежностей і тенденцій та їх кількісної оцінки. 

Перш ніж приступити до експериментів з моделлю необхідно здійснити 

початкове калібрування загальних параметрів моделі та параметрів 

юрисдикції для досягнення розумних з точки зору економічної інтерпретації 

значень змінних відгуку при подальших прогонах моделі. [164]. 

Початкові значення деяких змінних задаємо, спираючись на реалістичні 

значення відповідних показників. Так, задаймо 𝑘𝑇𝑎𝑥𝑅𝑎𝑡𝑒 = 0,25, вдповідно 

до розміру податку на прибуток підприємств, що найчастіше 

використовується у країнах-членах Організації економічного співробітництва 

та розвитку, наприклад в Австрії, Нідерландах, Норвегії, Іспанії та Ізраїлі. 

Покладемо початкове значення lTaxRate також рівним 0,25 для уникнення 

явної переваги у того чи іншого виду агентів ще на етапі параметризації. 
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Задаймо нульовими значення змінних immigrationCost та emigrationCost 

для відсутності зовнішніх умов, що перешкоджають здійсненню рішення щодо 

міграції агента, у разі, якщо воно було ним прийнято. 

Зробимо припущення, що віддача на капітал варіюватиметься в 

діапазоні від 10 % до 50 %, тобто  𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝐾𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 = 0,1 та 

𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙𝐾𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 = 0,5. Початкові значення аналогічних змінних, що 

впливають на віддачу від фактору праці задаємо такими ж, як для фактору 

капіталу. 

Вихідну структуру розподілу суспільних благ задаймо, припустивши, 

що кожна юрисдикція видає однакову кількість коштів на суспільні блага, що 

впливають на віддачу від ресурсів капіталу та праці. Таким чином, змінні, які 

задають частку загального національного багатства, що йде на надання 

суспільних благ, які збільшують віддачу від факторів мають наступні 

початкові значення: 𝑏𝑢𝑠𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠𝑃𝐺𝑅𝑎𝑡𝑒 = 0,3 та 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑃𝐺𝑅𝑎𝑡𝑒 = 0,3. 

Початкове значення змінної stateExpensesRate, яка задає частку 

державних коштів, що видаються на утримання юрисдикції, візьмемо менше 

за значення змінних, що здатні вплинути на віддачу від факторів та задаймо 

рівним 5 %, тобто 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒𝑠𝑅𝑎𝑡𝑒 = 0,05. Близька до цього частка витрат 

бюджету на державний апарат виділяється в Україні [166]. 

Для певних змінних розрахуємо початкові значення, спираючись на 

припущення щодо величини змінних, які при моделюванні можуть на них 

впливати. Так, наприклад, розрахуємо початкове значення змінної treasury 

таким чином: 

𝑡𝑟𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑦𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 = 𝑘𝐵𝑎𝑠𝑒 × (𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒𝑟𝑠 + 𝑏𝑢𝑠𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠𝑚𝑒𝑛) ×

𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙𝐾𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛−𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝐾𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 

2+𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝐾𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛
× 𝑘𝑇𝑎𝑥𝑅𝑎𝑡𝑒 + 𝑙𝐵𝑎𝑠𝑒 × (𝑤𝑜𝑟𝑘𝑒𝑟𝑠 +

𝑏𝑢𝑠𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠𝑚𝑒𝑛) ×
𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙𝐿𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛−𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝐿𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 

2+𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝐿𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛
× 𝑙𝑇𝑎𝑥𝑅𝑎𝑡𝑒  

Тобто береться добуток базового значення, що використовується при 

симуляції для розрахунку індивідуальної кількості капіталу, яка належить 

відповідним агентам, та кількості агентів, які володіють даним фактором. 
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Отримуємо середню загальну кількість капіталу, що може бути в юрисдикції 

в цілому. Дану величину множимо на середню можливу віддачу від капіталу, 

а отримане значення – на рівень податку на капітал. Таким чином, 

розраховуються потенційні надходження від капіталу в даній юрисдикції. 

Аналогічно розраховуються потенційні надходження від доходів агентів, що 

володіють фактором праці. Потенційні податкові надходження від обох 

факторів сумуються і беруться у якості початкового значення змінної treasury. 

Значення параметру treasuryinitial обчислено за допомогою значень змінних 

kbase, lbase та кількості агентів кожного типу (див. додаток А, таблиця А.2) і 

становить 1725. Усі параметри та змінні, що мають вартісне вимірювання, 

представимо при калібруванні моделі в умовних одиницях. 

Розрахувавши початкове значення treasury, задамо далі вихідні значення 

таких змінних як businessPublicGoods та socialPublicGoods. Оскільки вони 

представляють собою кошти, що юрисдикція надає на той чи інший вид 

суспільних благ, то їх початкове значення буде обчислено як добуток значення 

treasury (усіх наявних коштів юрисдикції), що було розраховане вище, та 

відповідної частки, яку юрисдикція витрачає на той чи інший вид суспільних 

благ – PGRate. Наприклад, початкове значення businessPublicGoods 

обраховується за наступним принципом: 

𝑏𝑢𝑠𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝐺𝑜𝑜𝑑𝑠𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 = 𝑏𝑢𝑠𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠𝑃𝐺𝑅𝑎𝑡𝑒 × 𝑡𝑟𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑦𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 

Аналогічним чином розраховується вихідне значення змінної 

socialPublicGoods. Так як значення часток businessPGRate та socialPGRate було 

задано однаковим, то і значення відповідних соціальних благ на початку 

прогонів буде однаковим і дорівнюватиме 517,5 умовним одиницям. 

Початкове значення змінної statePublicGoods, що задає кількість 

суспільних благ, які не впливають на віддачу від факторів, також 

розраховується на базі кількості грошових коштів, які є в наявності у 

юрисдикції та часток, які виділяються на суспільні блага, що впливають на 

віддачу від капіталу та на трансакційні витрати. 
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𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝐺𝑜𝑜𝑑𝑠𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 = (1 − 𝑏𝑢𝑠𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠𝑃𝐺𝑅𝑎𝑡𝑒 − 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑃𝐺𝑅𝑎𝑡𝑒 −

𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒𝑠𝑅𝑎𝑡𝑒) × 𝑡𝑟𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑦𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 = 603,75 умовни одиниць. 

Розрахуємо також первинні значення змінних ConsumptionBase та 

ConsumptionMin для кожного з типів економічних агентів. Для розрахунку 

початкового ConsumptionBase базове значення наявного ресурсу помножимо 

на середню на інтервалі від мінімальної до максимальної віддачу відповідного 

фактора. Із даної величини вирахуємо відповідний розмір податків, 

отримавши таким чином, чистий дохід. Далі зробимо припущення, що агент 

споживає 90 % відсотків від свого доходу. Так, наприклад, обчислення 

початкового значення базового споживання агентів типу rentier відбувається 

наступним чином: 

𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒𝑟𝑠𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝐵𝑎𝑠𝑒𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 = 𝑘𝐵𝑎𝑠𝑒 × (𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝐾𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 +

(𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙𝐾𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛−𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝐾𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛

2
) × (1 − 𝑘𝑇𝑎𝑥𝑅𝑎𝑡𝑒) × 0,9  

Розраховане ConsumptionBase для агентів типу rentier становить 40,5 

умовних одиниць. Початкове значення мінімального споживання 

обчислюється на основі базового споживання. Для вихідної параметризації 

візьмемо змінну ConsumptionMin рівною одній третині від розрахованого 

значення ConsumptionBase. 

Аналогічно розраховуються початкові значення параметрів, що задають 

базове та мінімальне споживання для агентів типу workers. 

У випадку з агентами типу businessmen початкові базове та мінімальне 

споживання обчислюються на базі потенційно можливого чистого доходу, 

спираючись на кількість обох наявних факторів, їх віддачу та розмір податків 

на доход від кожного з факторів. Для агентів цього типу також робиться 

припущення щодо споживання 90 % від отриманого чистого доходу. 

Початкові значення екзогенних змінних моделі та юрисдикції наведені 

відповідно в таблицях А.1 та А.2 додатку А. 
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Перш ніж розпочинати експерименти з метою аналізу податкової 

поведінки та її змін в залежності від комбінацій екзогенних чинників, 

здійснимо верифікацію4 побудованої моделі. 

Для цього проведемо наступне дослідження: ініціалізуємо модель, 

задавши в ігровому світі лише дві юрисдикції, значення відповідних 

параметрів задаємо для них умовними, але попарно однаковими. 

Запускається двадцять прогонів моделі, у кожному з яких виконано сто 

модельних тактів. У силу ряду випадковостей, зумовлених діями та 

відмінністю розрізнених агентів, у кожному з прогонів динаміка одного й того 

ж показника в одній і тій самій юрисдикції відрізняється від відповідної 

динаміки того ж показника в іншому прогоні (рис. 3.1.). 

 

Рис. 3.1. Середнє накопичення на душу населення в першій юрисдикції для 

різних прогонів моделі 

Джерело: авторська розробка 

Для кожної ендогенної змінної в кожному прогоні було усереднено 

значення, отримані на кожному зі ста тактів. Далі для кожної змінної було 

розраховане середнє по двадцяти прогонах. 

                                                 
4 Верифікація комп’ютерної моделі – це процес підтвердження правильності впровадження 

концептуальної моделі. Операційна, тобто відтворена в реальності комп'ютерна модель має 

належним чином відтворювати абстрактну концептуальну модель, зокрема відповідати 

специфікаціям та припущенням, які вважаються прийнятними для даної мети застосування. 

[167]. 
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Для змінних, де розбіжність між середніми значеннями відповідних 

факторів, отриманими в процесі експериментів, у першій та другій юрисдикції 

була більше нуля, було перевірено гіпотезу щодо рівності середніх 

двох сукупностей. Покажемо процес верифікації на прикладі змінної agents 

emigrated This Tick у першій юрисдикції, подібним чином було перевірено усі 

результуючі змінні і отримані схожі результати. 

Розбіжність між середніми такого показника як середня кількість 

агентів, що емігрували на кожному модельному кроці, для першої та другої 

юрисдикції склала 11 %, а саме: середнє показника agents emigrated This Tick 

для першої юрисдикції дорівнювало 0,366, а для другої юрисдикції – 

становило 0,409. 

Для перевірки гіпотези 𝐻0 про рівність середніх показника agents 

emigrated This Tick для першої та для другої юрисдикції було розраховано 

експериментальне і критичне значення критерія Стьюдента та порівняно їх 

між собою. 

Емпіричне значення 𝑡 визначається за формулою:  

𝑡𝑒 =
�̅�1 − �̅�2

√
𝜎1

2

𝑛1
+

𝜎2
2

𝑛2

,  

де �̅�1 – середнє арифметичне першої вибірки, �̅�2 – середнє арифметичне 

другої вибірки, 𝜎1 – стандартне відхилення першої вибірки, 𝜎2 – стандартне 

відхилення другої вибірки, 𝑛1 – розмір першої вибірки, 𝑛2 – розмір 

другої вибірки [168, с. 153]. 

Розрахуємо 𝑡 емпіричне для агентів що емігрували на кожному 

модельному кроці, для першої та другої юрисдикції: 

𝑡𝑒 =
0,366 − 0,409

√0,00242

20 +
0,00252

20

= −2,704 

Критичне значення 𝑡 при 38 ступенях свободи (20 + 20 – 2) та рівні 

значущості p = 0,01 таке: 𝑡𝑘 = 2,7115. 
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Їх порівняння показало, що гіпотеза про рівність генеральних середніх 

не була відкинута, і отримані відхилення між середніми значеннями одного і 

того ж параметра для різних юрисдикцій випадкові. 

Змінимо далі значення одного з параметрів таким чином, щоб умови 

двох модельних юрисдикцій відносно одна одної принципово відрізнялися. А 

саме, для другої юрисдикції задаємо параметру businessPGRate максимальне 

значення – 1. Тобто, усі доходи другої юрисдикції на кожному такті моделі 

будуть виділятися на суспільні блага, що збільшують віддачу від капіталу. 

Відповідно, ендогенні параметри socialPGRate та stateExpensesRate 

дорівнюватимуть нулю, адже кожний з них задає частку багатства юрисдикції, 

яка виділяється на те чи інше суспільне благо. 

Налаштування першої юрисдикції залишаються без змін, а саме: 

businessPGRate = 0,3, socialPGRate = 0,3, stateExpensesRate = 0,05. 

Здійснимо далі таку ж кількість прогонів моделі, як і для першого раунду 

експерименту, пов’язаного з верифікацією моделі, у кожному з яких модель 

виконає сто тактів. Та розрахуємо середні значення кожного параметру так, як 

було описано вище. 

Розбіжність між середніми значеннями показника agents emigrated This 

Tick для першої та другої юрисдикції склала цього разу 55 %. А саме, для 

першої юрисдикції – 0,34, а для другої – 0,153. 

Розрахуємо 𝑡 емпіричне для даного показника: 

𝑡𝑒 =
0,34 − 0,153

√0,00262

20 +
0,00212

20

= 12,12 

Критичне значення 𝑡 за рівня значущості p = 0,01 не змінилося: 𝑡𝑘 =

2,7115, оскільки кількість ступенів свободи залишилася такою самою. 

Порівняння емпіричного та критичного значення критерія Стьюдента 

показало, що гіпотеза щодо рівності генеральних середніх відкинута, а 

отримані відхилення між середніми значеннями одного і того ж параметра для 

різних юрисдикцій не випадкові. 
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Оскільки модель є досить складною та містить багато елементів, що 

генерують випадкові величини застосуємо додаткову перевірку за допомогою 

U критерія Мана-Уітні [169]. Для цього було проведено 

наступний експеримент. 

Запущено двадцять прогонів моделі, у кожному з яких було виконано 

сто тактів, за однакових налаштувань двох ініційованих юрисдикцій. За 

результатами експериментів було розраховано середнє значення кожної 

змінної відгуку в кожному прогоні. 

Наступним кроком було усереднено значення кожної вихідної змінної за 

двадцятьма проведеними прогонами і зіставлено відповідні показники. Таким 

чином було отримано парні вибірки, що відповідають однаковим показникам 

у першій та другій юрисдикціях. 

Згідно з логікою роботи моделі, за умови однакових початкових 

налаштувань відмінності в рівнях вибірок, що відповідають одному й тому 

самому показнику в різних юрисдикціях, повинні бути неістотними. 

Для прикладу було взято показник середніх заощаджень агентів типу 

rentier. Як показано на рисунку 3.2, середнє значення змінної rentier savings per 

rentiers дещо більше для першої юрисдикції. 

 

Рис. 3.2. Середнє накопичення агентів типу rentier в першій та другій 

юрисдикції для кожного прогону моделі 

Джерело: авторська розробка 

Далі було перевірено гіпотезу H0, яка полягає в тому, що середні 

заощадження агентів рантьє у виборці, яка відповідає другій юрисдикції, не 
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нижчі за рівень у виборці, що відповідає першій юрисдикції. Із цією метою 

було застосовано критерій Манна-Уітні. 

Нехай 𝑥𝑛1 = (𝑥1, … , 𝑥𝑛1
) – вибірка середніх заощаджень агентів типу 

рантьє в першій юрисдикції, а 𝑦𝑛2 = (𝑦1, … , 𝑦𝑛2
) – вибірка середніх 

заощаджень агентів типу рантьє в другій юрисдикції.  

Далі всі спостереження було об’єднано в спільний упорядкований ряд 

𝑥(1) ≤ ⋯ ≤ 𝑥(𝑛1+𝑛2), значенням якого потім були проставлені ранги 

𝑟(𝑥𝑖),   𝑟(𝑦𝑖) таким чином, що меншому значенню відповідав менший ранг. 

Наступним кроком було розраховано суми рангів кожної з початкових 

вибірок: 𝑅𝑥 = ∑ 𝑟(𝑥𝑖)
𝑛1
𝑖=1 = 465,5 та 𝑅𝑦 = ∑ 𝑟(𝑦𝑖)

𝑛2
𝑖=1 = 354,5. 

Потім для кожної з вибірок були обчислення значення U та у якості U 

емпіричного було взято найменше з них: 

𝑈𝑥 = 𝑛1𝑛2 +
1

2
𝑛1(𝑛1 + 1) − 𝑅𝑥 = 20 × 20 +

1

2
× 20 × (20 + 1) − 465,5

= 144,5 

𝑈𝑦 = 𝑛1𝑛2 +
1

2
𝑛2(𝑛2 + 1) − 𝑅𝑦 = 20 × 20 +

1

2
× 20 × (20 + 1) − 354,5

= 255,5 

𝑈𝑒 = 𝑚𝑖𝑛{𝑈𝑥, 𝑈𝑦} = min{144,5, 255,5} = 144,5 

Знайдемо далі критичне значення U для рівня значущості p = 0,01: 𝑈𝑘 =

105. Гіпотеза H0 про незначність відмінностей між вибірками приймається, 

якщо 𝑈𝑘 < 𝑈𝑒. В іншому випадку H0 відкидається і відмінність визначається 

як істотна. 

Оскільки для розглянутого прикладу критичне значення U виявилося 

менше емпіричного значення, було прийнято нульову гіпотезу з імовірністю 

99 %, та зроблено висновок про те, що відмінності в рівнях вибірок можна 

вважати неістотними. 

Наступним кроком тестування моделі було проведення аналогічного 

експерименту, але за умови змістовної зміни параметрів моделі, що 

теоретично можуть вплинути на значення змінних відгуку. Аналогічним 
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чином було перевірено попарні вибірки, що відповідали значенню однакових 

змінних для першої та другої юрисдикції. 

Далі було проведено другий раунд експерименту. Для першої 

юрисдикції було збільшено значення змінної kTaxRate з 0,25 до 0,5, за умови, 

що всі інші параметри як для першої, так і для другої юрисдикції залишилися 

незмінними. Очікувалося, що зміна ставки податку на капітал може вплинути 

на середні накопичення агентів типу рантьє (які є власниками цього фактору). 

За нових параметрів, як і в першому раунді експерименту, було зроблено 

20 прогонів моделі по 100 тактів у кожному, потім усереднено значення 

кожної змінної в кожному прогоні, а після цього було взято середнє за всіма 

прогонами. 

Наступним кроком U тест Манна-Уітні знову було застосовано для двох 

вибірок середніх накопичень агентів типу рантьє у першій та у другій 

юрисдикціях. 

Розраховані суми рангів із впорядкованого ряду, створеного шляхом 

об'єднання двох вибірок, становили відповідно 𝑅𝑥 = 600 та 𝑅𝑦 = 210.  

Розраховані значення U для першої та для другої вибірки та емпіричне 

значення критерію склали відповідно: 𝑈𝑥 = 0, 𝑈𝑦 = 400 та 𝑈𝑒 =

min{0, 400} = 0. Знайдене для першого раунду експеримента критичне 

значення 𝑈𝑘 = 105 лишилося незмінним через ту саму кількість ступенів 

свободи та рівень значущості p = 0,01. 

Порівняння емпіричного та критичного значень U показало, що 𝑈𝑘 > 𝑈𝑒, 

тобто нульова гіпотеза була відкинута на користь протилежної: з імовірністю 

99 % відмінності в рівнях вибірок накопичень агентів типу rentier в другому 

раунді експериментів істотні. 

Аналогічна перевірка була здійснена для інших модельних змінних, для 

яких було отримано схожі результати. 

Таким чином ми можемо зробити висновок, що модель пройшла 

верифікацію та може бути використана для подальших експериментів. 
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3.2 Методи оцінки впливу податкових та поведінкових факторів на 

показники добробуту економічних агентів: аналіз результатів 

експериментів 

 

Запропонуємо загальну методику за якою будуть проводитися 

дослідження із застосуванням мультиагентної моделі [170]. 

Крок 1. Оскільки модель дозволяє варіювати значення досить великої 

кількості регульованих параметрів, а також містить багато результуючих 

показників, то спочатку визначається один або кілька екзогенних чинників, 

чий вплив вивчатиметься. Екзогенні змінні як для загальних налаштувань 

моделі, так і для налаштування характеристик юрисдикцій було розглянуто у 

попередньому розділі. 

Крок 2. Визначається змінна відгуку, на яку тим чи іншим чином 

впливають обрані екзогенні змінні. Опишемо детальніше зміст ендогенних 

змінних, значення яких розраховується на кожному модельному кроці і 

виводяться в файлі результатів при прогоні моделі. 

J rentiers, J workers, J businessmen – кількість агентів кожного типу (тих, 

що володіють капіталом, працею або обома факторами), у кожній із заданих 

юрисдикцій на кожному модельному такті. До індексу J додається порядковий 

номер, який показує, до якої саме юрисдикції відносяться значення змінної. 

Наприклад, J1 workers показує кількість агентів, що володіють фактором 

капіталу в першій юрисдикції. 

J agents emigrated This Tick, J agents immigrated This Tick – кількість 

економічних агентів, які мігрували з певної юрисдикції чи заїхали до даної 

юрисдикції на даному модельному кроці. 

J k Taxes Collected per capita, J l Taxes Collected per capita – кількість 

податків, зібраних з доходів, отриманих з певного фактору виробництва – 

праці або капіталу, – на душу населення в певній юрисдикції на кожному такті. 

Наприклад, J1 l Taxes Collected per capita показує кількість податків, 

отриманих із доходів на працю на душу населення в першій юрисдикції. 
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J savings per capita – середні накопичення на одного агента в певній 

юрисдикції на кожному модельному кроці. 

J rentier savings per rentiers, J businessman savings per businessmen, J worker 

savings per workers – середні накопичення на душу населення за типом агента 

в певній юрисдикції на певному модельному кроці. 

J total Revenues Raw per capita – середній дохід економічного агента в 

певній юрисдикції на душу населення. J1 total Revenues Raw per capita – 

відношення суми доходів усіх агентів першої юрисдикції до загальної 

кількості агентів у першій юрисдикції на кожному такті моделі. 

J treasury per capita – величина бюджету юрисдикції, яка приходиться на 

кожного економічного агента в даній юрисдикції на кожному кроці моделі.  

J penalties per capita – розмір зібраних штрафів на душу населення в 

певній юрисдикції. 

J business Public Goods per capita – величина суспільних благ на душу 

населення, які впливають на віддачу від капіталу у певній юрисдикції на 

кожному модельному кроці. 

J social Public Goods per capita – величина суспільних благ на душу 

населення, які впливають на віддачу від праці у певній юрисдикції на кожному 

модельному такті. 

J state Public Goods per capita – величина суспільних благ на душу 

населення, які впливають на загальну привабливість юрисдикції для 

економічних агентів на кожному модельному кроці. 

J violators Count per capita – доля фактично ухилившихся від сплати 

податків агентів-порушників на душу населення в певній юрисдикції. 

Крок 3. Обираються межі варіювання екзогенних параметрів – 

визначаються початкове та кінцеве значення діапазону та крок зміни 

цих параметрів. 

Крок 4. Проводяться прогони моделі та отримуються первинні дані 

експерименту на основі яких можна проводити подальші розрахунки та аналіз. 



149 

 

За даною схемою було проведено серії експериментів з мультиагентною 

моделлю за такими актуальними напрямками дослідження, які спрямовані на 

вирішення задач, що мають важливе практичне значення. 

Вплив оподаткування різних факторів виробництва (праці та капіталу). 

Вплив структури розподілу бюджетних витрат, тобто структури 

суспільних благ. 

Вплив поведінкових параметрів економічних агентів. 

Модель дозволяє досліджувати вплив обраних екзогенних факторів на 

повний спектр ендогенних змінних, перелік яких наведено вище. 

1. Експерименти зі зміною ставок оподаткування факторів виробництва. 

Метою експерименту є дослідження впливу зміни ставки податку на дохід від 

капіталу на потенційні змінні відгуку в ігровому світі, що складається з 

двох юрисдикцій. 

Налаштування моделі для цього експерименту залишимо здебільшого 

подібними до початкової параметризації, яка описана у Таблиці А.1 додатку 

А, проте кілька параметрів буде уточнено для більш зручного проведення 

експерименту та представлення його результатів. А саме, змінну ticksMax 

задаємо рівною 24, тобто перебіг симуляції відбуватиметься 24 модельні 

такти, або місяців спостережень в економічній системі. 

Зменшимо значення змінної migrateThreshold та задаємо його рівним 0,1. 

Таким чином моделюватиметься менший поріг невдоволення агентів умовами 

юрисдикції, за досягнення якого вони можуть приймати рішення щодо 

міграції. Це підвищить темп симуляції та реакцію агентів на зміну середовища, 

що відображає характерні риси сучасних тенденцій глобалізації. 

При ініціалізації моделі створимо дві юрисдикції з однаковими 

налаштуваннями, які відповідають початковим значенням змінних 

юрисдикції, описаним у Таблиці А.2 додатку А. 

Змінною, яка мінятиметься в ході експерименту виступатиме kTaxRate у 

першій юрисдикції, при цьому всі інші налаштування як першої, так і другої 

юрисдикції залишатимуться незмінними впродовж усього експерименту. 
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Змінна kTaxRate мінятиметься у діапазоні від 10 % до 40 %. Даний 

діапазон було обрано з наступних міркувань: було досліджено ставки податків 

на доходи корпорацій у різних країнах світу [172] та розглянуто максимальну 

та мінімальну ставки податків. Максимальна ставка податку на прибуток 

корпорацій становить 55 % та застосовується в Об'єднаних Арабських 

Еміратах. Проте було вирішено не включати цю юрисдикцію та відповідну 

ставку податку в дослідження через суттєву поляризацію та специфіку 

економіки даної країни, що робить її нерепрезентативною з точки зору мети 

експерименту. Таким чином, у якості верхньої границі інтервалу варіювання 

kTaxRate було обрано другу за величиною ставку податку на прибуток 

корпорацій, яка застосовується в Сполучених Штатах Америки та 

дорівнює 40 %. 

Нижня границя інтервалу обиралася за схожим принципом. Мінімальна 

ставка податку на прибуток корпорацій у світі застосовується в Узбекистані та 

становить 7,5 %. Однак, з одного боку, поляризація економіки країни у бік 

видобутку та продажу корисних копалин, а з іншого, – мала кількість 

спостережень (інформація щодо використання податку на дохід корпорацій в 

Узбекистані є лише за 2 роки з 15 доступних) також знижує ефективність 

даного податкового навантаження для досягнення цілей експерименту. 

Наступною країною з найнижчим податковим навантаженням є Чорногорія, її 

податкове навантаження буде взято в якості нижньої границі для варіювання 

змінної kTaxRate у даному експерименті. 

Кроком зміни kTaxRate візьмемо 0,05, що відповідає 5 % податкової 

ставки. Таким чином, з обраними границями варіювання і кроком, ми 

отримаємо сім випадків використання різного податкового навантаження. 

Модель було запущено з описаними налаштуваннями. Для кожного 

значення змінної kTaxRate у першій юрисдикції було зроблено п’ять прогонів 

та отримано 35 результуючих файлів. Для всіх вихідних змінних, значення 

яких виводиться в файли з первинними даними, було розраховано середнє 

значення для п’яти зроблених прогонів, що відповідали змістовним значенням 
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kTaxRate, для кожного модельного такту. У такий спосіб було згладжено 

потенційні викиди в результуючих показниках, що могли виникнути через 

випадковості, закладені в поведінку модельних агентів. 

Розглянемо динаміку у часі отриманих значень результуючих змінних 

для першої та для другої модельних юрисдикцій при різних значеннях 

kTaxRate у першій юрисдикції. У першу чергу проаналізуємо, яким чином 

зміна податкового навантаження впливає на тих агентів, які володіють 

відповідним фактором. 

Оскільки одним з основних індикаторів, що характеризує задоволеність 

агентів юрисдикцією та впливає на їх схильність до міграції, є накопичення, 

то розглянемо цей показник для агентів-власників капіталу. Динаміка середніх 

накопичень агентів-власників фактору капіталу (rentier savings per 

rentierss – RSPR) у першій юрисдикції (J1) за різних значень ставки податку на 

дохід від капіталу в цій юрисдикції зображена на рисунку 3.3. 

Майже за всіх розглянутих ставкок на дохід від капіталу накопичення 

агентів типу «rentier» у першій юрисдикції зростають. Проте, як видно на 

рисунку 3.3, швидкість зростання трендів суттєво відрізняється. 

Розглянемо середні значення показника за досліджуваний період. Так 

при J1 kTaxRate=0,1 середнє значення змінної rentier savings per rentiers 

становить 19,17, при J1 kTaxRate=0,15 даний показник складає 13,13, при J1 

kTaxRate=0,20 усереднені накопичення агентів типу рантьє за період 

становлять 14,92, при J1 kTaxRate=0,25 середні накопичення власників 

капіталу дорівнюють 10,3, у випадку, коли J1 kTaxRate=0,30 середні 

накопичення агентів типу «rentier» становлять 4,23, при J1 kTaxRate=0,35 

агенти-власники капіталу накопичують у середньому 4,09, а при J1 

kTaxRate=0,40 середні накопичення агентів типу рантьє за розглянутий період 

становили 1,82. 
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Рис. 3.3. Динаміка середніх накопичень агентів-власників фактору капіталу 

(RSPR) в першій юрисдикцій (J1) за різних значень податку на 

капітал (kTaxRate) 

Джерело: авторська розробка 

Максимальне зростання накопичень агентів рантьє у першій юрисдикції 

відбувалося при мінімальному значенні податку на капітал, яке становило 

10 %, найбільш повільний ріст накопичень агентів-власників капіталу 

спостерігався при максимальній ставці податку на капітал у першій 

юрисдикції, яка складала в даному експерименті 40 %. 

Вочевидь, отримані тренди також можна умовно розділити на три групи: 

ті, що мають найшвидше зростаючі тренди і відповідають податковому 

навантаженню менше 25 %, ті, що мають найбільш повільно зростаючі тренди, 

та відповідають податковому навантаженню більше 25 % і проміжна 

траєкторія, яка відповідає податковому навантаженню у 25 %. 

Таким чином, можна зробити припущення, що, на розглянутий показник 

накопичень агентів-власників капіталу у першій юрисдикції впливає не тільки 

податкове навантаження даної юрисдикції, але й податкове навантаження 

другої юрисдикції, де ставка податку на прибуток від фактору капіталу 

становила 25 % протягом усіх прогонів при зміні ставки в першій юрисдикції. 

Зіставимо показник накопичень власників капіталу в різних 

юрисдикціях за різних значень ставки податку в першій юрисдикції. 

0

5

10

15

20

25

30

35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

J1 RSPR |J1 kTaxRate=0.1

J1 RSPR |J1 kTaxRate=0.15

J1 RSPR |J1 kTaxRate=0.20

J1 RSPR |J1 kTaxRate=0.25

J1 RSPR |J1 kTaxRate=0.30

J1 RSPR |J1 kTaxRate=0.35

J1 RSPR |J1 kTaxRate=0.40



153 

 

Розглянемо два крайніх випадки ― за максимальної та мінімальної ставки 

податку у першій юрисдикції, а також проміжний варіант, коли податкове 

навантаження однакове в обох юрисдикціях. 

 

а)     б)     в) 

Рис. 3.4. Динаміка середніх накопичень агентів-власників фактору капіталу 

(RSPR) у першій (J1) та другій (J2) юрисдикціях за податку на капітал у 

першій юрисдикції (а) – 10 %, (б) – 25 %, (в) – 40 % 

Джерело: авторська розробка 

На рисунку 3.4 (а) зображено динаміку значень модельної змінної rentier 

savings per rentiers в першій юрисдикції (J1 RSPR) та в другій юрисдикції (J2 

RSPR) за налаштувань, коли змінна J1 kTaxRate приймала своє найнижче 

значення – 10 %, при цьому ставка податку в другій юрисдикції дорівнює 25 %. 

На рисунку 3.4 (б) зображено динаміку накопичень агентів типу rentier 

за однакової ставки податку у першій та у другій юрисдикції, яка 

становить 25 %. 

На рисунку 3.4 (в) зображена динаміка показника накопичень агентів-

власників капіталу у першій та у другій юрисдикції за умови, що ставка 

податку на капітал у першій юрисдикції приймає своє максимальне в рамках 

даного експерименту значення і становить 40 %, при цьому ставка податку на 

капітал становила 25 %. 

Як показано на рисунку 3.4 (а), накопичення агентів типу рантьє в 

першій юрисдикції (у прогоні, де ставка податку на капітал дорівнює 10 %) 
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збільшуються значно швидше, ніж у другій юрисдикції. Середні накопичення 

за період у J1 складають 19,27, а у J2 ― 4 умовні одиниці. 

В іншому крайньому випадку, який зображено на рисунку 3.4 (в), коли 

ставка податку в першій юрисдикції приймає своє максимальне  

значення – 40 %, середні накопичення агентів-власників фактору капіталу в 

першій юрисдикції значно менші, ніж у другій юрисдикції для агентів цього ж 

типу: 𝐽1 𝑅𝑆𝑃𝑅 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 = 2,22, а 𝐽2 𝑅𝑆𝑃𝑅𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 = 11.36. 

У рівноважному випадку, коли податкове навантаження було однаковим 

у першій та другій юрисдикції, криві, що характеризують накопичення 

агентів-рантьє в обох юрисдикціях, мають приблизно однаковий темп 

зростання, як показано на рисунку 3.4 (б). Значущу різницю між ними можна 

спостерігати на 15 модельному кроці. Проте, якщо дослідити дані кожного з 

п’яти первинних прогонів, які було усереднено для побудови наведених 

кривих, можна побачити, що дана розбіжність виникає через випадкову 

флуктуацію на цьому кроці у другому прогоні. Вона, у свою чергу, обумовлена 

випадковостями в поведінці окремо взятих агентів, які спровокували подібні 

розбіжності у середніх значеннях у траєкторіях, що спостерігаються. 

Загалом, середні накопичення агентів-власників капіталу за умови 

однакових податкових ставок у першій і другій юрисдикції становлять 

відповідно 12 та 10 умовних одиниць. 

Отримані результати співпадають з феноменами, які існують у реальній 

економіці, а саме юрисдикції з найнижчим податковим навантаженням є 

найбільш привабливими для переміщення туди свого капіталу організаціями-

власницями з метою збільшення прибутку [173, с. 1068].  

Розглянемо далі стан власників фактору праці. Для цього також 

проведемо аналіз середніх накопичень агентів типу worker, які приходяться на 

кожного агента такого типу (worker savings per workers – WSPW). Податок на 

прибуток на капітал не впливає безпосередньо на накопичення власників 

праці, тобто частка їх прибутку не відраховується відповідно до ставки 

податку на дохід від фактору капіталу, проте опосередкований вплив є 
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достатньо сильним, щоб принципово змінювати динаміку накопичень агентів-

робітників. 

Динаміка середніх накопичень агентів-власників фактору праці за 

різних значень ставки податку на капітал у першій юрисдикції (J1) зображено 

на рисунку 3.5. 

 

Рис. 3.5. Динаміка середніх накопичень агентів-власників фактору праці 

(WSPW) у першій юрисдикцій (J1) 

Джерело: авторська розробка 

За найнижчої ставки, рівної 10 %, спостерігаються найнижчі середні 

накопичення агентів типу worker, які становлять 0,15 умовних одиниць. 

Динаміка, що була змодельована за цієї умови, має такий характер: на перших 

трьох модельних кроках спостерігається відносний підйом, який може бути 

спричинений початковою величиною бюджету юрисдикції, яку пропорційно 

виділяє на суспільні блага, що сприяють збільшенню віддачі від 

фактору праці. 

Починаючи з четвертого такту, середні накопичення агентів worker 

спадають відносно початкових значень і залишаються такими до 

чотирнадцятого кроку, де починають знову зростати. Такий характер динаміки 

може бути обумовлений наступними причинами: через низьку ставку податків 

на капітал перша юрисдикція отримує відносно низьку кількість податкових 

надходжень і, відповідно, недофінансовує суспільні блага, що сприяють 
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віддачі від факторів, зокрема, від фактору праці. Через це доходи, і як наслідок, 

накопичення агентів-власників цього фактору знижуються. Це може, з одного 

боку, провокувати еміграцію агентів типу worker в іншу юрисдикцію, що 

зменшує кількість споживачів суспільних благ і таким чином покращує стан 

агентів, які залишилися в даній юрисдикції. З іншого боку, найнижча ставка 

податку на капітал приваблює агентів типу rentier і в такий спосіб збільшує 

базу оподаткування і бюджет юрисдикції, що може сприяти збільшенню 

доходів і накопичення агентів-власників фактору праці. 

За наступних розглянутих ставкок податку на капітал у першій 

юрисдикції, які відносно менші за ставку у другій юрисдикції, тобто, за 

податкового навантаження у 15 % та 20 %, криві середнього накопичення 

агентів-власників праці мають схожу динаміку. А саме, за виключенням 

кількох поодиноких спадів, обидві криві мають зростаючі тренди. При цьому, 

найвищі середні накопичення агентів типу worker за весь перебіг 

експерименту спостерігаються за податку на капітал, який дорівнює 20 %, і 

становлять 0,46 умовних одиниці. 

Такий ефект може бути обумовлений, по-перше, сприятливістю умов 

юрисдикції для власників фактору-капіталу, які віддають перевагу залишатися 

у першій юрисдикції через відносно низькі податки, а, по-друге, прийнятним 

рівнем податкового навантаження, який забезпечує достатні податкові 

надходження для надання суспільних благ, що сприяють віддачі від факторів 

і забезпечують ріст середніх накопичень. 

Розглянемо далі серію кривих середнього накопичення агентів-

власників праці у першій юрисдикції, отриманих при прогонах моделі, коли 

податкове навантаження на дохід від капіталу перевищувало значення 

аналогічного показника у другій юрисдикції і становило, 30 %, 35 % і 40 %. 

Дані криві також характеризуються схожою динамікою – на початкових 

тактах прогону спостерігається суттєве зростання досліджуваного показника з 

його подальшим зниженням та стабілізацією тренду на відносно 

низькому рівні. 
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Такий характер кривих може виникати через те, що на початкових 

етапах моделювання податкові надходження, які юрисдикція отримує від 

власників фактору капіталу, дозволяють створити достатню кількість 

суспільних благ, що збільшують віддачу від фактору праці і сприяють 

зростанню накопичень агентів типу worker. 

Проте уникаючи високого податкового навантаження, економічні агенти 

типу rentier іммігрують до юрисдикції з меншими податками, тим самим 

зменшуючи податкову базу першої юрисдикції, що призводить до 

недофінансування соціальних суспільних благ і до погіршення становища 

агентів типу worker в сенсі середніх накопичень на душу населення. 

Таким чином, з точки зору впливу на добробут агентів-власників праці 

експеримент показав, що 1) низькі ставки оподаткування доходів від капіталу 

не сприяють зростанню цього показника; 2) високі ставки податку на капітал 

спричиняють позитивний ефект на цей показник тільки на початковій 

обмеженій стадії, а далі суттєво знижуються зі стабілізацією  на певному рівні; 

3) найкраща динаміка добробуту власників праці спостерігається при середніх 

ставках податку на капітал (20–25 %).  

2. Експерименти зі зміною параметрів, що відповідають за структуру 

розподілу суспільних благ. 

Оскільки створення суспільних благ є однією з головних функцій будь-

якої країни та фінансується державою за рахунок податкових і неподаткових 

надходжень до бюджету, питання ефективного фінансування суспільних благ 

є важливою задачею політики сучасних урядів. 

У глобалізованому світі ця задача набуває все більшої актуальності 

через те, що суспільні блага, які сприяють підвищенню ефективності 

діяльності та рівня добробуту економічних агентів, є важливим важелем у 

конкурентній боротьбі за фактори виробництва. Таким чином, визначення 

найбільш сприятливої для збільшення добробуту економічних агентів 

структури суспільних благ є актуальною практичною задачею. 
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Як зазначалося вище, параметри, за допомогою яких безпосередньо 

моделюється політика юрисдикції стосовно суспільних благ, це змінні 

businessPGRate та socialPGRate, і змінюючи значення саме цих змінних буде 

досліджено вплив структури суспільних благ на добробут та поведінку 

економічних агентів. 

У даному експерименті залишимо налаштування моделі та юрисдикції 

здебільшого без змін. При ініціалізації моделі створимо дві юрисдикції з 

однаковими параметрами. Тобто політика стосовно податкового 

навантаження на доходи від різних факторів виробництва, політика стосовно 

міграції агентів і викриття порушників, ємність юрисдикції є однаковими для 

створених юрисдикцій. 

У рамках даного експерименту варіюватимемо значення змінних 

businessPGRate та socialPGRate у першій юрисдикції (J1), при цьому для другої 

юрисдикції значення даних змінних будуть зафіксовані в кожному прогоні 

відповідним чином: businessPGRate = 0,3 та socialPGRate = 0,3. Значення 

stateExpensesRate = 0,05 також не змінюватиметься ні для першої, ні для 

другої юрисдикції. 

Визначимо границі варіювання обраних змінних. Для найбільш повного 

дослідження потенційних ефектів, доцільно взяти максимально можливий 

розкид значень. Проте в описаній постановці кожна з них може приймати свої 

значення в діапазоні [0;0,95], адже було зазначено, що 5 % коштів виділяється 

на підтримання державного апарату. Таким чином, якщо, наприклад, змінна 

businessPGRate прийме значення 0, це означитиме, що юрисдикція не надає 

суспільні блага, які сприяють покращенню віддачі від фактору капіталу. 

Проведемо прогони моделі, змінюючи значення змінних businessPGRate 

і socialPGRate у наведеному діапазоні [0;0,95] із кроком зміни 0,05, зробивши 

по п’ять прогонів для кожної пари значень. Таким чином було отримано 2000 

файлів із первинними даними, які описують значення модельних змінних для 

кожного з прогонів. 

Первинні дані були оброблені наступним чином. 
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1. Для кожної змінної в кожному прогоні було знайдено середнє 

значення за 60 тактів, які було змодельовано в даному прогоні. 

2. Було відібрано лише ті прогони, які мали змістовну економічну 

інтерпретацію, а саме, такі, у яких businessPGRate + socialPGRate +

stateExpensesRate ≤ 1, тобто видатки юрисдикції на суспільні блага не 

перевищували 100 %. 

3. Для кожної унікальної комбінації businessPGRate та socialPGRate було 

зроблено усереднення значень вихідних змінних за п’яти 

проведеними прогонами. 

Проведемо аналіз отриманих агрегованих даних. Розглянемо, яким 

чином структура суспільних благ впливає на добробут економічних агентів, 

що володіють фактором праці та капіталу. За показник добробуту агента 

візьмемо середні накопичення. На рисунку 3.6 зображено середні накопичення 

агентів-власників фактору капіталу (rentier savings per rentiers) у першій 

юрисдикції за різних комбінацій змінних businessPGRate та socialPGRate. 

 

Рис. 3.6. Середні накопичення агентів-власників капіталу в залежності від 

структури суспільних благ 

Джерело: авторська розробка 

Максимальні середні накопичення для агентів типу рантьє ― 

38,74 умовних одиниці ― спостерігаються за такої структури видатків на 

суспільні блага: частка багатства, яку перша юрисдикція виділяє на суспільні 
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блага, що збільшують віддачу від капіталу (businessPGRate) становить 70 %, 

частка суспільних благ, яка виділяється на суспільні блага, які збільшують 

віддачу від фактору праці (socialPGRate) становлять 5 %, частка, що 

виділяється на підтримку самої юрисдикції становить також 5%, відповідно, 

частка яка виділяється на суспільні блага, які не впливають на віддачу від 

факторів, але збільшують привабливість юрисдикції для міграції 

становить 20 %. 

Мінімальне значення накопичень агентів типу рантьє дорівнює 

0,12 умовних одиниць і спостерігається в точці, коли структура видатків на 

суспільні блага має наступний характер: businessPGRate = 0, 

socialPGRate = 5 %, stateExpensesRate = 5 % та частка, що виділяється на 

суспільні блага, які не впливають на віддачу, становить 90 %. 

Розглянемо вплив видатків на суспільні блага на інші ключові 

індикатори першої юрисдикції, дослідивши структуру, за якої досягається 

максимальне та мінімальне значення індикаторів, що наведено в таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 

Структура видатків на суспільні блага, за якої досягається мінімальне 

та максимальне значення ендогенних показників у J1 

Індикатор 
Savings per capita 

Worker savings per 

workers 

Rentier savings per 

rentiers 

Min = 0,3 Max = 24 Min = 0,3 Max = 2,6 Min = 0,1 Max = 38 

businessPGRate 0  65 0 5 0  70 

socialPGRate 0 30 0 90 5 5 

stateExpensesRate 5 5 5 5 5 5 

statePGRate 95 0 95 0 90 20 

Джерело: складено автором 

Так для іншого типу агентів, тих що володіють фактором праці, середні 

накопичення (worker savings per workers) приймають своє найбільше значення 

за структури розподілу суспільних благ, сформованої таким чином, що 90 % 

виділяється на суспільні блага, що сприяють віддачі від фактору праці, по 5 % 

виділяється на блага, що сприяють віддачі від капіталу, та на загальнодержавні 
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витрати, але юрисдикція не має видатків на суспільні блага, що сприяють її 

привабливості без впливу на віддачу на фактори. 

Дослідимо далі середні накопичення, які приходяться на кожного агента 

безвідносно його типу (savings per capita). Максимальне значення у 24 умовні 

одиниці було досягнуто за такої структури суспільних благ, коли 65 % коштів 

юрисдикції виділялося на суспільні блага, що покращують віддачу від 

капіталу, 30 % ― на ті, що покращують віддачу від фактору праці. 

Наступним важливим індикатором, який характеризує добробут 

економічних агентів, є середній дохід економічного агента в першій 

юрисдикції на душу населення (revenues raw per capita). Він максимізується 

тоді, коли 45 % коштів юрисдикції виділяється на суспільні блага, що 

покращують віддачу капіталу, 50 % коштів ― на суспільні блага, сприятливі 

для фактору праці, також в структурі, як і в попередніх випадках присутні 

відрахування (5 %) на підтримку державного апарату. 

Результати експериментів показали, що власники капіталу отримують 

більшу вигоду від фінансування загальних суспільних благ і зацікавлені в 

цьому більш ніж власники праці, які отримують максимальні накопичення у 

разі відсутності таких благ. Оптимальною за критерієм накопичень власників 

капіталу є частка 20 % бюджету на загальні суспільні блага (за умови даного 

налаштування моделі). 

Отже, було сплановано та реалізовано серію експериментів з 

мультиагентною моделлю, у ході якої досліджувався вплив структури 

суспільних благ на добробут економічних агентів. Отримано кілька типів 

структур розподілу, за яких досягається максимізація таких показників як 

середні накопичення економічних агентів-власників праці та капіталу, середні 

накопичення на душу населення та середній дохід агентів [174]. 

3. Експерименти зі зміною схильності агентів до ухилення від 

оподаткування, метою яких є дослідження впливу податкової поведінки 

економічних агентів на змінні відгуку економічної системи. 
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Параметризуємо модель схожим чином до попередніх експериментів. У 

якості змінної, що варіюватиметься оберемо tendencyEvadeMax – максимальне 

можливе значення показника схильності ухилення від сплати податків, до 

якого прямує індивідуальна схильність до ухилення кожного окремого агента 

у разі, коли умови юрисдикції на певному модельному кроці гірші за ті, що 

були на попередніх кроках. 

Задаймо межі варіювання параметру tendencyEvadeMax. У якості 

мінімального значення візьмемо 0, що буде аналогом майже повної 

законослухняності і відсутності схильності до ухилення від сплати податків у 

всіх агентів ігрового світу. У якості максимального значення 

tendencyEvadeMax візьмемо 1, що моделюватиме ситуацію, коли кожний агент 

ігрового світу може дійти до абсолютно опортуністичної поведінки і завжди 

ухилятися від сплати податків. Задаймо 0,1 – як крок варіювання даної змінної, 

таким чином буде отримано 11 систем, у яких діють агенти з різним ступенем 

схильності до ухилення від податків. 

З описаними налаштуваннями проведемо серію запусків моделі, 

запускаючи її по десять разів для кожного із значень змінної 

tendencyEvadeMax. Дослідимо вплив обраного параметру на значущі в 

контексті даного експерименту вихідні змінні, а саме, на долю фактично 

ухилившихся від сплати податків агентів на душу населення (violators count 

per capita) та на середній дохід економічного агента в юрисдикції на душу 

населення (revenues raw per capita). 

Оскільки параметр, що регулюється, впливає на всіх агентів в ігровому 

світі, за інших рівних, немає принципового значення, у якій з юрисдикцій буде 

спостерігатися динаміка змінних відгуку, тому дослідимо обрані параметри 

для другої юрисдикції. 

Розглянемо вплив зміни податкової поведінки на середній дохід, що 

приходиться на одного агента в даній юрисдикції. Значення середнього доходу 

залежно від максимальної схильності до ухилення представлені на 

рисунку 3.7. 
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Вочевидь, існує певний розкид між значеннями змінної відгуку для 

різних прогонів на кожному кроці визначеного діапазону. Для згладження 

спостережуваного розкиду було розраховано середнє значення поміж 

прогонами на кожному кроці і побудовано відповідну криву. 

 

Рис. 3.7. Залежність середнього доходу агента 

від максимальної схильності до ухилення 

Джерело: авторська розробка 

Як видно на графіку, існує залежність змінної treasury per capita від 

максимальної схильності агентів до ухилення в межах даної системи. 

Побудована крива має тренд, який з достатньо високою точністю можна 

описати лінійним рівнянням y =  −0,65x +  8,09 (r = 0,98, R² = 0,973, 

F = 333,33). 

Отже, в популяції з високою схильністю до податкового опортунізму 

середній дохід агентів має мінімальне значення. Таким чином модель симулює 

механізм взаємозв’язку суспільних благ і доходів населення: ухилення веде до 

падіння доходів бюджету, далі юрисдикції недопостачають суспільні блага, 

що впливають на віддачу від факторів виробництва і, відповідно, на доходи 

населення. 
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3.3 Методи оцінки ефективності реалізації мультиагентної моделі 

поведінки економічних агентів в умовах податкової конкуренції на 

прикладі України і Польщі 

 

Модернізація податкової системи України, яка б дозволяла ефективно 

відповідати на виклики, які несуть з собою глобалізаційні процеси, а також 

максимально використовувати переваги цих процесів, є важливою 

теоретичною та практичною задачею [175–177]. 

Проведемо експеримент з моделлю, який імітує економічні відносини 

двох юрисдикцій на прикладі України та Польщі, параметризуючи модель, 

спираючись на значення реальних макроекономічних показників [178]. 

Під час експерименту юрисдикції, що симулюють Україну та Польщу 

мають налаштування, наведені в таблиці 3.2. Дані наведено без 

одиниць виміру. 

Треба дати пояснення щодо обчислення певних параметрів юрисдикцій. 

Усі значення реальних економічних показників, які було використано для 

параметризації моделі, було взято за 2015 рік з кількох міркувань. 

По-перше, даний період є відносно невіддаленим від поточного 

моменту, по-друге, уся статистична інформація вже оброблена та 

представлена у публічному доступі, по-третє, існують дані за наступні 

періоди, які можна буде порівняти з отриманими результатами перебігу 

експерименту. 

Опишемо далі процес розрахунку значень параметрів для юрисдикції, 

яка покликана моделювати економічне середовище України. 

Перший параметр юрисдикції, kTaxRate, як зазначалося вище, 

відповідає податку на дохід від фактору капіталу, аналогом якого у реальній 

економіці є податок на прибуток підприємств (corporate income tax) і, згідно із 

статтею 136 Податкового кодексу України, становив у 2015 році 18 % [179]. 
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Таблиця 3.2 

Налаштування юрисдикції, яка відповідає симуляції економічного 

середовища України та Польщі 

№ Параметри Україна Польща 

I II III IV 

1 kTaxRate 0,18 0,19 

2 lTaxRate 0,165 0,18 

3 businessPGRate 0,111 0,526 

4 socialPGRate 0,322 0,195 

5 stateExpensesRate 0,053 0,007 

6 inspectionProbability 0,083 0,083 

7 recoveryProbability 0,95 0,95 

8 penaltyRate 2 2 

9 capacity 4292,8 3843 

10 immigrationCost 0 0 

11 emigrationCost 0 0 

12 minimalKReturn 0,03 0,01 

13 maximalKReturn 0,2 0,4 

14 minimalLReturn 0,034 0,111 

15 maximalLReturn 0,205 0,444 

16 rentiersConsumptionBase 254,217 232,583 

17 rentiersConsumptionMin 84,739 77,528 

18 businessmenConsumptionBase 198,941 216,526 

19 businessmanConsumptionMin 67,821 73,816 

20 workersConsumptionBase 44,194 92,206 

21 workersConsumptionMin 22,097 46,103 

22 statePublicGoods (початкове значення) 15862,24 11272,146 

23 businessPublicGoods(початкове значення) 3426,107 39410,416 

24 socialPublicGoods (початкове значення) 9944,258 23802,812 

25 treasury (початкове значення) 30868,86 74977,69 

26 rentiers (початкове значення) 107,15 112 

27 businessmen (початкове значення) 25,98 267,6 

28 workers (початкове значення) 1809,7 1829 

Джерело: складено автором 

Наступний параметр наведеної юрисдикції-України – lTaxRate – ставка 

податку на дохід від фактору праці, який покликаний моделювати податок на 

дохід фізичних осіб (personal income tax rate). Згідно з 167 статтею 

Податкового кодексу, податок на дохід фізичних осіб становив в Україні 15 %, 
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також розраховане значення показника враховує військовий збір, яким також 

обкладаються доходи фізичних осіб, що становить 1,5 %. Загальне значення 

lTaxRate, таким чином, дорівнює 16,5 %. 

Початкове значення змінної statePublicGoods розраховувалося виходячи 

із зазначеного змісту даної змінної, а саме, вона представляє собою кількість 

суспільних благ, які надає держава економічним агентам, і хоча вони прямо не 

сприяють збільшенню віддачі від факторів виробництва, але сприяють 

загальній привабливості юрисдикції для економічних агентів. 

Значення змінної було розраховано як сума статей видатків зведеного 

бюджету за такими напрямками як пенсії, соціальний захист, діяльність 

органів внутрішніх справ, збройних сил, видатки на охорону довкілля, 

культуру та спорт на основі даних Державної казначейської служби 

України [180]. Сума видатків за описаними статтями та напрямками становила 

у 2015 році 305 077 млн гривень. Для уніфікації та порівняння значення 

показника та результатів моделювання між юрисдикціями з різними 

національними валютами, отримане значення було переведено в євро шляхом 

ділення на курс євро НБУ на 01.01.2015, який становив 19,23 [181]. Таким 

чином, отримане значення statePublicGoods дорівнює 15862,24 та вимірюється 

в мільйонах євро. 

Початкове значення параметру businessPublicGoods було обчислено 

керуючись тими ж принципами, що і значення statePublicGoods, а саме, 

оскільки змінна представляє собою видатки на суспільні блага, що сприяють 

віддачі від фактору капіталу, було просумовано видатки статей зведеного 

бюджету за такими напрямками як транспорт, комунальне господарство, 

паливно-енергетичний комплекс та інші галузі економіки отримане значення 

у мільйонах гривень було переведено у євро за наведеним вище курсом. 

Отримане значення businessPublicGoods становить 3426,107 мільйонів євро. 

За схожими принципами було обчислено початкове значення змінної 

socialPublicGoods. У моделі значення цього параметру впливає на віддачу від 

фактору праці, тому для його розрахунку було взято суму статей видатків 
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зведеного бюджету у мільйонах гривень, що було витрачено на освіту, 

медицину та сільське господарство. Отримане значення також було 

переведено у євро за курсом НБУ на 2015 рік для зіставлення значень змінних 

для різних юрисдикцій, а також для коректного обчислення результуючих 

параметрів. Отримане початкове значення socialPublicGoods 

дорівнює 9944,25. 

Значення змінної businessPGRate було обчислено як частку видатків 

бюджету на статті, які було включено при обчисленні параметру 

businessPublicGoods, у загальних видатках зведеного бюджету. Отримане 

значення становить businessPGRate 11,1 %. 

Далі було обчислено, яка частка бюджету виділятиметься на надання 

соціальних суспільних благ юрисдикцією, що моделює економічну систему 

України, на кожному такті. Принцип розрахунку схожий до змінної 

businessPGRate, а саме, було обчислено, частку видатків, що припадають на 

змінну socialPublicGoods, у загальних видатках зведеного бюджету. Таким 

чином розраховане значення socialPGRate становило 32,2 %. 

Значення параметру stateExpensesRate для юрисдикції-України було 

обчислено як частку витрат на чиновницький апарат у загальних видатках 

зведеного бюджету. Розраховане значення stateExpensesRate становить 5,3 %. 

Значення змінної inspectionProbability було обчислено, спираючись на 

пункт 77.2 статті 77 Податкового кодексу України, у якому зазначається, що 

частота податкових перевірок залежить від ступеня ризику в діяльності 

платників податків і для найбільш ризикової групи платників може 

проводитися не частіше одного разу на календарний рік. Для параметризації 

даної мультиагентної моделі було зроблено припущення, що для всіх видів 

економічних агентів податкова перевірка проводиться раз на рік. Таким 

чином, значення параметру було розраховано як inspectionProbability =
1

12
=

0,083, оскільки один такт моделі імітує проміжок в один календарний місяць. 
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Значення параметру recoveryProbability було наведено виходячи з того, 

що в ході податкової перевірки, викриття порушника відбувається майже зі 

100 % ймовірністю, у рамках статистичної похибки. Таким чином, 

recoveryProbability = 0,95. 

Значення змінної penaltyRate було визначено, спираючись на положення 

статті 212 Кримінального кодексу України. А саме, у статті зазначається, що 

ухилення від сплати податків на суму, яка в тисячу і більше разів перевищує 

установлений законодавством неоподатковуваний мінімум тягне за собою 

штраф від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. Разом з цим економічний агент не звільняється від існуючого 

податкового навантаження. Виходячи із логіки застосування змінної 

penaltyRate, яка є мультиплікатором, на який збільшується сума несплачених 

податків, що їх має сплатити в якості штрафу агент, у разі викриття факту 

його ухилення. 

Припустимо, що середній агент, що ухиляється, приховує суму податків 

у розмірі тисячі неоподатковуваних мінімумів і такого ж розміру штраф він 

має сплатити у разі викриття. Отже, значення змінної penaltyRate становить 2. 

Змінна treasury розраховувалася як сума всіх статей зведеного бюджету 

України у 2015 році, яку аналогічним чином було переведено в євро за курсом 

НБУ. Отже, початкове значення treasury для юрисдикції-України становить 

30868,86 та вимірюється в мільйонах євро. 

У якості значення змінної capacity для юрисдикції-України було обрано 

чисельність населення, яка у 2015 році становила 4292,8 десятків тисяч осіб. 

Значення змінних immigrationCost та emigrationCost, які задають вартість 

переїзду до юрисдикції да виїзду за її межі, у рамках даного експерименту було 

вирішено зробити нульовими для зменшення бар’єрів міграції агентів. 

Значення змінної minimalLReturn було обчислено, виходячи із її 

змістового навантаження. А саме, яку мінімальну віддачу від свого фактору 

може отримати економічний агент типу worker. Для її розрахунку необхідно 

мінімальний дохід розділити на середній наявний у агента фактор праці. 
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Мінімальний дохід було обчислено як мінімальну заробітну плату, яка 

складала 1378 гривень, переведену у євро, що становить 71,64. 

Наявну у агента працю було обчислено таким чином: податкові 

надходження з доходів фізичних осіб, які становили 99 983 млн. грн., 

переведено у євро – 5198,53 млн. євро, поділено на кількість осіб, що 

володіють фактором, у даному випадку було взято економічно активне 

населення, яке вимірювалося у сотнях тисяч осіб – 181, та поділено на ставку 

відповідного податку lTaxRate = 0,165. Оскільки сума податків 

розраховувалася за рік, а модельними одиницями виміру часу є місяці, 

отриманий результат було поділено на 12. Отже, розраховане значення змінної 

minimalLReturn = 0,034. 

Значення змінної maximalLReturn розраховано за такими ж принципами, 

як і значення змінної minimalLReturn. Проте максимальний очікуваний дохід 

було обрано таким чином, щоб середня зарплатня (яка утричі більша за 

мінімальну [182]) становила середину інтервалу, тобто шляхом помноження 

мінімальної заробітної плати на 6. Отже, maximalLReturn = 0,205 для 

юрисдикції, яка моделює економічне середовище України. 

У якості значення змінної minimalKReturn було взято розмір процентної 

ставки за новими депозитами, залученими протягом місяця у євро [183]. 

Для розрахунку значення maximalKReturn використовувався такий же 

підхід, як для розрахунку maximalLReturn. 

Для визначення кількості економічних агентів різних типів було взято 

такі економічні показники: rentiers ― кількість суб’єктів ЄДРПОУ за 

виключенням приватних підприємств, що вимірюється десятками тисяч, у 

якості значення змінної businessmen бралася кількість приватних підприємств, 

виміряних десятками тисяч [184], і, як зазначалося вище, змінна workers ― це 

економічно активне населення України у 2015 році, приведене до тих самих 

одиниць виміру. 

Наступним кроком опишемо процес параметризації юрисдикції, яка 

покликана моделювати економічне середовище Польщі. 
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Змінним kTaxRate та lTaxRate були присвоєні значення, що відповідають 

ставкам податку на прибуток підприємств та податку на доходи фізичних осіб 

і становили для Польщі в 2015 році 19 % та 18 % відповідно [185]. 

Початкове значення змінної statePublicGoods для юрисдикції-Польщі 

розраховувалося згідно з класифікацією структурних витрат. При її 

розрахунку було включено видатки бюджету за такими категоріями як захист 

навколишнього середовища та запобігання загрозам, туризм, культура, 

активізація міських та сільських територій, витрати на розвиток 

периферійних регіонів [186]. 

Видатки бюджету за даними напрямкаи було переведено із злотого у 

євро, відповідно до курсу Національного банку Польщі у січні 2015 року [187]. 

Таким чином, отримане значення statePublicGoods для юрисдикції-Польщі 

дорівнює 11272,146 та вимірюється мільйонами євро. 

Схожим чином було обчислено значення змінної businessPublicGoods – 

як суму статей видатків бюджету за такими категоріями як дослідження та 

сучасний розвиток, інновації та підприємство, інформаційне суспільство, 

транспорт, енергія, технічна підтримка. Отримані видатки було переведено у 

євро і розраховане значення змінної businessPublicGoods = 39410,416 для 

юрисдикції, що моделює економічне середовище Польщі. 

При розрахунку параметру socialPublicGoods була взята сума видатків з 

бюджету на інформаційні служби та програми для громадян (електронне 

здоров'я, електронне урядування, електронне навчання), удосконалення 

доступу до зайнятості та її стабільності, удосконалення соціальної інтеграції 

людей в незвичну ситуацію, покращення якості людського капіталу, інвестиції 

в соціальну інфраструктуру, стимулювання результатів зайнятості та 

соціальної інтеграції. Після конвертації розраховане значення 

socialPublicGoods становило 23802,812 мільйонів євро. 

Значення змінних businessPGRate та socialPGRate було обчислено як 

відношення відповідних часток видатків бюджету, врахованих при розрахунку 

параметрів businessPublicGoods та socialPublicGoods, до загальних видатків 
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зведеного бюджету. Значення параметрів для юрисдикції-Польщі наступні: 

businessPGRate = 0,526 та socialPGRate = 0,195. 

Значення екзогенної змінної stateExpensesRate було розраховане як 

відношення видатків бюджету на зміцнення інституційних послуг на 

національному, регіональному та місцевому рівнях до загальних видатків 

зведеного бюджету. Отримане у такий спосіб значення параметру 

stateExpensesRate для юрисдикції-Польщі дорівнювало 0,007. 

Присвоєння значень змінним inspectionProbability та recoveryProbability 

здійснювалося для юрисдикції-Польщі за тими ж принципами як для 

юрисдикції України. 

Значення змінної treasury становить суму всіх статей бюджету, 

переведену в євро, змінна capacity приймає значення чисельності населення в 

сотнях тисяч осіб, змінна minimalLReturn ― розраховується як відношення 

мінімальної заробітної плати 1750 злотих, переведеної в євро, до базового 

значення оціненого фактору праці. 

Змінним immigrationCost та emigrationCost, як і в випадку юрисдикції-

України, було присвоєно нульове значення для зменшення бар’єрів 

переміщення агентів. 

Наступним кроком було зроблено 10 прогонів мультиагентної моделі з 

описаними налаштуваннями. Оскільки варіювання екзогенних змінних в 

рамках даного експерименту не відбувалося, то було отримано також десять 

результуючих файлів. Для всіх результуючих змінних було покроково 

розраховане середнє значення десяти отриманих спостережень. Метою 

усереднення було згладження потенційних викидів, обумовлених 

випадковостями поведінки економічних агентів. 

У кожному прогоні було реалізовано 24 модельні кроки, що відповідає 

24 місяцям економічної діяльності. Отже, виходячи з того, що модель було 

параметризовано, спираючись на показники України та Польщі станом на 

кінець 2015 року, протягом прогонів було змодельовано два роки економічної 

діяльності – 2016 та 2017. 
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Порівняємо значення змінних відгуку із значеннями економічних 

показників, які є аналогами даних змінних у реальній економіці. 

Так зіставимо кількість економічних агентів різних типів. Ці показники 

було обрано, з одного боку, через можливість у явному вигляді отримати 

значення, що відповідають реальним економічним показникам, а з іншого – 

через те, що саме дослідження переміщення агентів, дозволяє проаналізувати 

характер переміщення факторів виробництва праці та капіталу, власниками 

яких вони є, що в свою чергу дає переваги у конкуренції юрисдикцій за 

фактори виробництва, як податковими так і неподатковими важелями. 

Зіставлення реальних значень економічних параметрів із модельними 

результатами для юрисдикції-України наведено в таблиці 3.3. 

Таблиця 3.3 

Середня реальна та змодельована кількість економічних агентів 

в юрисдикції-Україні  

Модельний 

параметр 

(економічний 

показник) 

2015 рік 2016 рік 2017 рік 

Реальні Модельні Реальні Модельні Реальні Модельні 

Rentiers 

(юридичні 

особи) 

107,15 107,15 97,72 106,79 102,97 102,27 

Businessmen 

(приватні 

підприємства) 

25,98 25,98 20,24 25,96 20,04 24,89 

Workers 

(економічно 

активне 

населення) 

1809,7 1809,7 1795,5 1808,96 1785,4 1773,6 

Джерело: складено автором 

Наведені у таблиці реальні та модельні значення показників у 2015 році 

однакові, оскільки реальні дані бралися для параметризації моделі. Розглянемо 

різницю між модельними та реальними даними у 2016 та 2017 рр. 
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У 2016 році реальна та модельна кількість агентів типу rentiers 

відрізнялася на 9 %, агентів типу businessmen – на 28 %, а агентів типу 

workers – на 1 %. 

У 2017 році різниця між модельними та реальними значеннями 

показників становила 1 % для агентів типу rentiers, 24 % для агентів типу 

businessmen та 1 % для агентів типу workers. 

Отже, перевірка відповідності даних, одержаних в результаті 

проведення симуляцій, реальним значенням показників кількості агентів-

власників факторів виробництва показала доволі високу порівнянність 

розрахованих значень параметрів та наявних статистичних відомостей. 

Єдиним виключенням став параметр, який задає кількість агентів-

власників обох факторів ― businessmen, де відхилення модельного і реального 

значень склало в середньому за два роки 26 %. 

Оскільки для даного показника є у наявності помісячні статистичні дані, 

ми можемо дослідити характер зміни кількості приватних підприємств 

(модельний аналог – агент businessmen) у реальній економіці разом із 

характером зміни кількості агентів типу businessmen, яку було отримано в ході 

модельної симуляції. Динаміка обох показники за 2016 та 2017 рр. зображена 

на рисунку 3.8. 

Як видно на рисунку 3.8 криві реальних та модельних даних мають дуже 

схожі спадні лінії тренду, із посиленням спадання в однаковий момент часу, 

що відповідає квітню–травню 2017 року. 

З цього випливає, що виявлена різниця у середніх значеннях індикаторів 

обумовлена не системними відмінностями, а разовим падінням значенням 

реального показника на якісно нижчий рівень. 

Дана відмінність у рівні показника виникла внаслідок економічної 

аномалії, яка одномоментно, протягом одного місяця, знизила кількість 

приватних підприємств до принципово нового рівня, та яку не можливо було 

урахувати в моделі через її непередбачуваність. 
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Рис. 3.8. Динаміка кількості приватних підприємств у реальній економіці та 

кількості відповідних економічних агентів у модельному середовищі 

Джерело: авторська розробка 

Дослідимо далі співвідношення значень деяких результуючих 

модельних параметрів для юрисдикції, яка симулювала економічне 

середовище України та для юрисдикції, яка була покликана моделювати 

економічне середовище Польщі. 

У першу чергу оцінимо динаміку кількості агентів-власників факторів 

виробництва для юрисдикції-України (J1) та для юрисдикції-Польщі (J2), яку 

зображено на рисунку 3.9. 

Зробимо деякі економічні коментарі з приводу характеру отриманих 

кривих. Для юрисдикції, що симулювала економічне середовище України, 

спостерігається вибуття агентів типу rentiers і відповідне збільшення агентів 

даного типу в юрисдикції, яка моделювала економічне середовище Польщі. 

Таким чином, для України відбувається вибуття агентів власників 

капіталу, що особливо виразно спостерігається, починаючи з дев’ятого 

модельного кроку. Темп вибуття агентів rentiers склав 4 % у середньому за 

останні змодельовані дванадцять тактів у порівнянні з першими 

дванадцятьма тактами. 
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а)    б)    в) 

Рис. 3.9. Динаміка кількості агентів у юрисдикції-Україні (J1) та юрисдикції-

Польщі (J2) типу (а) – rentiers, (б) – businessmen, (в) – workers 

Джерело: авторська розробка 

Схожа, але менш помітна через суттєву початкову різницю у значенні 

змінної для двох юрисдикцій, динаміка спостерігається для агентів типу 

businessman, що емігрують з юрисдикції-Україні і, відповідно, іммігрують до 

юрисдикції-Польщі. Для даного показника темп вибуття склав також 4 % при 

зіставленні 2017 та 2016 рр. 

Агенти-власники фактору праці демонструють схожу поведінку і також 

емігрують з юрисдикції-України, переміщуючись до юрисдикції-Польщі. 

Вибуття агентів типу worker у порівнянні другого модельного року із першим 

склало 2 %. Проте якщо порівнювати абсолютні значення кількості агентів, що 

емігрували, найбільша кількість спостерігається саме серед власників фактору 

капіталу і становить 35,35 десятків тисяч осіб. 

Дослідимо структуру переміщення агентів між описаними 

юрисдикціями. 

Кількість агентів, які емігрували з юрисдикції-України на кожному 

модельному кроці (J1 agents emigrated This Tick) має яскраво виражений 

зростаючий тренд, і середній темп приросту еміграції агентів збільшився 

майже в 10 разів у другому модельному році в порівнянні з першим. У той час 

як еміграції з юрисдикції-Польщі до України не відбувається взагалі і 
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показник J2 agents emigrated This Tick, який відповідає кількості агентів, що 

емігрували з другої юрисдикції, приймає нульове значення протягом 

усієї симуляції. 

Таким чином, взаємозамінності агентів між юрисдикціями не 

відбувалося, а еміграція носила односторонній характер, що здатно призвести 

до втрат економічного потенціалу юрисдикції [188]. 

Розглянемо динаміку добробуту агентів, оцінивши середні накопичення, 

що приходяться на одного агента для юрисдикції-України і юрисдикції-

Польщі, яку зображено на рисунку 3.10. 

 

Рис. 3.10. Середні накопичення на одного агента 

в модельних юрисдикціях 

Джерело: авторська розробка 

Як видно з рисунку 3.10 середні накопичення в юрисдикції-Україні, що 

приходяться на одного агента (J1 savings per capita) зростають, але це 

відбувається набагато повільнішим темпом, аніж зростання накопичень, що 

приходяться на одного агента в юрисдикції-Польщі (J2 savings per capita). За 

двадцять чотири модельні такти, середні накопичення агента в юрисдикції-

України склали 78,6 умовних одиниць, а середні накопичення агента в 

юрисдикції-Польщі ― 514,58. Це означає, що середній дохід всіх типів 

агентів, як власників праці, так і власників капіталу, зростає набагато 

повільніше в Україні у порівнянні із Польщею. 
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Проведемо далі експеримент, який дозволить побудувати прогноз для 

описаних юрисдикцій і дослідити динаміку показників у майбутньому. Для 

цього запустимо модель з такою самою параметризацією, як і для 

попереднього експерименту, але виконаємо прогін протягом 48 модельних 

тактів, що дозволить змоделювати не тільки 2016 та 2017 рр., які вже можуть 

бути спостережені, але і на наступні, 2018 та 2019 рр. 

Як і раніше, проведемо 10 прогонів моделі та усереднимо покроково 

значення кожного показника з метою згладження потенційних викидів. 

Далі простежимо динаміку зміни кількості агентів для спрогнозованого 

періоду, що покликані моделювати 2018 та 2019 рр. діяльності реальних 

економічних систем, не відкидаючи при цьому дані, які було отримано в 

процесі валідації моделі, при симуляції періоду, який відповідає 2016 та 

2017 рр. 

Отримані тренди кількості економічних агентів-власників фактору праці 

та капіталу, а також агентів, що володіють обома факторами, не змінили свій 

характер для нового періоду: згідно з прогнозом, кількість агентів rentiers в 

юрисдикції-Україні зменшилася на 24,2 умовних одиниці, при цьому темп 

вибуття економічних агентів даного типу склав 19,6 % при порівнянні середніх 

значень за 2016 та 2019 рр. 

Спрогнозоване число агентів businessmen також продовжує спадаючий 

тренд в юрисдикції-Україні, на кінець змодельованого періоду кількість 

агентів цього типу зменшилася на 19,3 % у порівнянні із значеннями на 

початку періоду моделювання. 

Для агентів типу workers характерне найбільше абсолютне вибуття з 

юрисдикції-України, яке за змодельовані чотири роки склало 327,7 умовних 

одиниць, та найменший середній темп вибуття, який при порівнянні середньої 

кількості агентів-власників капіталу у першому та останньому змодельованих 

роках склав 15,1 %. 
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Розглянемо тренд вибуття агентів із юрисдикції-України (J1 agents 

emigrated This Tick) та з юрисдикції-Польщі (J2 agents emigrated This Tick), 

який зображено на рисунку 3.11. 

Модельні кроки з 1 по 24 показують динаміку показника за період 

аналогічний інтервалу за 2016 та 2017 рр., починаючи з двадцять п’ятого 

модельного кроку спостерігаються прогнозні значення показника для періоду 

2018 та 2019 рр. Як видно на рисунку 3.10, для юрисдикції-України динаміка 

вибуття агентів мала яскраво виражений зростаючий тренд майже від самого 

початку симуляції. Проте, починаючи з двадцять п’ятого кроку, тренд 

стабілізувався на сталому рівні, але агенти продовжили емігрувати. 

 

 

Рис. 3.11. Кількість агентів, що емігрували з юрисдикції-України та  

з юрисдикції-Польщі на кожному модельному кроці 

Джерело: авторська розробка 

Для юрисдикції-Польщі як в спостережуваному, так і в прогнозному 

періоді еміграції агентів-власників факторів виробництва не відбувалося. 

Отже, виходячи з отриманого прогнозу, юрисдикція-Україна не тільки 

схильна до втрати агентів-носіїв праці та капіталу, але й надалі втрачатиме 

фактори виробництва. І хоча відбуватиметься це із меншою інтенсивністю, але 

подібні процеси становлять суттєву загрозу для економічної системи і повинні 

бути відвернені за допомогою різних методів та економічних інструментів. 

Розглянемо далі кілька потенційних рішень, які могли б певним чином 

вплинути на динаміку описаних показників та поліпшити прогнозні значення. 
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Для цього проведемо серію експериментів, змінюючи по черзі екзогенні 

параметри, які, з одного боку, здатні суттєво вплинути на необхідні змінні 

відгуку, а з іншого, є інструментами, які можна використовувати в реальних 

економічних системах для покращення потенційних ефектів. 

Проведемо далі серію експериментів з мультиагентною моделлю, 

параметризованою на реальних даних, за наступними напрямками. 

1. Експерименти із варіацією параметрів, які представляють собою 

податкові ставки на прибуток від факторів виробництва капіталу та праці. 

2. Експерименти із варіацією змінних, що відповідають за структуру 

суспільних благ, які надає юрисдикція. 

Оскільки здійснити параметризацію моделі в повній мірі, 

використовуючи дані за 2017 р., щоб побудувати альтернативний прогноз на 

2018 та 2019 рр., є неможливим через брак статистичної інформації, для 

дослідження буде використано метод альтернативних сценаріїв. 

А саме, за інших рівних умов варіюватимемо значення екзогенних 

змінних, що відповідають напрямку експерименту, в моделі, яку було 

параметризовано на основі даних за 2015 рік, спостерігаючи альтернативну 

динаміку для періоду з 2016 до 2019 рр. 

Проведемо перший експеримент із серії тих, де варіюватимуться 

податкові ставки в юрисдикції-Україні. А саме, розглянемо випадок, якби у 

2015 р. податкове навантаження на дохід від фактору капіталу було зменшене 

до мінімального з існуючих рівнів, і становило б 10 % за інших рівних умов. 

Далі дослідимо опцію, за якою моделюється альтернативний сценарій 

збільшення податкового навантаження до рівня податку на прибуток 

підприємств, що найчастіше використовується у країнах-членах Організації 

економічного співробітництва та розвитку і становить 25 %. А також 

розглянемо альтернативний сценарій, за якого податкове навантаження на 

дохід агентів-власників капіталу було збільшено до максимального зі 

спостережуваних і зафіксовано на рівні 40 %. 
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Як і раніше, для кожного зі сценаріїв було зроблено 10 прогонів моделі 

та покроково усереднено отримані значення кожного з ендогенних параметрів. 

Отримані результати середніх значень для релевантних вихідних показників у 

2018 та 2019 рр. за розглянутих альтернативних сценаріїв, а також за 

спостережуваного базового сценарію представлені в таблиці 3.4. 

У таблиці наведено дві групи показників. Ті, які описують зміну 

утримання агентів-носіїв факторів виробництва у межах юрисдикції-України, 

до них відносяться: кількість агентів, що володіють лише капіталом як 

фактором виробництва – rentiers (J1 R), кількість агентів-власників обох 

факторів виробництва – businessmen (J1 B) та кількість агентів-власників 

фактору виробництва праці – workers (J1 W). 

Таблиця 3.4 

Величина відхилення значень прогнозу від базового сценарію 

Рік 

Показники утримання агентів-носіїв факторів виробництва 

Сценарій ktaxrate = 0,1 Сценарій ktaxrate = 0,25 Сценарій ktaxrate = 0,40 

J1 R J1 B J1 W J1 R J1 B J1 W J1 R J1 B J1 W 

2018 0,7 % -0,5 % -0,2 % -1,0 % -2,1 % 0,6 % 4,7 % -8,0 % 1,5 % 

2019 0,2 % 0,4 % 0,1 % -0,6 % -0,9 % 1,1 % 8,8 % -13 % 2,2 % 

Рік 

Показники добробуту агентів-носіїв факторів виробництва 

Сценарій ktaxrate = 0,1 Сценарій ktaxrate = 0,25 Сценарій ktaxrate = 0,40 

J1 

RSPR J1 BSPB 

J1 

WSPW 

J1 

RSPR 

J1 

BSPB 

J1 

WSPW 

J1 

RSPR 

J1 

BSPB 

J1 

WSPW 

2018 93 % 34,58 % -6,65 % -37 % -31 % 5,93 % -87 % -70 % 11 % 

2019 101,7 % 37,7 % -7,42 % -43 % -30 % 5,93 % -89 % -73 % 

11,58 

% 

Джерело: складено автором 

Друга група містить показники, які описують добробут різних типів 

агентів за альтернативних сценаріїв в юрисдикції-Україні, а саме накопичення 

агентів типу rentiers, що приходяться на одного такого агента, – rentier savings 

per rentiers (J1 RSPR), накопичення агентів типу businessmen, що в середньому 

приходяться на одного агента такого типу – businessman savings per 

businessmen (J1 BSPB) та накопичення, що приходяться на одного агента типу 

worker (WSPW). 

Розглянемо відхилення прогнозних значень на 2019 р. за кожною групою 

показників різних альтернативних сценаріїв від базового сценарію. 
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Так, якби у 2015 р. податок на дохід від фактору капіталу складав би 

10 %, а не 18 %, як було в реальній економічній системі, спрогнозована на 

2019 р. кількість агентів типу rentiers відрізнялася б на 0,2 %, кількість агентів 

типу businessmen відрізнялася б на 0,4 %, а агентів типу workers – на 0,1 %. 

Таким чином, шляхом зниження податку на дохід від капіталу до найменшого 

спостережуваного рівня, за збереження значень інших параметрів, 

юрисдикції-Україні не вдасться утримати агентів – власників 

факторів виробництва. 

На відміну від показників утримання, у цьому альтернативному сценарії, 

показники добробуту змінилися доволі суттєво. 

Накопичення агентів-rentiers виросли більше, ніж на сто відсотків, 

накопичення агентів типу businessmen також зросли на 37 %, проте середні 

накопичення агентів-власників фактору праці зменшилися більше, ніж на сім 

відсотків. Спостережуваний ефект подібний до того явища, на яке 

наголошують противники концепції податкової конкуренції, а саме, – при 

значному зниженні податків на прибуток від капіталу добробут агентів-

власників цього фактору зростає, а добробут агентів-власників фактору праці 

знижується. 

Разом із цим, залучення нових агентів з юрисдикції-Польщі не відбулося 

протягом даного альтернативного сценарію (змінна J1 agents immigrated This 

Tick приймала нульове значення протягом всього перебігу експерименту), 

тобто позитивних ефектів податкової конкуренції за даних налаштувань 

досягти не вдалося. 

У другому альтернативному сценарії, коли податкову ставку було 

збільшено до рівня 25 %, що є найбільш розповсюдженим у країнах ОЕСР, 

відхилення спрогнозованих показників утримання агентів від базового 

сценарію впало на 0,6 % для агентів rentiers, на 0,9 % – для агентів типу 

businessmen та зросло на 1,1 % для агентів типу workers. Тобто, вибуття 

власників капіталу дещо збільшилося відносно прогнозу, зробленого на 

реальних економічних даних, при цьому, власники фактору праці 
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вибуватимуть менш інтенсивно. Проте залучення агентів з сусідньої 

юрисдикції і в цьому альтернативному сценарії також не відбуватиметься. 

Якщо б події розвивалися за даним альтернативним сценарієм, у 2019 р. 

накопичення власників капіталу суттєво знизяться: для агентів типу rentiers на 

43,3 %, а агентів типу businessmen на 30,8 % відносно до базового сценарію. 

При цьому, добробут агентів-власників праці зростатиме і в середньому 

відрізнятиметься від базового сценарію на 5,93 %. 

Третій альтернативний сценарій, за якого ставку податку на прибуток 

від фактору капіталу було збільшено до 40 %, характеризувався суперечливою 

поведінкою агентів-власників капіталу: різниця в середніх значеннях 

показників утримання між базовим та третім альтернативним сценарієм склала 

8,8 % для агентів типу rentiers та – 13,5 % для агентів типу businessmen. 

Утримання агентів-власників праці збільшилося на 2,2 %. 

Показники добробуту в третьому сценарії значним чином знизилися для 

власників капіталу та відносно несуттєво зросли для власників праці. 

Таким чином, згідно з прогнозом, використання виключно податкових 

важелів не здатне було покращити конкурентоздатність юрисдикції-України 

та збільшити її привабливість для агентів-власників факторів виробництва. 

Розглянемо далі випадок, у якому зміні підлягатиме не лише податкове 

навантаження, а і структура розподілу суспільних благ.  

У даному альтернативному сценарії робиться припущення, що у 2015 р. 

розподіл суспільних благ мав іншу структуру. А саме, припускається, що на 

суспільні блага, які не впливають на віддачу від факторів виробництва 

(statePublicGoods) відводилося 10 % державних коштів, замість 51,4 %, на 

суспільні блага, що збільшують віддачу від капіталу (businessPublicGoods) 

виділялося 45 %, замість 11 %, а на блага, що збільшують віддачу від фактору 

праці (socialPublicGoods) – 40 %, замість 32 %. Тобто, основу структуру 

розподілу складали б витрати, що збільшують віддачу від факторів 

виробництва, з невеликою перевагою на користь суспільних благ, що 

сприяють віддачі від фактору капіталу. 
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Разом з цим робиться припущення про максимальне скорочення 

податкового навантаження на дохід від фактору капіталу, тобто модельна 

змінна kTaxRate зменшується до рівня 5 % в юрисдикції-Україні. 

У такий спосіб юрисдикція-Україна з одного боку створює привабливі 

умови для власників фактору капіталу, з іншого боку – надання суспільних 

благ, що сприяють віддачі від фактору праці, не страждає через відносно 

високу частку, яка приходиться на них у загальній структурі витрат 

юрисдикції. Змінні, значення яких було змінено в другому альтернативному 

сценарії відносно базового, наведено у таблиці 3.5. 

 

Таблиця 3.5 

Відмінність значення екзогенних змінних мультиагентної моделі для 

базового та другого альтернативного сценаріїв 

Змінна 
Базовий 

сценарій 

Альтернативний 

сценарій – 2 

1 2 3 

kTaxRate 0,18 0,05 

statePublicGoods 15862,24 3086,89 

businessPublicGoods 3426,11 13890,99 

socialPublicGoods 9944,26 12254,73 

businessPGRate 0,11 0,45 

socialPGRate 0,32 0,4 

Джерело: складено автором 

З описаними параметрами було проведено десять прогонів, у кожному з 

яких було змодельовано 48 тактів, що, як і в попередньому експерименті 

відповідають періоду з 2016 до 2019 рр. Отримані дані було потактово 

усереднено і порівняно з результатами базового сценарію. Порівняння 

результатів прогнозу базового сценарію та альтернативного сценарію – 2 

наведено в таблиці 3.6. 

На відміну від попередніх альтернативних сценаріїв, і параметри 

утримання агентів-власників факторів виробництва у межах юрисдикції-

України, і параметри їх добробуту було збільшено відносно базового сценарію 

для всіх типів агентів одночасно. Разом із цим, змінна J1 agents immigrated This 
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Tick в даному сценарії набувала ненульове значення, що свідчить не лише про 

зменшення темпів вибуття агентів у порівнянні з базовим сценарієм, але й про 

залучення економічних агентів у юрисдикцію-Україну 

 

Таблиця 3.6 

Відхилення модельних значень ключових показників  

від базового сценарію 

Рік 
Показники утримання агентів-носіїв факторів виробництва 

J1 rentiers J1 businessmen J1 workers 

2018 19,2 % 12,8 % 0,7 % 

2019 35,7 % 26 % 1,2 % 

Джерело: складено автором 

Тобто, завдяки зміні структури надання суспільних благ на користь тих, 

що збільшують віддачу від факторів виробництва, а також суттєвому 

зниженню податкового навантаження вдалося значно покращити 

конкурентоздатність юрисдикції, яка моделює економічне середовище 

України, а також покращити стан усіх типів економічних агентів, що діють 

у її межах. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Розроблена мультиагентна модель дозволяє проводити різноманітні 

експерименти з метою вирішення наукових та прикладних завдань, для чого 

необхідно провести відповідне налаштування моделі за допомогою її 

параметризації.  

2. Було проведено експерименти з метою оцінки впливу зміни параметрів 

на показники добробуту (індивідуального і суспільного, тобто агентів і 

юрисдикції) і міграції агентів за такими актуальними напрямками, які 

спрямовані на вирішення задач, що мають важливе теоретичне практичне 

значення: 1) експерименти зі зміною параметрів, що представляють собою 
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податкові ставки на прибуток від різних факторів виробництва; 

2) експерименти зі зміною параметрів, що відповідають за структуру 

розподілу суспільних благ; 3) експерименти з параметрами, які впливають на 

податкову поведінку економічних агентів.  

3. Експерименти зі зміною параметрів суспільних благ дозволяють знайти 

такі оптимальні структури благ, які забезпечують максимальні рівні добробуту 

різних типів агентів – власників виробничих факторів.  

4. З метою аналізу наслідків податкової політики на економічні і 

міграційні тенденції в умовах податкової конкуренції були проведені 

розрахунки для України та Польщі, для чого модель була налаштована і 

параметризована на основі статистичних даних цих країн, інформації 

податкових та фінансових інституцій, авторських розрахунків.  

5. Результати експериментів зі зміною податкових ставок та зміною 

структури суспільних благ показали, що маніпулювання тільки 

оподаткуванням капіталу не приводить до значного покращення міграційних 

тенденцій і притоку капіталу в Україну, при тому накопичення її агентів-

власників капіталу збільшуються, а власників праці – зменшуються.  

6. На підставі результатів експериментів було обґрунтовано, що 

комбінована зміна параметрів – зниження податкового навантаження на 

капітал та зміна структури суспільних благ на користь тих, що збільшують 

віддачу від факторів виробництва – дозволяє значно покращити 

конкурентоздатність юрисдикції, яка моделює економічне середовище 

України, а також покращити добробут усіх типів економічних агентів, що 

діють у її межах. 

7. Основні результати цього розділу опубліковані в роботах автора [163, 

164, 170, 171, 174, 178]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі вирішено актуальне для економіки України 

наукове завдання моделювання поведінки економічних агентів, діючих у 

конкурентному податковому середовищі, що сприятиме вирішенню задач 

оптимізації оподаткування і управління наслідками податкової конкуренції, 

що надало змогу дійти таких висновків. 

1. Аналіз сучасних дефініцій та властивостей поведінки економічних 

агентів, яка відображає процес взаємодії із зовнішнім середовищем, показав, 

що теоретична модель економічного агента модифікується на базі 

методологічної платформи поведінкової економіки в напряму врахування 

таких особливостей як обмежена раціональність, опортунізм та інерційність. 

2. В умовах податкової конкуренції, що розглядається як суперництво 

окремих адміністративних одиниць – юрисдикцій (країн, регіонів) за обмежені 

економічні ресурси, у першу чергу, праця і капітал, за допомогою податкових 

інструментів, відмінною рисою поведінки економічних агентів є підвищення 

їх мобільності і розширення області прийняття рішень за рахунок вибору 

юрисдикції для розміщення власних ресурсів, яка пропонує найбільш 

привабливі умови за критерієм співставлення оподаткування та 

суспільних благ. 

3. Для обґрунтування актуальності наукового завдання було проведено 

аналіз існуючих підходів до моделювання податкової конкуренції, який 

показав, що вони ґрунтуються переважно на оптимізаційній моделі вибору, 

спрямованої на максимізацію прибутку або доходу, і не враховують 

поведінкових властивостей економічних агентів, що обумовило застосування 

мультиагентного підходу для моделювання поведінки економічних агентів в 

умовах податкової конкуренції. 

4. Для реалізації мети дисертаційної роботи розроблено мультиагентну 

концепцію моделювання поведінки економічних агентів в умовах податкової 

конкуренції, яка базується на припущеннях щодо економічної і податкової 
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поведінки агентів і юрисдикцій, які залучають до себе агентів-власників 

ресурсів праці і капіталу за допомогою податкових інструментів, та структури 

суспільних благ 3-х типів: орієнтованих на поліпшення умов ведення та 

ефективності бізнесу; сприяючих підвищенню віддачі трудових ресурсів; 

спрямованих на поліпшення загальних умов життя в юрисдикції. 

5. Для моделювання поведінки економічних агентів в мультиагентній 

концепції передбачено припущення щодо схильності агентів до ухилення від 

сплати податків та схильності до міграції. Схильність до ухилення від 

оподаткування залежить від «пам’яті» агентів про результати податкового 

контролю у минулому та задоволеністю агента умовами юрисдикції. 

Схильність агента до міграції залежить від рівня добробуту, який визначається 

його накопиченнями та змінюється під впливом випадкових факторів. 

6. Для аналізу окремих процесів поведінки економічних агентів в умовах 

податкової конкуренції розроблено модель міграції агентів; модель 

споживання та заощаджень агентів, яка передбачає інвестування в активи з 

випадковим і фіксованим процентом; модель податкової конкуренції 

юрисдикції, яка включає різні конкурентні стратегії юрисдикцій, спрямовані 

на підвищення ставок податків на працю та капітал, на зниження та 

спрямування до середнього рівня. 

7. Для моделювання взаємопов’язаних процесів діяльності економічних 

агентів та податкової конкуренції юрисдикцій розроблена мультиагентна 

модель поведінки економічних агентів в умовах податкової конкуренції, яка 

містить шість змістовних блоків і блок технічних функцій, що виконують 

службову роль у змістовних блоках: формування доходів агентів; формування 

податкових зобов’язань і доходів юрисдикції; споживання і накопичення 

агентів; суспільні блага; податковий контроль; міграція агентів. 

8. Розроблена мультиагентна модель дозволяє проводити експерименти 

з метою вирішення різних наукових та прикладних завдань за такими 

актуальними напрямками: вплив податкових ставок на доходи від факторів 
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виробництва; вплив структури суспільних благ; вплив параметрів податкової 

поведінки агентів. 

9. Для аналізу наслідків податкової політики на економічні і міграційні 

тенденції в умовах податкової конкуренції модель була налаштована для 2-х 

юрисдикцій Україна і Польща на основі даних цих країн і проведено 

експерименти зі зміною податкових ставок та зміною структури суспільних 

благ, результати яких показали, що маніпулювання тільки оподаткуванням 

капіталу не приводить до значного покращення міграційних тенденцій і 

притоку капіталу в Україну. 

10. На підставі результатів експериментів було обґрунтовано, що 

комбінована зміна параметрів – зниження податкового навантаження на 

капітал та зміна структури суспільних благ на користь тих, що збільшують 

віддачу від факторів виробництва – дозволяє значно покращити 

конкурентоздатність юрисдикції, яка моделює економічне середовище 

України, а також покращити добробут всіх типів економічних агентів, що 

діють в її межах. 

11. Результати дисертаційної роботи знайшли практичне застосування в 

роботі Управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів 

Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради, а 

також у діяльності підприємств: торгівельної мережі ТОВ «Укр-Трейд» та 

розробника програмних продуктів – компанії ТОВ «ГЕЙМЛОФТ». 
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ДОДАТОК А 

 

Таблиця А.1 

Початкові налаштування мультиагентної моделі 

Модельна змінна Початкове значення 

ticksMax 120 

kBase 100 

lBase 10 

dispersionFactor 0.25 

tendencyEvadeBase 0.16 

tendencyMigrateBase 0.25 

tendencyEvadeMax 0.3 

migrateThreshold 0.3 

terrorTermBase 5 

alpha 0.1 

aimFactor 0.1 

jurisdictionsCount 2 

Джерело: складено автором 
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Таблиця А.2 

Початкові значення змінних юрисдикції 

Змінна юрисдикції Початкове значення 

kTaxRate 0.25 

lTaxRate 0.25 

statePublicGoods 603.75 

businessPublicGoods 517.5 

socialPublicGoods 517.5 

businessPGRate 0.3 

socialPGRate 0.3 

stateExpensesRate 0.05 

inspectionProbability 0.075 

recoveryProbability 0.7 

penaltyRate 2 

treasury 1725 

capacity 1000 

immigrationCost 0 

emigrationCost 0 

minimalKReturn 0.08 

maximalKReturn 0.25 

minimalLReturn 0.08 

maximalLReturn 0.3 

rentiers 50 

businessmen 100 

workers 700 

rentiersConsumptionBase 30 

rentiersConsumptionMin 10 

businessmenConsumptionBase 22 

businessmanConsumptionMin 7.5 

workersConsumptionBase 3 

workersConsumptionMin 1.5 

Джерело: складено автором 
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ДОДАТОК Б 

 
Реалізація мультиагентної моделі податкової поведінки і податкової 

конкуренції в середовищі Visual Studio Community Edition на мові розробки 

Visual Basic 

Simulate.vb 

Module Simulate 

    Public Sub AgentsWork() 

        Dim procJurisdiction As Jurisdiction 

        Dim procEcoAgent As EconomicalAgent 

        'Dim minSocialPublicGoods, minBusinessPublicGoods As Double 

        'minSocialPublicGoods = 

fMain.TheWorld.allJurisdictions.Item(1).socialPublicGoods 

        'minBusinessPublicGoods = 

fMain.TheWorld.allJurisdictions.Item(1).businessPublicGoods 

        'For Each procJurisdiction In fMain.TheWorld.allJurisdictions 

        '    If procJurisdiction.socialPublicGoods < minSocialPublicGoods Then 

minSocialPublicGoods = procJurisdiction.socialPublicGoods 

        '    If procJurisdiction.businessPublicGoods < minBusinessPublicGoods Then 

minBusinessPublicGoods = procJurisdiction.businessPublicGoods 

        'Next 

        For Each procJurisdiction In fMain.TheWorld.allJurisdictions 

            For Each procEcoAgent In procJurisdiction.agents 

                'у рантье труд равен нулю, и, соответственно, зарплата равна нулю; 

у рабочего, аналогично, капитал и отдача от него равны нулю 

                'фактор * (случайная отдача от фактора в интервале * 

превосходство благ по этому фактору данной юрисдикции над минимальным 

значением этого фактора в мире + базисная отдача от фактора) 

                procEcoAgent.rentRaw = Revenue(procEcoAgent.kPersonal, 

RandomUniform(procJurisdiction.maximalKReturn, 

procJurisdiction.minimalKReturn), procJurisdiction.businessPublicGoods) 

                procEcoAgent.salaryRaw = Revenue(procEcoAgent.lPersonal, 

RandomUniform(procJurisdiction.maximalLReturn, 

procJurisdiction.minimalLReturn), procJurisdiction.socialPublicGoods) 

 

                'procEcoAgent.rentRaw = procEcoAgent.kPersonal * 

(RandomUniform(procJurisdiction.maximalKReturn, 

procJurisdiction.minimalKReturn) * LogCurve(minBusinessPublicGoods, 

procJurisdiction.businessPublicGoods) + fMain.basicKReturn) 

                'procEcoAgent.salaryRaw = procEcoAgent.lPersonal * 

(RandomUniform(procJurisdiction.maximalLReturn, 

procJurisdiction.minimalLReturn) * LogCurve(minSocialPublicGoods, 

procJurisdiction.socialPublicGoods) + fMain.basicLReturn) 



215 

 

            Next 

        Next 

    End Sub 

 

    Public Sub AgentsPayTaxes() 

        'агенты оптимизируют налоги; это законно и влияет только на объём 

налоговых поступлений в бюджет 

        'если агент недавно попадался, он не пытается не заплатить, только 

оптимизирует 

        'tendencyAvoid - оптимизация !!!!! ИСКЛЮЧЕНА !!!!! 

        'tendencyEvade - уклонение 

        Dim procJurisdiction As Jurisdiction 

        Dim procEcoAgent As EconomicalAgent 

        For Each procJurisdiction In fMain.TheWorld.allJurisdictions 

            For Each procEcoAgent In procJurisdiction.agents 

                With procEcoAgent 

                    '.kTaxCalculated = .rentRaw * .tendencyAvoid * 

procJurisdiction.kTaxRate 

                    '.lTaxCalculated = .salaryRaw * .tendencyAvoid * 

procJurisdiction.lTaxRate 

 

                    .kTaxCalculated = .rentRaw * procJurisdiction.kTaxRate 

                    .lTaxCalculated = .salaryRaw * procJurisdiction.lTaxRate 

                    If .terrorTerm = 0 Then 

                        .kTaxPaid = ProbablyEquals(.tendencyEvade, 0, .kTaxCalculated) 

                        .lTaxPaid = ProbablyEquals(.tendencyEvade, 0, .lTaxCalculated) 

                        '.tendencyAvoid = Aim(.tendencyAvoid, 

fMain.tendencyAvoidMax, fMain.aimFactor) 

                        '.tendencyEvade = Aim(.tendencyEvade, 

fMain.tendencyEvadeMax, fMain.aimFactor) 

                    Else 

                        .kTaxPaid = .kTaxCalculated 

                        .lTaxPaid = .lTaxCalculated 

                    End If 

                    procJurisdiction.treasury = .kTaxPaid + .lTaxPaid 

                End With 

            Next 

        Next 

 

        For Each procJurisdiction In fMain.TheWorld.allJurisdictions 'Если всё 

хорошо, то склонность к неуплате стремится к нулю, а не к базовому 

значению 

            For Each procEcoAgent In procJurisdiction.agents 

                With procEcoAgent 
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                    If .terrorTerm = 0 Then 

                        If procJurisdiction.treasurySmooth > procJurisdiction.treasury Then 

                            .tendencyEvade = Aim(.tendencyEvade, 

fMain.tendencyEvadeMax, fMain.aimFactor) 

                        Else 

                            .tendencyEvade = Aim(.tendencyEvade, 0, fMain.aimFactor) 

                        End If 

                    End If 

                End With 

            Next 

        Next 

    End Sub 

 

    Public Sub AgentsConsume() 

'??????????????????????????????????????????????????????????????????????????

??????????????????????????????? 

        Dim procJurisdiction As Jurisdiction 

        Dim procEcoAgent As EconomicalAgent 

        For Each procJurisdiction In fMain.TheWorld.allJurisdictions 

            For Each procEcoAgent In procJurisdiction.agents 

                With procEcoAgent 

                    .consumption = 

Math.Max(RandomNormalPos(fMain.consumptionBase, fMain.consumptionBase 

* fMain.dispersionFactor), fMain.consumptionMin) 'Есть некое минимальное 

потребление, обусловленное физиологией. 

                    .savingsSmooth = .savings * fMain.alpha + .savingsSmooth * (1 - 

fMain.alpha) 

                    .savings = Max(0, .savings + .salaryRaw + .rentRaw - .kTaxPaid - 

.lTaxPaid - .consumption) 

                    If .savings >= .savingsSmooth Then   'Если сбережения больше или 

равны, чем в прошлом периоде, желание мигрировать падает, иначе - растёт 

                        .tendencyMigrate = Aim(.tendencyMigrate, 

fMain.tendencyMigrateBase, fMain.aimFactor) 

                    Else 

                        .tendencyMigrate = Aim(.tendencyMigrate, 1, fMain.aimFactor) 

                    End If 

                End With 

            Next 

        Next 

    End Sub 

 

    Public Sub JurisdictionsSpend() 

'??????????????????????????????????????????????????????????????????????????

??????????????????????????????????? 
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        Dim procJurisdiction As Jurisdiction 

        Dim procEcoAgent As EconomicalAgent 

        For Each procJurisdiction In fMain.TheWorld.allJurisdictions 

            'Перенесено в AgentsPayTaxes() 

            'For Each procEcoAgent In procJurisdiction.agents 

            '    procJurisdiction.treasury = procJurisdiction.treasury + 

procEcoAgent.kTaxPaid + procEcoAgent.lTaxPaid 

            'Next 

            procJurisdiction.treasurySmooth = procJurisdiction.treasury * fMain.alpha 

+ procJurisdiction.treasurySmooth * (1 - fMain.alpha) 

 

            procJurisdiction.businessPublicGoods = procJurisdiction.businessPGRate * 

procJurisdiction.treasury 

            procJurisdiction.socialPublicGoods = procJurisdiction.socialPGRate * 

procJurisdiction.treasury 

            procJurisdiction.statePublicGoods = (1 - procJurisdiction.businessPGRate - 

procJurisdiction.socialPGRate - procJurisdiction.stateExpensesRate) * 

procJurisdiction.treasury 

            procJurisdiction.treasury = 0 

        Next 

    End Sub 

 

    Public Sub JurisdictionsRecoverViolators() 

'??????????????????????????????????????????????????????????????????????????

??????????????????????????????????? 

        Dim procJurisdiction As Jurisdiction 

        Dim procEcoAgent As EconomicalAgent 

        Dim penalty As Double, penaltyPaid As Double 

        For Each procJurisdiction In fMain.TheWorld.allJurisdictions 

            For Each procEcoAgent In procJurisdiction.agents 

                With procEcoAgent 

                    If .terrorTerm > 0 Then .terrorTerm -= 1 

                    If .kTaxPaid <> .kTaxCalculated Or .lTaxPaid <> .lTaxCalculated 

Then 

                        If DiceRoll(procJurisdiction.inspectionProbability) And 

DiceRoll(procJurisdiction.recoveryProbability) Then 

                            penalty = (.kTaxCalculated + .lTaxCalculated - .kTaxPaid - 

.lTaxPaid) * procJurisdiction.penaltyRate 

                            penaltyPaid = Min(.savings, penalty) 

                            .savings = .savings - penaltyPaid 

                            procJurisdiction.treasury = procJurisdiction.treasury + 

penaltyPaid 

                            .terrorTerm = fMain.terrorTermBase 
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                            '!!!!!!!!!!!!!!!Внимание! Добавлено обнуление тенденции к 

уклонению 

                            .tendencyEvade = 0 

                            '.tendencyEvade = 

RandomNormalPos(fMain.tendencyEvadeBase, fMain.tendencyEvadeBase * 

fMain.dispersionFactor) 

                        End If 

                    End If 

                End With 

            Next 

        Next 

    End Sub 

 

    Public Sub JurisdictionsChangeTaxPolicy() 

'??????????????????????????????????????????????????????????????????????????

??????????????????????????????????? 

        Dim procJurisdiction As Jurisdiction 

        For Each procJurisdiction In fMain.TheWorld.allJurisdictions 

 

        Next 

    End Sub 

 

    Public Sub AgentsMigrate() 

'??????????????????????????????????????????????????????????????????????????

??????????????????????????????? 

        Dim procJurisdiction As Jurisdiction 

        Dim procEcoAgent As EconomicalAgent 

        Dim agentEnumerator As Integer 

        Dim isMigrated As Boolean 

        Dim potentialProfit As Double, potentialRent As Double, potentialSalary As 

Double, potentialComfort As Double 'potentialComfort - привязка 

привлекательности юрисдикции для иммиграции к производимому ей 

общественному благу (на душу населения?) 

        Dim potentialJurisdiction As Jurisdiction 

        Dim enumJurisdiction As Jurisdiction 

        Dim minSocialPublicGoods, minBusinessPublicGoods As Double 

        minSocialPublicGoods = 

fMain.TheWorld.allJurisdictions.Item(1).socialPublicGoods 

        minBusinessPublicGoods = 

fMain.TheWorld.allJurisdictions.Item(1).businessPublicGoods 

        For Each procJurisdiction In fMain.TheWorld.allJurisdictions 

            If procJurisdiction.socialPublicGoods < minSocialPublicGoods Then 

minSocialPublicGoods = procJurisdiction.socialPublicGoods 
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            If procJurisdiction.businessPublicGoods < minBusinessPublicGoods Then 

minBusinessPublicGoods = procJurisdiction.businessPublicGoods 

        Next 

        For Each procJurisdiction In fMain.TheWorld.allJurisdictions 

            agentEnumerator = 0 

            While procJurisdiction.agents.Count > agentEnumerator 

 

                'For Each procEcoAgent In procJurisdiction.agents 

                'For agentEnumerator = 0 To procJurisdiction.agents.Count - 1 

                procEcoAgent = procJurisdiction.agents(agentEnumerator) 

                With procEcoAgent 

                    isMigrated = False 

                    If DiceRoll(.tendencyMigrate - fMain.migrateThreshold) And 

(.savings > procJurisdiction.emigrationCost) Then 'Принято решение 

мигрировать 

                        potentialProfit = 0 

                        potentialJurisdiction = Nothing 

                        For Each enumJurisdiction In fMain.TheWorld.allJurisdictions 

'Ищем наилучшую для миграции юрисдикцию (среди доступных) 

                            If Not Equals(.myJurisdiction, enumJurisdiction) Then 

 

                                potentialRent = (1 - enumJurisdiction.kTaxRate) * 

Revenue(.kPersonal, (enumJurisdiction.maximalKReturn - 

enumJurisdiction.minimalKReturn) / 2 + enumJurisdiction.minimalKReturn, 

enumJurisdiction.businessPublicGoods) 

                                potentialSalary = (1 - enumJurisdiction.lTaxRate) * 

Revenue(.lPersonal, (enumJurisdiction.maximalLReturn - 

enumJurisdiction.minimalLReturn) / 2 + enumJurisdiction.minimalLReturn, 

enumJurisdiction.socialPublicGoods) 

 

                                'potentialRent = .kPersonal * (1 - enumJurisdiction.kTaxRate) 

* (((enumJurisdiction.maximalKReturn - enumJurisdiction.minimalKReturn) / 2 + 

enumJurisdiction.minimalKReturn) * LogCurve(minBusinessPublicGoods, 

enumJurisdiction.businessPublicGoods) + fMain.basicKReturn) 

                                'potentialSalary = .lPersonal * (1 - enumJurisdiction.lTaxRate) 

* (((enumJurisdiction.maximalLReturn - enumJurisdiction.minimalLReturn) / 2 + 

enumJurisdiction.minimalLReturn) * LogCurve(minSocialPublicGoods, 

enumJurisdiction.socialPublicGoods) + fMain.basicLReturn) 

                                '??????? Нужно ли включать государственное 

общественное благо?  

                                potentialComfort = enumJurisdiction.statePublicGoods / 

enumJurisdiction.population 

                                '??????? ВНИМАНИЕ! Комфорт на душу населения 

добавлен 
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                                If potentialProfit < (potentialRent + potentialSalary + 

potentialComfort) And (.savings > procJurisdiction.emigrationCost + 

enumJurisdiction.immigrationCost) And (enumJurisdiction.capacity > 

enumJurisdiction.population) Then 'Есть место в стране, и хватает денег на 

переезд 

                                    potentialProfit = potentialRent + potentialSalary + 

potentialComfort 

                                    potentialJurisdiction = enumJurisdiction 

                                End If 

                            End If 

                        Next 

                        If Not IsNothing(potentialJurisdiction) Then 'Найдена 

потенциально лучшая юрисдикция, в которую есть возможность переехать  

                            .myJurisdiction.agents.Remove(procEcoAgent) 

                            potentialJurisdiction.AddEconomicalAgent(procEcoAgent) 

                            isMigrated = True 

                            '.MigrateTo(potentialJurisdiction) 

                        End If 

                    End If 

                    If Not isMigrated Then agentEnumerator = agentEnumerator + 1 

                End With 

                'Next 

 

            End While 

        Next 

    End Sub 

 

    Public Function Revenue(resource As Double, resourceReturn As Double, 

publicGoods As Double) 

        'Const tolerancy = 1 

        'procEcoAgent.rentRaw = procEcoAgent.kPersonal * 

(RandomUniform(procJurisdiction.maximalKReturn, 

procJurisdiction.minimalKReturn) * LogCurve(minBusinessPublicGoods, 

procJurisdiction.businessPublicGoods) + fMain.basicKReturn) 

        Revenue = resource * resourceReturn * SmoothingCurve(publicGoods) 

        Return Revenue 

    End Function 

    '------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------- 

    '----------------------------------------------------------------AUXILIARY 

FUNCTIONS--------------------------------------------------------- 

    '------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------- 
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    Public Function LogCurve(minArg As Double, currentArg As Double) As 

Double 

        'Превышение минимального аргумента над текущим по логистической 

кривой (плюс её значение в 1, чтобы для равных минимального и текущего 

аргументов она была равна 1). 

        LogCurve = 1 / (1 + Math.Exp(-currentArg / minArg)) + 1 - 1 / (1 + 

Math.Exp(-1)) 

        Return LogCurve 

    End Function 

 

    Public Function SmoothingCurve(smoothingArg As Double) 

        SmoothingCurve = Math.Atan(smoothingArg) * 4 / Math.PI 

    End Function 

 

    Public Function Aim(what As Double, where As Double, aimFactor As Double) 

As Double 

        Aim = what + aimFactor * (where - what) 

        Return Aim 

    End Function 

 

    Public Function Min(ParamArray args() As Double) 

        Dim minCandidate, i As Double 

        minCandidate = args(LBound(args)) 

        For i = LBound(args) To UBound(args) 

            If args(i) < minCandidate Then minCandidate = args(i) 

        Next 

        Return minCandidate 

    End Function 

 

    Public Function Max(ParamArray args() As Double) 

        Dim maxCandidate, i As Double 

        maxCandidate = args(LBound(args)) 

        For i = LBound(args) To UBound(args) 

            If args(i) > maxCandidate Then maxCandidate = args(i) 

        Next 

        Return maxCandidate 

    End Function 

 

    Public Function RandomNormal(Optional m As Double = 0, Optional s As 

Double = 1) 

        Const count = 1000 

        Const mu = 0.5 

        Dim sigma As Double = 1 / (2 * Math.Sqrt(3)) 
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        Dim i As Integer 

        Dim sum As Double 

        sum = 0 

        For i = 1 To count 

            sum = sum + VBMath.Rnd() 

        Next 

        Return (sum - mu * count) * s / (sigma * Math.Sqrt(count)) + m 

    End Function 

 

    Public Function RandomNormalPos(Optional m As Double = 0, Optional s As 

Double = 1) 

        Dim RNP As Double 

        Do 

            RNP = RandomNormal(m, s) 

        Loop Until RNP > 0 

        Return RNP 

    End Function 

 

    Public Function RandomUniform(maxBound, Optional minBound = 0) 

        Return (maxBound - minBound) * VBMath.Rnd() + minBound 

    End Function 

 

    Public Function ProbablyEquals(probability, trueValue, falseValue) 

        If VBMath.Rnd() < probability Then 

            Return trueValue 

        Else 

            Return falseValue 

        End If 

    End Function 

 

    Public Function DiceRoll(probability As Double) As Boolean 'Возвращает 

истину, если случайный "бросок" Rnd() меньше probability, и ложь в другом 

случае 

        Return (probability > VBMath.Rnd()) 

    End Function 

End Module 
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agent.vb 

 

'World содержит только юрисдикции 

'Агент приписывается к конкретной юрисдикции, а не к миру.  

 

Public Class Agent 

    Public ID As ULong 

    Public Breed As String '{rentier, businessman, worker, jurisdiction} 

    'Public AgentSet As World 

End Class 

 

Public Class EconomicalAgent 

    Inherits Agent 

 

    'Public tendencyAvoid As Double 'склонность к избеганию 

    Public tendencyEvade As Double 'склонность к уклонению 

    Public tendencyMigrate As Double 'склонность к миграции 

 

    Public kPersonal As Double 'капитал 

    Public lPersonal As Double 'абсолютно оцененная ценность агента как 

трудового ресурса 

    Public rentRaw As Double 'рента без уплаты налогов как доход на капитал 

    Public salaryRaw As Double 'зарплата без уплаты налогов - для 

совместимости 

    Public kTaxPaid As Double 'фактически уплаченный налог на капитал 

    Public lTaxPaid As Double 'фактически уплаченный налог на труд 

    Public kTaxCalculated As Double 'максимально возможные налоги 

    Public lTaxCalculated As Double 

 

    Public justMigrated As Boolean 'переехал в этом такте, не подвергать 

налоговым репрессиям 

    Public terrorTerm As Double 'количество тактов, в течение которых налоги 

платятся без попытки избежать (но с попыткой уклониться) 

    Public savings As Double 'сумма накоплений 

    Public savingsSmooth As Double 'экспоненциально сглаженные накопления 

    Public consumption As Double 'потребление в течение периода 

 

    Public myJurisdiction As Jurisdiction 'юрисдикция, к которой принадлежит 

 

    Public Sub MigrateTo(ByRef jurDest As Jurisdiction) 

        Me.myJurisdiction.agents.Remove(Me) 

        jurDest.AddEconomicalAgent(Me) 

    End Sub 
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End Class 

 

Public Class Jurisdiction 

    Inherits Agent 

    Public agents As System.Collections.Generic.List(Of EconomicalAgent) 

    Public myWorld As World 

 

    Public kTaxRate As Double 'ставка налога на капитал (налог только на 

прибыль, полученную от капиталовложений, а не всю сумму капитала) 

    Public lTaxRate As Double 'ставка налога на труд (налог только на зарплату) 

 

    Public kTaxPolicy As String 'политика государства в отношении 

налогообложения капитала 

    Public lTaxPolicy As String 'политика государства в отношении 

налогообложения труда 

 

    Public statePublicGoods As Double 'блага, которые производит гос-во 

ваааааще (например, оборона) 

    Public businessPublicGoods As Double 'блага, улучшающие возможности 

для бизнеса 

    Public socialPublicGoods As Double 'социальные блага 

 

    Public businessPGRate As Double 'часть дохода гос-ва, которая тратится на 

бизнес-блага 

    Public socialPGRate As Double 'часть дохода гос-ва, которая тратится на 

социальные блага 

    Public stateExpensesRate As Double 'часть дохода гос-ва, которая тратится 

на содержание самого гос-ва 

 

    Public inspectionProbability As Double 'вероятность проверки 

    Public recoveryProbability As Double 'вероятность обнаружения нарушения 

    Public penaltyRate As Double 'ставка штрафа (в %) 

 

    Public treasury As Double 'накопленные денежные средства 

    Public treasurySmooth As Double 'экспоненциально сглаженные 

накопленные средства 

    Public capacity As Integer 'ёмкость юрисдикции _ максимальное (или 

какое_то другое?) количество агентов, которые могут в ней находиться 

    Public immigrationCost As Double 'стоимость иммиграции одного агента 

    Public emigrationCost As Double 'стоимость эмиграции одного агента 

 

    Public minimalKReturn As Double 'минимальная отдача от капитала 

    Public maximalKReturn As Double 'максимальная отдача от капитала 

    Public minimalLReturn As Double 'минимальная отдача от капитала 
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    Public maximalLReturn As Double 'максимальная отдача от капитала 

    Public ReadOnly Property population As Double 'текущее население 

юрисдикции 

        Get 

            Return agents.Count 

        End Get 

    End Property 

 

    Public ReadOnly Property rentiers As Double 

        Get 

            Dim rentiersCount As Integer = 0 

            Dim procEcoAgent As EconomicalAgent 

            For Each procEcoAgent In Me.agents 

                If procEcoAgent.Breed = "rentier" Then rentiersCount += 1 

            Next 

            Return rentiersCount 

        End Get 

    End Property 

 

    Public ReadOnly Property businessmen As Double 

        Get 

            Dim businessmenCount As Integer = 0 

            Dim procEcoAgent As EconomicalAgent 

            For Each procEcoAgent In Me.agents 

                If procEcoAgent.Breed = "businessman" Then businessmenCount += 1 

            Next 

            Return businessmenCount 

        End Get 

    End Property 

 

    Public ReadOnly Property workers As Double 

        Get 

            Dim workersCount As Integer = 0 

            Dim procEcoAgent As EconomicalAgent 

            For Each procEcoAgent In Me.agents 

                If procEcoAgent.Breed = "worker" Then workersCount += 1 

            Next 

            Return workersCount 

        End Get 

    End Property 

 

    Public Function AddEconomicalAgent(Breed As String) 

        Dim a As New EconomicalAgent 

        a.Breed = Breed 
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        'a.ID = ID 

        a.myJurisdiction = Me 

        'ID += 1 

        agents.Add(a) 

        Return a 

    End Function 

 

    Public Function AddEconomicalAgent(ByRef a As EconomicalAgent) 

        agents.Add(a) 

        a.myJurisdiction = Me 

        Return a 

    End Function 

End Class 

 

Public Class World 

 

    Public ID As ULong 

    Public allJurisdictions As New System.Collections.Generic.List(Of Jurisdiction) 

 

    Public Sub New() 

        ID = 1 

    End Sub 

 

    Public Function AddJurisdiction() 

        Dim a As New Jurisdiction 

        a.ID = ID 

        a.Breed = "jurisdiction" 

        a.agents = New System.Collections.Generic.List(Of EconomicalAgent) 

        a.myWorld = Me 

        ID += 1 

        allJurisdictions.Add(a) 

        Return a 

    End Function 

 

End Class 

 

main.vb 

 

 

Public Class fMain 

 

    Public jurSet() As System.Collections.Generic.Dictionary(Of String, String) 

    Public genSet As System.Collections.Generic.Dictionary(Of String, String) = 

New Dictionary(Of String, String) 
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    Public TheWorld As New World 

    Public kBase As Double 

    Public lBase As Double 

    Public dispersionFactor As Double 

    'Public tendencyAvoidBase As Double 

    Public tendencyEvadeBase As Double 

    Public tendencyMigrateBase As Double 

    'Public tendencyAvoidMax As Double 

    Public tendencyEvadeMax As Double 

    Public consumptionBase As Double 

    Public consumptionMin As Double 

    Public migrateThreshold As Double 

    Public terrorTermBase As Double 

    Public kTaxRateMin As Double 

    Public lTaxRateMin As Double 

    Public kTaxRateMax As Double 

    Public lTaxRateMax As Double 

    Public penaltyRateMin As Double 

    Public penaltyRateMax As Double 

    Public initialTreasury As Double 

    Public alpha As Double 

    Public aimFactor As Double 

    Public basicKReturn As Double 

    Public basicLReturn As Double 

    Public inspectionProbabilityMin As Double 

    Public inspectionProbabilityMax As Double 

    Public recoveryProbabilityMin As Double 

    Public recoveryProbabilityMax As Double 

    Public kReturnMinGeneral As Double 

    Public lReturnMinGeneral As Double 

    Public kReturnMaxGeneral As Double 

    Public lReturnMaxGeneral As Double 

    Public immigrationCostBase As Double 

    Public emigrationCostBase As Double 

    Public basePolicy As String 

 

    Public isInitialized As Boolean 

 

    Public ticks As Long 

 

    Private Declare Function GetPrivateProfileString Lib "kernel32" Alias 

"GetPrivateProfileStringA" (ByVal lpAppName As String, ByVal lpKeyName As 

String, ByVal lpDefault As String, ByVal lpReturnedString As String, ByVal 

nSize As Integer, ByVal lpFileName As String) As Integer 
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    Private Declare Function WritePrivateProfileString Lib "Kernel32" Alias 

"WritePrivateProfileStringA" (ByVal Section As String, ByVal Key As String, 

ByVal putStr As String, ByVal INIfile As String) As Integer 

 

 

    Private Sub btnSettings_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles 

btnSettingsJur.Click 

        Dim i, colsCount, rowsCount As Integer 

        Dim keyParam As String 

        Dim kvp As KeyValuePair(Of String, String) 'Одна строка словаря 

 

        fJurSettings.dgvJurSettings.Rows.Clear() 

        fJurSettings.dgvJurSettings.Columns.Clear() 

        fJurSettings.dgvJurSettings.Columns.Add("Settings", "Налаштування") 

        fJurSettings.dgvJurSettings.Columns.Add("Jurisdiction 0", "Значення за 

умовчанням (нульова юрисдикція)") 

 

        i = 0 

        For Each kvp In jurSet(0) 

            fJurSettings.dgvJurSettings.Rows.Add() 

            i += 1 

            fJurSettings.dgvJurSettings.Rows(i - 1).Cells(0).Value = kvp.Key 

            fJurSettings.dgvJurSettings.Rows(i - 1).Cells(1).Value = kvp.Value 

        Next 

 

        For colsCount = LBound(jurSet) + 2 To UBound(jurSet) + 1 

            fJurSettings.dgvJurSettings.Columns.Add("Jurisdiction " & colsCount - 1, 

"Юрисдикція " & colsCount - 1) 

            i = fJurSettings.dgvJurSettings.Rows.Count 

 

            For rowsCount = 0 To i - 1 

                keyParam = 

fJurSettings.dgvJurSettings.Rows(rowsCount).Cells(0).Value 

                If Len(keyParam) > 0 Then 

                    If jurSet(colsCount - 1).ContainsKey(keyParam) Then 

                        

fJurSettings.dgvJurSettings.Rows(rowsCount).Cells(colsCount).Value = 

jurSet(colsCount - 1).Item(keyParam) 

                    End If 

                End If 

            Next 

        Next 

        fJurSettings.ShowDialog() 
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    End Sub 

 

    Private Sub btnStartSim_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles 

btnStartSim.Click 

        If tTimer.Enabled Then 

            tTimer.Stop() 

        Else 

            If Not isInitialized Or ticks >= nudTicksInRun.Value Then 

                InitializeWorld(TheWorld) 

                isInitialized = True 

            End If 

            tTimer.Start() 

        End If 

    End Sub 

 

    Private Sub btnSettingsModel_Click(sender As Object, e As EventArgs) 

Handles btnSettingsModel.Click 

        Dim i As Integer 

        Dim kvp As KeyValuePair(Of String, String) 'Одна строка словаря 

        Dim appPath As String = My.Application.Info.DirectoryPath 'Путь к папке, 

в которой находится исполняемый файл 

 

        fGenSettings.dgvGenSettings.Rows.Clear() 

        If fGenSettings.dgvGenSettings.Columns.Count = 0 Then 

            fGenSettings.dgvGenSettings.Columns.Add("Settings", "Settings") 

            fGenSettings.dgvGenSettings.Columns.Add("Values", "Values") 

        End If 

        fGenSettings.dgvGenSettings.Update() 

        i = 0 

        For Each kvp In genSet 

            fGenSettings.dgvGenSettings.Rows.Add() 

            fGenSettings.dgvGenSettings.Rows(i).Cells(0).Value = kvp.Key 

            fGenSettings.dgvGenSettings.Rows(i).Cells(1).Value = kvp.Value 

            fGenSettings.dgvGenSettings.Update() 

            i = i + 1 

        Next 

        fGenSettings.dgvGenSettings.AutoResizeColumns() 

        fGenSettings.ShowDialog() 

    End Sub 

 

    Sub New() 

 

        ' Этот вызов является обязательным для конструктора. 

        InitializeComponent() 
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        ' Добавьте все инициализирующие действия после вызова 

InitializeComponent(). 

        LoadGenSettings() 

        LoadJurSettings() 

    End Sub 

 

    Sub LoadGenSettings() 

        Dim sSection As String = "General" 

        Dim sKey As String = Nothing 

        Dim resultValue As String 

        Dim dic() As String 

        Dim i As Integer 

        resultValue = ReadINI(sSection, sKey, "genSettings.ini") 

        dic = Split(resultValue, Chr(0)) 

        For i = LBound(dic) To UBound(dic) 

            sKey = ReadINI(sSection, dic(i), "genSettings.ini") 

            genSet.Add(dic(i), sKey) 

        Next 

 

        kBase = GetSetting("kBase") 

        lBase = GetSetting("lBase") 

        dispersionFactor = GetSetting("dispersionFactor") 

        'tendencyAvoidBase = GetSetting("tendencyAvoidBase") 

        tendencyEvadeBase = GetSetting("tendencyEvadeBase") 

        tendencyMigrateBase = GetSetting("tendencyMigrateBase") 

        'tendencyAvoidMax = GetSetting("tendencyAvoidMax") 

        tendencyEvadeMax = GetSetting("tendencyEvadeMax") 

        consumptionBase = GetSetting("consumptionBase") 

        consumptionMin = GetSetting("consumptionMin") 

        migrateThreshold = GetSetting("migrateThreshold") 

        terrorTermBase = GetSetting("terrorTermBase") 

        'kTaxRateMin = GetSetting("kTaxRateMin") 

        'lTaxRateMin = GetSetting("lTaxRateMin") 

        'kTaxRateMax = GetSetting("kTaxRateMax") 

        'lTaxRateMax = GetSetting("lTaxRateMax") 

        'penaltyRateMin = GetSetting("penaltyRateMin") 

        'penaltyRateMax = GetSetting("penaltyRateMax") 

        'initialTreasury = GetSetting("initialTreasury") 

        alpha = GetSetting("alpha") 

        aimFactor = GetSetting("aimFactor") 

        basicKReturn = GetSetting("basicKReturn") 

        basicLReturn = GetSetting("basicLReturn") 

        'inspectionProbabilityMin = GetSetting("inspectionProbabilityMin") 
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        'inspectionProbabilityMax = GetSetting("inspectionProbabilityMax") 

        'recoveryProbabilityMin = GetSetting("recoveryProbabilityMin") 

        'recoveryProbabilityMax = GetSetting("recoveryProbabilityMax") 

        'kReturnMinGeneral = GetSetting("kReturnMinGeneral") 

        'lReturnMinGeneral = GetSetting("lReturnMinGeneral") 

        'kReturnMaxGeneral = GetSetting("kReturnMaxGeneral") 

        'lReturnMaxGeneral = GetSetting("lReturnMaxGeneral") 

        'immigrationCostBase = GetSetting("immigrationCostBase") 

        'emigrationCostBase = GetSetting("emigrationCostBase") 

        'basePolicy = GetSetting("basePolicy") 

    End Sub 

 

    Sub SaveGenSettings() 

        Dim sSection As String = "General" 

        Dim keyValuePair As KeyValuePair(Of String, String) 

        Dim iniPath As String = My.Application.Info.DirectoryPath & "\" & 

"genSettings.ini" 

        For Each keyValuePair In genSet 

            WritePrivateProfileString(sSection, keyValuePair.Key, 

keyValuePair.Value, iniPath) 

        Next 

    End Sub 

 

    Sub LoadJurSettings() 

        Dim sSection As String = "Jurisdiction " 

        Dim jurCount As Integer 'Счётчик юрисдикций 

        Dim sKey As String = Nothing 

        Dim resultValue As String 

        Dim dic() As String 

        Dim i As Integer 

        Dim jurisdictionMet As Boolean = True 'Флаг, который сбрасывается, если 

не найдена юрисдикция с нужным номером 

        jurCount = -1 

        While jurisdictionMet 

            resultValue = ReadINI(sSection & jurCount + 1, sKey, "jurSettings.ini") 

            If Not IsNothing(resultValue) Then 

                jurCount += 1 

                ReDim Preserve jurSet(jurCount) 

                jurSet(jurCount) = New Dictionary(Of String, String) 

 

                dic = Split(resultValue, Chr(0)) 

                For i = LBound(dic) To UBound(dic) 

                    sKey = ReadINI(sSection & jurCount, dic(i), "jurSettings.ini") 

                    jurSet(jurCount).Add(dic(i), sKey) 



232 

 

                Next 

                sKey = Nothing 

            Else 

                jurisdictionMet = False 

            End If 

        End While 

        If genSet.ContainsKey("jurisdictionsCount") Then 

            SetSetting("jurisdictionsCount", jurCount) 

        Else 

            genSet.Add("jurisdictionsCount", jurCount) 

        End If 

    End Sub 

 

    Sub SaveJurSettings() 

        Dim sSection As String 

        Dim jurCounter As Integer 

        Dim keyValuePair As KeyValuePair(Of String, String) 

        Dim iniPath As String = My.Application.Info.DirectoryPath & "\" & 

"jurSettings.ini" 

        For jurCounter = LBound(jurSet) To UBound(jurSet) 

            sSection = "Jurisdiction " & jurCounter 

            For Each keyValuePair In jurSet(jurCounter) 

                WritePrivateProfileString(sSection, keyValuePair.Key, 

keyValuePair.Value, iniPath) 

            Next 

        Next 

    End Sub 

 

    Function GetSetting(ByVal key As String) 

        Dim vl, vlVal, vlValComma, vlValDot 

        Dim result 

        vl = genSet.Item(key) 

        vlValComma = Val(Replace(vl.ToString, ".", ",")) 

        vlValDot = Val(Replace(vl.ToString, ",", ".")) 

        vlVal = Max(vlValComma, vlValDot) 

        If vlVal = 0 Then 

            result = vl 

        Else 

            result = vlVal 

        End If 

        Return result 

    End Function 
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    Function GetSetting(ByVal jurisdictionNumber As Integer, ByVal key As 

String) 

        Dim vl 

        Dim result 

        Dim vlVal, vlValComma, vlValDot 

        vl = jurSet(jurisdictionNumber).Item(key) 

        vlValComma = Val(Replace(vl.ToString, ".", ",")) 

        vlValDot = Val(Replace(vl.ToString, ",", ".")) 

        vlVal = Max(vlValComma, vlValDot) 

        If vlVal = 0 Then 

            result = vl 

        Else 

            result = vlVal 

        End If 

        Return result 

    End Function 

 

    Sub SetSetting(ByVal settingName As String, ByVal settingValue As String) 

        If genSet.ContainsKey(settingName) Then 

            genSet.Item(settingName) = settingValue 

        End If 

    End Sub 

 

    Sub SaveCurrentTick() 

        'Сохраняет результаты каждого тика в текстовик 

    End Sub 

 

    Function RandomNormal(Optional m As Double = 0, Optional s As Double = 1) 

        Const count = 1000 

        Const mu = 0.5 

        Dim sigma As Double = 1 / (2 * Math.Sqrt(3)) 

 

        Dim i As Integer 

        Dim sum As Double 

        sum = 0 

        For i = 1 To count 

            sum = sum + VBMath.Rnd() 

        Next 

        Return (sum - mu * count) * s / (sigma * Math.Sqrt(count)) + m 

    End Function 

 

    Function RandomNormalPos(Optional m As Double = 0, Optional s As Double 

= 1) 

        Dim RNP As Double 
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        Do 

            RNP = RandomNormal(m, s) 

        Loop Until RNP > 0 

        Return RNP 

    End Function 

 

 

    Private Sub btnTest_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles 

btnTest.Click 

        'Dim i As Integer, re As Double 

        'MsgBox(GetSetting("jurisdictionsNumber")) 

        'MsgBox(GetSetting(3, "population")) 

        'World.AgentSet() 

        're = 200 

        'For i = 1 To 100 

        '    re = RandomNormal(re, dispersionFactor * re) 

        'Next 

        'Me.Text = re 

        'UpdateCharts() 

        MsgBox(tTimer.Enabled.ToString) 

    End Sub 

 

    Friend Function ReadINI(ByVal section As String, ByVal key As String, ByVal 

iniName As String) As String 

        Dim iniPath As String = My.Application.Info.DirectoryPath & "\" & iniName 

'Путь к ини-файлу 

        Dim nLength As Integer 

        Dim sTemp As String 

        Dim lsTemp As Integer 

        sTemp = Space(10000) 

        sTemp = Replace(sTemp, " ", Chr(0)) 

        lsTemp = Len(sTemp) 

        Try 

            nLength = GetPrivateProfileString(section, key, Nothing, sTemp, lsTemp, 

iniPath) 

            While Mid(sTemp, Len(sTemp), 1) = Chr(0) 

                sTemp = Mid(sTemp, 1, Len(sTemp) - 1) 

            End While 

        Catch 

            sTemp = Nothing 

        End Try 

        ReadINI = sTemp 

    End Function 
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    Private Sub btnInitializeRun_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles 

btnInitializeRun.Click 

        'Инициализировать мир 

        InitializeWorld(TheWorld) 

 

    End Sub 

    

'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

    Sub Tick() 

        AgentsWork() 

        AgentsPayTaxes() 

        AgentsConsume() 

        JurisdictionsSpend() 

        JurisdictionsRecoverViolators() 

        JurisdictionsChangeTaxPolicy() 

        AgentsMigrate() 

        SaveCurrentTick() 

        UpdateCharts() 

    End Sub 

    

'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

    Sub InitializeWorld(ByRef wrld As World) 

        Dim i, j, jurisdictionsCount As Integer 

        Dim lastJurisdiction As Jurisdiction 

        Dim lastAgent, processingAgent As EconomicalAgent 

 

        ticks = 0 

        TheWorld.allJurisdictions.Clear() 

 

        jurisdictionsCount = GetSetting("jurisdictionsCount") 

        For i = 1 To jurisdictionsCount 

            lastJurisdiction = wrld.AddJurisdiction 

            With lastJurisdiction 

                .kTaxRate = GetSetting(i, "kTaxRate") 

                .lTaxRate = GetSetting(i, "lTaxRate") 

 

                .kTaxPolicy = GetSetting(i, "kTaxPolicy") 

                .lTaxPolicy = GetSetting(i, "lTaxPolicy") 

 

                .statePublicGoods = GetSetting(i, "statePublicGoods") 

                .businessPublicGoods = GetSetting(i, "businessPublicGoods") 

                .socialPublicGoods = GetSetting(i, "socialPublicGoods") 
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                .businessPGRate = GetSetting(i, "businessPGRate") 

                .socialPGRate = GetSetting(i, "socialPGRate") 

                .stateExpensesRate = GetSetting(i, "stateExpensesRate") 

 

                .inspectionProbability = GetSetting(i, "inspectionProbability") 

                .recoveryProbability = GetSetting(i, "recoveryProbability") 

                .penaltyRate = GetSetting(i, "penaltyRate") 

 

                .treasury = GetSetting(i, "treasury") 

                .capacity = GetSetting(i, "capacity") 

                .immigrationCost = GetSetting(i, "immigrationCost") 

                .emigrationCost = GetSetting(i, "emigrationCost") 

 

                .minimalKReturn = GetSetting(i, "minimalKReturn") 

                .maximalKReturn = GetSetting(i, "maximalKReturn") 

                .minimalLReturn = GetSetting(i, "minimalLReturn") 

                .maximalLReturn = GetSetting(i, "maximalLReturn") 

            End With 

 

            For j = 1 To GetSetting(i, "rentiers") 

                lastAgent = lastJurisdiction.AddEconomicalAgent("rentier") 

            Next 

            For j = 1 To GetSetting(i, "businessmen") 

                lastAgent = lastJurisdiction.AddEconomicalAgent("businessman") 

            Next 

            For j = 1 To GetSetting(i, "workers") 

                lastAgent = lastJurisdiction.AddEconomicalAgent("worker") 

            Next 

            For Each processingAgent In lastJurisdiction.agents 

                With processingAgent 

                    Select Case .Breed 

                        Case "businessman" 

                            .kPersonal = RandomNormalPos(kBase, kBase * 

dispersionFactor) 

                            .lPersonal = RandomNormalPos(lBase, lBase * dispersionFactor) 

                        Case "worker" 

                            .kPersonal = 0 

                            .lPersonal = RandomNormalPos(lBase, lBase * dispersionFactor) 

                        Case "rentier" 

                            .kPersonal = RandomNormalPos(kBase, kBase * 

dispersionFactor) 

                            .lPersonal = 0 

                    End Select 
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                    '.tendencyAvoid = RandomNormalPos(tendencyAvoidBase, 

tendencyAvoidBase * dispersionFactor) 

                    .tendencyEvade = RandomNormalPos(tendencyEvadeBase, 

tendencyEvadeBase * dispersionFactor) 

                    .tendencyMigrate = RandomNormalPos(tendencyMigrateBase, 

tendencyMigrateBase * dispersionFactor) 

                    .justMigrated = False 

                    .terrorTerm = terrorTermBase 

                    .consumption = RandomNormalPos(consumptionBase, 

consumptionBase * dispersionFactor) 

                End With 

            Next 

        Next 

    End Sub 

 

    Sub UpdateCharts() 

        Dim procJurisdiction As Jurisdiction 

        Dim maxValue As Double 

        With chrtPopulation.Series 

            .Clear() 

            .Add("Rentiers") 

            .Add("Businessmen") 

            .Add("Workers") 

            maxValue = 0 

            For Each procJurisdiction In TheWorld.allJurisdictions 

                If procJurisdiction.ID > 0 Then '0-я юрисдикция служит для списка 

значений  

                    If maxValue < procJurisdiction.rentiers Then maxValue = 

procJurisdiction.rentiers 

                    If maxValue < procJurisdiction.businessmen Then maxValue = 

procJurisdiction.businessmen 

                    If maxValue < procJurisdiction.workers Then maxValue = 

procJurisdiction.workers 

 

                    .Item("Rentiers").Points.AddY(procJurisdiction.rentiers) 

                    .Item("Businessmen").Points.AddY(procJurisdiction.businessmen) 

                    .Item("Workers").Points.AddY(procJurisdiction.workers) 

                    .Item("Rentiers").Points(.Item("Rentiers").Points.Count - 1).Label = 

procJurisdiction.rentiers 

                    .Item("Businessmen").Points(.Item("Businessmen").Points.Count - 

1).Label = procJurisdiction.businessmen 

                    .Item("Workers").Points(.Item("Workers").Points.Count - 1).Label = 

procJurisdiction.workers 

                End If 
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            Next 

        End With 

        chrtPopulation.ChartAreas(0).AxisY.Maximum = maxValue * 1.2 

 

        With chrtPublicGoods.Series 

            .Clear() 

            .Add("Public Goods") 

            maxValue = 0 

            For Each procJurisdiction In TheWorld.allJurisdictions 

                If maxValue < procJurisdiction.businessPublicGoods + 

procJurisdiction.socialPublicGoods + procJurisdiction.statePublicGoods Then 

                    maxValue = procJurisdiction.businessPublicGoods + 

procJurisdiction.socialPublicGoods + procJurisdiction.statePublicGoods 

                End If 

                .Item("Public 

Goods").Points.AddY(procJurisdiction.businessPublicGoods + 

procJurisdiction.socialPublicGoods + procJurisdiction.statePublicGoods) 

                .Item("Public Goods").Points(.Item("Public Goods").Points.Count - 

1).Label = Int(procJurisdiction.businessPublicGoods + 

procJurisdiction.socialPublicGoods + procJurisdiction.statePublicGoods) 

            Next 

        End With 

        chrtPublicGoods.ChartAreas(0).AxisY.Maximum = maxValue * 1.2 

    End Sub 

 

    Private Sub tTimer_Tick(sender As Object, e As EventArgs) Handles 

tTimer.Tick 

        tTimer.Stop() 

        If ticks < nudTicksInRun.Value Then 

            Tick() 

            ticks += 1 

            lblCurrentTick.Text = ticks 

            tTimer.Start() 

        End If 

    End Sub 

 

End Class 
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ДОДАТОК В 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ  

ТА ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

в яких опубліковані основні наукові результати дисертації: 

1. Меркулова Т. В. Мультиагентна модель податкової конкуренції: 

припущення та експерименти / Т. В. Меркулова, Г. В. Акулова // Прикладні 

аспекти прогнозування розвитку економіки України: Монографія / За ред. О. І. 

Черняка, П. В. Захарченка. – Мелітополь : Видавничий будинок 

Мелітопольської міської друкарні, 2018. – 432 с. Англ. мова, польск. мова, рос. 

мова, укр. мова. – С. 119–131 (18 друк. арк., особисто автором розроблено 

мультиагентну модель податкової конкуренції, проведено експерименти з 

нею – 0,41 друк. арк.). 

2. Меркулова Т. В. Оптимизация налоговой ставки в условиях 

международной налоговой конкуренции: анализ теоретических моделей / 

Т. В. Меркулова, А. В. Акулова // Модели оценки анализа сложных социально-

экономических систем: Монография / Под ред. докт. экон. наук, проф. 

В. С. Пономаренко, докт. экон. наук, проф. Т. С. Клебановой, докт. экон. наук, 

проф. Н. А. Кизима. – Х.: ИД. «ИНЖЭК», 2013. – С. 46–58 (27,67 друк. арк., 

особисто автором проаналізовано теоретичні моделі податкової 

конкуренції – 0,32 друк. арк.). 

3. Петрова А. Ю. Аналіз впливу різниць податкового навантаження на 

переміщення фактору капіталу на основі мультиагентної моделі / 

А. Ю. Петрова, Г. В. Акулова, Н. В. Назаренко // Вісник Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Економічна». – Х.: 

ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – Вип. 93. – С. 129–136 (0,68 друк. арк., 

особисто автором проведено експеримент зі зміни параметрів податкового 

навантаження за допомогою мультиагентної моделі – 0,46 друк. арк.). 

(Видання входить до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus) 
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