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Інституційна модель управління податками та аспекти її розвитку
Ефективність управління податками залежить від обсягу податкових надходжень, функціонування економічної
системи та стійкого економічного розвитку будь-якої країни. У статті розглянуто інституційні аспекти управління
податками. Метою дослідження є опис, оцінка та пошук перспектив розвитку організаційної моделі управління
податками. Автори описують сучасний стан організаційної структури податкових органів Республіки Казахстан.
Більше того, проаналізовано міжнародний досвід розвитку організаційної моделі управління податками у сучасних
реаліях. Ефективність управління податками оцінено за допомогою кореляційно-регресійного аналізу показників
діяльності податкових органів. Як наслідок, було визначено та оцінено зв’язок між ступенем ефективності
управління податками та ключовими показниками діяльності податкових органів. На основі проведеного
теоретичного дослідження у статті проаналізовано партнерську модель управління податками в рамках моделі
перспективного інноваційного розвитку. Результати дослідження представляють інтерес для економістів та
держслужбовців у сфері податкового аудиту.
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Казахстан.
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Институциональная модель управления налогами и аспекты её развития
Эффективность управления налогами зависит от объема налоговых поступлений, функционирования
экономической системы и устойчивого экономического развития любой страны. В статье рассмотрены
институциональные аспекты управления налогами. Целью исследования является описание, оценка и поиск
перспектив развития организационной модели управления налогами. Авторы описывают современное состояние
организационной структуры налоговых органов Республики Казахстан. Более того, проанализирован
международный опыт развития организационной модели управления налогами в современных реалиях.
Эффективность управления налогами оценена при помощи корреляционно-регрессионного анализа показателей
деятельности налоговых органов. Как следствие, была определена и оценена связь между степенью эффективности
управления налогами и ключевыми показателями деятельности налоговых органов. На основе проведенного
теоретического исследования в статье проанализирована партнерская модель управления налогами в рамках
модели перспективного инновационного развития. Результаты исследования представляют интерес для
экономистов и госслужащих в сфере налогового аудита.
Ключевые слова: налоги, управление налогами, организационная модель, налоговый аудит, налоговый контроль,
Казахстан.
Классификация JEL: H21, H83.
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