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Управлінські пріоритети податкової реформи в Україні: впровадження міжнародного досвіду
У статті доведено, що систематична структурна криза української економіки зумовила потребу у виборі
ефективних форм податкового механізму для його регулювання. Системні та інституційні методи було
використано для аналізу особливостей податкового регулювання в Україні. Метод коефіцієнтів і відносних
значень було використано для оцінки конкретних характеристик податкового тягаря. Динаміку статистичних
даних було проаналізовано за методом аналізу трендів. Для визначення впливу сучасної податкової системи на
економічне зростання було перевірено декілька гіпотез про залежність податкової системи від ВВП (1),
промислового виробництва (2), експорту (3), динаміки інвестицій (4) та рівня безробіття (5) з використанням
економетричного аналізу за допомогою пакету програм статистичної обробки даних EViews. Обґрунтовано
існування прямо пропорційного зв’язку між збільшенням податкових надходжень до бюджету України та змінами
певних макроекономічних показників. Зроблено висновок про те, що загальний податковий тягар бізнесу в
Україні досягає 41,5% корпоративного прибутку, що перевищує аналогічні показники у більшості європейських
країн. Запропоновано механізм податкового регулювання для стабілізації української економіки: перегляд ставок
оподаткування, впровадження інструментів управління макроекономічними ризиками, пост-аудит митниці, що
забезпечить прозорість податкового законодавства та його узгодження з Митним кодексом ЄС, діджиталізацію
сервісної складової податкового управління.
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Управленческие приоритеты налоговой реформы в Украине: внедрение международного
опыта
В статье доказано, что систематический структурный кризис украинской экономики обусловил потребность в
выборе эффективных форм налогового механизма для его регулирования. Системные и институциональные
методы были использованы для анализа особенностей налогового регулирования в Украине. Метод
коэффициентов и относительных значений был использован для оценки конкретных характеристик налогового
бремени. Динамика статистических данных была проанализирована по методу анализа трендов. Для определения
влияния современной налоговой системы на экономический рост были проверены несколько гипотез о
зависимости налоговой системы от ВВП (1), промышленного производства (2), экспорта (3), динамики
инвестиций (4) и уровня безработицы (5) с использованием эконометрического анализа с помощью пакета
программ статистической обработки данных EViews. Обосновано существование прямо пропорциональной связи
между увеличением налоговых поступлений в бюджет Украины и изменениями определенных
макроэкономических показателей. Сделан вывод о том, что общее налоговое бремя бизнеса в Украине достигает
41,5% корпоративной прибыли, что превышает аналогичные показатели в большинстве европейских стран.
Предложен механизм налогового регулирования для стабилизации украинской экономики: пересмотр ставок
налогообложения, внедрение инструментов управления макроэкономическими рисками, пост-аудит таможни, что
обеспечит прозрачность налогового законодательства и его согласование с Таможенным кодексом ЕС,
диджитализацию сервисной составляющей налогового управления.
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