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Методологія

дослідження.

Методологічною

основою

дослідження

є

функціональний аналіз – при встановленні впливу податкового регулювання
експортно-імпортних операцій на стан платіжного балансу країни; метод наукового
узагальнення – при визначенні факторів, що стримують розвиток українського
експорту; метод порівняльних характеристик – при визначенні особливостей
податкового регулювання експортно-імпортних операцій у країнах – членах СОТ.
Результати. У статті досліджено місце та значення податкового регулювання
у здійсненні ефективних податкових трансформацій, розкрито недоліки та напрями
його розвитку. Запропоновано шляхи вирішення проблем механізму податкового
регулювання країни. Зазначено, що всі зусилля слід насамперед спрямувати на
розбудову інституту податкової політики як фундаменту для модернізації формату
окремих податків і режимів оподаткування.
Новизна. Обґрунтовано співвідношення прямих і непрямих податків з метою
впорядкування і приведення у відповідність до пріоритетів соціально-економічного
розвитку України. Визначено систему пільг з оподаткування, здатну забезпечити
справедливість оподаткування і рівномірність податкового навантаження на
підприємства, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність.
Практична значущість. Запропоновано орієнтири для економічної політики
держави у регулюванні зовнішньоекономічної діяльності. Теоретичні
узагальнення, висновки і пропозиції, які мають місце в дослідженні, вносять
вклад у формування комплексної моделі механізму фінансово-економічного
регулювання.
Ключові слова: податкове регулювання, податкова політика, податкова
система, податкова трансформація, податки, податковий механізм,
оподаткування, підприємницька діяльність, податковий кодекс, інструменти
податкового регулювання.
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