
98 │Інноваційна економіка 

  

Удосконалення використання матеріально-технічних і фінансових ресурсів 

підрозділами служб податкової сфери необхідно здійснювати на основі 

застосування технологій бюджетування. Як експерти державного управління 

відзначають, найважливішим аспектом бюджетування є те, що цей процес 

забезпечує кількісне обґрунтування планових показників і наближає 

управлінський апарат до усвідомлення витрат, пов’язаних з виконанням планів. 

Отже, податкова служба продовжує удосконалення своєї структури, яка б 

відповідала стану соціально-економічного розвитку держави, кожного її 

регіону, в той чи інший період. 
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AVOIDING AND OVERCOMING TAX PAYMENT PROBLEM  

 
The tax system is a significant factor affecting the development of the 

Ukrainian economy. Unfortunately, in today’s economic conditions, a phenomenon 
like tax evasion is not uncommon. As you know, Ukraine’s shadow economy 
ranges from 35-45%, at the same time, this figure in Europe is 5-10% of GDP. This 
suggests that this tendency is negative and worsens the living conditions of society 
(increasing property inequality, rising crime, loss of the country’s position on the 
international arena, and increasing corruption) [1]. Therefore, the problem of tax 
evasion takes a leading position and needs urgent resolution, in particular in 
Ukraine. 

Among the domestic and foreign scientists involved in the development of 
methods for combating tax evasion, one should note the following: V. Dedekaiev,  
I. Redka, T. Germanchuk, V. Vishnevskyi, R. Bidnyk, I. Minin, O. Sharikov,  
Yu. Yakymchuk, A. Vetkin and others. However, the subject under study serves as 
a reason for emerging discussion issues that require further analysis to improve the 
tax system of the country. 
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In the process of economic change in Ukraine, there was a need for identifying tax-
related crimes. The shadow economy of our country is growing every year and is, by 
some estimates, the largest part of GDP, so tax evasion is a driving force that can 
significantly weaken the Ukrainian economy. Despite the fact that the standard of 
living increases every year, taxpayers are increasingly trying to avoid paying them. The 
main factors that determine the emergence of this situation are as follows: 

– low level of awareness among taxpayers; 
– deterioration of the socio-economic situation of society; 
– high rates and excessive taxes; 
– significant level of corruption among the rule of law; 
– low quality of the legislative base; 
– impunity of the judicial branch; 
– inefficiency of state management; 
– irrational tax structure. 
Consequently, the lack of trust between state bodies and taxpayers, high levels 

of corruption, and the imperfection of the legislative framework are key indicators 
forcing citizens and business units to evade tax payments. It’s common knowledge 
that honest business is an exception rather than a rule. In each country, there are 
ways and methods of non-payment of taxes, so it is advisable to consider their 
implementation in Ukraine in details. 

The most extensive tax evasion scheme is the use of offshore. According to the 
report of the international organization Global Financial Integrity, in the period 
from 2004 to 2016, about 116 billion dollars were withdrawn from Ukraine, which 
is approximately 9.4% of GDP each year [3]. No less common is the tax evasion 
scheme, especially due to the creation of a fictitious tax credit. Despite the fact that 
this phenomenon has been paid much attention to from the controlling bodies, 
fraudsters find the opportunity not to pay taxes using «twists»: resale of import 
VAT paid at the customs. These violations are taken from the budget by  
10-12 billion UAH for a year. 

Also significant in their size are the schemes that take place at the customs. 
During 2004–2016 such fraud, such as smuggling and undervaluation of the goods, 
cost the budget nearly $ 15 billion every year. In general, according to the 
calculations of researchers, the state budget each year loses 100-160 billion UAH. 
[3]. Thus, offshore, fraud with VAT tax credits, «twists» or understatement of 
profits – these schemes have already been consolidated in the minds of the 
population and generally do not cause any surprise. 

At this stage of development of the tax system, there are many obstacles to 
solving this problem, as with the growing ways of minimizing tax authorities are 
not able to exercise adequate control over the timely and complete receipt of funds 
to the budget. The law lacks the notion of «minimizing taxes», but in practice it is 
actively implemented when it comes to tax evasion [4]. 

Thus, it is possible to revive the struggle in this situation only by solving 
complicated schemes that cannot be seen by the naked eye. This is due to several 
reasons: firstly, practicality, which is to increase tax revenues to the budget; and 
secondly, justice is equal before the law; as well as encouragement is support from 
the public that approves measures to minimize abuses. In the end, it is possible to 
change the tendency of despair to a better future, but the most important is the belief 
of the government, which the course of further development of the state depends on. 
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ФІНАНСОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ 

УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ НА 2018 РІК 

 

В інформаційному просторі сьогодні як ніколи курсують економічні 

прогнози на 2018 рік. Спробуємо розібратися в загальній картині ринку, в 

перспективах і ризиках, які чекають нашу економіку в 2018 році. 

У вітчизняної економіки в 2018 році існує безліч ризиків і можливостей. 

Так, є шанси підвищення рівня інфляції і девальвації гривні, але в той же час, 

країна може зміцнити відносини з МВФ, залучити іноземних інвесторів і 

стимулювати розвиток економіки.  

Аналітики і Міжнародні інвестиційні банки очікують, що ставка 

Федерального резервного банку буде піднята в кілька разів, до значення від 

2,2% до 2,5%. В принципі, в рамках цього коридору вибудовується аналітика і 

прогноз сировинних ринків, валютних ринків. 

А що буде, якщо ставка виросте більше? Америка зараз вибудовує дуже 

цікаву прагматичну політику, залучаючи або повертаючи інвестиції назад в 

американську економіку. Вони націлені на посилення своєї економіки  

в рамках території Америки. І підвищення облікової ставки безпосередньо 

впливає на вартість долара. А вартість долара безпосередньо впливає на 

зниження вартості сировинних ресурсів. Половина українського ВВП – це 

експорт сировинних ресурсів, 80% українського експорту – це сировинні 

ресурси. 

Серйозна ситуація із зовнішніми боргами. У найближчі п’ять років 

Україні потрібно виплатити понад 40 млрд доларів, за оцінками Пайови й 

інвестиці йний фо нд. У 2018 році виплати за зовнішніми зобов’язаннями 

складуть 6,5 млрд доларів. 


