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Методологія дослідження. Результати  отримані за рахунок застосування 

методів: аналізу – при дослідженні впливу податкової політики на екологічний, 

економічний та соціальний стани країни; синтезу – при формулюванні ієрархії 

показників ефективності податкової політики; функціонального – для 

встановлення взаємозв’язків параметрів системи оподаткування зі станом 

сталого розвитку країни. 

Результати. Сформульовано чотири рівні оцінювання податкової 

політики держави, а саме: сталого розвитку, нормативно-правовий, політико-

економічний та виконавчий. 

Виділено показники оцінювання ефективності податкової політики 

держави на кожному з виділених рівнів. Запропоновано нормативно-правове 

закріплення ряду показників, за якими має здійснюватися цільове управління 

вдосконаленням податкової політики. 

Показано, що на законодавчому рівні якість нормативно-правового 

забезпечення як економічної, так і податкової політики доцільно оцінювати за 

методологією, аналогічною до методології визначення якості 

інституціонального забезпечення державної податкової політики фахівцями 

Світового Банку. 

Виходячи з унікального природно-ресурсного та людського потенціалу 

країни, а також проголошеного в Законі України «Про засади внутрішньої і 

зовнішньої політики» курсу європейської інтеграції, вказано на доцільність 

орієнтування за рівнями політики на найвищі серед країн Європейського Союзу 

значення наведених показників. 

Новизна. Обґрунтовано застосування програмно-цільових методів при 

формуванні, реалізації та оцінці податкової політики держави. Виділено 

взаємний вплив податкової політики та екологічної і соціальної складових 

сталого розвитку держави. 



Практична значущість.  Сформульовані показники, за якими може бути 

оцінена ефективність податкової політики України на економічному, 

законодавчому та виконавчому рівнях, а також на рівні сталого розвитку 

дозволяє дослідити стан та сформувати бажані значення цих показників. 

Ключові слова: оподаткування, сталий розвиток, податкова політика, 
програмно-цільові методи у податковій політиці, критерії ефективності 
податкової політики. 
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