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ДО ПИТАНЬ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ
Статтю присвячено теоретичним і методичним аспектам оцінювання ефективності по-

даткової політики. Розкрито зміст поняття ефективності та ефективності податкової
політики щодо рівня результативності її функціонування. Здійснено узагальнення та роз-
крито зміст критеріїв оцінювання ефективності податкової політики за кількісними, якісни-
ми, абсолютними та відносними показниками.
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І. Вступ
Суть поняття ефективності розкрито нау-

ковцями з різних боків, що дає можливість
обґрунтувати застосування показників ефек-
тивності до відповідної області дослідження.
Основні дискусії постали щодо ототожнення
поняття ефективності й результативності. До
науковців, що ототожнювали зазначені понят-
тя, відносять В. Петті, Ф. Кене, проте Р. Дар-
міць, Н. Вацик та Д. Рікардо розрізняли їх,
стверджуючи, що ефективність є показником
співвідношення результату до витрат на
отримання цього результату. Саме тому за

своєю суттю результативність є складовою
поняття ефективності. Тобто, суть поняття
ефективності полягає у визначенні чітких меж
отриманого результату, який може бути пози-
тивним або негативним щодо ціни його досяг-
нення. Такої думки дотримуються такі вчені,
як С. Василик, Г. Жучкова, Л. Лозовський,
С. Покропивний, Б. Райзберг та ін. Сучасні
тлумачення поняття ефективності набувають
різних ознак її прояву, що підкреслює певну
складову її формування. Наведемо найбільш
комплексні тлумачення суті поняття ефектив-
ності провідних учених (табл. 1).

Таблиця 1
Тлумачення суті поняття “ефективність”

Автор Зміст

І. Г. Павленко [1]
Комплексне оцінювання кінцевих результатів використання трудових, матеріальних,
інформаційних та фінансових ресурсів підприємства у виробництві товарів та наданні послуг
за певний термін

А. Г. Загородній  [2] Здатність забезпечувати результативність (ефект) процесу, проекту тощо, яку обчислюють,
як відношення ефекту (результату) до витрат, що забезпечили цей результат

В. Г. Андрійчук [3] Результативність певної дії, процесу, що вимірюється співвідношенням між отриманим
результатом і витратами (ресурсами), що його спричинили

С. В. Мочерний [4] Здатність приносити ефект, результативність процесу, проекту тощо, які визначаються як
відношення ефекту, результату до витрат, що забезпечили цей результат

А. Д. Виварец,
Л. В. Дістергефт [5]

Ефективність будь-якого процесу, будь-якого виду діяльності, що характеризує ступінь
досягнення поставленої мети

Ю. П. Сурмін [6] Показник успішності функціонування системи для досягнення постановлених цілей

За даними табл. 1, визначення ефектив-
ності зарубіжних і українських учених різ-
няться. Зарубіжний погляд на ефективність
характеризується мірою досягнення постав-
лених цілей, український – ґрунтується на
дослідженні кінцевих результатів у контексті
понесених витрат. З огляду на це, нами
ефективність розглядається як міра отри-
маних результатів функціонування певної
системи щодо ступеня досягнення мети в
конкретний момент часу.∗

Загалом ефективність розглядається в
межах окремого процесу, явища, що зумов-
лює уточнення сфери її дослідження. Од-
ним із вагомих складових соціально-еконо-
мічної політики держави залишається пода-
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ткова політика, що забезпечує баланс інте-
ресів суспільства, бізнесу та влади. Різнове-
кторність мети й діяльності кожної зі сторін
зумовлює податковий конфлікт, управління
яким залежить від формальних і неформа-
льних чинників конкретної ситуації, наявного
інструментарію та податкової політики дер-
жави, функції якої націлені на узгодженість
податкових дій та встановлення балансу
інтересів всіх учасників процесу.

Аспектам дослідження взаємозв’язку між
рівнем оподаткування та макроекономічни-
ми показниками присвячені праці Є. Бала-
цького, Н. Костіної, А. Лаффера, С. Лонда-
ра, А. Сандмо, А. Скрипника та ін. Прогно-
зуванням показників податкових надходжень
на всі рівні бюджету займалися такі вчені,
як: А. Долганов, Н. Костіна, А. Матвійчук,
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С. Мищенко, О. Тищенко та ін. Пошуком
встановлення оптимальних податкових ста-
вок займалися Е. Аткінсон, В. Вишневський,
Д. Липницький, Т. Меркулова, Ж. Скіндел,
Дж. Стігліц та ін. Реакцію податкової поведі-
нки на зміни податкової політики досліджу-
вали В. Вишневський, А. Вєткін, Т. Мерку-
лова, С. Мовшович, А. Сандмо, С. Скіндел,
Л. Соколовський та ін. Проте в умовах кризи
питання оцінювання ефективності податко-
вої політики висвітлюються недостатньо.

ІІ. Постановка завдання
Метою статті є розкриття особливостей

та узагальнення методичних підходів до оці-
нювання ефективності податкової політики
держави.

ІІІ. Результати
Враховуючи системний підхід і те, що

податкова політика є частиною соціально-
економічної системи держави, подамо її у
вигляді такого кортежу функціональних
елементів:

, , , ,CP M V Z Fi i i i ii≡ , (1)

де Мі – множина елементів системи;
Vі – множина векторів властивостей

елементів системи;
Zі – множина зв’язків між елементами

множини Мі;
Сі – множина цілей;
Fi – зовнішнє середовище;
і – інтервал часу, протягом якого система

зберігає свою структуру та цілісність.
У свою чергу, ефективність податкової

політики характеризується метою оцінюван-
ня; рівнем оцінювання (місцевого й держав-
ного); сферою оцінювання (соціальною,
економічною та фіскальною); набором кри-
теріїв, що відповідають сфері та рівню оці-
нювання; сукупністю методів, що також від-
повідають сфері та рівню оцінювання ефек-
тивності податкової політики. Тоді ефектив-
ність податкової політики EPi  матиме такий
вигляд:

{ }, , , , ,MO S MtEP R Ki i ii i i= (2)

де MOi  – мета оцінювання ефективності
податкової політики;

Ri  – рівень оцінювання ефективності
податкової політики;

Si  – сфера оцінювання ефективності
податкової політики;

K i  – критерії оцінювання ефективності
податкової політики;

Mt i  – методи оцінювання ефективності
податкової політики.

А. І. Крисоватий ефективність податкової
політики розглядає щодо оцінювання ступе-
ню виконання її функцій [7]. У науковій літе-
ратурі з основних функцій податкової політи-

ки, до яких відносять фіскальну та регулято-
рну, виокремлюють різні складові, зокрема:
стимулюючу, стабілізуючу та ін. Втім вони
становлять певний бік регуляторної функції
податкової політики, тому, на наш погляд,
для оцінювання її ефективності податкової
політики доцільно дотримуватися класичного
підходу щодо виокремлення функцій:
– фіскальна, ефективність якої характери-

зує ступінь і вчасність наповнення до-
хідної частини бюджету податковими
надходженнями, мінімумом витрат на
адміністрування податків та зборів
Vad i , ліквідацію будь-яких можливостей
несвоєчасної сплати та ухилення від
сплати податкових зобов’язань, тобто
мінімізацію податкових ризиківRi . Отже,
постає багатокритеріальне завдання оп-
тимізації податкових надходжень PNi :

max,
min,

min;

PNi
Vad i
Ri

→
→

→
(3)

– регуляторна, ефективність якої характе-
ризує такий рівень оподаткування, що є
справедливо можливим для всіх верств
населення та суб’єктів господарювання,
стримує або стимулює соціально-
економічні процеси в державі як на мак-
ро-, так і на мікрорівні. Зазначений
сприятливий податковий клімат зумов-
лює високий рівень конкурентоспромож-
ності податкової системи, що сприяє за-
галом притоку інвестиційного капіталу
ззовні. В цьому випадку постає багато-
критеріальне завдання оптимізації пода-
ткового навантаження для держа-
виPNV i  та платників податків pni , за
умов максимізації дохідності Di  та міні-
мізації податкових ризиків з обох боків:

max,
min,

max,
min.

PNV i
pni
Di
Ri

→
→
→
→

(4)

Так, ефективність податкової політики
становить міру податкових результатів фун-
кціонування податкової системи щодо сту-
пеня реалізації її стратегії у конкретний мо-
мент часу. В контексті цього дослідження
об’єктом є ефективність податкової політи-
ки, а предметом – методи оцінювання ефек-
тивності податкової політики.

Метою оцінювання ефективності податко-
вої політики, наприклад, для соціальної сфе-
ри буде дослідження впливу відповідної мо-
делі оподаткування на рівень соціального
розвитку; для економічної сфери – дослід-
ження впливу відповідної моделі оподатку-
вання на бізнес-процеси та економічну пове-
дінку; для фіскальної сфери – дослідження
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впливу відповідної моделі оподаткування на
рівень податкових надходжень за всіма рів-
нями бюджету. Отже, показник отриманого
ефекту, соціального, економічного або фіс-
кального, стає підґрунтям для прийняття
управлінських рішень та коригування поточ-
ної стратегії податкової політики держави.

Сфера оцінювання ефективності подат-
кової політики зумовлює набір критеріїв, які
можуть бути кількісними, якісними, абсолют-
ними (податкові надходження) та відносними
(податкове навантаження). Враховуючи за-
значені вище функції податкової політики,
розглянемо відповідні їм показники ефектив-
ності реалізації та методи оцінювання їх
ефективності. Ефективність фіскальної фун-
кції розраховується таким способом:

F

PNiE
V i

= , (5)

де 
F

E  – коефіцієнт ефективності фіскаль-

ної функції податкової політики;
PNi  – податкові надходження за і-й період;
V i  – витрати на адміністрування податки

та зборів за і-й період.
Крім того, у формулі (5) показник подат-

кових надходжень подано без урахування
показників податкового боргу, недоїмки, пе-
реплати, пільги. Тому чисельник формули
коригують на зазначені показники, що уточ-
нює рівень отриманого фіскального ефекту
у бік зменшення. В контексті зазначеного
існує концепція податкових витрат, суть якої
полягає в обґрунтуванні податкової політики
відповідно до структурі податків, яка скла-
дається із нормативних податкових доходів
та податкових витрат, різниця яких дає змо-
гу оцінити чисті податкові надходження бю-
джету [8, с. 22].

Чисельник формули (5), тобто податкові
надходження, розглядають з позиції фактич-
них значень та прогнозованих. Прогнозуван-
ня податкових надходжень як передумова
формування податкової політики здійснюєть-
ся за допомогою таких методів: репрезента-
тивної податкової системи; оцінки валового
регіонального (муніципального) продукту;
галузевої репрезентативної податкової сис-
теми; регресійного аналізу, прогнозування
засобами нейронних мереж; оцінювання за-
лежності показника сукупних (валових) опо-
даткованих ресурсів від показника валового
регіонального продукту; методами відносних
індексів (показників) [9, с. 172].

Розглянемо кількісні абсолютні показники
ефективності податкової політики держави.
Науковцями приділено чимало уваги питан-
ням значення та ролі певних видів податко-
вих надходжень відносно загального обсягу
податкових надходжень, показників обсягів
доходів на різних рівнях бюджету, обсягів

ВВП (ВРП). Вагомими є результати оціню-
вання еластичності показника обсягів пода-
ткових надходжень відносно показника об-
сягів ВВП. Не менш популярні кількісні від-
носні показники ефективності податкової
політики. Наприклад, співвідношення змін
податкових надходжень та індексу інфляції,
що дає змогу визначити реальну тенденцію
показників податкових надходжень. Практи-
ка країн ЄС реалізує податкову політику на
основі оцінювання імпліцитної податкової
ставки, що характеризує собою усередне-
ний показник оподаткування праці, спожи-
вання та капіталу, що обчислюється як спів-
відношення податкових надходжень до бази
оподаткування. Продуктивність податкової
політики щодо окремого напряму оподатку-
вання визначається шляхом обчислення
співвідношення імпліцитної податкової став-
ки до відповідної податкової ставки. В про-
цесі оцінювання ефективності податкової
політики також враховують регіональні, га-
лузеві та інші характеристики, що дає змогу
дослідити податковий потенціал окремої
галузі, регіону, сектору, видів економічної
діяльності, великих платників податків тощо.
Окремим вагомим аспектом залишаються
результати виконання дохідної частини бю-
джету, тобто оцінювання фактичних та пла-
нових податкових надходжень, співвідно-
шення заборгованості зі сплати податків до
податкових надходжень загалом.

Уваги заслуговують показники податково-
го навантаження або тягаря, що характери-
зують податкову складову отриманих ре-
зультатів як на макро-, так і на макрорівні. На
мікрорівні оцінюють обсяги сплачених подат-
кових платежів відносно прибутку, валових
доходів, собівартості, ціни реалізації та това-
ровиробника, обсягу реалізованої продукції
тощо, а на макрорівні – обсяги сплачених
податкових платежів відносно ВВП або ВРП.
Також досліджують результати обчислення
співвідношення показника обсягів податкових
пільг, або економії коштів від податкового
планування чи податкової оптимізації до по-
казника обсягів податкових платежів.

Окремим напрямом дослідження ефек-
тивності податкової політики виступають
показники ефективності контролюючих ор-
ганів. На жаль, української методики оціню-
вання ще не розроблено, проте може бути
використано зарубіжний досвід у цій сфері
дослідження. Так, А. М. Вдовиченко пропо-
нує такі критерії ефективності роботи конт-
ролюючих органів відповідно до цілей їх ді-
яльності: загальний обсяг чистих податко-
вих надходжень порівняно з прогнозними
показниками; загальні витрати порівняно із
затвердженим бюджетом; співвідношення
витрат до надходжень; частка добровільно
сплачених податків та заповнених деклара-
цій; задоволення платників податків від дія-
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льності податкових органів (за результата-
ми проведення опитувань) [10, с. 18]. За-
значені показники зазвичай дають уявлення
про результативність діяльності податкових
адміністрацій, проте не відображають вклад
саме адміністрацій у загальні результати
функціонування податкової системи держави.

Сукупність обраних критеріїв оцінювання,
в свою чергу, зумовлює вибір методу оціню-
вання ефективності податкової політики
держави, який характеризує оптимальний
шлях досягнення її мети. До загальних ме-
тодів дослідження в сфері оподаткування
відносять системний, структурно-функціо-
нальний, ймовірнісний, моделювання, фор-
малізацію, аксіоматизацію, абстрагування,
аналіз, синтез, експеримент, опитування,
спостереження, групування, класифікацію,
узагальнення, порівняння, стандартизацію
та ін. Сучасні дослідники використовують
широкий спектр як загальнонаукових мето-
дів дослідження аспектів податкової політи-

ки, так і спеціальних, зокрема: експертне
оцінювання, сценарне моделювання, іміта-
ційне моделювання, когнітивне моделюван-
ня, методи нечіткої логіки, рефлексивне мо-
делювання, прогнозування, методи нейрон-
них мереж, кластерний аналіз тощо. Сукуп-
ність існуючих методичних підходів до оці-
нювання ефективності податкової політики
держави за відповідними ознаками розподі-
ляють за такими напрямами (рис. 1):
– дохідний: оцінювання рівня податкових

надходжень, їх фіскальної значущості;
– витратний: оцінювання вартості витрат

на адміністрування та справляння пода-
тків, вартості та ефективності функціо-
нування контролюючих органів;

– ринковий: оцінювання рівня сприятливо-
сті оподаткування в країні; конкурентних
переваг української податкової системи
порівняно з іншими податковими систе-
мами країн світу.

Методичні підходи оцінювання ефективності податкової політики

Дохідний Витратний Ринковий

Рис. 1. Методичні підходи оцінювання ефективності податкової політики

Такий підхід дає змогу комплексно оціни-
ти ефективність податкової політики на ос-
нові ступено виконання її функцій, узгодже-
ності із соціально-економічною системою
держави та формування конкурентних пе-

реваг. На основі вищезазначеного, подамо
структурно-логічну модель оцінювання ефе-
ктивності податкової політики держави
(рис. 2).

Податкова політика

Суб’єкти податкових
відносин

Об’єкти податкових
відносин

Принципи

Функції

Механізми

Мета

Ефективність
податкової політики

Методи оцінювання ефективності
податкової політики

Критерії оцінювання ефективності
податкової політики

Фіскальна ефективність

Регуляторна ефективність

Оцінка ефективності податкової
політики

Фіскальний ефект

Соціально-економічний ефект

Прийняття управлінських рішень

На місцевому рівні

На державному рівні

Рис. 2. Структурно-логічна модель оцінювання ефективності податкової політики*
*Джерело: розробка автора.
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Структурно-логічна модель оцінювання
ефективності податкової політики (рис. 2),
побудована на основі оцінювання економіч-
ного ефекту від ступеня виконання належ-
них їй функцій, дає змогу обґрунтувати на-
прями її вдосконалення з метою підвищення
рівня ефективності. Прийняття управлінсь-
ких рішень щодо подальшого вдосконален-
ня податкової політики базуватимуться на
основі оцінювання взаємозв’язку фіскально-
го й соціально-економічного ефектів. Звісно,
зазначений взаємозв’язок може бути й обе-
рненого характеру, проте цікавим є кількісне
дослідження еластичності соціально-еконо-
мічного ефекту від зміни фіскального ефек-
ту. Результати цього дослідження визначають
можливі межі зростання фіскальної ефекти-
вності, які не знижують загального рівня со-
ціально-економічного розвитку.

IV. Висновки
Запропоновано ефективність податкової

політики визначати як міру податкових ре-
зультатів функціонування податкової систе-
ми в контексті ступеню реалізації її стратегії в
конкретний момент часу. Ефективність пода-
ткової політики охарактеризовано метою оці-
нювання; рівнем оцінювання; сферою оціню-
вання; набором критеріїв та методів, що від-
повідають сфері та рівню оцінювання. Ефек-
тивність податкової політики розглянуто що-
до ступеня виконання її функцій, зокрема
фіскальної та регуляторної. Розглянуто кіль-
кісні, якісні, абсолютні та відносні критерії
ефективності податкової політики. За харак-
тером критеріїв методичні підходи оцінюван-
ня ефективності податкової політики згрупо-
вано за витратним, дохідним та ринковим
підходами. Запропоновано структурно-логіч-
ну модель оцінювання ефективності подат-
кової політики на основі оцінювання економі-
чного ефекту від ступеня виконання належ-
них їй функцій, що дає змогу обґрунтувати
напрями її вдосконалення з метою підви-
щення рівня ефективності.
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Давыдков С. А. К вопросам оценки эффективности налоговой политики
Статья посвящена теоретическим и методическим аспектам оценки эффективности

налоговой политики. Раскрыто содержание понятия эффективности и эффективности
налоговой политики с позиции степени результативности ее функционирования. Осуще-
ствлены обобщение и раскрыто содержание критериев оценки эффективности налоговой
политики по количественным, качественным, абсолютными и относительными показате-
лями.

Ключевые слова: налоговая политика, кортеж, критерии, методы, оценки, оценка, эф-
фективность, эффект, модель, функции.

Davydkov S. To the Effectiveness Evaluation for Tax Policy
The article is devoted to theoretical and methodological aspects of evaluating the effectiveness of

tax policy. The author of the content of the concept of efficiency and effectiveness of tax policy from
the standpoint of the degree of efficiency of operation. Tax policy and its effectiveness are the author
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based on a systematic approach in the form of tuples functional elements. The effectiveness of fiscal
policy describes the purpose of the assessment; level evaluation; scope of the evaluation; a set of
criteria and methods appropriate to the area and level evaluation. The effectiveness of tax policy is
considered from the standpoint of the degree to which its functions, including fiscal and regulatory. On
summarizing the content and criteria for evaluating the effectiveness of tax policy in quantitative,
qualitative, absolute and relative terms.

The author of the content and methodological approaches for sale evaluating the effectiveness of
tax policy in such areas as revenue, expenses and market. A structural-logical model of evaluating the
effectiveness of tax policy on the basis of assessment of the economic effects of the degree to which
its rightful functions, allowing trends to justify its improvement to enhance efficiency.

Key words: tax policy, procession, criteria, methods, assessment, evaluation, efficiency, effect,
model function.


