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У монографії розглянуто теоретичні та методологічні 

засади формування та реалізації податкової політики в 
умовах економічних перетворень. Розкрито сутність та 
роль податкової політики як інструменту забезпечення 
соціально-економічного розвитку країни. Показано 
інституційну трансформацію системи формування 
податкових надходжень бюджету країни у 
довгостроковому та середньострокових періодах. 
Розвинуто основні засади посилення впливу податкового 

регулювання на суспільний розвиток, економічні цикли і зростання, соціальні процеси. 
Визначено концептуальні засади формування та розвитку інституційної архітектоніки 
податкового регулювання на сучасному етапі розвитку країни. Обґрунтовано напрями 
податкової політики як складової фінансово-економічної політики в умовах інституційних 
перетворень економіки. 

Працю призначено для фахівців і наукових працівників, викладачів, студентів 
закладів вищої освіти у галузі фінансів. 
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