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Колупаєва І. В. підхід до тлумачення важелів регуляторної політики
Метою статті є науково-теоретичне обґрунтування сутності важелів та узагальнення існуючих класифікацій важелів регуляторної політи-
ки. Усебічно проаналізовано поняття «важіль» у різних контекстах, у працях як зарубіжних, так і вітчизняних науковців. Представлене власне 
бачення поняття «важіль». Виділено основні особливості важелів регуляторної політики, а саме: використання важелів базується на чинному 
законодавстві; важелі спрямовані на певний процес, об’єкт тощо; важелі застосовуються безпосередньо органами державної влади. Проаналі-
зовано класифікацію важелів регуляторної політики, детально представлено різні думки вітчизняних науковців щодо класифікації фіскальних і 
бюджетних важелів. Визначено, що податкові важелі регуляторної політики мають найбільш поширену класифікацію. Узагальнено класифікації 
важелів і доповнено їх фіскальними, бюджетними та соціальними.

Ключові слова: важелі, інструменти, класифікація важелів, фіскальні важелі, бюджетно-податкові важелі.
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Колупаева И. В. Подходы к толкованию рычагов регуляторной  

политики
Целью статьи является научно-теоретическое обоснование сущ-
ности рычагов и обобщение существующих классификаций рычагов 
регуляторной политики. Всесторонне проанализировано понятие 
«рычаг» в разных контекстах, в работах как зарубежных, так и 
оте чественных ученых. Представлено собственное видение поня-
тия «рычаг». Выделены основные особенности рычагов регулятор-
ной политики, а именно: использование рычагов базируется на дей-
ствующем законодательстве; рычаги направлены на определенный 
процесс, объект; рычаги применяются непосредственно органами 
государственной власти. Проанализированы классификации рычагов 
регуляторной политики, подробно представлены различные мнения 
отечественных ученых относительно классификации фискальных и 
бюджетных рычагов. Определено, что налоговые рычаги регулятор-
ной политики имеют наиболее распространенную классификацию. 
Обобщены классификации рычагов и дополнены фискальными, бюд-
жетными и социальными.
Ключевые слова: регуляторы, инструменты, классификация регуля-
торов, фискальные регуляторы, бюджетно-налоговые регуляторы.
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policy instruments. The concept of «instrument» was fully analyzed in differ-
ent contexts, in the works of both foreign and domestic scholars. The author's 
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У сучасних умовах економічного розвитку, який ха-
рактеризується девальвацією національної гро-
шової одиниці, зниженням платоспроможності 

населення, зменшенням обсягів доходів підприємців, 
актуалізується регулююча функція держави. Державне 
регулювання економіки може здійснюватися за допо-
могою певних інструментів-важелів. Від правильного 
обрання того чи іншого важеля, поєднання важелів у 
комплексі буде залежати ефективність регуляторної по-
літики держави, яка направлена на розвиток економіки. 
Тому виявлення сутності важелів та характеристика їх 
видів набуває актуальності.

Дослідженням сутності важелів регуляторної по-
літики держави та їх видам присвячено доробки таких 
вчених, як: Лобунець Т. В. [5], яка аналізує сутність та 
класифікацію важелів регуляторної політики у сфері ін-
вестиційної діяльності, Полюга В. О. [14], який дослі-
джує важелі туристичної сфери; Тищенко О. М. і Голяко - 
ва К. В. [9], Рубан Н. І. та Чуницька І. І. [15], які аналізують 
класифікацію бюджетно-податкових важелів; Іванов Ю. Б., 
Крисоватий А. І., Кізима А. Я., Карпова В. В. [16], які об-
ґрунтовують сутність та класифікацію податкових інстру-
ментів регуляторної політики та інших.

Однак залишається питання щодо визначення 
єдиного загальноприйнятого підходу до сутності важе-
лів та їх класифікації. 

Метою статті є науково-теоретичне обґрунтуван-
ня сутності важелів та узагальнення існуючих класифі-
кацій важелів регуляторної політики. Мета дослідження 
досягається засобом вирішення завдань:
 уточнення поняття «важіль» через призму ре-

гуляторної функції держави;
 обґрунтування класифікації важелів з ураху-

ванням сфери їх застосування, методів їх впли-
ву, призначення.

Для уточнення поняття «важіль» необхідно про-
аналізувати існуючі погляди науковців. Аналіз наукових 
джерел показав, що існує дві точки зору щодо застосу-
вання терміна «важіль»: деякі науковці визначають його 
як «важіль», а інші – як «інструменти».

Аналіз визначень, представлених у тлумачних слов-
никах, показав таке. У тлумачному словнику української 
мови [1, с. 277] і Великому тлумачному словнику сучасної 
української мови [2, c. 84] «важіль – це засіб, яким можна 
активізувати діяльність кого-, чого-небудь».

Великий тлумачний словник сучасної української 
мови (укладач О. Єрошенко) визначає важіль як «засіб, 
яким можна надати дії, сприяти розвитку чого-небудь 
або пожвавити, підсилити діяльність кого-, чого-не будь» 
[3, c. 58].

Проаналізувавши дані тлумачення, можна сказати, 
що існує певна обмеженість у визначенні поняття «ва-
жіль», адже не всі аспекти, які характеризують важелі 
регуляторної політики, розглянуті авторами.

У стислому економічному словнику за редакці-
єю за Азріліяна О. М. находимо: «Регуляторы – это 
экономические рычаги, косвенно воздействующие че-
рез механизмы интересов на участников экономических 
процессов, хозяйствующих субъектов» [4, c. 737]. Дане 
визначення є більш повним. 

У цілому, ці словники дають подібні визначення, 
які відображають етимологію поняття «важіль», проте 
дане визначення необхідно уточнити, а саме: важелі ви-
користовуються органами державного регулювання на 
основі нормативно-правової бази.

Аналіз сутності важелів за словниками показав, 
що більш доцільним є використання поняття 
«важіль», ніж поняття «інструменти». У словни-

ках наводяться приклади суто фінансових інструментів 
ринку цінних паперів. Якщо мова йде про ставки подат-
ків, систему оподаткування тощо, то використовується 
поняття «важіль». 

Лобунець Т. В. визначає важелі «як інструмен-
ти, засоби і прийоми впливу на економічні процеси та 
об’єкти, які сприяють їх розвитку в заданому напрямі; 
інструменти і засоби впливу на економічні процеси» 
[5, с. 6]. У даному визначенні стверджується, що важе-
лі сприяють розвитку економічних процесів у заданому 
напрямі, проте з практичної точки зору не завжди при-
водять до позитивного впливу, які припускають при 
плануванні, адже вплив суб’єктивних факторів може 
призвести до протилежного результату (тенізації еконо-
міки, зменшення надходжень до бюджету тощо)

У дослідженні важелів регуляторної політики Ло-
бунець Т. В. зазначає, що «регулятори – це органи, які 
в межах своїх повноважень за допомогою важелів здій-
снюють вплив на економічні явища і процеси з метою 
отримання певного соціально-економічного ефекту» [5, 
с. 6]. Підтримуємо думку дослідника щодо даного ви-
значення. Очевидно, що важелі регуляторної політики 
можуть бути застосовані саме органами в межах своїх 
повноважень (регуляторами).

Користін О. Є. розуміє під важелями «засіб ре-
гулювання температури для економічної системи» [6].  
У даному визначенні розкривається регулюючий вплив 
важелів на економічні процеси, проте не враховано якіс-
ну мету використання податкових важелів, а саме – роз-
виток економіки у цілому.

На думку Латиніна М. А., «важелі мають підтриму-
вати економічну систему в належному стані» [7]. Сутність 
важелів, які пропонують Користін О. Є. та Латинін М. А., 
схожі, адже актуалізують регулюючу складову, що є важ-
ливим з точки зору природної сутності важелів. Проте 
дані характеристики не є повними і мають бути уточнені.

Шарікова О. В. розуміє важелі «як засіб впливу дер-
жави на податкову поведінку суб’єктів господарювання і 
населення шляхом зміни елементів податків, що формує 
фіскальні стимули, які спонукають платників обирати 
офіційне інституційне середовище, і сприяє скороченню 
масштабів тіньової економіки» [8, с. 7]. Шарікова О. В. до-
тримується терміна «інструменти». У дослідженні автор 
розглянула важелі у дещо вузькому розумінні, а саме – 
як засоби детінізації економіки. 

Тищенко О. М. і Голякова К. В., аналізуючи терміни 
«важіль» та «інструменти», зазначають, «що спільною 
рисою в них є те, що ці бюджетно-податкові важелі ви-
користовуються для досягнення певної мети та є шир-
шими за поняття «інструменти» [9, с. 25]. «Бюджетно-
податкові важелі – це сукупність заходів бюджетно-
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податкової політики, які спрямовані на стримування, 
вирівнювання або стимулювання окремих напрямів 
соціально-економічного розвитку країни із застосуван-
ням певного набору інструментів» [9, с. 25]. 

У монографії «Фіскальні важелі регулювання еко-
номіки» за загальною редакцією Солдатенко О. 
В. фіскальні важелі визначено «як систему еконо-

мічних та організаційних заходів оперативного втручан-
ня в хід регулювання податкових зобов’язань, зокрема 
особлива увага приділяється економічним методам» [10,  
с. 10]. Очевидно, що важелі є складовою системи дер-
жавного регулювання економіки. Автори підкреслюють, 
що «фіскальні важелі економіки базуються на чинній 
законодавчій базі держави» [10, с. 8]. Підтримуємо цю 
думку, адже важливою складовою важелів державного 
регулювання є нормативно-правове забезпечення.

Колектив авторів навчального посібника «Подат-
кова політика: теорія, методологія, інструментарій» (за 
ред. Іванова Ю. Б.) визначає інструменти податкового 
регулювання як «сукупність норм податкового законо-
давства, які забезпечують вплив держави на господар-
ську поведінку платника податків через його економічні 
інтереси для досягнення певного економічного, соціаль-
ного чи іншого корисного результату» [11, с. 227]. Важ-
ливим, на нашу думку, є те, що автори акцентували увагу 

у визначенні важелів на складові «досягнення результа-
ту» та «правове забезпечення інструментів податкового 
регулювання». У дослідженні науковці зробили акцент 
тільки на податкових важелях.

Податковим важелям також приділено увагу в 
дослідженні Білоус І. В. [12, с. 128], яка ототожнює ва-
желі з інструментами та визначає важелі як сукупність 
засобів,що здійснюють непрямий вплив на процеси со-
ціального та економічного розвитку в державі. Мамон-
това І. В. [13] у дослідженні аналізує вплив непрямих 
важелів та відносить до них: нормативно-правове регу-
лювання (стабільність законодавства, взаємоузгодже-
ність законодавчих актів між собою тощо) та податкове 
регулювання. На нашу думку, спірним є питання тіль-
ки непрямого впливу важелів, адже, якщо розглядати, 
наприклад, пільгове оподаткування, то існує поняття 
втрат бюджету через надання пільгових ставок окре-
мим категоріям платників податків. Використання тако-
го інструменту, як податкові пільги, може призвести до 
втрат бюджету, що є прямим впливом на зменшення до-
хідної частини бюджету. Позиція Мамонтової І. В. [13] 
та Білоус І. В. [12] щодо врахування непрямого впливу 
важелів заслуговує уваги, ії необхідно врахувати під час 
уточнення сутності терміна.

Узагальнимо в табл. 1 результати аналізу тлума-
чень поняття «важіль».

таблиця 1

тлумачення поняття «важелі» науковцями

Автор / Джерело Визначення примітки

1 2 3

Тлумачний словник української 
мови [1, с. 277], 
Великий тлумачний словник 
сучасної української мови  
[2, c. 84]

Важіль – засіб, яким можна активізувати 
діяльність кого-, чого-небудь

Використовується поняття «важіль»; тлу-
мачення поняття є дещо обмеженим і не 
враховує усіх ознак важелів.

Великий тлумачний словник 
сучасної української мови  
[3, c. 58]

Важіль – засіб, яким можна надати дії, сприя-
ти розвитку чого-небудь або пожвавити, 
підсилити діяльність кого-, чого-небудь

Краткий экономический сло-
вар / Под ред. А. Н. Азрилияна 
[4, c. 737]

Регуляторы – экономические рычаги, косвен-
но воздействующие через механизмы интере-
сов на участников экономических процессов, 
хозяйствующих субъектов

Лобунець Т. В. [5, с. 6]

Важелі – це інструменти, засоби і прийоми 
впливу на економічні процеси та об’єкти, які 
сприяють їх розвитку в заданому напрямі; 
інструменти і засоби впливу на економічні 
процеси

Автори стверджують, що важелі сприяють 
розвитку економічних процесів у зада-
ному напрямі; на нашу думку, на практиці 
буває навпаки. Необхідно уточнити, що 
застосування важелів має певну мету, 
направленість

Тищенко О. М. і Голякова К. В. 
[8, с. 25]

Важелі (бюджетно-податкові) – це сукупність 
заходів бюджетно-податко вої політики, які 
спрямовані на стримування, вирівнювання 
або стимулювання окремих напрямів 
соціально-економічного розвитку країни із 
застосуванням певного набору інструментів

Автори стверджують, що важелі більш 
широке поняття, ніж інструменти; 
інструменти і важелі мають спільну мету

Користін О. Є. [6] Важелі – засіб регулювання температури для 
економічної системи

Актуалізується регулюючий вплив 
важелів, але тлумачення терміну дещо 
стисле. 

Латинін М. А. [7] Важелі мають підтримувати економічну систе-
му в належному стані

Актуалізується регулюючий вплив важе-
лів, але тлумачення є дещо обмеженим
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Проведений аналіз тлумачень поняття «важіль» 
дає змогу виділити основні властивості, які характери-
зують важелі, а саме:

1) використання важелів регуляторної політи-
ки має базуватися на чинному законодавстві держави, 
адже через норми податкового, бюджетного та іншого 
законодавства відбувається регулювання економічних 
процесів у суспільстві; 

2) важелі регуляторної політики мають бути на-
правлені на конкретний об’єкт, процес для досягнення 
певного результату (економічного, соціального та іншо-
го); отже, важелі мають бути ціленаправленими;

3) застосовуються важелі безпосередньо органами 
державної влади (регуляторами – за Лобунець Т. В. [5]). 

Враховуючи вищевикладені визначення та власну 
позицію автора, доцільним буде дати власне ви-
значення важелям регуляторної політики.
Отже, на нашу думку, важелі (інструменти) ре-

гуляторної політики – це засоби і прийоми прямого 
та непрямого впливу державних органів на економічні 
процеси та об’єкти через призму нормативно-правового 
поля, які спрямовані на розвиток економічної, соціаль-
ної та інших сфер суспільства.

Для більш глибинного розуміння впливу важелів 
регуляторної політики на економічні, соціальні та ін ші 
процеси в суспільстві необхідно проаналізувати нау-
ково-теоретичні напрацювання щодо їх різновиду, що 
дозволить узагальнити класифікаційні ознаки та склад 
інструментів.

Аналіз існуючих класифікацій важелів регулятор-
ної політики показав, що одні науковці розглядають 

класифікацію важелів регуляторної політики для кон-
кретної галузі (Лобунець Т. В. [5], Полюга В. О. [14]), 
деякі пропонують класифікацію бюджетно-податкових 
важелів (Тищенко О. М. і Голякова К. В. [9], Рубан Н. І. 
та Чуницька І. І. [15], Мамонтова І. В. [13]), а інші пропо-
нують класифікацію податкових важелів (Іванов Ю. Б., 
Крисоватий А. І., Кізима А. Я., Карпов В. В. [16], Шарі-
кова О. В. [8]).

Узагальнені дані щодо класифікації важелів регу-
ляторної політики науковцями наведено в табл. 2.

У своєму дослідженні Лобунець Т. В. [5, с. 8] про-
аналізувала важелі регулювання інвестиційної діяль-
ності. Ця класифікація важелів регуляторної політики 
держави, на наш погляд, є дещо стислою і більше влас-
тива до регулювання інвестиційних процесів, що і було 
досліджено автором. Якщо брати до уваги регуляторну 
політику держави у цілому, то класифікація важелів по-
требує доповнення та уточнення такими важелями, як 
адміністративні, нормативно-правові тощо.

Полюга В. О. [14, с. 8 – 9] проаналізував важелі 
регуляторної політики в туристичній діяльності. Дана 
класифікація важелів регуляторної політики охоплює 
всі сторони відносин, які є в туристичній галузі. Під-
тримуємо думку автора щодо виділення нормативно-
правовових важелів поля в окрему групу важелів ре-
гуляторної політики. Автор не виділяє в окрему групу 
важелі бюджетні, а пропонує їх розглядати у групі по-
даткових і фінансово-кредитних важелів. Вважаємо, що 
дані важелі варто виокремити, адже вони характеризу-
ють окрему ланку фінансової системи. Щодо виділен-
ня групи соціально-психологічних важелів, то, на наш 

1 2 3

Шарікова О. В. [8, с. 7]

Податкові інструменти детінізації економіки як 
засіб впливу держави на податкову пове дінку 
суб’єктів господарювання і населення шляхом 
зміни елементів податків, що формує фіскальні 
стимули, які спонукають платників обирати 
офіційне інституційне середовище, і сприяє 
скороченню масштабів тіньової економіки

Автор використовує поняття 
«інструменти»; у визначенні мова йде 
тільки про податкові важелі

Солдатенко О. В. [10, с. 8, 10]

Важелі (фіскальні) – система економічних 
та організаційних заходів оперативного 
втручання в хід регулювання податко-
вих зо бов’язань, зокрема особлива увага 
приділяється економічним методам; важелі 
регулювання економіки базуються на чинній 
законодавчій базі держави

Автори актуалізують нормативно-правову 
складову важелів

Іванов Ю. Б. [11, с. 227]

Інструментами податкового регулювання 
пропонується розуміти сукупність норм пода-
ткового законодавства, які забезпечу ють вплив 
держави на господарську пове дінку платника 
податків через його економічні інтереси 
для досягнення певного економічного, 
соціального чи іншого корисного результату

Автори використовують поняття 
«інструменти»; актуалізують нормативно-
правову складову важелів і нормативно-
правове регулювання 

Білоус І. В. [12]
Важелі (інструменти) – сукупність засобів,  які 
здійснюють непрямий вплив на процеси соці-
ального та економічного розвитку в державі

Автор зазначає непрямий вплив важелів, 
проте має місце і пряме впливання 

Мамонтова І. В. [13] Авторське визначення відсутнє Автор акцентує увагу на прямих і непря-
мих важелях бюджетно-податкової сфери

Закінчення табл. 1
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погляд, дана група більше характерна для туристичної 
діяльності. Враховуючи те, що інформаційно-довідкова 
діяльність є важливою складовою під час інформуван-

ня суб’єктів господарювання про регуляторну політику 
держави через різноманітні засоби інформації, пропо-
нуємо назвати дану групу соціальними важелями.

таблиця 2

Класифікація важелів регуляторної політики

Важелі 
регуляторної 

політики
Автор / Джерело

Види або критерій 
класифікації 

важелів
Види або підвиди важелів

1 2 3 4

Ва
же

лі
 р

е-
гу

лю
ва

нн
я 

ін
ве

ст
иц

ій
но

ї 
ді

ял
ьн

ос
ті 

(у
 

ці
ло

му
)

Лобунець Т. В.  
[5, с. 8]

За методом впливу 
на інвестиційний 
процес

– Важелі прямого впливу (адміністративні);  
– важелі непрямого впливу: економічні (бюд жет но-податкові та 
фінансово-монетарні) та нееко но мічні

За рівнем впливу 
на інвестиційний 
процес

– Макрорівневі;  
– мезорівневі;  
– макрорівневі

Ва
же

лі
 р

ег
ул

ю
ва

нн
я 

ту
ри

ст
ич

но
ї д

ія
ль

но
ст

і (
у 

ці
ло

му
)

Полюга В. О.  
[14, с. 8 – 9]

Державно-
адміністративні 
важелі

– Стратегічне планування, підтримка зовнішньо економічної 
діяльності;  
– наукові дослідження ринку рекреаційно-туристич них послуг;  
– охорона рекреаційних ресурсів;  
– гарантування захисту та безпеки туристів;  
– контроль за якістю послуг;  
– кадрове забезпечення

Нормативно-
правові важелі

– Організація і правова регламентація туристичної діяльності;  
– створення сприятливого нормативно-право вого поля

Фінансово-кредитні 
важелі 

– Запровадження системи мікрокредитування;  
– пільгове кредитування;  
– державне субсидіювання;  
– лізинг

Податкові важелі

– Оптимізація кількості і величини податків;  
– бюджетне фінансування програм розвитку рекреації і туризму;  
– надання податкових пільг для вирішення проблем 
соціального туризму 

Соціально-психоло-
гічні важелі

– Маркетингова та рекламна діяльність;  
– інформаційно-довідкова діяльність;  
– розробка іміджевої туристичної стратегії

Бю
дж

ет
но

-п
од

ат
ко

ві
 в

аж
ел

і

Тищенко О. М. і 
Голякова К. В.  
[9, с. 27]

Стримуючі 
– Бюджетний дефіцит;  
– надмірне податкове навантаження;  
– незначний рівень місцевого оподаткування тощо

Вирівнюючі 

– Дотація вирівнювання;  
– інші дотації;  
– субвенції;  
– субсидії

Стимулюючі – Податкові пільги;  
– зменшення ставок оподаткування тощо

Рубан Н. І.  
та Чуницька І. І.  
[15, с. 27],  
Солдатенко О. В.  
[10, с. 24 – 25]

Бюджетні важелі

Бюджетні видатки: бюджетний кредит; бюджетні інвестиції; 
субсидії субвенції, дотації; структура видатків
Бюджетний дефіцит: розмір дефіциту, спосіб фінансування 
дефіциту

Податкові важелі

Податкові ставки: податкове навантаження, інвестиційний пода-
тковий кредит, інвестиційна податкова знижка, зниження ставки 
оподаткування, зменшення величини об’єкта оподаткування
Податкові пільги: податкові канікули, звільнення від оподатку-
вання окремих операцій, звільнення від оподаткування окре-
мих платників податків
Альтернативні режими оподаткування: спрощена систе ма опо-
даткування, спеціальні вільні економічні зони
Зміни строків сплати податків: відстрочення платежу, розстро-
чення платежу
Податкові санкції: штрафи, пеня, відміна пільгового режиму 
оподаткування

Мамонтова І. В. 
[13] Прості важелі Об’єкт податку, ставка податку, строк і порядок сплати податку, 

база, податковий період
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1 2 3 4

Складні важелів

– Альтернативні системи оподаткування функціо нують за допо-
могою низки важелів:  
– податкові ставки, пільги;  
– спеціальні податкові режими (СЕЗ, технопарки, технополіси, 
концесії, спільні проекти)

Податкові 
важелі

Білоус І. В.  
[12, с. 129]

Податкові важелі  
системного впливу 

– Податкова система;  
– розмір ставки податків

Податкові важелі  
комплексного 
впливу

– Спеціальні режими оподаткування;  
– податковий кредит;  
– податкові пільги;  
– податкові канікули

Шарікова О. В.  
[8, с. 7]

Суб’єкт оподатку-
вання

– Податкова амністія;  
– пільгове оподаткування;  
– податкові канікули

Об’єкт оподатку-
вання Податкове вилучення, податковий кредит

Ставка податку
– Податкові знижки;  
– зміна податкової ставки;  
– прискорена амортизація

Іванов Ю. Б.,  
Крисоватий А. І.,  
Кізима А. Я.,  
Карпова В. В.  
[16, с. 230],  
Дубовик О. Ю.  
[17, с. 63]

Системні 
– Рівень оподаткування;  
– структура податкової системи;  
– застосування альтернативних систем оподаткування

Комплексні – Спеціальні податкові режими для певних груп платників;  
– спеціальні податкові режими за галузевою ознакою

Локальні

– Об’єкти оподаткування;  
– платники податків;  
– розмір ставки податку;  
– порядок обчислення податку;  
– податкові пільги 

Іванов Ю. Б.  
[11, с. 227]

За призначенням 
(напрямом впливу)

Стимулюючі (заохочувальні), компенсаційні (підтримуючі), 
дестимулюючі (стримуючі)

За характером цілей 
соціально-еконо-
мічного розвитку

Стратегічні та оперативні (тактичні)

За сферою впливу Економічні , соціальні, екологічні
За механізмом 
впливу Системні, комплексні, елементні (локальні)

Ільєнко Р. В.  
[18, с. 27]

Податкові пільги
Звільнення від сплати податків, зниження податко вої ставки, 
зниження бази оподаткування, відтерміну вання зобов’язання 
щодо сплати податку тощо

Спрощення 
податкового 
адміністрування

Податкова угода
Договірне зменшення податкового зобов’язання чи часу його 
сплати, розстрочка податкової заборгованості, звільнення від 
податкового зобов’язання

Податковий кредит 
(відшкодування)
Податковий вексель

Бречко О.  
[19, с. 64]

Система пільг 
Звільнення від податків; відстрочення або розстрочення 
платежів; використання пільгових ставок; податкові знижки та 
вилучення; податковий кредит; податкові канікули

Система санкцій Застосування податкових штрафів і пені; арешт активів і майна; 
примусове стягнення податкової заборгованості

Податкові стимули

Легалізація неоподаткованих доходів; міжнародні угоди щодо 
уникнення подвійного оподаткування; оптимізація податко-
вих ставок; списання та розстрочення податкового боргу;  
податкові канікули; альтернативні системи оподаткування

Закінчення табл. 2
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Але самі складові груп важелів, на нашу думку, 
можна доповнити. Наприклад, більш ґрунтовними є 
класифікації податкових важелів, яку пропонують Іва-
нов Ю. Б., Крисоватий А. І., Кізима А. Я., Карпова В. В., 
Тищенко О. М. [16; с. 230], Іванов Ю. Б. [11, с. 227], Бреч-
ко О. [19, с. 64].

Далі розглянемо авторів, які пропонують класифі-
кації бюджетно-податкових важелів. 

Так, Тищенко О. М. і Голякова К. В. [9, с. 27] про-
понують класифікувати бюджетно-податкові важелі за 
їх призначенням: стримуючі, вирівнюючі та стимулюючі. 
Автори ґрунтовно проаналізували важелі за кожним при-
значенням. Проте у класифікації не простежується роз-
межування податкової та бюджетної сфер. Водночас Ру-
бан Н. І. та Чуницька І. І. [15, с. 27] поділяють бюджетно-
податкові важелі на групи за сферою впливу: бюджетні 
та податкові, що необхідно під час оцінки ефективності 
використання важелів у бюджетній сфері, коли податко-
ві важелі відіграють більше фіскальну функцію. 

Класифікації податкових важелів та інструмен-
тів присвячено багато наукових доробок, адже 
роль та вагу податкових інструментів неможливо 

зменшити. 
Іванов Ю. Б., Крисоватий А. І., Кізима А. Я., Карпо - 

ва В. В. [16] важелі державного податкового регулювання 
поділяють на 3 групи: 1) системні; 2) комплексні; 3) ло-
кальні. Підтримуємо дану позицію, адже така класифікація 
прямо відображає методи впливу регуляторної політики. 
Дану класифікацію інструментів податкового регулюван-
ня підтримують й інші науковці [11, с. 230; 17, с. 63].

Колектив авторів навчального посібника «По-
даткова політика: теорія, методологія, інструментарій» 
(за загальною редакцією Іванова Ю. Б.) [11, с. 227] про-
понує декілька класифікацій інструментів податкового 
регулювання: за призначенням (напрямом впливу), за 
характером цілей соціально-економічного розвитку, за 
сферою та за механізмом впливу. Дана класифікація є 
найбільш повною.

Заслуговують також на увагу класифікації подат-
кових важелів таких науковців, як: Бречко О. [19, с. 64], 
Ільєнко Р. В. [18, с. 27]. Класифікації податкових важелів, 
які пропонують Білоус І. В. [12, с. 129] і Шарікова О. В. 
[8, с. 7], є дещо стислими і не враховують усього спектра 
важелів регуляторної політики або не відображають їх 
призначення.

Щодо власної думки з класифікації важелів регуля-
торної політики, то підтримуємо думку декількох авторів. 
Так, якщо мова йде про важелі регуляторної політики у 
цілому, то погоджуємося з класифікацією Полюги В. О. 
[14]: державно-адміністративні, нормативно-правові, 
фінан сово-кредитні, податкові, бюджетні (уточнено ав-
тором), соціальні (уточнено автором). 

Щодо розгорнутої класифікації фіскальних важе-
лів, які відіграють найбільшу роль серед інших важелів ре-
гуляторної політики, то підтримуємо класифікації авторів: 
Білоус І. В. [12, с. 129]; Іванов Ю. Б., Крисоватий А. І., Кізима 
А. Я., Карпова В. В. [16, 11, с. 230;]; Іванов Ю. Б. [11, с. 227]. 
Усі ці автори схиляються до думки щодо класифікації 
фіскальних важелів за механізмом їх впливу. Додамо, 

що основну класифікацію важелів доцільно доповнити 
і поділити фіскальні важелі на системні, комплексні та 
локальні.

ВИСНОВКИ
Таким чином, у статті всебічно проаналізовано 

поняття «важіль» у різних контекстах, висвітлених як у 
зарубіжних, так і у вітчизняних науковців. Представлене 
власне бачення поняття «важіль», під яким розуміємо за-
соби і прийоми прямого та непрямого впливу державних 
органів на економічні процеси та об’єкти через призму 
нормативно-правового поля, які направлені на розвиток 
економічної, соціальної та інших сфер суспільства.

У контексті вирішення поставленої задачі було 
узагальнено класифікацію, яку було доповнено такими 
ознаками: податкові важелі, бюджетні важелі, соціальні 
важелі. Додатково фіскальні важелі доцільно поділити 
на системні, комплексні, локальні.

У подальших наукових дослідженнях автором буде 
представлено власне бачення ефективності застосуван-
ня важелів регуляторної політики держави.                  
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