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Шапошников К. С., Крилов Д. В., Якушко І. В. Теоретичні аспекти визначення сутності фіскальних інструментів
Головною метою цієї статті є дослідження наявних наукових концепцій розгляду сутності категорії «фіскальний інструмент» та обґрунтуван-
ня сутності цієї дефініції. Зазначено, що постає актуальне питання поглиблення сформованих і розробки нових положень у сфері функціонування 
фіскальної системи, пошуку оптимальної моделі розвитку такої системи. Таким чином, існує потреба в реалізації нових досліджень у зазначеній 
сфері для поглиблення теоретичних аспектів функціонування фіскальної системи, включаючи необхідність обґрунтування змісту окремих на-
укових категорій і конкретизації вже існуючих. У статті розглянуто сутність категорії «економічний інструмент», проведено аналіз існуючих 
концепцій дослідження цієї дефініції. Встановлено, що цей вид інструментів є невід’ємною складовою всього механізму державного регулювання 
національної економіки, стимулювання розвитку окремих галузей господарства, управління державною власністю. Це дозволило продовжити 
далі вивчати роль різних видів економічних інструментів у забезпеченні ефективного функціонування національної економіки, зокрема фіскаль-
них. Також установлено, що в переважній більшості випадків, використовуючи категорію «фіскальний інструмент», науковці часто ототож-
нюють її з дефініцією «податковий інструмент». У значній кількості робіт при розгляді похідних наукових понять від слова «фіскальний» також 
недостатньо уваги приділяється саме конкретизації змісту фіскальних інструментів. Таким чином, у статті запропоновано розглядати зміст 
категорії «фіскальний інструмент» таким чином: фіскальний інструмент – засіб, який використовується для акумулювання фінансових ресурсів 
економічних суб’єктів з метою формування доходів державного бюджету.
Ключові слова: фіскальний інструмент, фіскальна політика, податковий інструмент, фіскальна система, податкова система.
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The main aim of this article is to research the existing scientific concepts for considering the essence of the category of «fiscal instrument» and substantiate 
the essence of this definition. It is noted that there is an urgent issue of deepening the provisions formed and also developing further provisions in the field of 
functioning of the fiscal system, searching for the optimal model when developing such a system. Thus, there is a need for the implementation of new researches 
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Розвиток фіскальної системи є важливим за-
вданням забезпечення реалізації заходів фор-
мування сприятливих умов для розвитку на-

ціональної економіки. Саме за допомогою викорис-
тання значного спектра різних методів, інструментів 
і важелів у цій сфері органи державної влади мають 
здатність здійснювати значний вплив на різні еконо-
мічні процеси, забезпечувати розвиток окремих сфер 
і галузей національного господарства, підтримувати 
функціонування різних видів економічних суб’єктів. 
Проте наявність широкого спектра можливостей 
зумовлює і необхідність пошуку ефективних і при-
йнятних для суспільства моделей, перш за все, опо-
даткування. Це зумовлює необхідність постійного 
проведення відповідних досліджень у сфері функціо-
нування фіскальної та податкових систем, у т. ч. ана-

лізу впливу впровадження окремих податків і зборів 
на розвиток господарських відносин у країні.

З іншого боку, важливість формування якісної 
та ефективно чинної фіскальної системи зумовлю-
ється тим, що в межах такої системи здійснюється 
акумулювання коштів до державного та місцевих 
бюджетів. Це, своєю чергою, вимагає від органів дер-
жавної влади пошуку збалансованої моделі оподатку-
вання, яка б, передусім, дозволяла акумулювати необ-
хідні ресурси для здійснення державою своїх функцій 
і сприяла б економічному розвитку країни, забезпе-
ченню її конкурентоспроможності. Окреслене акту-
алізує питання поглиблення сформованих і розробки 
нових положень у сфері функціонування фіскальної 
системи, пошуку оптимальної моделі розвитку такої 
системи. Таким чином, існує потреба в реалізації но-
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вих досліджень у зазначеній сфері для поглиблення 
теоретичних аспектів функціонування фіскальної 
системи, включаючи необхідність обґрунтування 
змісту окремих наукових категорій і конкретизації 
вже існуючих. Відповідно, у межах цієї статті прове-
демо аналіз економічної природи дефініції «фіскаль-
ний інструмент». 

Питання функціонування фіскальних систем, 
особливостей їх трансформації та розвитку нині до-
сліджуються в наукових роботах багатьох науковців, 
а саме: М. Вавріна, Г. Василевської, А. Вдовиченко,  
І. Канцур, Ю. Касперович, Н. Рудика, Н. Синюткої,  
М. Слатвінської, М. Фільо, І. Хлєбнікової та ін. 

Дослідження теоретичних положень вивчення 
сутності та особливостей використання фіскальних 
інструментів для забезпечення підвищення ефектив-
ності функціонування податкових систем здійсню-
ється в наукових роботах таких учених: О. Абакумен-
ко, Л. Амбрик, Л. Баранник, Н. Гончаренко, І. Грицюк, 
В. Даценко, Р. Доля та ін.

Попри численні наукові дослідження у сфері 
функціонування фіскальних систем, значний рівень 
трансформаційних змін, що відбуваються в цій сфері, 
постійно існує потреба в уточненні й обґрунтуванні 
теоретичних аспектів розвитку зазначеної системи. 
На сьогодні сутність категорії «фіскальний інстру-
мент» досліджена недостатньо, не конкретизовані 
змістовні ознаки цієї дефініції. 

Метою статті є дослідження наявних наукових 
концепцій розгляду сутності категорії «фіскальний 
інструмент» і обґрунтування сутності цієї дефініції. 

Проведення конкретизації сутності катего-
рії «фіскальний інструмент» розпочнемо з 
розгляду природи економічних інструмен-

тів, особливостей їх використання. Цілком логічно 
стверджувати, що фіскальні інструменти являють со-
бою лише окрему частину економічних інструментів 
і надають органам державної влади реальні можли-
вості для здійснення впливу на поведінку економіч-
них суб’єктів. 

Аналізуючи наукові роботи, у яких ученими при-
діляється значна увага обґрунтуванню сутності еко-
номічних інструментів, можна зробити висновок, що 
існує певне єдине бачення змісту таких інструментів. 
Науковці загалом підтримують позицію, що окресле-
ні інструменти є сукупністю певних заходів, які до-
зволяють впливати на функціонування економічних 
суб’єктів, змінювати їхню економічну поведінку та 
формувати умови для подальшого розвитку. Викорис-
тання таких інструментів є невід’ємною складовою 
формування економічної політики держави. Доречно 
зауважують О. Заклекта та О. Шиманська, що «для 
реалізації цілей економічної політики використову-
ється певний інструментарій, тобто комплекс важелів 
регулювання, через використання яких держава праг-
не досягти поставлених цілей. Процес вибору інстру-

ментів як засобів досягнення цілей є найважливішим 
етапом у процесі реалізації економічної політики, 
оскільки кожен інструмент може виявляти себе нео-
днозначно за різних економічних умов, тому доволі 
важливо знати, яким має бути інструмент економічної 
політики, коли і як його застосовувати» [5, c. 27]. 

У словнику А. Н. Сухарєва надається таке визна-
чення сутності дефініції «економічний інструмент» 
– «економічна категорія, свідомо, цілеспрямовано ви-
користовувана в інтересах суб’єктів господарювання 
та держави. Може чинити на суспільне виробництво 
кількісний і якісний вплив» [8]. Таким чином, еко-
номічні інструменти є невід’ємною складовою всьо-
го механізму державного регулювання національної 
економіки, стимулювання розвитку окремих галузей 
господарства, управління державною власністю тощо. 

Дослідження сутності, особливостей викорис-
тання економічних інструментів є непростим у реалі-
ях постійних трансформацій економіки країн, зміни 
екзогенних чинників, що визначають їхні специфічні 
риси розвитку. Проте такі інструменти нині є єдиним 
шляхом забезпечення втручання держави в господар-
ські процеси, які відбуваються в суспільстві, з метою 
забезпечення ефективного розвитку всіх економіч-
них суб’єктів. 

Як уже зазначалося, фіскальні інструменти є 
невід’ємною складовою системи економічних 
інструментів, оскільки дозволяють регулюва-

ти економічні, фінансові процеси в державі за допо-
могою насамперед податків, їхніх розмірів, особли-
востей формування бази оподаткування тощо. 

Розглянемо сутність фіскальних інструментів 
детальніше. Наведемо декілька концептуальних під-
ходів до визначення змісту таких інструментів, що на 
сьогодні представлені в науковій літературі. Напри-
клад, І. Канцур, розглядаючи сутність фіскального 
механізму, його інструменти та принципи дії, заува-
жує, що «реалізація фіскального механізму забезпе-
чується завдяки системі інструментів, які регулюють 
соціально-економічний розвиток суспільства, мінімі-
зуючи порушення в процесі розподілу та перерозпо-
ділу національного доходу… як інструменти фіскаль-
ного механізму розглядаємо певні засоби, які засто-
совуються державою для виконання своїх функцій, 
тобто це конкретні способи впливу на процес форму-
вання ресурсів бюджету, їх розміщення та ефективне 
використання» [6, c. 123–124]. 

Своєю чергою, Л. Б. Баранник і В. В. Даценко, 
розглядаючи особливості використання фіскальних 
інструментів стимулювання інноваційно-інвести-
ційної діяльності підприємств, зауважують, що «в 
арсеналі державних фіскальних інструментів чільне 
місце посідають податкові важелі. Зазвичай, це по-
датки, податкові пільги, податкові режими. Вважає-
мо, що до них можна віднести й податкову культуру 
суспільства» [2, c. 31]. Таким чином, автори під час 
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реалізації свого дослідження більшу увагу приділя-
ють потенціалу використання передусім податкових 
інструментів для стимулювання інноваційного роз-
витку націо нальної економіки. Однак, на наше пере-
конання, у процесі реалізації державної інноваційної 
політики також важливо використовувати й інші 
види фіскальних інструментів, які в поєднанні дають 
змогу отримати кращий результат. 

Н. І. Гончаренко, Р. М. Доля, Д. В. Сурін ствер-
джують, що «фіскальний інструментарій є ключо-
вим елементом системи регулювання економічно-
го розвитку розвинених ринкових відносин, а тому 
дослідження інструментів оподаткування є однією  
з важливих складових сучасних наукових досліджень, 
які створюють основу для прийняття тактичних і 
стратегічних рішень у галузі державного регулювання 
макро- та мікроекономічного розвитку та зовнішньо-
економічної політики» [3, c. 91]. У своєму дослідженні, 
яке стосувалося пізнання особливостей використан-
ня фіскальних інструментів для забезпечення макрое-
кономічного розвитку держави, автори основну увагу 
також приділяють податковим інструментам, зазна-
чаючи, що «серед засобів фіскальної політики осно-
вним, найбільш універсальним та дієвим фінансовим 
інструментом виступають податки. Це пояснюється 
тим, що на відміну від решти інструментів вони носять 
практично всеосяжний характер – зачіпають майже 
усіх юридичних осіб та практично все дієздатне насе-
лення» [3, c. 91]. Саме окреслений підхід до розгляду 
сутності фіскальних інструментів, які розглядаються 
виключно через пізнання теоретичних і прикладних 
аспектів реалізації саме податкової політики, значно 
ускладнює розуміння змісту таких інструментів та ви-
значення особливостей їх використання. 

І. В. Грицюк констатує, що «фіскальні інстру-
менти забезпечують встановлення макроекономічної 
рівноваги, збалансованості економіки та прямо впли-
вають на реальні об’єми національного виробництва, 
зайнятість, інфляцію … за допомогою фіскальних 
інструментів держава може ефективно регулюва-
ти доходи і видатки бюджету, стимулювати чи об-
межувати підприємницьку активність, впливати на 
інфляцію і безробіття» [4, c. 146]. Поділяємо думку 
автора, що при розгляді фіскальних інструментів, їх-
ньої сутності, функцій необхідно чітко розуміти, що 
ототожнювати фіскальні та податкові інструменти 
у процесі дослідження фіскального стимулювання 
економічного розвитку не варто, оскільки потенціал 
таких інструментів до впливу на господарські про-
цеси в країні є більшим порівняно з використанням 
виключно податкових інструментів. У цьому контек-
сті доцільно зауважує Л. П. Амбрик, що «у арсеналі 
держави фіскальний інструментарій включає такий 
набір фіскальних інструментів: податкові інстру-
менти; державні видатки; міжбюджетні та соціальні 
трансферти; боргові інструменти (державні й місцеві 
(муніципальні) запозичення)» [1, c. 26]. Отже, цілком 
погоджуємося, що «фіскальні інструменти є базови-

ми в забезпеченні держави необхідними грошови-
ми коштами для виконання своїх функцій. Тобто за 
допомогою фіскальних інструментів держава може 
ефективно регулювати доходи і видатки бюджету, 
стимулювати чи обмежувати підприємницьку актив-
ність, впливати на інфляцію і безробіття» [4, c. 147]. 

Таким чином, результати аналізу наукових 
праць, у межах яких проводиться досліджен-
ня сутності фіскальних інструментів, їх видів, 

особливостей використання дозволяють зробити 
такі висновки. По-перше, у наукових роботах досить 
часто ототожнюють такі категорії, як «податкові ін-
струменти», «фіскальні інструменти», що ускладнює 
сам процес визначення змісту фіскальних інструмен-
тів, пошуку відмінностей їх від інструментів податко-
вої політики. 

По-друге, складність розуміння сутності кате-
горії «фіскальний інструмент» також полягає в тому, 
що в науковій літературі вченими використовується 
досить широкий спектр взаємопов’язаних категорій, 
зміст яких досить часто не розкривається. До таких 
дефініцій можна віднести: «фіскальне стимулюван-
ня», «фіскальний механізм», «фіскальне регулюван-
ня», «фіскальне навантаження» «фіскальна політи-
ка», «фіскальний простір», «інструменти фіскальної 
політики», «фіскальне забезпечення» тощо. Цілком 
логічно, що всі економічні категорії відображають 
окремі організаційно-економічні процеси, які безпо-
середньо пов’язані з використанням різних видів фіс-
кальних інструментів. 

По-третє, категорія «фіскальні інструменти» 
за своєю природою відображає досить складну сис-
тему управлінських відносин, які виникають у проце-
сі реалізації значного спектра економічних процесів 
(економічне регулювання, економічне управління, 
економічне забезпечення, економічне стимулювання 
і т. ін.). Саме це й зумовлює і складну систему самих 
фіскальних інструментів, які використовуються для 
реалізації відповідного впливу на господарську ді-
яльність економічних суб’єктів. Така ситуація зумов-
лює складність проведення системних досліджень  
у цій сфері з описом особливостей використання 
різних типів таких інструментів. Саме тому науковці 
часто у своїх працях розглядають лише окремі види 
окреслених інструментів, потенціал їх використання 
для розвитку окремих галузей, сфер національного 
господарства. При такому підході проводити аналіз 
сутності категорії «фіскальні інструменти» значна 
кількість науковців не вважає за доцільне. Проте в 
самих наукових роботах назва окресленої категорії 
використовується часто. 

Отже, враховуючи результати контент-аналізу 
наукових підходів до розгляду сутності фіскальних ін-
струментів, наукові праці вчених, у яких фрагментар-
но розглядаються питання фіскального регулювання 
розвитку національної економіки, визначимо автор-
ський підхід до трактування цієї дефініції (рис. 1). 
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ВИСНОВКИ
Таким чином, у статті проведено дослідження 

сутності категорії «фіскальний інструмент». Вагома 
увага була приділена вивченню сформованих концеп-
туальних підходів до розгляду змісту цієї категорії.  
У результаті проведення цього дослідження встанов-
лено, що питанням пізнання природи окресленої ка-
тегорії нині приділено небагато наукових робіт. У пе-
реважній більшості випадків категорію «фіскальний 
інструмент» науковці ототожнюють з дефініцією «по-
датковий інструмент». У значній кількості робіт при 
розгляді похідних наукових понять від слова «фіс-
кальний» («фіскальне стимулювання», «фіскальний 
механізм», «фіскальне регулювання», «фіскальне на-
вантаження» «фіскальна політика», «фіскальний про-
стір», «інструменти фіскальної політики», «фіскальне 
забезпечення») також недостатньо уваги приділяєть-
ся саме конкретизації змісту фіскальних інструмен-
тів, хоча такі інструменти є невід’ємною складовою 
функціонування фіскального механізму та дозволя-
ють органам державної влади впливати на еконо-
мічних суб’єктів з метою, насамперед, забезпечення 
можливості виконання державою власних функцій. 

Отже, запропоновано розглядати зміст катего-
рії «фіскальний інструмент» таким чином: фіскаль-
ний інструмент – засіб, який використовується 
для акумулювання фінансових ресурсів економічних 
суб’єктів з метою формування доходів державного 
бюджету.                     
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Рис. 1. Сутність категорії «фіскальний інструмент»
Джерело: складено на основі [7; 9–12].
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