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ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ

ФІСКАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДТРИМКИ 
ВИРОБНИКІВ: СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА

Проаналізовано наукові підходи до визначення поняття фіскального механізму під-
тримки виробників та розкрито теоретичні засади його структуризації. Доведено, що 
комбінування різних елементів зазначеного механізму на практиці здійснюється залеж-
но від цілей державної політики на певному етапі її реалізації. Запропоновано засоби 
фіскального механізму підтримки виробників поділяти на дві групи: які забезпечують 
функціонування усього механізму та його інструментарію і які об’єднують та забез-
печують використання певних груп інструментів.

Ключові слова: економічний механізм, фінансовий механізм, фіскальний механізм, 
фіскальний механізм підтримки виробників, фіскальні інструменти.
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Фискальный механизм поддержки производителей: сущность и структура
Проанализированы научные подходы к определению понятия фискального меха-

низма поддержки производителей и раскрыты теоретические основы его структу-
ризации. Доказано, что комбинирование разных элементов указанного механизма на 
практике осуществляется в зависимости от целей государственной политики на 
определенном этапе ее реализации. Предложено средства фискального механизма 
поддержки производителей подразделять на две группы: обеспечивающие функциони-
рование всего механизма и его инструментария; объединяющие и обеспечивающие ис-
пользование определённых групп инструментов.
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Mykhaylo VATAGOVYCH
Fiscal mechanism for producer support: essence and structure
Introduction. In economic practice, fiscal instruments of producer support and production 

are widely used, and their modernization is continuous. The use of each of these tools is not 
a separate process, occurs in a particular environment, with the implementation of a set of in-
terrelated and consistent actions. Consequently, there is a fiscal mechanism for the support of 
producers, which in the financial theory has found only a partial reflection.

Purpose. The purpose of the article is to formulate its own approach to the definition of the 
nature and structuring of the fiscal mechanism of producer support.
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JEL Classіfіcatіon: Н19, Н20, Н39, Н50.

Results. The fiscal mechanism for producer support is a set of fiscal, tax and tax forms, 
tools and instruments through which the state can exert a stimulating effect on the activities of 
economic entities of its jurisdiction. All means of fiscal support for producers can be divided 
into two groups: ensuring the functioning of the whole mechanism and its tools (planning and 
forecasting in the fiscal sector, fiscal norms, norms and standards); combining and ensuring 
the use of certain groups of instruments (budget expenditures (includes and ensures the use 
of such instruments: budget financing of state participation in capital; budget financing of public 
procurement; budget subsidies and subsidies; the establishment of fiscal administrative rules 
and sanctions for their violation), taxation (includes and ensures the use of such instruments: 
the establishment of reduced rates of taxation and their change; the establishment of tax priv-
ileges and preferential tax subsystems; the introduction of tax holidays, the establishment of 
fiscal rules and sanctions for their violation), state loans (includes and provides the use of such 
instruments: state-owned preferential loans, state loan guarantees, the establishment of fiscal 
rules and sanctions for their violation).

Conclusions. The fiscal mechanism of producer support is a multilevel system character-
ized by hierarchy and the existence of links between internal elements and the external envi-
ronment. In addition, it is a management system, the functioning of which plays a significant role 
subjective factor. Therefore, an important task of financial theory is not only its research as a 
given, but also the design and modernization of the elemental composition, the justification for 
improving the functioning and use in the interests of the development of individual producers, 
industries and types of economic activity, society as a whole.

Keywords: economic mechanism, financial mechanism, fiscal mechanism, fiscal mecha-
nism of producer support, fiscal instruments.

Постановка проблеми. В економічній 
практиці широко застосовують фіскальні 
інструменти підтримки виробників і вироб-
ництва, а їх модернізація є безперервною. 
Застосування кожного з цих інструментів 
не є відокремленим процесом, оскільки 
відбувається у певному середовищі, з ви-
конанням сукупності взаємопов’язаних і по-
слідовних дій. Отже, можемо стверджувати 
про наявність фіскального механізму під-
тримки виробників, який у фінансовій тео-
рії знайшов лише часткове відображення. 
Зазначене свідчить про необхідність і акту-
альність теоретичного обґрунтування його 
сутності і структури.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Серед наукових досліджень питань 

фіскального механізму підтримки виробни-
ків слід виокремити виділити праці Г. Васи-
левської [7], В. Дем’янишина, О. Десятнюк, 
Т. Єфименко [14], О. Кириленко, А. Крисо-
ватого [7; 8], З. Лободіної [4], В. Мельника 
[5; 6; 9; 10], М. Мельника [5], Г. Мельничук, 
А. Соколовської [13], С. Юрія [11] та ін. Від-
даючи належне зазначеним теоретичним 
розробкам, варто зауважити, що перма-
нентна трансформація економічної систе-
ми і фіску зумовлюють потребу уточнення 
сутності та структури фіскального механіз-
му підтримки виробників.

Метою статті є формулювання автор-
ського підходу до визначення сутності і 
структуризації фіскального механізму під-
тримки виробників.
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Виклад основного матеріалу до-
слідження. Вважають, що етимологічно 
термін “механізм” був запозичений еконо-
мічною наукою із технічної сфери, де його 
застосовували для означення внутрішньої 
будови машин. В економіку він увійшов 
спочатку у сенсі господарського механіз-
му, який визначався як сукупність органі-
заційних структур, основних форм, мето-
дів господарювання, важелів управління 
народним господарством, правових норм 
та способів використання економічних за-
конів, розв’язання суперечностей економіч-
ної системи, реалізації відносин власності, 
а також розвитку людини і узгодження най-
важливіших типів інтересів [2].

Подальші дослідження і наукові уза-
гальнення мали своїм наслідком уточнення 
використання терміна “механізм” в економі-
ці, який почали застосовувати, характери-
зуючи: послідовність станів, процесів, що 
визначають економічне явище, дію на гос-
подарську систему; систему чи устрій, що 
визначають спосіб та порядок певного виду 
діяльності [1, с. 665].

У цьому сенсі він набуває значення еко-
номічного механізму. На теоретичному рів-
ні почали розрізняти економічний механізм 
макро- та мікрорівня. Перший стосувався 
економічних явищ та впливу на господар-
ську систему в цілому, другий – порядку 
провадження певного виду діяльності.

Ще на етапі первинної розробки госпо-
дарського механізму відбулося його струк-
турування за складовими частинами. Воно 
здійснювалося за низкою підходів, один з 
яких зосереджувався на конкретних управ-
лінських формах, специфічних напрямах 
управлінської діяльності стосовно госпо-
дарства. Саме у його лоні вирізняється фі-
нансовий механізм.

Фінансовий механізм – це “сукупність 
форм і методів, за допомогою яких забез-
печується здійснення широкої системи 

розподільних відносин, створення та вико-
ристання централізованих і децентралізо-
ваних фондів грошових коштів” [2, с. 402]. 
За підходом українських вчених-фінансис-
тів київської школи, функціональне при-
значення фінансового механізму полягає у 
реалізації завдань фінансової політики. У 
цьому контексті вони пропонують визнача-
ти його як “сукупність фінансових методів і 
форм, інструментів і важелів впливу на со-
ціально-економічний розвиток суспільства” 
[3, с. 46]. Складові цього механізму виріз-
няються за двома ознаками: 1) відношення 
до методів, важелів чи інструментів впливу;  
2) функціонування в різних сферах і ланках 
фінансових відносин. За першою ознакою 
серед елементів фінансового механізму 
слід вирізняти фінансове законодавство; 
управління фінансами; фінансові контроль,  
прогнозування та планування; фінансо-
ві показники, норми, нормативи, ліміти 
та резерви, а також фінансові стимули та 
санкції. За другою – фінансовий механізм 
підприємств, установ і організацій (з мож-
ливістю поглиблення розгляду його вну-
трішніх складових за видами підприємств, 
установ, організацій); механізм функціону-
вання державних фінансів (з можливістю 
поглибленого розгляду бюджетного меха-
нізму, податкового механізму, об’єднання 
їх залежно від завдань фінансової політи-
ки у фіскальний чи бюджетно-податковий 
механізм та ін.); механізм функціонування 
міжнародних фінансів; механізм функціону-
вання фінансового ринку; механізм функці-
онування фінансів домогосподарств; стра-
ховий механізм тощо.

Отже, якщо розглядати економічний ме-
ханізм (рис. 1) як систему, то однією з його 
підсистем другого рівня є фінансовий ме-
ханізм. У складі останнього, у підсистеми 
третього рівня, вирізняється механізм функ-
ціонування державних фінансів. Відповідно, 
фіскальний механізм у цій системі є підсис-
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темою четвертого рівня, а бюджетно-видат-
ковий і податковий – підсистемами п’ятого 
рівня. Висновок щодо ранжування четверто-
го та п’ятого рівня обґрунтовується тим, що 
слово “фіскальний” етимологічно в цьому 
випадку слід розглядати не у контексті сло-
восполучення “фіскальна функція податку”, 
а як похідне від терміна “фіск” – казна, що є 
його первинним значенням.

Слід зазначити, що частково схожої 
точки зору дотримуються й інші дослідни-
ки. Так, наприклад, З. Лободіна на одно-
му з рівнів (який у нас зазначений вище як 
п’ятий) також вирізняє 2 механізми – фор-
мування бюджетних коштів і використання 
бюджетних коштів. Однак вона трактує їх 
як дві складові підсистеми бюджетного ме-
ханізму соціально-економічного розвитку 
держави [4, с. 49].
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Рис. 1. Економічний механізм як система*
*Побудовано автором.
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Залежно від цілей і завдань політи-
ки, задля реалізації яких, як зазначало-
ся вище, і функціонує певний фінансовий 
механізм, можуть комбінуватися різні еле-
менти, наприклад, бюджетно-видаткового і 
податкового механізмів, утворюючи підсис-
теми шостого рівня – механізми підтримки 
виробників, населення тощо.

Отже, базуючись на визначеннях еко-
номічного і фінансового механізмів, можемо 
стверджувати, що фіскальний механізм є 
складовою частиною, підсистемою фінан-
сового механізму; і, водночас, сукупністю 
бюджетно-видаткових та податкових форм, 
засобів та інструментів формування і ви-
користання централізованих фондів грошо-
вих коштів з метою фінансування діяльнос-
ті держави і досягнення цілей її політики. У 
цьому контексті можна погодитися і з думкою 
В.М. Мельника, І.Г. Канцур та М.М. Мельни-
ка, які, поєднуючи тлумачення цього терміна 
з використанням процесного підходу, пропо-
нують під фіскальним механізмом розуміти 
“сукупність бюджетного та податкового ме-
ханізмів, що поєднує в собі розподільчі про-
цеси від сплати податків до використання 
фінансових ресурсів держави. … Фіскальний 
механізм включає систему взаємопов’язаних 
між собою інструментів, за допомогою яких 
визначаються оптимальні параметри форму-
вання фінансових ресурсів бюджетів різних 
рівнів та максимальна ефективність їх розмі-
щення й використання для забезпечення со-
ціально-економічного розвитку суспільства” 
[5, с. 16–17].

Залежно від спрямованості фінансо-
вої політики держави щодо конкретних 
суб’єктів, вирізняються фіскальні механіз-
ми їх підтримки (чи обмеження соціально 
небезпечної або небажаної діяльності) з 
боку суспільного союзу. Серед таких є фіс-
кальний механізм підтримки виробників (а 
точніше – підтримки їх суспільно значущої 
діяльності – виробництва). Останній є су-

купністю бюджетно-видаткових та подат-
кових форм, засобів та інструментів, за 
допомогою яких держава може справляти 
стимулюючий вплив на діяльність суб’єктів 
господарювання своєї юрисдикції. 

Структура, або конструкція, такого ме-
ханізму складається саме з певного набору 
зазначених форм, засобів та інструментів. 
Поєднання і взаємодія цих елементів, зу-
мовлює функціонування механізму, а ви-
значення їх кількісних параметрів задає 
напрям реалізації державної політики, ви-
значає силу і межі її впливу. 

У складі фіскального механізму під-
тримки виробників слід виокремити дві 
основних форми впливу держави на ді-
яльність господарюючих суб’єктів: прямого 
та опосередкованого (непрямого). Прямий 
вплив здійснюється через включення під-
тримки безпосередньо у мікроекономічну 
модель функціонування господарюючого 
суб’єкта, у процес його господарської ді-
яльності. Непрямий – через спрямоване 
коригування умов функціонування, вплив 
на ринкове середовище, мікроекономічну 
модель ринку.

Основними засобами справляння під-
тримуючого впливу (тобто способами, з 
допомогою яких справляється вплив) є 
прогнозування та планування у фіскальній 
сфері, бюджетні видатки, оподаткування, 
державні кредити; фіскальні нормативи, 
норми і стандарти.

Названі засоби передбачають викорис-
тання конкретних інструментів, за допомогою 
яких здійснюється фіскальна підтримка ви-
робників. Серед них у сучасних умовах слід 
виокремлювати: бюджетне фінансування 
участі держави у капіталі; бюджетне фінан-
сування державних закупівель; бюджетні 
дотації та субсидії; державне пільгове кре-
дитування; державне гарантування кредитів; 
встановлення знижених ставок оподатку-
вання та їх зміна; встановлення податкових 
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пільг та пільгових підсистем оподаткування, 
запровадження податкових канікул; встанов-
лення фіскально-адміністративних правил та 
санкцій за їх порушення (рис. 2).

Участь держави у капіталі підпри-
ємств, як і державне господарювання в ці-
лому, часто піддається сумніву. Ще з кінця 
ХІХ століття у працях відомих фінансистів 
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Рис. 2. Структура фіскального механізму підтримки виробників*
*Побудовано автором.



ISSN 1818-5754 Світ фінансів 1 (58)/ 2019 69

ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ

знаходимо висновки про низьку ефектив-
ність державного підприємництва. Однак 
до сьогодні суспільний союз є активним 
учасником різних господарських товариств. 
Вважається, що така участь обумовлена 
і об’єктивними причинами, виходячи не 
тільки із соціальних завдань держави. Як 
правило, при утворенні господарських то-
вариств не завжди йдеться про першочер-
говість отримання прибутку. Перш за все, 
ставляться задачі ефективної реалізації 
державних функцій ринковими методами. 

Однак, фінансуючи свою участь у капі-
талі, держава підтримує виробників як пря-
мо, так і опосередковано. Пряма підтримка 
полягає у фінансовому вливанні і капітало-
вкладеннях щодо того суб’єкта, який безпо-
середньо організований за участю держави 
як співвласника, акціонера. Непряма – це 
створення (через діяльність цього суб’єкта) 
інфраструктурних та соціальних об’єктів, 
які використовують інші бізнесові структу-
ри. Такі об’єкти, як правило, або взагалі не 
з’явилися б без державної участі в капіталі, 
на основі лише приватних інвестицій, або 
користування ними було б менш доступним 
і більш затратним для усіх учасників ринку.

При цьому слід враховувати, що фі-
нансування участі в капіталі здійснюється 
з урахуванням низки обмежень з боку дер-
жавного законодавства. Насамперед, вони 
продиктовані специфічною мотивацією дер-
жавної участі, заснованої, як зазначалося 
вище, не завжди на прибутковості. Ефек-
тивність капіталовкладень держави у та-
кому випадку визначається не стільки при-
бутковістю, скільки досягненням визначеної 
суспільно значущої мети. Відмінність інтере- 
сів та мотивів держави впливає на правове 
регулювання її участі, правовий статус таких 
товариств тощо, і передбачає наявність низ-
ки специфічних норм, якими регламентуєть-
ся їх діяльність і діяльність представників 
держави в їхніх управлінських структурах. 

Також значні відбитки на правове регламен-
тування накладають особливості бюджетно-
го законодавства, адже джерелом фінансу-
вання участі в капіталі є державний бюджет 
або бюджети регіонів чи муніципалітетів.

Тим не менше, така специфіка, що виті-
кає із національного законодавства кожної 
держави і має різні місцеві особливості, не 
заперечує використання у сучасних умовах 
названого інструменту фіскальної підтрим-
ки виробників.

Державні закупівлі мають дуальну при-
роду: по-перше – це спосіб задоволення 
потреб держави у продукції, роботах і по-
слугах, необхідних для вирішення соці-
альних та економічних проблем країни, 
підтримання обороноздатності та безпеки, 
створення резервів, забезпечення функ-
ціонування установ; по-друге – це інстру-
мент підтримки виробництва і виробників. 
Державне замовлення дає можливість ви-
робникам забезпечити певні обсяги заван-
таження своїх потужностей і стає для них 
джерелом стабільного надходження фінан-
сових ресурсів у вигляді виручки від реалі-
зації продукції, робіт і послуг. Залежно від 
цілей і пріоритетів державної політики, дер-
жавні замовлення в різних співвідношеннях 
передбачають закупівлю зброї, військової 
техніки, продовольства, товарів для забез-
печення діяльності державних установ, по-
слуг з будівництва об’єктів (як оборонного, 
так і цивільного призначення), перевезення 
вантажів та людей, послуг зв’язку, послуг 
інформаційного характеру тощо. Їх при-
дбання здійснюється за бюджетні кошти 
шляхом бюджетного фінансування.

Одним із найбільш дискусійних за 
сучасних умов інструментів фіскальної 
підтримки виробників є бюджетні дотації 
та субсидії. Він застосовується досить 
широко, однак за деякими напрямами 
обмежений навіть на міжнародному рівні 
(включаючи СОТ).
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Під бюджетними дотаціями у цьому ви-
падку слід розуміти суми грошових коштів, 
які надає держава з бюджетів різних рівнів 
збитковим підприємствам на покриття їхніх 
збитків. Найчастіше це застосовується у 
тому випадку, коли держава обмежує ціни 
на соціально значущі товари, а суми пере-
вищення витрат над виручкою компенсує 
виробникам. Але не виключені також мож-
ливості застосування дотацій з метою про-
тидії і недопущення банкрутства важливих 
для країни системоутворюючих суб’єктів 
господарювання, їх об’єднань та цілих галу-
зей. Основними характеристиками дотацій 
є умови їх надання: безоплатність, безпово-
ротність та відсутність визначених напрямів 
і обмежень використання отримувачем.

Бюджетні субсидії сучасною еконо-
мічною теорією у європейському просторі 
трактуються по-різному. Найчастіше під 
цим поняттям розуміють грошову допомогу, 
виплачувану виробникам з бюджетів різних 
рівнів та державних цільових фондів (а ін-
коли і з бюджетних та позабюджетних фон-
дів інших держав). На відміну від дотацій, ці 
виплати є цільовими.

Однак, за багатьма теоретичними роз-
робками до складу субсидій включають не 
лише виплати з бюджету, і й інші види фінан-
сової та нефінансової підтримки, які дають 
можливість виробникам отримати додаткові 
прибутки поза своїми ринковими операція-
ми (зокрема, податкові пільги, кредитуван-
ня державою або за участю держави з ви-
користанням пільгових процентних ставок, 
пільгове державне (або за участю держави) 
страхування). У такому випадку розрізняють 
прямі (у формі бюджетних виплат) та непрямі 
(у формі податкових пільг, пільгових кредитів 
та пільгового страхування) субсидії.

Застосування прямих субсидій вважа-
ється одночасно як потужним та необхідним 
інструментом підтримки національних ви-
робників, так і небезпечним засобом впливу 

на ринкові відносини. Їх небезпека полягає 
у можливості спотворення структури ви-
робництва та протидії вільному переливан-
ню капіталів. У зв’язку з цим окремі прямі 
субсидії є забороненими на міжнародному 
рівні (наприклад, субсидії експортерам на 
покриття різниці між витратами і доходами, 
що підлягають виплаті за наслідками екс-
портної операції, недозволені СОТ). 

Відповідно до призначення розрізняють 
також субсидії імпортні, експортні, специфіч-
ні та інвестиційні. Імпортна субсидія може 
надаватися підприємствам-імпортерам для 
підтримки імпорту тих товарів і технологій, у 
ввезенні яких держава на даному етапі осо-
бливо зацікавлена через їх брак на внутріш-
ньому ринку та одночасно високу потребу в 
них з боку вітчизняних суб’єктів. Експортна 
субсидія призначається для стимулюван-
ня експорту (про існування деяких заборон 
щодо цього на міжнародному рівні вже йшло-
ся вище). Специфічна субсидія надається 
обмеженому колу виробників чи експортерів, 
інколи певній галузі, з метою розвитку імпор-
тозаміщення або стимулювання експорту. 
Інвестиційна субсидія може надаватися для 
стимулювання капіталовкладень у конкретні 
види перспективних основних засобів, впро-
вадження яких у виробничі процеси відпові-
дає стратегічним цілям державної політики 
на даному етапі, однак запит з боку ринку є 
поки-що недостатнім (у тому числі через до-
роге високотехнологічне обладнання для на-
ціональних підприємств).

Державне пільгове кредитування ви-
робників також широко використовувалося 
багатьма країнами, особливо у ХХ столітті. 
Історія демонструє різні варіанти його за-
стосування: надання з бюджету безвідсо-
ткових кредитів або кредитів за процентни-
ми ставками, нижчими ринкових; надання 
з бюджету кредитів із зобов’язанням пози-
чальника щодо неповного, часткового по-
вернення; компенсація з бюджету банкам 
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частини відсоткової ставки (до ринкового 
рівня) за кредитами, виданими на пільго-
вих умовах певним категоріям виробників; 
компенсація з бюджету банкам повністю 
відсоткових ставок та частини тіла креди-
тів, виданих певним категоріям виробників; 
повна компенсація з бюджету банкам (з на-
ступним списанням) кредитів, отриманих 
певними категоріями виробників.

Крім цього, широкого застосування на-
було державне гарантування кредитів, ви-
даних національним виробникам вітчизня-
ними і зарубіжними фінансово-кредитними 
установами. У ході такого гарантування дер-
жава стає стороною, яка приймає на себе 
можливі ризики неповернення чи неповного 
повернення коштів, несплати відсотків.

Застосування цих інструментів фіс-
кальної підтримки виробників стало мож-
ливим на основі динамічного розвитку 
державного кредиту як системи суспільних 
відносин, у яких держава почала виступати 
не лише позичальником коштів у юридич-
них та фізичних осіб, а і їхнім кредитором.

Значна частина авторів, як уже зазна-
чалося, відносить ці інструменти до складу 
прихованого (непрямого) субсидіювання 
або навіть дотування. Ми не схильні по-
годжуватися з цією точкою зору, хоч вона 
і відповідає певною мірою європейським 
правилам, що застосовуються в економіч-
ній практиці. Справа в тому, що, на відміну 
від субсидій і дотацій, кредитні відносини 
характеризуються поворотністю отриманих 
коштів. У зв’язку з цим, віднесення назва-
них інструментів до різновидів субсидій чи 
дотацій може бути виправданим і обґрунто-
ваним лише у тих випадках, коли держава 
повністю списує виробникам кредити і від-
сотки за ними, компенсуючи заборгованість 
перед фінансово-кредитними установами. 
Однак, слід зазначити, що таких випадків 
було небагато у фінансовій історії (хоч вони 
мали місце, зокрема, і в Україні у 90-х ро-

ках ХХ століття щодо сільськогосподар-
ських виробників). Це – скоріше винятки, 
ніж правила фіскальної підтримки, які ще 
іноді називають одноразовими та напівано-
мальними рішеннями. Тому підстави відне-
сення державного пільгового кредитування 
та державного гарантування за кредитами 
до складу різновидів субсидій і дотацій не 
можуть вважатися достатніми з точки зору 
фінансової теорії.

Розповсюдженим у світовому масштабі 
є застосування такого інструменту фіскаль-
ної підтримки виробників, як встановлення 
знижених ставок оподаткування та їх зміна 
залежно від поточної ситуації в економіці. 
Зокрема, В.М. Мельник зазначає: “Зміна 
шкали оподаткування є одним із найпотуж-
ніших важелів податкового стимулювання 
(обмеження) активності легального сектору 
економіки” [6, с. 35]. Встановлюючи знижені 
податкові ставки для певних груп виробни-
ків чи галузей, держава вилучає з їхнього 
приватного обороту менші суми коштів на 
суспільні потреби. В результаті такої еконо-
мії на сплаті податків, виробник має мож-
ливість залишати у своєму розпорядженні 
більшу частину прибутків, ніж за стандарт-
них умов, які потім може використати з ін-
вестиційною метою чи на фінансування 
поповнення обігових коштів. Щоправда, зе-
кономлені кошти розподіляються між двома 
видами фондів: накопичувальних і спожив-
чих. Проблемою є непрогнозованість про-
порцій такого розподілу, а відтак, неперед-
бачуваність обсягів стимулюючого ефекту 
щодо зростання виробництва у конкретних 
галузях національного господарства.

Аналогічним чином діють і податкові 
пільги та пільгові підсистеми оподаткуван-
ня. У складі механізму фіскальної підтрим-
ки виробників варто виокремлювати такі 
види податкових пільг, як пришвидшена 
амортизація; інвестиційні податкові знижки 
та податкові кредити; податкові знижки та 
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податкові кредити на науково-дослідні та 
дослідно-конструкторські роботи; звільнен-
ня від оподаткування окремими податками 
певних категорій виробників та видів дохо-
дів від виробництва і реалізації деяких груп 
чи окремих найменувань товарів і послуг.

На окрему увагу у цьому контексті за-
слуговують так звані пільгові підсистеми 
оподаткування. Їх, як правило, запроваджу-
ють для підтримки суб’єктів господарюван-
ня з обмеженими масштабами діяльності 
(мікробізнес та малий бізнес). Зокрема, в 
Україні щодо таких суб’єктів діє спрощена 
система оподаткування, обліку та звітності, 
яка базується на використанні єдиного по-
датку. Проблема застосування цих підсис-
тем полягає у можливості використання їх 
у схемах податкової мінімізації та ухилен-
ня від сплати податків великого бізнесу. Як 
засоби протидії таким тенденціям можуть 
використовуватися тимчасовість запрова-
дження таких підсистем та введення об-
межень на роботу з певними покупцями і 
замовниками (зокрема, представниками 
великого бізнесу). Більшість держав ви-
користовує такий інструмент фіскальної 
підтримки лише стосовно суб’єктів, які 
надають окремі види послуг населенню. 
В Україні, щоправда, ситуація дещо інша: 
спрощена система оподаткування, обліку 
та звітності функціонує вже 20 років, окремі 
обмеження щодо використання її можли-
востей великим бізнесом у схемах мініміза-
ції та ухилення від сплати податків почали 
досить несміливо запроваджувати лише 
останні 5 років, а дієвий контроль за діяль-
ністю платників єдиного податку практично 
відсутній через одночасне спрощення не 
лише оподаткування, а й обліку. Однак на-
явність національних особливостей та не-
вдалого досвіду окремих країн не запере-
чує можливостей успішного використання 
цього елементу механізму фіскальної під-
тримки виробників. З приводу застосуван-

ня податкових пільг і пільгових підсистем, 
А.І. Крисоватий та Г.В. Василевська зверта-
ють увагу на тривалий період безсистемно-
го та необґрунтованого їх надання в Україні 
[7, с. 95]. Але вони також наголошують, що 
саме призначення преференційного опо-
даткування має на меті сприяння довго-
строковому економічному зростанню і соці-
альному розвитку [7, с. 70]. Питання лише в 
оптимальності його використання.

Водночас слід звернути увагу, що вико-
ристання податкових пільг має відбувати-
ся, з одного боку, з огляду на їх “фіскаль-
ну безпечність” (мінімізацію можливостей 
“проїдання”) [8, с. 101], а з іншого – із враху-
ванням сумісності з конкуренцією. Правила 
сумісності з конкуренцією дотримується, 
зокрема, ЄС і з 2022 року воно стосувати-
меться і України згідно із зобов’язаннями 
щодо асоціації. У ЄС непоодинокими є фак-
ти визнання надмірності, вибірковості та 
невиправданості податкових пільг, які при-
звели до стягнення з компаній усієї суми 
отриманої вигоди на користь держав-чле-
нів. Антимонопольний комітет України та-
кож має відповідні права, хоча ще не було 
прикладів їх застосування. 

Запровадження податкових канікул є, 
як правило, одноразовим, тимчасовим, але 
дієвим способом підтримки національних 
виробників на етапі виходу з кризи. Метою 
їх використання державами є формування 
фінансово-економічних умов для наступ-
ного підйому господарської активності. 
Вони дають змогу акумулювати кошти для 
утворення інвестиційних фондів суб’єктів 
господарювання. Країни, що потерпали від 
затяжних криз, які супроводжувалися по-
слабленням державного впливу і контролю 
та тінізацією економіки, як правило, пара-
лельно з податковими канікулами проголо-
шують податкові амністії задля виведення 
економічних оборотів і доходів бізнесу та 
населення з тіні. Податкова амністія не 
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може вважатися інструментом фіскальної 
підтримки виробників, однак вона посилює 
стимулюючий вплив держави щодо наро-
щування обсягів легальної економіки.

Переходячи до характеристики остан-
нього із визначених вище інструментів у 
складі механізму фіскальної підтримки 
виробників, зазначимо, що встановлен-
ня фіскально-адміністративних правил та 
санкцій за їх порушення на перший погляд 
не є знаряддям сприяння суб’єктам госпо-
дарювання, а засобом досягнення інтере- 
сів держави. Однак, оскільки йдеться про 
легальних і законослухняних виробників, то 
важливо у цьому контексті врахувати думку 
В.М. Мельника та О.Д. Борзенкової щодо 
ролі фіскально-адміністративних правил 
у забезпеченні їх діяльності та регулюван-
ні сприятливого середовища її здійснення. 
Зокрема, вчені зазначають, що “адміністру-
вання податку здатне посилювати або, на-
впаки, послаблювати ефекти справляння 
(у тому числі стимулюючі – авт.)” [9, с. 118]. 
Говорячи про один із аспектів впливу на під-
приємства контрольно-перевірочної роботи 
як складової адміністрування податків, вони 
зазначають: “Обґрунтовано донараховую-
чи податкові зобов’язання порушникам по-
даткового законодавства і застосовуючи 
штрафні санкції, державні органи сприяють 
встановленню атмосфери справедливості 
та поверненню недобросовісних платників 
до загальних умов конкурування (адже, ухи-
ляючись від сплати податку, вони отриму-
вали додаткові джерела самофінансування 
і, таким чином, перебували у виграшному 
становищі порівняно з іншими суб’єктами 
ринку). У цьому виявляється позитивний ре-
гулюючий ефект” [9, с. 124]. Тобто, для за-
конослухняних виробників фіскально-адмі- 
ністративні правила та встановлені за їх 
порушення санкції не є засобом негатив-
ного впливу з боку держави. За відсутності 
порушень та, відповідно, фінансової відпо-

відальності (з вилученням частини коштів), 
вони дають можливість очікувати відлаго-
дження зовнішнього конкурентного середо- 
вища, обмеження несприятливих ситуацій, 
чим непрямо справляють підтримуючу дію. 
Об’єктивна можливість цього зумовлюється 
тим, що “фіскальні служби, застосовуючи 
сучасні методи роботи, можуть проникати 
в усі сфери господарської діяльності плат-
ників” [10, с. 68]. Однак норми цих правил 
та їхня дія, обсяги, умови і параметри за-
стосування відповідальності є дуже чуттє-
вою, делікатною та дискусійною справою: 
“…при будь-яких, навіть з першого погляду 
незначних недоречностях одночасно уне-
можливлюється функціонування механізмів 
і акумулювання грошових коштів держави, і 
регулювання соціально-економічних проце-
сів” [10, с. 32]. Тому їх встановлення потре-
бує попереднього аналітичного, прогнозного 
та планового опрацювання. 

Власне увесь інструментарій фіскаль-
ного механізму підтримки виробників так чи 
інакше тісно пов’язаний із прогнозуванням 
та плануванням у фіскальній сфері. У ході 
діяльності з планування і прогнозування 
визначаються обсяги фінансових ресурсів, 
які будуть прямо виділені чи надані непря-
мими методами з боку суспільного союзу 
на підтримку суб’єктів господарювання. 
Крім того, прогнозуються ефекти від за-
стосування інструментів підтримки та здій-
снюється порівняльний аналіз вигод і втрат 
суспільства, визначається послідовність 
дій із впровадження необхідних заходів. 
Тому, як і для будь-якого фінансового ме-
ханізму, планування і прогнозування є ви-
хідною складовою фіскального механізму 
підтримки виробників, що дає змогу роз-
робити послідовність і визначити обсяги 
застосування усіх інших його структурних 
елементів, передбачити можливість виник-
нення тимчасових несприятливих ситуацій 
та нівелювати їх негативні ефекти. Воно 
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дає змогу розробити норми, нормативи і 
стандарти для фіскальної сфери, необхідні 
для функціонування фіскальної системи в 
цілому та інструментарію фіскального ме-
ханізму підтримки виробників зокрема. 

Висновки. На основі вищевикладено-
го, усі засоби фіскального механізму під-
тримки виробників можна поділити на дві 
групи:
– ті, що забезпечують функціонування 

усього механізму та його інструментарію 
(планування і прогнозування у фіскаль-
ній сфері; фіскальні норми, нормативи і 
стандарти);

– ті, які об’єднують та забезпечують вико-
ристання певних груп інструментів: 

1) (бюджетні видатки (включають та за-
безпечують використання таких ін-
струментів: бюджетне фінансування 
участі держави у капіталі; бюджетне 
фінансування державних закупівель; 
бюджетні дотації та субсидії; встанов-
лення фіскально-адміністративних 
правил та санкцій за їх порушення);

2) оподаткування (забезпечує викорис-
тання таких інструментів: встановлен-
ня знижених ставок оподаткування та 
їх зміна; встановлення податкових 
пільг та пільгових підсистем оподат-
кування, запровадження податкових 
канікул; встановлення фіскально-ад-
міністративних правил та санкцій за 
їх порушення);

3) державні кредити (забезпечує вико-
ристання таких інструментів: держав-
не пільгове кредитування; державне 
гарантування кредитів; встановлення 
фіскально-адміністративних правил 
та санкцій за їх порушення).

Таким чином, фіскальний механізм під-
тримки виробників є багаторівневою систе-
мою, для якої характерна ієрархічність та 
наявність зв’язків між внутрішніми елемен-
тами і зовнішнім середовищем. Крім того, 

це – управлінська система, у функціонуван-
ні якої помітну роль відіграє суб’єктивний 
чинник. Тому важливим завданням фінан-
сової теорії є не лише його дослідження як 
даності, а й конструювання та модернізація 
елементного складу, обґрунтування на-
прямів покращання функціонування і ви-
користання в інтересах розвитку окремих 
виробників, галузей і видів господарської 
діяльності, суспільства в цілому. 
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