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Стаття присвячена аналізу проблем еволюції оподаткування та
вивченню поглядів науковців щодо трактування терміна "податок".
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ВСТУП
Сьогодні ми є свідками того, як сус
пільний простір з новою силою напов
нився інформацією про податки — одну
з найважливіших у системі фінансів
категорію. У світовому масштабі, як
зазначають фахівці Deloitte в звіті "Tax
responses to the global economic crisis.
International Tax", значна кількість
країн застосували та продовжують
вживати безпрецедентних заходів по
даткового регулювання економічного
розвитку. У вітчизняних наукових, пол
ітичних, професійних та бізнесових ко
лах точаться найгостріші суперечки
стосовно такого довгоочікуваного По
даткового кодексу України.
Не знаючи та не розуміючи історії,
ми не зможемо ефективно будувати та
прогнозувати майбутнє. Відтак, не вар
то забувати, що раціональна побудова
сучасної та майбутньої податкової си
стеми, подібно до всіх інших складових
ринкової економіки, є результатом
комбінації найкращих здобутків, отри
маних у різні періоди часу. Для досяг
нення успіху у цій важливій справі не
обхідно пам'ятати факти минулого, ро
зуміти історію оподаткування, постійно
досліджувати той надзвичайно науково
змістовний масив здобутків вітчизня
них та зарубіжних вчених економістів
минулого.
На сьогодні є розуміння, що важ
ливість оподаткування для суспільства
постійно збільшується, оскільки даний
інструмент отримання таких необхід
них в умовах бюджетних дефіцитів
фінансових ресурсів є одним із небага
тьох, який при раціональному викори
станні серйозно не заважає економіч
ному розвитку. Залежність держави,
кожного громадянина від оподаткуван
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ня простежується протягом декількох
тисячоліть, а відтак, будьякі дослід
ження, пов'язанні із цією галуззю фі
нансів, мають беззаперечну акту
альність.
АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ
Розгляду змісту податків, історії їх
виникнення та подальшої еволюції при
свяченні праці таких вчених як В. Ан
друщенко, О. Василик, В. Вишневський,
П. Гензель, С. Іловайський, П. Мель
ник, М. Мітіліно, А. Соколовська, В.
Федосов, І. Янжул та інших.
НЕВИРІШЕНІ РАНІШЕ ЧАСТИНИ
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Відмічаючи належний рівень досл
іджень історії оподаткування у зазна
чених авторів, зауважимо, що переваж
на більшість науковців розглядає роз
виток оподаткування протягом всього
періоду його існування, а це декілька
тисячоліть, існує значна кількість те
орій, економічних шкіл та поглядів, що
не дає змоги досягнути повноти науко
вого змісту піднятого питання. З огля
ду на зазначене, необхідним є дослід
ження окремої стадії генезису по
датків, а саме: їх походження і виник
нення. Еволюцію ж наукових поглядів
на сутність категорії "податок" розгля
немо з найдавніших часів і до сучас
ності, адже даний процес у економічній
думці є безперервним.
МЕТА СТАТТІ
Мета даної статті полягає у теоре
тичному дослідженні наукових по
глядів представників зарубіжної та
вітчизняної економічної думки на ви
никнення і сутність податкових фінан

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Вивчення податків надають мож
ливість уникати небажаних помилок,
ефективно використовувати цей фінан
совий інструмент, будуючи міцний фун
дамент, на якому розвивається держава.
Поряд з такими ринковими категоріями,
як ціноутворення, конкуренція, грошово
кредитна політика, вони є інструментом,
що підтримує життєдіяльність сус
пільства, надає поштовх його розвитку і
реалізації нових можливостей.
Дослідження еволюції податків є
важливою та надзвичайно об'ємною
складовою фінансової науки. Наведе
мо лише такий приклад: Е. Ребушка на
писав книгу "Оподаткування в Колоні
альній Америці" про історію раннього
американського оподаткування, яка
містить майже 1000 сторінок тексту.
Наукова думка виокремлює дві на
ступні теорії виникнення податків:
— стихійна (нераціональна), згідно
з якою податки формувалися та справ
лялися у вигляді данини та контрибуцій
на переможених у війнах та загарб
ницьких походах;
— раціональноправова теорія,
згідно з якою податки встановлювали
законодавчо, що випливає із їхньої
грунтовної розробки та аналізу, чис
ленних дебатів й переговорів між пред
ставниками різних видів та форм влади
за участю громадкості.
Ранні епохи розвитку людської ци
вілізації не знайомі із податками, їх вза
галі не існувало, адже суспільне життя
мало хаотичний характер, не було впо
рядкованим та керованим через відсут
ність державних утворень. Натуральне
господарство потребувало запланованих
чи негайних витрат лише в окремих ви
падках. Керівні функції скупчення
індивідів зводилися лише до локальної
організації взаємодії під час полювання
або примітивних військових дій.
Найбільш ранні відомі людству по
даткові записи, датовані приблизно 6 т.
р. до н.е., мали форму глиняних блок
нотів і були знайдені в стародавньому
містідержаві Lagash на території су
часної держави Ірак. Існують докази,
що в Стародавньому Єгипті податки ут
римувалися із зерна, рогатої худоби,
масла, пива і землі, а податкова ставка
становила 10 % від всього виробницт
ва. Деякі із небагатьох освічених людей
були податковими експертами і високо
цінувалися в державі. Досить часто,
коли король помирав, експерт був єди
ним, хто не був вбитий і похований з
ним. Були навіть могили і пам'ятники
для таких осіб в Єгипті й Сирії, які за
красою і величиною конкурували з ана
логічними королівськими [1, с. 3].
Як зазначає доктор філософії T.
Шерлеч, яка працює над Шумерським
проектом словника в Університеті Пен
сільванії США, свідченням древнього
походження оподаткування є Шу
мерський блокнот "Burden" із записа
ми про сплату податків, датований ще
приблизно 2500 р. до н.е.
Як бачимо, податки з'явилися та
були супутниками цивілізацій в Meсо
потамії та Єгипті. У цих деспотичних
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Таблиця 1. Еволюція поглядів на податки

Автор
Ксенофонт
Ф. Аквінський
Ф. Петрарка
Д. Карафа
Ж. Боден
С. Вобан
Ф. Кене
В. Мірабо
А.Сміт
Ж. Сей
Ж. Сімон де
Сісмонді

Період
Зміст погляду
Економічна думка античності
IV ст. до Визнає їх як один із видів державних доходів.
н.е.
Економічна думка середньовіччя
XIII ст. Якщо не вистачає домен, то правитель в
інтересах загального добробуту має право
звернутися до них.
XIV ст. Правитель може звертатися до них тільки в
крайніх випадках.
Меркантилісти
XV ст.
Розглядає їх як надзвичайне джерело доходів.
XVI ст. Не включає їх до державних доходів,
вважаючи, що до них потрібно звертатися у
виняткових випадках.
XVII ст. Мають бути зручними і пропорційними.
Фізіократи
XVIII ст. Якщо вони падають на фермера, то є
поганими.
XVIII ст. Попередня оплата за захист суспільства.
Політична економія
XVIII ст. Чотири класичних принципи оподаткування.
XIX ст. Найкращий із усіх податків – найменший.
XIX ст. Є жертвою, але і благом у разі, якщо
державні послуги приносять нам більше
насолоди, ніж скільки вона віднімає у нас.

Джерело: авторське дослідження світової економічної думки.

режимах королям було замало власних
ресурсів для того, щоб матеріально за
безпечити жерців, судів, армію, а тому
доводилося вдаватися до використан
ня податків.
Основними причинами, які форму
вали появу податків, став перехід від
натурального господарства до грошово
го, зародження і створення суспільного
інституту — держави, а головний пері
од формування перших податкових
зборів припадає якраз на період форму
вання високорозвинених цивілізацій із
постійно діючими арміями, які вимага
ли додаткових ресурсів, хоча в історії до
імператорського Риму відомі поодинокі
випадки, коли податки відміняли взагалі,
а державні витрати покривали військо
вими трофеями [2]. Про такі факти
свідчить і 586 рік від заснування Риму,
коли перемога ПавлаЕмілія над Пер
сеєм дозволила повернути громадянам
раніше зібрані державою податки [3].
Як джерело залучення ресурсів в
користування держави податки стають
із формуванням практичних функцій
останньої, а перша податкова реформа
була проведена ще імператором Риму
Октавіаном Августом.
Розвиток цивілізації призводить до
зростання особистого майна громадян,
їхня майнова рівність поступово зни
кає. Швидкими темпами розвивається
обмін продуктами праці, що дозволяє
накопичувати приватне багатство.
Зазначене створює фінансове підгрун
тя для застосування податків. Старі до
ходи монарха більше не є адекватними
його потребам, які зумовленні значним
розширенням владних повноважень, а
відтак, виникає потреба застосовувати
податки.
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На ранніх етапах розвитку податків
громадська думка чинить значний суп
ротив оподаткуванню, адже їх сплата
розцінюється як символ ганьби для по
чесного громадянина. Зокрема, римля
ни спочатку вважали, що тільки воро
ги, яких вони завоювали, мають спла
чувати такі податки [4, с. 4].
Широко відомі громадському зага
лу біблійні записи є беззаперечним до
казом досить раннього виникнення
оподаткування. Вже на той час розмір
податку (ставка) був чітко визначений
і становив десяту частину вирощеного
врожаю чи виробленого товару. Сам
Ісус Христос вважав за необхідність
сплачувати збори на користь держави
та не відмовлявся від цього, даючи по
даток на храм.
Як зазначає Н.П. Кучерявенко,
перші згадки про примітивну форму
оподаткування населення також нале
жить біблійним джерелам, де йшлося
про оподаткування у Віфлеємі — місці
народження Ісуса Христа. Стверджу
валося, що в Римській імперії всі гро
мадяни, прибуваючи на місце свого на
родження, мали сплачувати податок, а
тому Йосип зі своєю вагітною дружи
ною змушений був подорожувати із Га
лілеї у Віфлеєм [5, с. 152].
Отже, податок є генезисом, остан
ньою віхою розвитку таких понять, як
дарування, допомога, жертва, обов'я
зок, примушування. Як вдало відзначив
видатний український вчений, профе
сор Новоросійського університету С.
Іловайський, сучасні податки з'явились
досить недавно і не по помаху законо
давців, вони є продуктом історичної ро
боти [6, c. 149].
Таким чином, поява держави з її

функціями є однією із причин, яка зу
мовлює виникнення та розвиток цієї
фінансової категорії, а розвиток по
датків посилюється, набуває заверше
ності лише за умови існування розви
нених товарногрошових відносин, які
є основою більш ефективного їх залу
чення та використання. Саме податкові
фінанси дають змогу державі якісно та
вчасно виконувати всі заплановані й не
передбачувані заходи, спрямовані на
забезпечення функціонування суспіль
ства як єдиного соціальноекономічно
го утворення.
Авторське дослідження поглядів
представників економічної думки засв
ідчило, що саме поняття та розуміння
змісту оподаткування досить довгий пе
ріод часу мало суперечливе значення, а
з наукового погляду його розгляд як
фінансового інструменту є досить не
зрілим явищем, що демонструє табл. 1.
Ототожнюючи податки з "дозволе
ною формою крадіжки", як висловлю
вався відомий церковний діяч і філософ
Ф. Аквінський (1226—1274 рр.) [7, с.16],
вони свого часу були ціною за мирне
співіснування населення. "До них не
можна звертатися ні в якому разі", —
говорив Ж. Боден. На противагу йому
Монтеск'є стверджував: "…люди відда
ють частину свого майна, щоб бути
впевненими в іншій частині й постійно
користуватися нею" [8, с. 58, 77]. Навіть
на науковому рівні ця категорія розг
лядалася поряд із поняттям "пожерт
вування", а сам А. Сміт характеризував
їх деякою мірою з негативної точки
зору: "Всі податки при переході із рук
в руки власності всіх видів ведуть до
зменшення фонду, призначеного для
утримання продуктивної праці. Вони
дедалі більшою чи меншою мірою явля
ють собою невигідні податки, які
збільшують доходи государя … за ра
хунок народу" [9, с. 615].
Як бачимо, такі твердження та ро
зуміння грунтувалися на багаторічному
досвіді, який накопичувався з огляду на
двобічний характер змісту та призна
чення податку: "...з одного боку, подат
ки — додаткова, позаекономічна експ
луатація пригнічених класів населення,
з другого боку, податки є платою за
подальше розширення ринку внутріш
нього та зовнішнього, причому в бага
тьох випадках воно зв'язано з військо
вими витратами" [10, с. 18].
На першому етапі свого існування
розміри податків не мали юридично,
політично та економічно визначених
розмірів, сама техніка їх збирання іноді
визначалася значною жорстокістю, а
тому такі твердження та розуміння
грунтувалися на багаторічному досвіді,
який накопичувався з огляду на двобі
чний характер змісту та призначення
податку.
На жаль, на сьогодні досить важко
знайти древні письмові згадки, які дали
б змогу дослідити погляди того часу на
розуміння податку, адже фінансова
наука зародилась досить пізно — лише
в XV — XVI столітті. Зародження вчен
ня про податки, як вважає Й. Шумпе
тер, відбулося в XV ст. в італійських
містахреспубліках, зокрема у Фло
ренції, та вільних містах Німеччини
(Reichsstadte) [11, с. 200]. Ми змушенні
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
задовольнитися авторськими тракту
ваннями сутності категорії "податок"
періоду XVIII — XX століть.
Наукові погляди зарубіжних пред
ставників економічної думки на
сутність податку були такими:
— Ш. Монтескьє (XVIII ст.): це
"...частка майна, що виділяється кожним
індивідом на користь держави для того,
щоб під захистом останнього спокійно
користуватися рештою майна" [6, c. 146];
— Л. Косса (XIX ст.): це "...деяка про
порційна частина багатства приватних
осіб, що стягується державною владою
для задоволення тієї частини загально
корисних витрат, яка не покривається
державними доходами" [12, c. 55];
— Е. Селігман (XX ст.): це "...при
мусові збори, що стягуються на покрит
тя витрат, здійснених в інтересах всьо
го суспільства, без будь якої вигоди
отриманої при цьому платником подат
ку" [13, c. 60].
Досліджувана категорія стала
предметом глибокого вивчення в істо
ричних працях вітчизняних представ
ників фінансової науки. Зокрема, Г.
Сидоренко (XIX ст.) вважав, що подат
ки — це "...частина майна приватних
осіб, яка вимагається у них за загаль
ним обов'язком громадян і за загальним
масштабом, обумовленим розмірами
загальних державних витрат" [14, с. 36].
І. Янжул (XX ст.) розглядав їх як:
"...такі односторонні економічні по
жертвування громадян або підданих,
які держава або інші суспільні групи,
внаслідок того, що вони є представни
ками суспільства, стягують легальним
шляхом і законним способом із їх при
ватного майна для задоволення необх
ідних суспільних потреб і викликаних
ними витрат" [15, с. 197]. М. Мітіліно
(XX ст.) розумів, що вони — це "...по
стійна примусова оплата, що стягаєть
ся її з людей на встановлених у законі
підставах, щоб покривати видатки на
задоволення загальних колективних
потреб держави або місцевих публічно
правових об'єднань" [16, с. 63].
Як бачимо, визначення податку до
сить різноманітні, адже кожен їх автор
виходить з особистої точки зору, яка
знаходиться під впливом суспільних,
економічних, соціальних і політичних
настроїв та ситуацій конкретно визна
ченого періоду часу.
Володимир Андрущенко, роз
глядаючи властивості оподаткування в
ретроспективі, виділив для кожної
історичної епохи і групи країн доміну
ючі функції податків. Для стародавніх
рабовласницьких держав ( V тис. до н.
е. — V ст. н. е. ): Єгипет, Вавилон, Ас
сирія, Ізраїль та Іудея, Карфаген, Гре
ція, Рим — це фіскальна; середньовіч
ної феодальної Європи ( V — XV ст. ):
Візантія, Італія, Німеччина, Франція,
Англія, Іспанія, Португалія — фіскаль
на, регулююча; періоду зародження і
розвитку промислового капіталізму та
буржуазної демократії ( XVI — XIX ст.
): Нідерланди, інші країни Західної
Європи, США, Канада, Японія —
фіскальна, дистрибутивна, регулюван
ня економічних процесів на макрорівні;
періоду індустріального, постіндустрі
ального та інформаційного суспільства
( XX — початок XXI ст. ): країни Захід

18

ної Європи, Північної Америки,
ПівденноСхідної Азії, Центральної та
Східної Європи — фіскальна, дистри
бутивна, регулювання та стабілізація
соціальноекономічних процесів на
мікро і макрорівні [17, с. 10]. На нашу
думку, еволюція поглядів на зміст ка
тегорії "податок" відбувається також
під прямим та опосередкованим впли
вом завдань (функцій), які виконували
податки в кожний історичний період
часу.
Розглянувши історію раннього
оподаткування, відзначимо, що переду
мовами виникнення перших форм су
часних податків є:
— створення держави та, що голов
не, зміцнення державної влади;
— перехід від натурального до гро
шового господарства, що значно спро
стило техніку збору, збереження, роз
ширило межі їх використання;
— втрата фіскального потенціалу
доменами та іншими неподатковими
джерелами отримання доходів;
— значна потреба держави у кош
тах через збільшення, спершу військо
вих, а надалі суспільних витрат і, як на
слідок, необхідність покриття зроста
ючих державних боргів.
На підтвердження останнього чин
ника наведемо слова авторів книги
"Війна і податки": "Війна була найголов
нішим каталізатором для тривалої,
структурної зміни в національній
фінансовій системі. Дійсно, історія аме
риканської податкової системи може
бути написана в значній мірі як історія
американських воєн" [18].

У системі фіскальних ризиків є
ймовірність зростання негативного ро
зуміння категорії "податок", а відтак
зростання масштабів ухилення від опо
даткування. Саме тому подальші досл
ідження раціональної природи оподат
кування, його не лише фіскального, але
й регулюючого, соціального призначен
ня, важливого місця у системі фінансо
вих відносин є необхідними та актуаль
ними.
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ВИСНОВКИ
Період походження, виникнення та
становлення податкових фінансів, який
можливо назвати ембріональний, дона
уковий, бере свій початок в стародав
ньому світі й закінчується на початку
середніх віків. Він характеризується
безсистемним, незрілим та вираженим
фіскальним характером оподаткуван
ня, досить складною еволюцією та зде
більшого негативним розумінням кате
горії "податок" як з боку їх платників,
так і представників економічної думки.
Теоретичне дослідження та аналіз
наукових поглядів представників зару
біжної та вітчизняної економічної дум
ки на сутність і виникнення податків
засвідчили вагомий інтелектуальний
внесок у теорію податкових фінансів
таких вітчизняних дослідників, як
В. Андрущенко, О. Василик, В. Виш
невський, П. Гензель, С. Іловайський,
П. Мельник, М. Мітіліно, В. Опарін,
Г. П'ятаченко, А.Г. Сидоренко, Соко
ловська, В. Федосов, І. Янжул.
Аналіз наукових поглядів пред
ставників економічної думки на сут
ність податку дають змогу зробити вис
новок, що, починаючи з середньовіччя,
розпочинається поступове, а далі і
швидке визрівання та зміна суспільних
поглядів на дану фінансову категорію
не лише як данину, жертву приватного
майна, поневолення, примушування,
залежність, а й допомогу державі, не
обхідний платіж, конституційний обо
в'язок, інструмент досягнення соціаль
ноекономічних цілей та виконання
громадського обов'язку.
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