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У BИТОКІВ ПОДАТКІВ… 
 

Особливе місце у сфері державних відносин посідають фінансові інструменти й важелі економічного процесу. 

Зокрема податки та уся податкова система загалом. 

Мета статті є спроба  виділити основні етапи становлення податків від найдавніших часів до початку ХХ ст.  

Встановлено основні етапи формування  податків та проаналізовано кожен з них. 
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У цьому світі неминучі тільки смерть і податки. 

   Бенджамін Франклін 

 

Сьогодні, коли в нашій державі стрімкими 

темпами розбудовується економіка ринкового 

типу, що є важливим чинником реальної 

незалежності, в історичній науці принципово 

актуальними стають нові підходи до аналізу 

управління народним господарством. Серед них 

особливе місце посідають фінансові 

інструменти й важелі економічного процесу. 

Так чи інакше, але фінансова система, 

передусім, суттєво впливали й впливають на 

якісне формування та зростання валового 

внутрішнього продукту й національного доходу, 

на їх розподіл і споживання, а відтак й на 

розвиток окремих підприємств і галузей 

народного господарства, на загальне становище 

та стандарти життя широких верств населення. 

З одного боку, податки є основним інстру-

ментом реалізації розподільної функції фінансів 

і одним із головних каналів поповнення доход-

ної частини державного бюджету. З іншого бо-

ку, виважена і науково обґрунтована податкова 

політика щодо запровадження пільг чи надання 

переваг в оподаткуванні є вагомим регулятором 

підприємницької діяльності в усіх сферах 

економіки. 

У ХІХ ст. – п. ХХ ст. в умовах кардинальної 

зміни економіки, кризових явищ, особливо в 

аграрному секторі, податкова система Чернігів-

ської губернії функціонувала ефективно тільки 

з фіскальних позицій, чим стримувала і гальму-

вала розвиток підприємницької діяльності. 

Метою є спроба виділити основні етапи 

становлення податків від найдавніших часів до 

початку ХХ ст. 

Податок – це одне з основних понять фінан-

сової науки; одночасно економічне, господар-

ське і політичне явище сучасного життя. До се-

редини ХVІІІ ст. у російській мові для позна-

чення державних зборів використовувалося 

слово «подать». Вперше в економічній літера-

турі термін «податок» ужив у 1765 р. відомий 

російський історик А.Полєнов (1738-1816 рр.) у 

своїй праці «Про кріпацьке становище селян у 

Росії». А з ХІХ ст. термін «податок» став основ-

ним у Російській імперії при характеристиці про-

цесу вилучення коштів у скарбницю держави.  

Ще у ХVІІІ ст. сформувалося уявлення про 

те, що податок має не тільки економічний, але і 

правовий зміст. Саме в цей період податок став 

розглядатися як юридичний обов'язок грома-

дян перед державою: у Франції – «import», що 

означає «примусовий платіж», у Росії – «пода-

ток», від «накласти», «обкласти», тобто приму-

сити, в Англії – «tax», тобто «такса», «норма». 

Російський економіст  М.М.Алексєєнко у ХІХ 

ст. писав: «Податок – це елемент розподілу, од-

на із складових частин ціни, аналізу якої (тобто 

ціни) власне і почалася економічна наука. З 

іншого боку, встановлення, розподіл, стягуван-

ня і споживання податків становить одну з 

функцій держави» [2; с. 5]. 

Сучасна історична і економічна література 

вельми розмаїта щодо оцінок і поглядів на істо-

рію формування та розвитку системи податків 

та оподаткування [4; с. 42]. Такі вчені як Мель-

ник В., Омелянович Л., Олійник О., Філон І. 

вважають, що на серйозному науково-теоре-

тичному рівні такі розробки почали прова-

дитися в епоху середньовіччя та Ренесансу. Це 

було пов'язано з появою та розвитком вироб-

ництва, переходом від натурального господар-

ства до грошових суспільних відносин, утво-
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ренням нових держав. Саме утворення держав 

та відповідного механізму утримання його 

складових (адміністрації, армії, судочинства  

тощо) призвело до появи податкових систем, у 

яких визначались об'єкти і суб'єкти оподатку-

вання. Є й інші переконання. Так М. Кучеря-

венко щодо розвитку фінансових вчень наво-

дить думку, що вчення про податки існувало 

ще в давніх державах Сходу, стародавній Греції 

та Риму.  Ще у Римській імперії податковою 

системою міста Пальміри було встановлено 

платників і розміри плати за користування різ-

ними благами. До платників податків належали 

господарі кравецьких та взуттєвих лавок, корис-

тувачі джерел питної води, постачальники то-

варів, які ввозили товар через встановлені кордони. 

У Стародавньому Єгипті кожний господар 

земельної ділянки щорічно сплачував поземе-

льний податок. У Стародавній Греції платни-

ками податків визнавалися всі мешканці, які 

отримували прибутки. Там же було введено 

акцизи у вигляді приворотних зборів (біля воріт 

міста), які витрачалися на утримання найманих 

армій, зведення укріплень, будівництво храмів, 

доріг, допомогу біднякам та інші суспільні 

потреби [1; с. 6-8]. 

Так, наприклад, у давнину про податки зга-

дується в релігійних книгах та інших історич-

них джерелах. Однак у них наводиться лише те, 

скільки і кому належить сплачувати або ж дог-

матичні твердження без будь-яких тлумачень. 

Обґрунтування необхідності такої сплати (крім 

силового погрожування у деяких випадках) та 

розробки механізму сплати у цих джерелах 

немає. Це дає підстави стверджувати, що до 

середньовіччя не було теоретичних поглядів на 

вчення як такого про податки.  

Початок другого етапу тобто зародження 

власної фінансової науки з елементами теоре-

тичного обґрунтування податків слід датувати 

не раніше як ХV ст. Підтвердження цієї думки 

знаходимо ще в авторів початку ХХ ст.: «Слаб-

кий розвиток фінансового господарства в се-

редні віки також не сприяв розвитку фінансової 

науки, і про розвиток останньої навряд чи 

можна говорити раніше ХV століття» [3; с. 72]. 

Починаючи з ХV до останньої чверті ХVІІІ 

ст. податкова політика пройшла еволюцію від 

заперечень податків як звичайних доходів 

держави до сприйняття їх у такій ролі. Однак 

протягом усього цього часу розроблялися лише 

питання прикладного характеру, що 

потребували їх вирішення в той чи інший 

момент [4; с. 47]. Найбільш суттєвими 

моментами в еволюції цього етапу є: 

- кінець ХV ст. – початок ХVІ ст.: 

перетворення податку з «дозволеної форми 

пограбування» у «неосудний», надзвичайний 

дохід держави (Н. Маккіавеллі, Ф. Бекон, У. 

Петті, Т.  Мен, Т. Гоббс, Дж. Локк); 

- кінець ХVІІ ст. – початок ХVІІІ ст.: 

з’ясування зв’язку між рівнем розвитку 

національного господарства, рівнем доходів та 

спроможністю сплачувати податки;  приділення 

уваги граничності податкоспроможності і 

неприпустимості захоплення лише фіскальною 

стороною податків (К. Клок, Л. фон Секендор); 

- середина  ХVІІІ ст.: усвідомлення неми-

нучості застосування оподаткування для аку-

муляції доходів держави, розгляд податків як їх 

майбутнього джерела (Ф. Юсті, І.Зоненнфельд);  

- кінець ХVІІІ ст.: обґрунтування зв’язку між 

оподаткуванням та обсягами й ефективністю 

виробництва (Ф. Кенне, А. Тюрго, О. Мірабо, 

Мерсьє де-ла-Рів’єр) [5; с. 10-11]. 

Теоретичні розробки в галузі податкових 

фінансів, починаючи з останньої чверті ХVІІІ 

ст., почали випереджати практику. Вони вже не 

обмежуються дослідженням окремих питань 

прикладного характеру. Особливо це стосується  

ХХ ст., коли рекомендації з питань податко-

вого регулювання економіки значно випереди-

ли практику оподаткування та використову-

ються при розробленні податкового законодав-

ства й концепцій податкових реформ держав.  

Основними етапами розвитку цього періоду є: 

- остання чверть ХVІІІ ст.: початок 

застосування різних форм оподаткування; 

формулювання принципів оподаткування (А.Сміт); 

- перша половина ХІХ ст.: обґрунтування 

необхідності скорочення податків та фінансу-

вання функцій держави; сприйняття податку як 

важеля соціального регулювання (Ж. Сей, Ф. 

Бастіа); 

- середина – друга половина ХІХ ст.: наукове 

обґрунтування прогресивного оподаткування 

(К.Маркс, А.Вегнер, А.Шеффле); 

- кінець ХІХ ст. й дотепер: теоретичні 

розробки в галузі фінансів підпорядковано 

розв’язанню двох проблем: регульованої ролі 

податків щодо економічної діяльності (Ф. Нітті, 

Дж. Кейнс, В. Нордгаус) та прогресії в 

оподаткуванні й обґрунтування її рівня (А. 

Лаффер, М. Берне, Г. Стайн) [3; с. 11-12]. 
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Гулак И.В.,   

У ИСТОЧНИКОВ НАЛОГОВ 

Особое место в сфере государственных отношений занимают финансовые инструменты, рычаги экономического 

процесса, в том числе налогии и налоговая система в целом. Целью  статьи является попытка выделить основные 

этапы становления налогов от древнейших времен до начала ХХ века. Установлены основные этапы формирования 

налогов и проанализированы каждый  из них. 

Ключевые слова: экономика, история, налоги, налоговая система, финансы. 

 

Hulak Inna  

AT TAX SOURCES… 

Financial instruments and levers of the economic process occupy a special place in the sphere of  state relations. Including 

taxes and the tax system as a whole. 

The purpose of the article is to try to identify the  main stages of tax formation from ancient times to the beginning of the 

twentieth century. 

The basic stages of tax formation are established and each of them is analyzed. 

Keywords: economy, history, tax, tax system, finance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


