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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Стрімкий розвиток сучасних цивілізацій вимагає

поглиблення еволюційних тенденцій в системі економі�
чних та фінансових відносин. Тому, для будь� якої дер�
жави світу важко переоцінити роль та значення по�
датків, які, згідно із вдалою дефініцією сучасників ви�
значаються, як своєрідна "плата за цивілізацію". Адже
податки уже традиційно являються ефективним та
дієвим інструментом для мобілізації державних доходів,
виконуючи властиву їм регулюючу функцію за рахунок
перерозподілу створеної у суспільстві вартості. Генеза
податків пов'язана із еволюцією функції держави, адже
вони використовуються для фінансування державних
видатків. Крім того, сутність податків та їх структура,
призначення, роль, характер оподаткування визнача�
ються економічним і політичним ладом суспільства.
Податки становлять основну частину державних фі�
нансів.

У контексті сьогодення однією із основних вимог
розвитку ринкової економіки України є розбудова по�
даткової системи, яка відповідатиме сучасним економі�
чним реаліям. Стратегічний курс реформування та де�
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централізації національної податкової системи вимагає
імплементації дещо нових підходів до формування до�
хідної бази державного та місцевих бюджетів та роз�
витку відповідних інститутів оподаткування. Виникає
необхідність обгрунтування можливостей та потенцій�
ного інструментарію відшкодування державі раніше на�
даних нею соціально�орієнтованих послуг.

У свою чергу результативні процеси розбудови не�
можливі поза узагальненими концептуальними основа�
ми світової історичної спадщини, що стосується питань
та суттєвих положень теорій оподаткування. Адже роз�
виток прогресивних концепцій оподаткування та, як на�
слідок, формування концептуальних засад теорій по�
датків тісно переплітаються із розвитком поглядів на
роль держави у суспільно� економічному житті. Тому
еволюція суспільних потреб та перехід національної
економіки на якісно новий щабель розвитку вимагають
систематичного перегляду історичних джерел та еволю�
ційних тенденцій оподаткування. Це сприятиме дифе�
ренціації відповідних сучасних концепцій, які дозволять
задовольнити базові вимоги еволюційних тенденцій
сьогодення. Зокрема під час аналізу сучасних тенденцій
взаємодії держави та громадянина в контексті розбу�
дови системи оподаткування, важливим є обгрунтува�
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ти історичні витоки податкових теорій обміну, що доз�
волить створити своєрідну проекцію на потенційні мож�
ливості для імплементації договірних процесів в умовах
сучасності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО

РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ
З огляду на особливу актуалізацію питань розбудо�

ви сучасного суспільства та прискорену динаміку соці�
ально�економічних змін, актуалізуються питання по�
глибленого аналізу праць класиків політичної економії
стосовно еволюції та сутнісних характеристик теорій
оподаткування. Крім того, вагомого значення набува�
ють дослідження сучасних теоретиків та практиків, які
працюють у сфері оподаткування.

Зокрема виникнення податкових теорій обміну по�
в'язуємо із доробками зарубіжних авторів, ключові
з яких належать С. де Вобану, Ш. Монтеск'є, Д. Юму,
Ж. Ж. Руссо, Дж. С. Міллю, Ж. Сімонд де Сісмонді та
іншим дослідникам. Внесок у розбудову теоретичних
концепцій оподаткування в умовах сьогодення зроби�
ли наші сучасники Л. Балахнічова, В. Саврадим, Т. Бон�
дарук, В. Буряковський, О. Длугопольський та інші ав�
тори. Проте існуючі теоретичні дослідження слугують
недостатнім аргументом для реалізації якісних змін на
практиці. Тому виникає потреба законодавчого та нор�
мативного регулювання зазначених питань на держав�
ному, регіональному та міжнародному рівнях. З огляду
на розглянуті аспекти, важливо деталізувати та розме�
жувати концептуальні основи окремих теорій оподат�
кування.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета дослідження є обгрунтування теоретичних

основ, необхідності та потенціалу розбудови в умовах
сьогодення теорій обміну в оподаткуванні, зокрема роз�

криття сутнісних характеристик та фундаментальних
основ конкретних теорій обміну, обгрунтування етапів
їх еволюції в контексті трансформації та пристосуван�
ня до умов сучасного суспільства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В умовах сьогодення податкова теорія диференці�

юється у формі системи наукових знань щодо сутності
та природи податків, визначення їх ролі та місця в еко�
номіці з огляду на концептуальні основи соціально�еко�
номічного розвитку суспільства. З огляду на приклад�
ний аспект, теорії оподаткування проявляються у формі
моделей побудови податкових систем держави з різним
ступенем узагальнення та класифікуються як загальні,
а також приватні теорії податків.

Основні податкові теорії розпочали своє формуван�
ня як закінчені вчення починаючи з XVII століття. З роз�
витком поглядів на роль держави у суспільно� економі�
чному житті формувались і концепції оподаткування,
які знайшли своє відображення у теоріях податків. Тоб�
то, еволюція уявлень про природу податку, його функ�
ціональне призначення відбувалася в залежності від
етапів розвитку держави. У теоретичному контексті
існує можливість виокремлення семи ключових етапів
формування уявлень щодо природи оподаткування (рис.
1).

З моменту свого виникнення та до сьогодення теорії
оподаткування умовно становлювалися у три етапи:

— починаючи із часу виникнення податків та до се�
редини XVII ст.;

— починаючи із середини XVII ст. — до другої по�
ловини XX ст.;

— починаючи із другої половини XX ст. та до сього�
дення.

Протягом першого етапу наукові доробки були зде�
більшого безсистемними, а саме охоплювали досить ши�
рокий спектр точок зору: від диких форм оподаткуван�

Рис. 1. Етапи формування уявлень щодо природи оподаткування

Джерело: узагальнено за [1—3].

Еволюція природи оподаткування 

Спочатку панівною була ідея дару. Адже  індивідуум 
робить своєрідний подарунок уряду 

На другій стадії уряд смиренно благав або просив 
народ про підтримку  

На третій стадії виникає ідея допомоги, що надається 
державі 

На четвертій стадії з’являється ідея про жертву, 
принесену індивідуумом в інтересах держави. Він тепер 
відмовляється від будь-чого в інтересах суспільного 
блага 

На п’ятій стадії у платника з’являється почуття 
обов’язку 

Лише на шостій стадії формується ідея примусу з боку 
держави 

На сьомій стадії виникає ідея певної частки чи окладу, 
встановлених або обчислених урядом поза всякою 
залежністю від волі платника 
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ня, які перешкоджали процесу відтворення, до визнан�
ня податків, за словами богослова Ф. Аквінського, "як
дозволеної форми грабежу" і, навіть, формою "грабе�
жу без гріха" у випадку, якщо зібрані кошти викорис�
товують на "загальні блага".

Другий етап характерний становленням теорії опо�
даткування, під час якого формувались уявлення про
предмет, засоби аналізу, а також ключові напрямки дос�
ліджень. Підвищення інтересу до проблем податкових
фінансів припадає саме на визначений відрізок часу,
адже необхідність структурних зрушень зосталася про�
диктованою посиленням ролі держави в суспільному
житті та зародженням капіталізму.

Сучасний стан теорії оподаткування можна впра�
вильно оцінити, якщо:

— розглядати податкові фінанси як складову час�
тину економічної науки;

— підходити до них на основі таких вимог, які вису�
ває практика;

— оцінювати наукові дослідження з урахуванням
тенденцій економічного розвитку [4].

В історичному аспекті теорії податків грунтувались
на твердженні, що податки сплачувались в обмін на
щось, надане їм державою. Таке твердження характе�
ризує сутність теорії обміну, яка продовжує діяти і за
умов сьогодення.

Адже саме в контексті теорії обміну були вперше
теоретично узагальнені фіскальні інструменти коригу�
вання доходів і витрат бюджету. Зокрема серед осно�
воположників її базових ідей — англійський державний
діяч Томас Гоббс (1588—1671 рр.) та французький мис�
литель Оноре Габріель Рікетті Мірабо (1749—1791 рр.),
які концептуально визначили сутність податків як ре�
зультат договору між населенням і державою, відпов�
ідно до якого піддані вносять останній грошові кошти
за підтримку правопорядку, а також інші суспільно зна�
чимі послуги.

При цьому ніхто не може відмовитися як від сплати
податків, так і від користування тими благами, що надає
держава. Натомість такий обмін вигідний, оскільки уряд
дешевше і краще охороняє громадян, ніж якби кожний
із них робив це самостійно. Іншими словами, податкові
платежі служать своєрідною "ціною" суспільства за зла�
году та мир [4].

Теорія обміну реалізується через ефективне рішен�
ня громад щодо залучення ресурсів через податки та їх
використання на задоволення відповідних благ такої
громади.

У процесі еволюції держави розвиваються, а тому
розширюються перелік її пріорітетних функцій. Відпо�

відно, еволюція держави ті її функцій супроводжуєть�
ся еволюцією поглядів на податки, в результаті чого
змінюється базове трактування теорії обміну, при цьо�
му сутність її не змінюється (рис. 2).

Фундаментальними теоретичними основами, на яких
грунтується теорія обміну є:

— Анатомічна теорія;
— Теорія податку як страхового платежу;
— Теорія насолоди.
Основоположною є Атомістична теорія (440—432 рр.

до н.е., представники Левкіпп, Демокріт). Ця теорія го�
ворить, що податок є результатом договору між грома�
дянами і державою. Сутність теорії полягає в тому, що
жодна річ не виникає безпричинно, все виникає на якій�
небудь підставів силу необхідності. Громадянин вносить
державі оплату за охорону, захист та інші послуги. По�
даток — це плата за мир і певні вигоди, як передові на�
прями тих часів).

На більш сучасному етапі розвитку теорії її ос�
новоположниками стали відомі французькі просвітни�
ки С. де Вобан (1707 р. — теорія суспільного договору)
і Ш. Монтеск'є (1748 р. — теорія публічного договору),
які визначали, що піддані мають віддати частину свого
майна, щоб бути упевненими в іншій частині та, надалі,
спокійно користуватися нею. Пізніше, у 1752 р., шот�
ландський економіст Д. Юм у своїй теорії фіскального
договору визначив, що помірні податки призводять до
загального економічного зростання країни.

Продовженням цієї теорії стала теорія обміну по�
слугами між державою і громадянами видатного фран�
цузького мислителя Ж.Ж. Руссо (1762 р.), за якою ствер�
джувалося, що податок є платою за участь окремих осіб
в житті суспільства. У податковій теорії послуг англійсь�
кого політеконома Дж.С. Мілля (1848 р.) також про�
сліджується теза, що кожен громадянин держави обо�
в'язково повинен отримувати від неї послуги у вигляді
допомоги та підтримки, сплачуючи за це податки. Од�
нак у всіх теоріях, побудованих на договірних умовах
між підданими і державою, немає ніякого певного зв'яз�
ку між сумою сплачених податків і отримуваними від
держави вигодами [7; 8; 9].

Впродовж процесу еволюції теорія обміну транс�
формувалась та змінила свої характеристики, основу�
ючись на Теорії податку як страхового платежу (VIIcт.,
Е. де Жирандон, Адольф Тьєр). На відміно від Атомі�
стичної теорії, яка трактує податкові платежі як інстру�
менти, які сплачуються заради події, яка відбудеться в
майбутньому, за Теорією податку як страхового плате�
жу, податок є страховий платіж, який сплачується гро�
мадянами державі на випадок настання будь�якого ри�

Рис. 2. Теорії оподаткування

Джерело: узагальнено за [5—7].
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зику. Платники податків страхують свою власність від
війни, пожежі, крадіжки і т. д. Але на відміну від істин�
ного страхування, тобто отримання страхового відшко�
дування при настанні страхового випадку, податки вно�
сяться, щоб запобігти цей випадок, щоб заздалегідь
профінансувати витрати держави на забезпечення пра�
вопорядку і оборони, тобто реалізація такого роду пре�
вентивних заходів.

Теорія насолоди (VIIIст., Жан Симонд де Сісмонді)
є більш досконалою формою теорії обміну, на відміну від
наведених попередніх теорій. Говорить про те, що гро�
мадянин купує у держави насолоду від громадського по�
рядку, забезпечення захисту особи і громадськості, пра�
восуддя, забезпечення чистої води та гарних доріг і т. д.

Таким чином, у класичному контексті Теорія обміну
є результатом договору між громадянами та державою,
відповідного до якого громадянин сплачує певну плату
державі за охорону та захист.

До сучасних теорій обміну відносять:
— Теорію мотивацій;
— Концепцію національної держави.
Теорія мотивації (ХХ ст, Альфред Маршалл) грун�

тується на постулатах: зміна свідомості, розвиток еко�
номіки є пріоритетним для визначення ефективності
здійснення податкової політики держави. Тобто в ос�
нову цієї теорії закладено пропаганду необхідності
сплати податків для забезпечення повноцінного рівня
життєдіяльності як самої держави, так і населення та
громадян такої держави. Платник за допомогою по�
датків купує для себе насолоду: від суспільного право�
порядку, правосуддя. Тобто за сплачені податки уряд
охороняє та захищає своїх громадян. І платник має
сплатити податки з чистого доходу, а не з капіталу. Під
насолодою розуміють порядок у суспільстві, володіння
власністю, наявність правосуддя, гарних доріг, чистої
води. Ці насолоди можуть бути куплені в держави за до�
помогою податків. Таким чином, податком відповідно
до цієї теорії є ціна, що сплачується громадянином за
одержання ним від держави насолоди [8; 10].

Наступна сучасна теорія, а саме Концепція націо�
нальної держави (перша половина ХХ ст., Дж. Кейнс)
грунтується на конкретизації програмних видатків, які
держава, за рахунок сплачених податків платниками,
має за мету фінансувати задля забезпечення виконання
своїх функцій якомога якісніше та включає основні по�
стулати: рівень соціального захисту, рівень соціально�
го забезпечення, інші соціальні блага (ЖКГ�послуги,
дороги та їх якість, інфраструктура), пільги, розвиток
галузей (освіта, наука, медицина).

Таким чином, сутність теорії обміну, на сьогодні, про�
являється в тому, що кількість податків, яка сплачується
платниками окремій державі мають відповідати суспіль�
ним благам від цієї держави. Проте за сучасних умов таке
можливо при проведенні ефективної та якісної податко�
вої політики. З огляду на зазначені прикладні потреби,
визначаємо необхідною запорукою формування резуль�
тативної податкової політики у сучасному суспільстві
диференціацію ключових положень податкових теорій.
Теорії обміну в оподаткуванні підтверджують мож�
ливість обміну отриманих послуг та соціальних переваг в
замін на своєрідну плату у формі податку. Тому подібні
базові теоретичні концепції можуть бути застосовані в
умовах побудови соціально�орієнтованого та економіч�
но сильного суспільства в умовах сьогодення.
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