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ВІД ПОДАТКОВОЇ  
ДО ФІСКАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ 

FROM TAX TO THE FISCAL STATE

У статті досліджується концептуалізація та генезис фіскальної держави. 
Висвітлені особливості податкових і боргових фінансів у контексті станов-
лення фіскальної держави. Досліджено еволюцію фіскальних режимів. Виявлені 
ознаки податкової держави. Розкрито роль державного кредиту у трансфор-
мації податкової держави у фіскальну.  Розглянуто значення фіскальної 
держави в контексті забезпечення сталого економічного зростання. 

The article deals with the conceptualization and genesis of the fiscal state. The 
features of tax and debt finance in the context of the fiscal state formation are   
considered. The evolution of fiscal regimes is investigated. The features of the tax 
state are identified. The role of the state loan in the transformation of the tax 
state into the fiscal one is investigated. The importance of the fiscal state in the 
context of ensuring sustainable economic growth is considered.

Ключові слова: податкові фінанси, боргові фінанси, скарбниця, казна, фіск, 
податкова держава, фіскальна держава.
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state.
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Постановка проблеми. У сучасній 
економічній науці на особливу увагу 
заслуговує проблема концептуаліза-
ції, еволюції та генезису фіскальної 
держави. Фіскальна держава є резуль-
татом розвитку податкової держави 
за рахунок розширення її функцій 
та використання позикових методів 
акумуляції фінансових ресурсів. До-
слідження розвитку та становлення 
фіскальної держави, її завдань в 
контексті забезпечення сталого еко-
номічного зростання і використання 
фіскального простору, є надзвичайно 
важливими. 

Аналіз останніх джерел і пу-
блікацій. Питання становлення та 
розвитку податкової і фіскальної 
держави комплексно досліджуються 
зарубіжною економічною наукою, 
зокрема, такими вченими як У. Ан-
дерсен, Р. Бонні, Р. Вайцзаккер, М. 
Дроге, Дж. Ісенсі, М. Мерхротра, 
М. Мур, В. Ормрод, С. Крістіансен, 
Й. Шумпетер, Б. Юнь-Касалілла та 
іншими. Вітчизняними науковцями 

лише починають вивчатися питання 
розвитку фіскальної держави. Так, 
концептуалізацію, еволюцію та гене-
зис податкової держави висвітлено у 
працях В. Андрущенка та Т. Тучак, 
окремим аспекам даної проблеми 
приділяється увага у працях В. Геє-
ця, Т. Єфименко, А. Крисоватого, І. 
Лютого та інших. Тому дослідження 
проблематики фіскальної держави є 
особливо актуальними.

Постановка завдання. Завдання 
даної статті полягає у дослідженні 
концептуальних засад, еволюції те 
генезису фіскальної держави, її ролі 
та значення у контексті забезпечення 
сталого економічного зростання.

Виклад основного матеріалу. 
Фіскальна даної держава є доверше-
ним інститутом, що виник внаслідок 
раціонального поєднання інтересів 
ринку та фіску у процесі розвитку 
демократично-правових механізмів. 
Більшість сучасних держав є подат-
ково-борговими державами. Термін 
«податкова держава» виник в полемі-
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ці між Р. Голдшейдом і Дж. Шумпе-
тером з приводу вирішення проблем 
дефіцитності державних фінансів 
Австрії після Першої світової війни1. 
У сучасних дослідженнях вченими 
розвитку фіскальних історії держав-
ності виокремлюються різні етапи 
формування держав. Як стверджує 
Б. Юнь-Касалілла, один із авторів 
колективної монографії «The Rise of 
Fiscal States: A Global History, 1500-
1914», дослідження, спрямовані на 
узагальнення та розробку теорій, 
типологій (або моделей) розвитку 
фіскальної держави є амбіційним про-
ектом2. Р. Бонні та В. Ормрод відповід-
но до типів фіскальної системи виріз-
няють державу трибутів («tribute»), 
доменну («domain»), податкову («tax») 
та фіскальну («fiscal») державу 3. В. 
Андрущенко, на основі досліджень М. 
Мура, вирізняє такі типи держав за 
джерелами доходів: доменальну або 
майнову («domain or demence»), по-
даткову («tax»), фіскальну («fiscal») 
та рентну державу («rentier state»)4. 
Елементи різних фіскальних режимів 
використовувалися на різних етапах 
формування і становлення фіскальної 
держави, тобто спостерігалася конвер-
генція елементів різних фіскальних 
режимів, які могли існувати водно-
час. Домінування певних елементів і 
визначало відповідний етап розвитку 
держави та фіску. 

Фіскальні системи завжди існували 
у державах, однак фіскальна держава 
існувала не завжди5. Саме досліджен-
ня еволюції різноманітних фіскаль-
них систем дає можливість зрозуміти 
парадигму становлення фіскальної 

держави. Вивчення особливостей 
розвитку фіскальних систем дозволяє 
визначити специфічні риси різнома-
нітних податкових систем, дослідити 
як вони розвивалися, яким чином 
податкові інструменти наповнення 
державної казни доповнювалися бор-
говими. Фіскальна система кожної 
країни розвивалася своїм особливим 
шляхом, на цей процес впливали 
різноманітні чинники – економічні, 
політичні, історичні та інші. Єдиного 
шляху розвитку фіскальної системи 
виокремити практично неможливо, 
тому так важливо дослідити станов-
лення та розвиток фіскальних систем 
різних країн. Уже до XVІІІ століття 
вчені того часу мали певне розумін-
ня еволюції податкових систем. М. 
Б’юмонт у 1769 році спробував опи-
сати перехід від доменної держави 
до становлення податкової держави. 
Ж. Неккер у 1791 році чітко опису-
вав особливості розвитку податкової 
держави: «Податкові системи країн 
встановлювалися поступово, нерів-
номірно, оскільки доходи держав ви-
значалися потребами, які зростали в 
залежності від низки чинників, в тому 
числі й екстраординарних» 6.

Основною причиною недостатнього 
поширення та використання податків, 
в першу чергу, була слабкість дер-
жавної влади, підкреслює І.І. Янжул. 
Оскільки для справляння податків як 
примусових платежів необхідна силь-
на влада, щоб змусити суспільство 
сплачувати встановлені платежі на 
користь фіску. Як констатує Р. Бонні, 
лише становлення держави дозволило 
існувати «концепції податкового су-

1  Wagner R.E. The Tax State as Creator of Perpetual Crisis. Reprinted in Perspectives on Tax 
Reform, ed. by R. E. Wagner. -2013.-  New York . [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: 
http://mason.gmu.edu/~rwagner/Fiscal%20Crises%2013.

2  Yun-Casalilla Bartolomй, Patrick K. O’Brien, Comin Comin, Francisco. The Rise of Fiscal 
States: A Global History, 1500-1914. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. [Електронний 
ресурс]. -  Режим доступу: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-0289.12057_17/.

3  The Rise of the Fiscal State in Europe, c. 1200-1815 / ed. By R. Bonney. - New York: Oxford 
University Press, 1999. [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: http://www.oxfordscholarship.
com/view/10.1093/acprof:oso/9780198204022.001.0001/acprof-9780198204022.

4  Андрущенко В.Л., Тучак Т.В. Морально-етичні імперативи податків та оподаткування 
(західна традиція): [монографія] / В. Л. Андрущенко; Т. В. Тучак. – К.: Алерта, 2013. –  С. 232.

5  The Rise of the Fiscal State in Europe, c. 1200-1815 / ed. By R. Bonney. - New York: Oxford 
University Press, 1999. [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: httpshttp://www.oxfordscholarship.
com/view/10.1093/acprof:oso/9780198204022.001.0001/acprof-9780198204022.

6  The Rise of the Fiscal State in Europe, c. 1200-1815 / ed. By R. Bonney. - New York: Oxford 
University Press, 1999. [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: http://www.oxfordscholarship.
com/view/10.1093/acprof:oso/9780198204022.001.0001/acprof-9780198204022.
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веренітету»7. Другою причиною була 
нерозвиненість грошового господар-
ства, яке замінялося натуральним 8. 
Крім цього, потреби держави не були 
значними і фінансувалися за рахунок 
доменів та регалій.

У перші епохи існування держави 
податки були досить не поширені і 
замінялися іншими джерелами до-
ходів. Так, у стародавньому Ізраїлі 
десятина була основним і регулярним 
податком. Крім щорічної десятини, 
періодично через кожні три роки, 
у рік, що мав назву року десятини, 
збирали додаткову десятину. Мойсей, 
життя і діяльність якого відноситься 
до кінця ХVІ століття - початку ХV 
століття до н.е., запровадив також 
подушний податок з кожного плат-
ника, старшого 20 років. Крім власне 
обов’язкових податкових платежів, 
у старозавітну епоху не виходили з 
вжитку добровільні підношення та 
дари9. Для різних жителів визнача-
лися різні правила сплати податків, 
надавалися податкові привілеї та 
звільнення від сплати податків. Ще 
у Старому Заповіті перський цар 
Артаксеркс звільнив священників, 
левітів та інші категорії храмових 
служителів від сплати податків, однак 
цар відмітив, що попередні володарі 
правили і Єрусалимі, розповюджую-
чи владу на всі провінції за межами 
Євфрату, зокрема, стягуючи і подуш-
ний, і податок на землю. Стародавній 
Ізраїль мав свою податкову систему, 
однак фактично був данниною держа-
вою, доходи царя та держави не були 
розділеними. В «Арташастрі» («Пра-
ця про гроші»), написаній в Індії дві 
тисячі років тому, казна в широкому 
розумінні – це багатство держави, до 

якого включалися, крім детально пе-
рерахованих доходів, золото, коштов-
не каміння i метали, а також усі види 
сільськогосподарської продукції. У 
рукописі зазначається, що армія i 
казна – найважливіші інструменти 
в руках монархії, тому вони мусять 
бути під прямим контролем керівника 
держави10. 

У Стародавньому Римі фіскальна 
система була надзвичайно складною, 
заплутаною. Для фінансування вій-
ськових потреб використовувалася 
емісія, в основному золота, що про-
водилася римським монетним двором. 
Податки сплачувалися в грошовій або 
натуральній формі. Імператор Окта-
віан Август, проводячи радикальні 
податкові реформи, виокремив з 
державної казни фіск – ту частину 
державних доходів, витрачанням 
яких розпоряджався особисто імпера-
тор11. Він поділив основний римський 
податок (tributum) на два податки: 
tributum capitis - подушний податок 
на дорослих віком від 14 до 65 років; 
і tributum soli – майновий податок 
на землю, на будівлі, морські судна, 
рабів. Інститут Августа дозволив 
урядові визначати податкові вимоги 
на основі досить реалістичних оці-
нок багатства. Прямі податки на 
нерухомість були запроваджені до 
167 року до н.е. Цицерон вважав 
таке оподаткування несправедлвим 
та допоміжним, оскільки воно пору-
шувало права власності12. В окремих 
випадках, зокрема у Стародавній 
Греції та Римі, податки стягувалися 
з рабів та неповноправних мешкан-
ців країни, і тільки як надзвичайних 
засіб справлялися з повноправних 
громадян. Цицерон в «De officiis» 

7  The Rise of the Fiscal State in Europe, c. 1200-1815 / ed. By R. Bonney. - New York: Oxford 
University Press, 1999. [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: httpshttp://www.oxfordscholarship.
com/view/10.1093/acprof:oso/9780198204022.001.0001/acprof-9780198204022.

8  Янжул И.И. Основные начала финансовой науки: Учение о государственных доходах / 
И. И. Янжул. – М.: «Статут», 2002. – С.242.

9  Андрущенко В.Л., Тучак Т.В. Морально-етичні імперативи податків та оподаткування 
(західна традиція): [монографія] / В. Л. Андрущенко; Т. В. Тучак. – К.: Алерта, 2013. –  С. 120.

10  Історія казначейської справи : Навч. посіб. / С. О. Булгакова, О. Т. Колодій; Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т. - К., 2002. – С. 11.

11  The Rise of the Fiscal State in Europe, c. 1200-1815 / ed. By R. Bonney. - New York: Oxford 
University Press, 1999. [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: http://www.oxfordscholarship.
com/view/10.1093/acprof:oso/9780198204022.001.0001/acprof-9780198204022.

12  Андрущенко В.Л., Тучак Т.В. Морально-етичні імперативи податків та оподаткування 
(західна традиція): [монографія] / В. Л. Андрущенко; Т. В. Тучак. – К.: Алерта, 2013. –  С. 138.



26

Журнал «Ринок Цінних Паперів України»  № 9-10/2017

Т
Е
О

Р
ІЯ

вважає існуючі в його епоху постійні 
податки в Римі як непатріотичні та 
принизливі платежі13. Наступники 
Августа не продовжували розпочатих 
ним фіскальних реформ, використо-
вували конфіскації та побори для 
наповнення державної казни. Надалі 
дезорганізація податкової системи 
лише посилювалася, фіскальна криза 
Риму поряд з низкою інших причин 
зруйнували державу. Отже, як підсу-
мовує Р. Бонні, деномініція валюти, 
економічний занепад та фіскальний 
крах були критичними чинниками 
розпаду Римської імперії14. Концеп-
ція податкового суверенітету є ви-
значальною для держави. Існування 
раціональної системи оподаткування 
є ознакою державності та ефективної 
системи державних фінансів у країні, 
що є однією із передумов стабільного 
економічного зростання. 

У період феодалізму «держави, в 
точному розумінні цього слова, ще не 
було, оскільки не було ще цілком сфор-
мованої державної влади…над держав-
ногосподарською сферою переважало 
місцеве, автономне господарство, при 
пануванні взагалі господарства нату-
рального»15. Для того щоб існувала 
концепція податкового суверенітету, 
необхідним є існування концепції су-
веренітету. Б. Сассоферрато визначив 
у своїх працях концепцію податкового 
суверенітету16. Він стверджував, що 
міста-держави були державами вихо-
дячи з постулатів теорії податкового 
суверенітету. До 1450 року державам 

де-факто була притамання певна безо-
собовість. До ХІІ-ХV століття державні 
фінанси більшості держав формува-
лися, переважно, за рахунок неподат-
кових доходів - доменів, державних 
монополій та регалій. Казни державної 
ще не було, однак у кожного володаря 
була своя казна, в якій він накопичу-
вав багатства і якою розпоряджався на 
свій розсуд. Домени складали основу 
багатства «доменної держави» (domain 
state), «первісно це власність государя, 
на якій ґрунтується його матеріальне 
існування, оскільки інших джерел у 
нього немає, але і його сила і влада»17. 
Зокрема, Вільгельм Завойовник, який 
захопив Англію, отримував від домен 
387 000 ф. ст., а загальна сума його 
річного доходу складала в середньому 
400 000 ф. ст. 18. « Будь-хто, хто радить 
продати домени, замислює загибель 
держави», - заявляв Жан Боден у ХVІ 
столітті. Домени вважалися таким 
джерелом формування доходів держа-
ви, що не приносить шкоди та збитків, 
наголошував І. Озєров 19. 

До доменів належало державне 
майно – земля, ліси, копальні, тобто 
нерухоме і рухоме майно. Держава 
була найбільшим землевласником, 
тобто землі як домени приносили 
державі найбільші доходи, зокрема, 
у Прусії і Росії. «У Франції голов-
ним видом державного майна були 
ліси, а роль земельних доменів була 
настільки незначною, що мало мі-
зерне фіскальне та поліцейське зна-
чення»,- писав І.Тарасов 20. Домени 

13  Янжул И.И. Основные начала финансовой науки: Учение о государственных доходах / 
И. И. Янжул. – М.: «Статут», 2002. – С.243.

14  The Rise of the Fiscal State in Europe, c. 1200-1815 / ed. By R. Bonney. - New York: Oxford 
University Press, 1999. [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: http://www.oxfordscholarship.
com/view/10.1093/acprof:oso/9780198204022.001.0001/acprof-9780198204022.

15  Тарасов І.Т. Очерки науки финансового права / Финансы и налоги: очерки теории и 
политики – М.: «Статут», 2004. – С. 71.

16  Bartolus of Sassoferrato: His Position in the History of Medieval Political Thought / by 
Woolf, Cecil Nathan Sidney [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: https://archive.org/details/
bartolusofsassof00wooluoft

17  Кулішер І.М. Нариси фінансової науки / Фінансова думка України. Хрестоматія / 
автори-упорядники С.І. Юрій, С.В. Льовочкін, В.М. Федосов, П.І. Юхименко; авт.передмова 
П.М. Леоненко; за наук. ред.  д-ра екон. наук, проф. В.М. Федосова. – К.: Кондор; Тернопіль: 
Економічна думка, 2010. – У 3 т. – Т3. – Ч.2. - С.258.

18  Янжул И.И. Основные начала финансовой науки: Учение о государственных доходах / 
И. И. Янжул. – М.: «Статут», 2002. – С.70.

19  Озеровъ И. Х. Основы финансовой науки / И. Х. Озеровъ; Выпуск ІІ. Курс лекций, 
читаный въ Московском университетъ. 4-е изд., доп. – М., 1914. – С. 77.

20  Тарасов І.Т. Очерки науки финансового права / Финансы и налоги: очерки теории и 
политики – М.: «Статут», 2004. – С. 213.
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сформувалися, внаслідок, переваж-
но завоювань, а казенні домени за 
рахунок конфіскацій, секвестрів та 
іншого.

Поряд з доменами приватноправо-
вому принципу формування доходів 
відповідали судові мита. За надані 
послуги правосуддя як державного 
інституту індивід сплачував мито. 
На початках мито мало характер 
подарунку, і не встановлювався його 
обов’язків розмір. Зазвичай, суддів-
ські мита визначалися законом або 
звичаєм і часто були у натураль-
ному вигляді. Наприклад, згідно з 
баварським законодавством суддя 
мав право на 1/9 майна, щодо якого 
позивалися21. Ці плати за злочини та 
нанесену шкоду використовувалися 
частково на потреби потерпілих і 
надходили до держави. Поряд із су-
довими митами стягувалися й інші 
мита, що залежало від королівської 
влади, - за надання права на торгівлю 
і промисли, за королівську протекцію 
і допомогу та інші.

У середні віки податки викорис-
товувалися, однак встановлювалися 
для певної цілі і на короткий термін, 
тобто не були постійними та стабіль-
ними, зазвичай, сплачувалися у на-
туральному вигляді. Це відповідало 
патримоніальній ідеї держави як осо-
бистої власності монарха і панування 
приватно-правової системи відносин 
монарха з підданими. Так, на почат-
ку середніх віків уже існували збори 
на утримання королівського двору та 
війська з жителів конкретної провін-
ції; збори ці мали назву подарунків 
(«benevolentiaе»). Зокрема, особливо-
го розвитку ці види доходів набули 
Англії при Едуарді ІV, який чітко 
визначав, скільки повинен сплати-
ти кожен, хто звертався до нього з 
проханням22. В інших випадках при-
мусові збори називалися «tributum» 
і сплачувалися в певних розмірах 
і предметах, походили від данини, 

яку виплачували завойовані племена. 
Крім таких зборів, особливо у другу 
половину середніх віків, сплачували-
ся земельний податок, який мав різні 
назви, і ряд особистих податків, які 
були надто непопулярні. З непрямих 
податків найбільших поширеними 
були мита і акциз. 

Отже, на ранніх стадіях розвитку 
державності – в античну епоху та 
Середні віки –держава була багатою, 
бо володіла землею та іншим майном. 
За таких умов вона могла утримувати 
саму себе, лише за екстраординарних 
обставин (війни, епідемії) звертаю-
чись до податків23. Державні позики 
у середні віки були непоширеними, 
на початку мали примусовий та осо-
бистий характер. Замість запозичення 
коштів у багатих громадян, держава 
використовувала примусові методи, 
такі як стягування спеціальних подат-
ків, які в довгостроковій перспективі 
виявилися менш продуктиними 24. 
Недостатня кількість коштів у казні 
також перешкоджали можливості 
використовувати позики. 

У середні віки держава задоволь-
няла свої потреби за рахунок влас-
ного майна і промислів, користую-
чись сприянням громадян тільки в 
окремих випадках і лише у формі 
натуральних повинностей. Доменна 
держава ґрунтувалася на пріоритет-
ному праві правителя концентрувати 
усі доходи від використання майна і 
ресурсів, які йому належали. Тобто до 
казни, переважно, надходили доходи 
від власності. Податки, що базують-
ся на суспільно-правовій ідеї - праві 
держави вимагати майнової жертви 
від громадян без особистої винаго-
роди та спеціального призначення, 
були не надто розвинуті. Так, Бра-
уншвейг-Вольфенбюттель у 1653 році 
стверджував у німецькому рейхстазі, 
що податки протирічать природі дер-
жави, тому що громадянське суспіль-
ство повинно охороняти власність, а 

21  Янжул И.И. Основные начала финансовой науки: Учение о государственных доходах / 
И. И. Янжул. – М.: «Статут», 2002. – С.75.

22  Янжул И.И. Основные начала финансовой науки: Учение о государственных доходах / 
И. И. Янжул. – М.: «Статут», 2002. – С.75.

23  Андрущенко В.Л. , Тучак Т.В. Морально-етичні імперативи податків та оподаткування 
(західна традиція): [монографія] / В. Л. Андрущенко; Т. В. Тучак. – К.: Алерта, 2013. –  С. 238.

24  Bastable C.F. Public Finance. – New York, 1903. – P. 659.
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не знищувати її 25. Основними видами 
доходів держави були домени та про-
мисли – такі ж джерела доходів, як і 
в приватному господарстві, що відпо-
відало приватноправовому принципу 
формування доходів.

Водночас до кінця середньовіччя 
відбулися відбулися великі зміни у 
господарському ладі держав. Великі 
географічні відкриття, вдосконалення 
зброї та військової справи, розвиток 
мануфактурного виробництва дали 
поштовх розбудові грошового госпо-
дарства і, водночас, кардинальним 
змінам у державному господарстві. 
У ХVІ столітті в Західній Європі 
закладаються основи сучасного ка-
піталістичного ладу – розвиваються 
нові форми промисловості, швидко 
зростає торгівля, змінюються умови 
сільського господарства, зростають 
міста. Економічне піднесення було 
наслідком руйнування натураль-
но-господарських форм виробництва. 
Середньовічні торгово-промислові 
міста, які перебували під владою фе-
одалів, що отримували з них значні 
податки і прибутки, поступово стають 
самостійними. Так, ще з кінця ХІІ 
ст. В Німеччині з’явилися взірцеві 
міські конституції, найбільш відомі 
серед яких були: Франкфуртська, 
Гамбургська, Магдебургська. Управ-
ляв містом, як правило, орган са-
моврядування – міська рада, який 
і був символ автономності общини. 
У багатьох містах Західної Європи 
утворилося чимало міст-комун або 
міських республік, що цілком звіль-
нилися від сеньйорів і отримали повне 
самоврядування. Серед таких респу-
блік особливо виділялися італійські 
міста, насамперед Венеція, Генуя і 
Флоренція, які захопили багато зе-

мель і стали великими купецькими 
державами. До відання міст пере-
ходили управління й суд, збирання 
податків, військова повинність, до-
гляд за міською торгівлею тощо. Зі 
здобуттям фактичної самостійності та 
незалежності середньовічні феодальні 
міста уособлювали фіск, «саме місто 
було фіском», - стверджував серед-
ньовічний юрист Б. Сассоферрато26. 
Фіском фактично виступали юридичні 
інститути (особи), які акумулювали та 
розподіляли ресурси, необхідні для за-
доволення потреб і уряду, й індивідів 
даної території, з метою забезпечення 
її функціонування. 

Державний борг вперше з’явився 
в італійських містах-державах у ХІІ 
столітті27. Міста-держави як самостій-
ні утворення з власною фіскальною 
системою відіграли визначальну роль 
у розвитку фіскальних режимів та 
державного кредиту зокрема28. В іта-
лійських містах, особливо у Венеції та 
Генуї, була розвинута система позик, 
для залучення яких були спеціально 
створені банки. Зокрема, наприклад, 
банк Св. Георгія у Венеції. Високий 
рівень комерційного розвитку Італії 
сприяв інтенсифікації державного і 
приватного кредитування, особливо 
у складних угодах, які передбачали 
передачу в якості відкупу державного 
майна і податків 29.

У європейських країнах також 
розвивається система державних по-
зик, поширення набувають лотерейні 
позики, тонтіни і пожиттєві ануїтети. 
Пожиттєві ренти у середньовічних 
містах є першим досвідом держав-
ного кредиту, наголошує І. Озєров30. 
Практика пожиттєвих рент була роз-
повсюджена у середньовіччі, зокрема, 
у французьких та німецьких містах. 

25  Янжул И.И. Основные начала финансовой науки: Учение о государственных доходах / 
И. И. Янжул. – М.: «Статут», 2002. – С.75.

26 Bartolus of Sassoferrato: His Position in the History of Medieval Political Thought / by 
Woolf, Cecil Nathan Sidney [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: https://archive.org/details/
bartolusofsassof00wooluoft

27  Monson A., Scheidel W. Fiscal regimes and the political economy of early states. [Елек-
тронний ресурс]. -  Режим доступу: https://https://web.stanford.edu/~scheidel/FRPE.

28  Capra C. The Italian States in the Early Modern Period The Rise of the Fiscal State in 
Europe, c. 1200-1815 / ed. By R. Bonney. - New York: Oxford University Press, 1999. [Елек-
тронний ресурс]. -  Режим доступу: httpshttp://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acp
rof:oso/9780198204022.001.0001/acprof-9780198204022

29  Bastable C.F. Public Finance. – New York, 1903. – P. 662.
30  Озеровъ И. Х. Государственный кредит / И. Х. Озеровъ. – М., 1914. – С. 165.
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У часи монархій позикові фінанси 
мали особистий характер, так як ви-
користання і повернення запозичених 
коштів залежало від волі та бажання 
королів. Особистий характер держав-
ного кредиту потребував забезпечення 
позик, для чого слугували домени, 
коштовності короля, або ж окремі 
джерела доходів держави використо-
вувалися для забезпечення боргу, що 
визначало його заставний характер31. 
Доходи середньовічної держави не 
були настільки стабільними та по-
стійними, щоб дозволити запозичу-
вати значні кошти та обслуговувати 
великі державні борги32. Негативне 
відношення до державного кредиту 
базувалося також на тому, що залу-
чені кошти не використовувалися в 
якості капіталу, тобто не трансфор-
мувалися у фонд, який спрямовувався 
на виробничі цілі, на збільшення ба-
гатства нації, а, навпаки, за рахунок 
державного кредиту фінансувалися 
війни, розкіш королівського двору. Іс-
нування боргу вважалося негативним 
наслідком та результатом неефектив-
ного управління державою. Тому і те-
орія, і практика тих часів були проти 
державних позик, а за підвищення та 
запровадження нових податків.

Запровадження постійних податків 
остаточно визначило існування як 
податкової, так і фіскальної держа-
ви. Кінець ХVІ століття та початок 
ХVІІІ століття були визначальними 
для побудови податкової держави. 
«Уперше у 1660 році взамін ліквідації 
залишків феодальних повинностей і 
платежів половина доходу від віднов-
леного акцизу на пиво, сіль, сидр…
спиртні напої була віддана королю і 

його наступникам назавжди. Це був 
викуп. Король отримував визначений 
щорічний дохід замість попередніх 
платежів, землевласники, на яких по-
кладався захист країни, звільнялися 
і від цієї та від інших повинностей, 
переносячи витрати на утримання 
війська на весь народ у формі акци-
зу. Так що лендлорди…погодилися 
зробити акциз вічним, визнати нову, 
зовсім нечувану досі систему постій-
них податків»33. Постійні податки 
з’являються у різних країнах, прак-
тика їх використання поширюється 
і закріплюється. Держава отримує 
постійне та стабільне джерело фінан-
сування потреб фіску, і це розширює 
можливості фіску розвивати ринок 
запозичень, обслуговувати державні 
борги. Отже, примус у системі дер-
жавних змінюється добровільністю, 
що стає основою державного кредиту 
і дозволяє фіску залучати ресурси для 
суспільних потреб.

Як наголошує М. Соболєв, «ще 
у ХVІІ і ХVІІІ ст. багато вчених 
вважали, що податки є винятковим 
засобом отримання доходів…Тільки з 
ХІХ ст. податки поступово починають 
займати головне місце у фінансовому 
господарстві» 34. Податки, які раніше 
належали до надзвичайних доходів 
бюджету, трансформуються у «зви-
чайні, постійні доходи»35. Водночас 
податок скидає вже ставшу надто 
вузькою митну оболонку і виступає у 
своєму чистому вигляді», - констатує 
І. Озєров36. Тобто податкова держава 
виникає внаслідок еволюції форм дер-
жавності, запровадження постійних 
податків, складання і затвердження 
бюджетів, становлення системи парла-

31  Озеровъ И. Х. Государственный кредит / И. Х. Озеровъ. – М., 1914. – С. 171.
32  The Rise of the Fiscal State in Europe, c. 1200-1815 / ed. By R. Bonney. - New York: 

Oxford University Press, 1999. [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: httpshttp://www.
oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780198204022.001.0001/acprof-9780198204022

33  Кулішер І.М. Нариси фінансової науки / Фінансова думка України. Хрестоматія / 
автори-упорядники С.І. Юрій, С.В. Льовочкін, В.М. Федосов, П.І. Юхименко; авт.передмова 
П.М. Леоненко; за наук. ред.  д-ра екон. наук, проф. В.М. Федосова. – К.: Кондор; Тернопіль: 
Економічна думка, 2010. – У 3 т. – Т3. – Ч.2. - С.263.

34  Соболєв М.М. Нариси фінансової науки (загальнодоступні бесіди) / Фінансова думка 
України. Хрестоматія / автори-упорядники С.І. Юрій, С.В. Льовочкін, В.М. Федосов, П.І. 
Юхименко; авт.передмова П.М. Леоненко; за наук. ред.  д-ра екон. наук, проф. В.М. Федосо-
ва. – К.: Кондор; Тернопіль: Економічна думка, 2010. – У 3 т. – Т3. – Ч.2. - С.355.

35  Озеров И.Х. Основы финансовой науки / И. Х. Озеровъ; Выпуск ІІ. Курс лекций, чита-
ный въ Московском университетъ. 4-е изд., доп. – М., 1914. – С. 61.

36  Озеров И.Х. Основы финансовой науки / И. Х. Озеровъ; Выпуск ІІ. Курс лекций, чита-
ный въ Московском университетъ. 4-е изд., доп. – М., 1914. – С. 59.
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ментського контролю за витрачанням 
державних коштів. «Податки не лише 
допомогли створити державу. Вони 
сприяли оформленню її. Податкова 
система стала тим органом, розвиток 
якого спричинив появу других орга-
нів. За допомогою податкового законо-
давства держава підпорядкувала собі 
приватні господарства і забезпечила 
домінування над ними. Податок вно-
сить дух грошей і розрахунку в усі 
закутки, де ним до того і не пахло, і 
таким чином стає творчим фактором 
самого державного організму, який 
створив податок» 37. Запровадження 
постійних податків дозволило фіску 
отримати стабільне джерело доходів, 
а, отже, мати можливість здійснювати 
державні запозичення та обслуговува-
ти накопичені борги. 

Після виходу на історичну арену 
буржуазії їй судилося виконати роль, 
за виразом, Р. Голдшейда, експропрі-
атора доменів – феодальної державної 
власності, приватизувати останю 38. За 
Гольдшейдом, капіталізм створив ма-

теріально бідну, позбавлену знач-
ного майна державу. Отже, існування 
держави має опиратися на фіскальну 
експлуатацію платників податків, 
– експлуатацію, давнішою від якої 
було лише рабство. Автор близько 
підходить до марксистського розу-
міння класової природи держави, 
вважаючи, що позбавлена власності 
держава (property less state) відпові-
дає інтересам економічно панівних 
суспільних класів. З появою політич-
ного контролю над державою її ма-
теріальне багатство стало доступним 
для приватизації з боку буржуазних 
претендентів, багата держава стала їм 
непотрібною. Якщо докапіталістична 
держава матеріально покладалася 
сама на себе, то податкова держава 
цілком залежала від податків з при-
ватного сектора. Кредиторам стало 
вигідно експлуатувати державу в 
фінансовому плані. «Таким чином, 
– пише Гольдшейд, – експлуатація 
з боку держави трансформувалася в 
експлуатацію її як податкової дер-
жави», не маючи власних джерел 
фінансових ресурсів, “держава стала 
не більш, ніж каналом для руху по-
даткових платежів”39. Держава стала 

«бідною» на власність, але багатою з 
відчудженими з приватної власності 
податками40. 

Особливу роль у розвитку податко-
во-боргової держави мали військові 
видатки. Війна загалом була стиму-
лом для розвитку фіскальної держави, 
однак у різних країнах ці процеси 
протікали по-різному, наголошує Б. 
Юн-Касалілла41. Окремі вчені, врахо-
вуючи вагому роль та значення вій-
ськових видатків у розвитку держави 
та фіску, виокремлюють фіскально-мі-
літарну державу, зокрема М.Мур, М. 
Найтс та інші42. Фіскально-мілітарна 
держава була здатною підтримува-
ти великомасштабні війни завдяки 
оподаткуванню та фіскальним ін-
новаціям, що сприяло нарощенню 
державного боргу, виникненню нових 
інструментів запозичень та кредит-
но-фінансових установ, наголошує М. 
Найтс43. Витрати на військові потре-
би стрімко збільшувалися, оскільки 
армії і флоти зросли за розмірами і 
за рахунок нових технологій, а те-
атр війни розгорнувся у глобальних 
масштабах. Зростаючі потреби дер-
жав платити за масштабні військові 
проекти, які визначали їх статус у 
європейському та глобальному просто-
рі, відповідно вимагали все більших 
ресурсів. Забезпечити надходження 
значних коштів у короткі строки для 
військових цілей могла, практично, 
лише система державного кредиту. 
Ці процеси був особливістю функ-
ціонування держав XVIIІ століття, 
а витоки були закладені так званою 
«військовою революцією» XVI-XVII 
століття. «…Війна була домінуючою 
«діяльністю» європейських держав. 
Державні бюджети, податки та борги 
відображали цю реальність. Війна 
піднімала європейську мережу націо-
нальних держав, і підготовка до війни 
створювала внутрішні структури у 
країнах. Із зростанням могутності ар-
мій надзвичайно збільшувалася сила 
та могутність держав», - наголошує 
Р. Бонні 44. Розвиток фіскально-мі-
літарних держав XVIIІ століття було 
особливо важливим в атлантичному 
контексті, оскільки суперництво між 
Британією, Францією та Іспанію вирі-
шувалося в глобальному масштабі та 
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вимагало величезних ресурсів і мож-
ливостей. Для покриття військових 
видатків та обслуговування величез-
них боргів держави запозичали кош-
ти, однак серед європейських країн 
лише Великобританія, переважно, 
завдяки ефективному використанню 
податкових і боргових фінансів досяг-
нула фінансової могутності45. Велико-
британія до 1815 року, до закінчення 
наполеонівських воєн, стала фіскаль-
ною державою, раціонально поєдную-
чи податкові і боргові фінанси, ство-
ривши відповідну інфраструктуру для 
функціонування системи державного 
кредиту, резюмує Р. Бонні46. Тобто 
зростаючі військові видатки держав 
вимагали вдосконалення методів фі-
нансування держави, стимулювали 
фіскальні інновації, наслідком яких 
було вдосконалення оподаткування та 
оптимізація інструментів державного 
кредиту. 

У ХІХ столітті фінансове госпо-
дарство держав набуває суспільного 
характеру, що визначається публіч-
ністю бюджету та незалежністю дер-
жавного контролю. Зростають розміри 
державних бюджетів країн, функції 
держави розширюються, до кінця 
ХІХ століття зростають видатки на 
соціальні потреби. Збільшення соці-
альних витрат держави, зокрема, на 
освіту та охорону здоров’я, сприяло 
розумінню необхідності держави для 
податкоплатника. «Народ став охоче 
платити податки»,- підкреслює В. 
Пушкарева47. «У наш час державна 
влада вже може відкрито звертати-
ся до громадян віддати частку свого 
доходу на суспільні потреби. Це важ-
ливий здобуток – розвиток мораль-

ного почуття щодо сплати податків 
на користь держави», - резюмував 
І.Озєров48. 

Період конституціоналізму у дер-
жавно-господарській сфері характе-
ризується «по-перше, у застосуванні 
податного самообкладання, по-друге, 
у привілейованому становищі капі-
талістів щодо відбування податей і 
повинностей, і, по-третє, у розвитку 
кредитного господарства»49. Фінансо-
ве господарство базується на розви-
нутих системах суспільно-правових 
чи примусових джерелах доходів: 
різноманітних податків, акцизів та 
мит. У кінці ХІХ століття частка 
названих доходів у структурі дохо-
дів бюджету складала відповідно: в 
Англії – 97,5%, у Франції – 96,1%, 
в Італії – 89,8%, в Росії – 87,5%50. 
«Головним податним об’єктом стали 
рента і заробіток. Промисловість і ка-
піталісти як податні платники стали 
немовби посередниками між казною 
і народом, перекладаючи всю спла-
чувану ними суму у формі акцизів і 
непрямих податків на народ»51. 

Збільшення ролі та значення дер-
жави, розширення сфери державного 
господарства за рахунок кредитного 
призвели до становлення податко-
во-боргової держави. Суспільно-пра-
вовий принцип, на якому базується 
система державного кредиту, розділив 
історію державного господарства на 
дві епохи52. Постійність та пошире-
ність державних запозичень із ХVI 
– XVII століття дозволило висунути 
гіпотезу, що державні фінанси віді-
грали вирішальну роль у виникненні 
та розвитку капіталізму, резюмує В. 
Шульце53. Тобто держава за рахунок 

44  The Rise of the Fiscal State in Europe, c. 1200-1815 / ed. By R. Bonney. - New York: Oxford 
University Press, 1999. [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: http://www.oxfordscholarship.
com/view/10.1093/acprof:oso/9780198204022.001.0001/acprof-9780198204022.

45  O’Brien P.K. The Triumph and Denouement of the British Fiscal State: Taxation for the 
Wars against Revolutionary and Napoleonic France, 1793-1815 [Електронний ресурс]. -  Режим 
доступу: https://books.google.com.ua/books?id=vUvWEKI-O9QC&dq=o%27brien+1993+fiscal
&hl=uk&source

46  The Rise of the Fiscal State in Europe, c. 1200-1815 / ed. By R. Bonney. - New York: Oxford 
University Press, 1999. [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: http://www.oxfordscholarship.
com/view/10.1093/acprof:oso/9780198204022.001.0001/acprof-9780198204022

47  Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов/ Пушкарева В.М. 
-Учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М, 1996. — С.71

48  Озеров И.Х. Очерки экономической и финансовой жизни / Озеров И.Х. – М., 1904. – С.5.
49  Тарасов І.Т. Очерки науки финансового права / Финансы и налоги: очерки теории и 

политики – М.: «Статут», 2004. – С. 249.
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системи державного кредиту сприяла 
становленню капіталізму, накопичен-
ню та примноженню капіталів, удо-
сконаленню форм організації інсти-
тутів ринкової економіки. Водночас 
важливою передумовою становлення 
податково-боргової держави був роз-
виток системи державного кредиту 
за рахунок накопичення величезних 
позикових капіталів у ХІХ столітті, 
які необхідно було вкладати з метою 
примноження. Існування системи дер-
жавного кредиту та державного боргу 
стало невід’ємною ознакою держави 
і ринкової економіки. «Таким чином 
експлуатація з боку держави заверши-
лася експлуатацією самої податкової 
держави» через систему державного 
кредиту54. «У наш час, - писав І. 
Патлаєвський у 1885 році, - коли 
державний кредит у європейських 
народів набув характеру системи, він, 
вочевидь, не повинен уже вважатися 
надзвичайним джерелом, а скоріше 
правильною, постійною органічною 
частиною державного господарства»55.

Податкова держава трансформуєть-
ся у податково-боргову, тобто фіскаль-
ну державу. Юсті стверджував, що 
за відсутності державного кредиту 
«не можна навіть і думати про безліч 
чудових планів і заходів, які слугу-
ватимуть благоденству держави»56. 
Розвивається кредитне господарство 
у сфері державного господарства – 
«…множинність потреб даного часу 
починає задовольнятися через пози-

ки за рахунок майбутніх доходів»57. 
Зростання кредитного господарства 
країн, боргового капіталу значно пе-
ревищувало збільшення державних 
доходів. Так, з 1816 року по 1886 рік 
державний борг Росії збільшився у 
50 разів, а державні доходи - лише 
у 7 раз58. У кінці XVIIІ століття та у 
ХІХ столітті стрімко нарощувалася 
заборгованість європейських країн. 
Так, у 1783 році сукупна величина 
державних боргів країн світу складала 
506 000 000 фунтів стерлінгів, у 1820 
році – 1 530 000 000 фунтів стерлін-
гів, а в 1848 році ця сума досягнула 
майже 1 730 000 000 фунтів стерлін-
гів59. Національні борги європейських 
держав у 1870 році склали 3 000 000 
000 фунтів стерлінгів, а в 1885 році 
- вже 4 600 000 000 фунтів стерлін-
гів. Національний борг Великобри-
танії у 1784 році склав 243 063 145 
фунтів стерлінгів, а 1833 році зріс 
до 779 770 379 фунтів стерлінгів 60. 
На кінець ХІХ століття розмір сві-
тового національного боргу складав 
7 000 000 000 фунтів стерлінгів. Слід 
зауважити, що у цій величезній сумі 
не були враховані місцеві борги, які 
зростали ще більшими темпами у 
багатьох країнах 61. Отже, державні 
позики стали стрімко зростати внас-
лідок збільшення державних видатків 
та більш надійних гарантій держави 
для кредиторів, що і визначало роз-
виток податково-боргової держави. 
Використання позикових фінансів 

50  Янжул И.И. Основные начала финансовой науки: Учение о государственных доходах / 
И. И. Янжул. – М.: «Статут», 2002. – С.81.

51  Тарасов І.Т. Очерки науки финансового права / Финансы и налоги: очерки теории и 
политики – М.: «Статут», 2004. – С. 249.

52  Кулішер І.М. Нариси фінансової науки / Фінансова думка України. Хрестоматія / 
автори-упорядники С.І. Юрій, С.В. Льовочкін, В.М. Федосов, П.І. Юхименко; авт.передмова 
П.М. Леоненко; за наук. ред.  д-ра екон. наук, проф. В.М. Федосова. – К.: Кондор; Тернопіль: 
Економічна думка, 2010. – У 3 т. – Т3. – Ч.2. - С.272.

53  The Rise of the Fiscal State in Europe, c. 1200-1815 / ed. By R. Bonney. - New York: 
Oxford University Press, 1999. [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: httpshttp://www.
oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780198204022.001.0001/acprof-9780198204022 

54  Андрущенко В.Л., Тучак Т.В. Морально-етичні імперативи податків та оподаткування 
(західна традиція): [монографія] / В. Л. Андрущенко; Т. В. Тучак. – К.: Алерта, 2013. –  С. 226.

55  Патлаєвский И.И. Курс фінансового права / Патлаевский И.И  - Одеса, 1885. – С. 134. 
56  Исаев А.А. Государственный кредит/ Исаев А.А. – Ярославль.- 1886.-  С.476
57  Тарасов І.Т. Очерки науки финансового права / Финансы и налоги: очерки теории и 

политики – М.: «Статут», 2004. – С. 249.
58  Исаев А.А. Государственный кредит / Исаев А.А. – Ярославль.- 1886.- С.458
59  Bastable C.F. Public Finance. – New York, 1903. – С. 665.
60  Knights M. Fiscal-military state [Електронний ресурс]. -  Режим доступу://http:www.
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у державному секторі забезпечило 
розвиток і процвітання європейських 
країн. К. Дітцель стверджував, що 
«державний кредит є вищим ступенем 
народногосподарського розвитку»62. 

Значне поширення державного 
кредиту призвело до зниження вар-
тості запозичень, що стимулювало 
економічну активність у країнах. 
Зниження вартості державних позик 
як індикатора вартості фінансових 
ресурсів було вагомим чинником 
зниження ціни кредитних ресурсів, 
та, відповідно, збільшення обсягів 
кредитування. Тобто боргові фінанси 
сприяли прискоренню соціально-еко-
номічного розвитку країн, сприяли 
підвищенню продуктивності економік 
країн. Як підкреслює В.М. Твердох-
лєбов, «ХІХ століття…надало кредиту 
масовий характер: проникнення гро-
шового господарства у народну гущу…
сприяли поступовій демократизації 
державного кредиту. Але найсуттєві-
шим новим фактором є продуктивне 
призначення багатьох позик»63. 

Становлення та розвиток парламен-
таризму в країнах, посилення впливу 
політичних чинників на бюджетний 
процес і фінансову політику були ви-
значальними у становленні та розши-
ренні фіскальної держави, зростання 
її видатків, що активізувало систему 
державних запозичень. Бастебль під-
креслював, що «демократія відіграє 
значну роль в процесах стрімкого 
зростання розмірів державних бюдже-
тів»64. «Державний кредит – вагомий 
фактор у розбудові політичних меха-
нізмів останнього часу», - писав І.Оз-
єров65. Необхідність залучення позик, 
зокрема, зовнішніх, вимагала публіч-
ності і прозорості державного госпо-

дарства. Усе це сприяло поширенню 
конституційного ладу, вдосконаленню 
бюджетного процесу та посиленню 
контролю за використанням коштів 
у державному господарстві. 

Погляди на державу як виробника 
необхідних суспільству благ та по-
слуг сформували розуміння сутності 
податку як необхідного елементу дер-
жавності, а не як витрат суспільства. 
«Головна мета податку – це інтерес 
фіску», - підкреслює М. Мітіліно66. 
В. Андрущенко та Т. Тучак визнача-
ють податкову державу як «державу, 
існування й функціонування якої 
оплачується головним чином за ра-
хунок податків» 67. При все більшому 
залученні позик для фінансування 
державних потреб податкова держава 
все більше набуває ознак фіскальної, 
повністю трансформується у фіскаль-
ну. Фіскальна держава концентрує 
управління відносинами між оподат-
куванням, видатками та кредитом, 
використовуючи економічний ріст з 
метою обслуговування державного 
боргу68.

У ХХ столітті уряди активно вико-
ристовують потенціал податкових та 
боргових фінансів. Фіскальна держава 
розбудовується, набуваючи надзвичай-
ного значення та розвитку. Зростають 
видатки держави на соціальні цілі, 
держава сприяє науково-технічному 
прогресу та новітнім розробкам. Після 
першої світової війни були проведені 
податкові реформи, в яких вперше 
були враховані наукові принципи опо-
даткування і з використанням яких 
була створена конструкція сучасної по-
даткової системи, в яких прямі подат-
ки, зокрема, індивідуальний прибутко-
во-прогресивний податок, відіграють 

62  Боголепов М.И. Государственный долг. – С-Пб.: Изд-во О.Н. Поповой. – 1910. –С. 13.
63  Твердохлєбов В.М.  Державний кредит. Теорія і техніка / Фінансова думка України. 

Хрестоматія / автори-упорядники С. І. Юрій, С. В. Льовочкін,           В.М. Федосов, П.І. 
Юхименко; авт.передмова П.М. Леоненко; за наук. ред.  д-ра екон. наук, проф. В.М. Федосо-
ва. – К.: Кондор; Тернопіль: Економічна думка, 2010. – У 3 т. – Т.3. – Ч. 2. – 734 с. - С. 304.

64  Боголепов М.И. Государственный долг. – С-Пб.: Изд-во О.Н. Поповой. – 1910. –С. 13.
65  Озеров И.Х. Атлас диаграмм по экономическим вопросам / Озеров И.Х. – 1908. – С. 32.
66  Мітіліно М.І. Основи фінансової науки / Фінансова думка України. Хрестоматія / ав-

тори-упорядники С.І. Юрій, С.В. Льовочкін, В.М. Федосов, П.І. Юхименко; авт.передмова 
П.М. Леоненко; за наук. ред.  д-ра екон. наук, проф. В.М. Федосова. – К.: Кондор; Тернопіль: 
Економічна думка, 2010. – У 3 т. – Т3. – Ч.2. - С.428.

67  Андрущенко В.Л., Тучак Т.В. Морально-етичні імперативи податків та оподаткування 
(західна традиція): [монографія] / В. Л. Андрущенко; Т. В. Тучак. – К.: Алерта, 2013. –  С. 226.

68  Monson A., Scheidel W. Fiscal Regimes and the Political Economy of Premodern States. 
Cambridge University Press, 2015. – P. 8.
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пріоритетну роль69. Запроваджуються 
нові форми оподаткування, вдоско-
налюється адміністрування податків. 
Так, у Німеччині у 1916 році був за-
проваджений універсальний акциз, а у 
Франції у 1954 році був «винайдений» 
ПДВ, і як «універсальний» податок 
був запозичений багатьма країнами. 
Удосконалюється система держаних 
позик, держави активно використо-
вують боргові фінанси як інструмент 
фінансування продуктивних видатків 
бюджету. Фіск поєднує податкові і 
боргові фінанси, уряди країн намага-
ються раціонально використовувати 
переваги податків і позик для напов-
нення доходів бюджетів і регулювання 
соціально-економічних процесів. 

З другої половини ХХ століття у 
більшості розвинених країн податкова 
держава прийняла форму держави «за-
гального благоденства» завдяки масш-
табним пропорціям перерозподілу 
тягаря податків і структурним змінам 
видаткової частини бюджету в сторо-
ну нарощування затрат соціального 
характеру70. Розвиток демократичних 
процесів у розвинених країнах сприяв 
збільшенню бюджетів, зростанню дер-
жавних видатків. Закон збільшення 
видатків А.Вагнера доводить безпід-
ставність обіцянок уряду економити 
кошти. Стримувати ріст видатків, 
основна частина яких — трансфертні 
платежі, неможливо. «Темпи зростан-
ня державних видатків за представ-
ницької демократії значно вищі, ніж 
за прямої», резюмує Ш. Бланкарт 71. 
Фінансування за рахунок позик – аль-
тернатива для фіску. Тому органи вла-
ди активно залучають вільні грошові 
кошти фізичних та юридичних осіб за 
допомогою державного кредиту для 
фінансування потреб держави. Однак 
зниження податків, як правило, не 
супроводжується відповідним розши-

ренням пропозиції позичкового капі-
талу. Це пояснюється індиферентним 
ставленням законодавчих органів та 
бюрократів до джерел фінансування 
бюджетного дефіциту - за допомогою 
податків чи позик. Як вказує Б’юке-
нен, «суспільний вибір... здійснюється 
переважно не тими особами, які беруть 
участь у ринкових операціях»72. 

Однак збільшення державних ви-
трат не завжди призводить до зростан-
ня добробуту в суспільстві. В.Андру-
щенко вирізняє три типи сучасної 
державної політики: 

1) держава, яка прагне максимізу-
вати суспільний добробут (А.Пігу, Р. 
Масгрейв);

2) держава-Левіафан, держава – 
монополія, яка максимізує податко-
ві надходження (Дж. Бреннан, Дж. 
Б’юкенен);

3) держава – інструмент у розпо-
рядженні своєкорисливих політиків 
і бюрократів73.

Від рівня розвитку демократичних 
інститутів, переважно, залежить вибір 
типу державної політики: чим вищий 
рівень розвитку – тим більше якісних 
суспільних благ та послуг забезпечу-
ється державою і тим менша частка 
державних ресурсів витрачається на 
бюрократію, тим менше корупційних 
схем використовується у державному 
секторі. У контексті фіскально-соціо-
логічного вивчення функціонування 
фіскальної держави виникло поняття 
так званої фіскальної демократії. Зо-
крема, дослідження на цю тему ведуть 
Б. Торглер і Є. Стерлі. Дефініція гла-
сить: «Фіскальна демократія настає 
тоді, коли виборці мають можливість 
переобрати уряд, а уряд може міняти 
характер фіскальної політики в світлі 
інтересів виборців»74. 

У 70-ті роки проявилися суперечно-
сті кейнсіанських методів державного 

69  Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов/ Пушкарева В.М. 
-Учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М, 1996. — С.74.

70  Андрущенко В.Л., Тучак Т.В. Податкова держава: [монографія] / В. Л. Андрущенко; 
Т. В. Тучак. – К.: Алерта, 2016. –  С. 209.

71  Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії: Вступ до фінансової науки / Шарль 
Бланкарт; пер. з нім. С.І. Терещенко; за наук. ред. В.М.Федосова. – К.: Либідь, 2000. – С.201.

72  Бъюкенен Д.М. Сочинения: Пер. с англ. / Д.М. Бъюкенен. Т.1.-М.: Таурус Альфа, 
1997.- С.401.

73  Андрущенко В.Л., Тучак Т.В. Податкова держава: [монографія] / В. Л. Андрущенко; 
Т. В. Тучак. – К.: Алерта, 2016. –  С. 299.

74  Андрущенко В.Л., Тучак Т.В. Податкова держава: [монографія] / В. Л. Андрущенко; 
Т. В. Тучак. – К.: Алерта, 2016. –  С. 59.
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втручання. Економічна і фінансова 
політика провідних країн із розви-
нутою ринковою економікою була 
спрямована на структурну перебудову 
господарства. Кейнсіанські методи 
регулювання і державного втручання 
в економіку відкидаються на основі 
неокласичної теорії. Розміри держа-
ви повинні бути зменшені, податкова 
політика повинна бути спрямована на 
забезпечення принципу нейтральності 
та горизонтальної справедливості. 
Представники неокласичного напрям-
ку вважають дефіцитність державного 
бюджету серйозною перешкодою на 
шляху стабільного розвитку еконо-
міки. Зростання державного боргу та 
зумовлене ним посилення інфляції 
негативно впливає не лише на еконо-
мічну ситуацію, але й на загальний 
соціальний розвиток суспільства.

Ліберальна модель держави перед-
бачає обмеження розмірів державного 
господарства, зменшення вилучення 
коштів із приватного сектору еко-
номіки на користь державного за 
рахунок податків та позик. Р.Барро, 
який стверджував, що «фіскальна по-
літика неважлива», була розроблена 
«теорема нейтральності державного 
боргу», яка обґрунтовувала, що зміна 
пропорцій між податками і позиками 
при даному обсязі бюджетних видат-
ків не впливає на сукупний попит та 
капіталоутворення. Тобто податкове і 
позикове фінансування є еквівалент-
ним. Для обмеження росту державно-
го боргу запроваджуються фіскальні 
правила та бюджетні обмеження. 
Зокрема, у США з другої половини 
70-х років було прийнято рад зако-
нів, які регламентували бюджетний 
процес та встановлювали контроль 
за дефіцитом, у Німеччині прийнято 
«золоте правило» державних фінан-
сів, яке дозволяє витрачати кошти, 
залучені за рахунок позик, лише на 
інвестиційні програми. У 1993 році 
Маастрихтські критеріїями для кра-
їн ЄС було визначено, що дефіцит 
державного бюджету не має переви-
щувати 3% ВВП, а державний борг 
повинен складати менше 60% ВВП. 

Починаючи з 1997 року у Великобри-
танії використовуються два фінансові 
правила: «золоте правило», згідно з 
яким протягом економічного циклу 
уряд здійснює запозичення виключно 
на інвестиційні цілі, а не для фінан-
сування поточних видатків; «правило 
стійкості інвестицій», у відповідності 
до якого відношення чистої величини 
державного боргу до ВВП протягом 
економічного циклу має бути стабіль-
ним та обумовленим75. Скорочення де-
фіцитів бюджетів, зменшення держав-
них програм, зокрема, соціальних, 
переважно негативно сприймається 
виборцями, тому обмеження держави 
«загального благоденства» є складним 
процесом і по-різному реалізується у 
країнах. Для фіскальної держави як 
результату еволюційного розвитку 
держави та симбіозу податків і позик, 
яка набула величезного значення та 
розвитку у ХХ столітті, оберненого 
вектору назад немає. Як нагошував 
Ф. Нітті, «державні послуги для 
добробуту громадян будуть завжди, 
незалежно від фази культури і циві-
лізації, тому ніяке суспільство ніколи 
не в змозі існувати без податків»76.

Більшість сучасних країн є фіскаль-
ними державами, оскільки поєднують 
податкові і боргові фінанси. Фіскальну 
державу утримують платники подат-
ків, якими є всі, апріорі, громадяни 
країни, та водночас, завдяки демокра-
тизації боргу, - фактично ці ж плат-
ники, які є власниками державних об-
лігацій. Демократизації боргу сприяє 
легкість та зручність купівлі-продажу 
державних цінних паперів, пошире-
ність державних облігацій, розвинута 
фінансова інфраструктура. Завдяки 
ефективно функціонуючим інститутам 
фіску у країнах з розвинутою економі-
кою податкові і боргові фінанси спри-
яють стабільному економічному зрос-
танню, мінімізують макроекономічні 
ризики. Тобто у фіскальній державі 
завдяки посиленню інститутів фіску, 
податкових і боргових фінансів роль та 
значення фіску загалом кумулятивно 
зростає, а розвинута фінансова інфра-
структура цьому процесу сприяє.

75  Maintaining macroeconomic stability. [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: http://
www.hm-treasury.gov.uk.

76  Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов/ Пушкарева В.М. 
-Учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М, 1996. — С.158.
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ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Резюмуючи, слід відмітити, що 

фіскальна держава є результатом 
еволюційного розвитку державності, 
фіскальних режимів та форм вилучен-
ня доходів в умовах ринкової еконо-
міки. Еволюція фіскальних режимів 
безпосередньо визначалися історич-
ними та політичними передумовами 
розвитку держави. 

У ХХ-ХХІ столітті фіскальна 
держава набуває особливого пріори-
тетного значення. Більшість держав 
трансформуються у фіскальні, роз-
виток демократичних механізмів, 
збільшення впливу політичних чин-
ників на фінансову політику були 
визначальними у становленні та роз-
ширенні фіскальної держави. Удоско-
налюються інститути функціонування 
держави, фінансова інфраструктура 
у країнах. Уряди активно використо-
вують податково-борговий інструмен-
тарій для вирішення економічних та 
соціальних проблем в країнах. У кра-
їнах з розвинутими демократичними 
механізмами податки і позики все 
більше набувають перерозподільчих 
рис поряд з фіскальними. Держава, 
вилучаючи частину доходів приват-
ного сектору за допомогою податків і 
позик та фінансуючи суспільні блага 
та послуги, сприяє вирішенню соці-
ально-економічних проблем, регулює 
процеси розподілу і перерозподілу, 
однак водночас задовольнити усі 
інтереси, досягнути ефективності за 
Парето, практично неможливо. Тому 
існування і податкової, і фіскальної 
держави призводить до криз. Попе-
редити такі кризи та мінімізувати 
їх наслідки є актуальним завданням 
науки і практики.
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