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Питання ролі податків у забезпеченні економічної безпеки держави 

сформувалось одночасно з виникненням державності на території України. Так, 

іще в давньослов'янських племенах голова племені — князь — брав на себе 

обов'язки гарантування як військової, так і економічної безпеки племені, за що 

вдячні общинники підносили йому «дари» і «поклони», а підкорені племена 

були зобов'язані сплачувати данину [3]. 

З кінця XIV ст. (згідно з Кревською унією) посилився вплив Польщі на 

Литву та українські землі, а в 1569 р. за Люблінською унією утворюється нова 

держава — Річ Посполита. Польська шляхта проводила політику асиміляції 

щодо українського населення. Національний гніт доповнювався економічним: 

нещадно використовувалася праця та землі українського народу. Найширші 

маси сільського і частково міського населення були зобов'язані відбувати 

панщину, сплачувати натуральну данину і грошовий чинш та інші сплати 

безпосередньо своїм панам (шляхті) [3]. 

Оскільки міста України були важливим джерелом грошових надходжень 

до державної скарбниці і фінансування потреб щодо забезпечення економічної 

безпеки, то на міщан, незалежно від категорії міста, поширювалися всі 

загальнодержавні податки — «сербщина», «воловщина», «подимне» тощо, а 

також деякі види надзвичайних сеймових податків [4]. 

У XVII ст. в степах Причорномор'я зароджується феодальна республіка 

— Запорізька Січ, яка, за твердженням В.Л. Андрущенка, «аномального 

походження з точки зору теорії про те, що держава виростає з родоплемінного 

ладу після появи сім'ї, суспільного поділу праці, приватної праці і класового 

розшарування населення» [2]. Однак Січ виявляла риси державності та 

виконувала державні функції: від законодавчого регулювання відносин і 



процесів до внутрішнього і зовнішнього захисту та духовного розвитку [3]. 

Для забезпечення безпеки своїх територій Запорізька Січ 

використовувала власну казну (скарб) та систему оподаткування. Остання 

формувалась під впливом тенденцій розвитку фіскальних інститутів за 

давньоруської, литовської та польської доби в Україні. «Найперше цей вплив 

відчувається в термінології» [3]. 

Важливий період економічної історії України ознаменували події 1917— 

1921 рр., які характеризувалися соціально-економічними та політичними 

змінами. Протягом такого короткого періоду на українських землях існувало 5 

держав: Українська Народна Республіка, Гетьманат, Директорія, Західно-

українська Народна Республіка та Радянський Союз. 

Кожна з означених держав для забезпечення економічної безпеки 

запроваджувала справляння своїх податків і зборів. Так, Генеральний 

Секретаріат Української Народної Республіки зберіг деякі старі, запроваджені 

ще за імператорських часів, податки, змінивши їхні ставки. Зокрема, були 

підвищені ставки індивідуальних акцизів. 

Післявоєнний період, особливо роки правління М. Хрущова, ознамену-

валися зниженням податків із фізичних осіб і деяких податків, що переклада-

лися в цінах на населення. Так, були відмінені обов'язкові натуральні поставки 

продуктів, податок із нетоварних операцій. 

Починаючи із 60-их років ХХ ст. Радянський Союз вступає в «холодну 

війну» та «гонку озброєнь». З цього часу економічну безпеку держави 

вважають основою політики уряду. Оскільки нарощування збройного арсеналу 

потребувало збільшення витрат бюджету, то протягом наступних майже 30 

років зміни в податкове законодавство вносились лише стосовно розподілу 

прибутків підприємств. 

Після розпаду СРСР у системі управління безпекою України розпочався 

принципово новий етап (1991 р. та до сьогоднішнього дня), в якому безпеку 

стали розуміти як важливу передумову стабільного розвитку держави та її 

регіонів. Саме податки в цій системі становлять понад 70% дохідної частини 



державного бюджету України і, як наслідок, виступають фінансовою базою 

держави для здійснення її функцій, у тому числі і у сфері забезпечення еконо-

мічної безпеки. 

Отже, держава у будь-які історичні періоди не могла обходитись без 

збору податків. Це пояснюється тим, що захист населення від загроз, тобто 

забезпечення його безпеки, який є однією із передумов утворення держави та 

основною її функцією протягом усієї історії людства, неможливо здійснювати 

без відповідних фінансових ресурсів. А податки є найбільш надійним і 

найбільш доступним з усіх методів і способів їх акумуляції. 
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