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ВСТУП
У будь�якій державі, в тому числі з розвиненою рин�

ковою економікою, однією з основних функцій є регу�
лювання. Регулювання — це вплив на об'єкт із метою
зміни або збереження стану (поводження, впливу),
здійснюваний в рамках системи організованих відносин.
Регулювання не може здійснюватися без організації,
при цьому його основними функціями є: оцінка обста�
новки; розробка та ухвалення рішення; планування; до�
ведення до виконавців цілей і способів реалізації конк�
ретних практичних дій; розміщення коштів; інтеграція
(координація і взаємодія) суб'єктів регулювання; конт�
роль; оцінка результатів.

Держава, виражаючи інтереси суспільства в різних
сферах життєдіяльності, розробляє та впроваджує
відповідну політику: економічну, соціальну, екологічну,
демографічну тощо. При цьому як засоби взаємодії об�
'єкта та суб'єкта державного регулювання соціально�
економічних процесів використовуються фінансово�
кредитні та цінові механізми. Визначивши свою еконо�
мічну політику, держава визначає напрям розвитку, а
також стратегію і тактику досягнення поставленої мети.
В умовах ринкової економіки головними методами дер�
жавного регулювання стають економіко�фінансові: опо�
даткування, ціноутворення, банківсько�кредитні мето�
ди тощо. Тому діяльність держави у сфері оподаткуван�
ня повинна мати чітку цілеспрямованість на вирішення
конкретних завдань і проблем.

Окремі питання державного регулювання оподат�
кування доходів населення досліджувалися науковця�
ми минулих років та досліджуються у працях багатьох
сучасних науковців, серед яких: Ж. Сісмонді, Ж. Сей,
Д. Мілль, К. Віксель, Ф. Нітті, П. Самуельсон, Ш. Мон�
теск'є, К. Макконнелл, С. Брю, М. Тургенєв, А. Буко�
вецький, А. Соколов, П. Мікеладзе, В. Андрущенко,
О. Василик, О. Данілов, П. Мельник, В. Федосов та ін.

Проте, перед вирішенням будь�яких проблем необ�
хідне, перш за все, визначення причин їх виникнення.
Тому метою даної роботи є дослідження історичної ево�
люції державного регулювання оподаткування доходів
населення та надання рекомендацій щодо його удоско�
налення.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Основними завданнями даної статті є:
— обгрунтувати роль та значення податків для еко�

номічного розвитку держави;
— розкрити соціально�економічний зміст податко�

вої політики;
— проаналізувати історичні аспекти державного ре�

гулювання оподаткування доходів населення;
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— дослідити розвиток теоретичних основ оподат�
кування та сформулювати сучасне визначення поняття
податку на доходи фізичних осіб.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Податок є одним з найдавніших фінансових інстру�

ментів будь�якої економічної системи. Він виступає як
примусове вилучення частини доходу суб'єкта до дер�
жавної казни на підставі чинної законодавчої бази.
Тому в податку знаходять відображення усі позитивні
та негативні риси економічної та фінансової політики
держави, конкретної системи державного будівництва
та керівництва. Від цього залежить також розвиток дер�
жави прогресивним або регресивним шляхом. При цьо�
му велике значення мають взаємовідносини між держа�
вою та платниками податків. А основною умовою успі�
шного розвитку економіки будь�якої країни є ста�
більність в оподаткуванні [8].

Система заходів держави щодо регулювання по�
датків у економічній літературі визначається як подат�
кова політика. Соціально�економічний зміст податко�
вої політики визначається характером суспільного ладу
та історичними умовами, в яких держава здійснює свої
функції. Отже, державне регулювання податкової сис�
теми — це цілеспрямована діяльність держави у сфері
встановлення та справляння податків або податкова
політика.

Через діяльність держави у сфері оподаткування
знаходять свою реалізацію суспільні, колективні, осо�
бисті інтереси та еволюційний розвиток податкових
відносин відбувається у напрямі оптимального співвід�
ношення між задоволенням кожного з них.

Вся історія державного регулювання податкової
системи зводиться до пошуків ідеалів оптимального
оподаткування. Вона повинна враховувати інтереси
кожного підприємства, кожного члена суспільства.
Іншими словами, податкова політика повинна влашто�
вувати і державу, і платників податків [8].

Як один із напрямів податкової політики можна ви�
ділити державне регулювання системи оподаткування
доходів населення.

Державному регулюванню системи оподаткування
доходів населення на кожному етапі соціально�еконо�
мічного розвитку суспільства властиві свої конкретні
особливості, які є найбільш ефективними для сформо�
ваних процесів регулювання економіки та соціальних
процесів в країні.

Державна політика у сфері оподаткування доходів
населення має давню історію. Становлення оподатку�
вання доходів населення як цілісної системи — резуль�
тат його тривалої еволюції від розрізнених, невпоряд�
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кованих форм до забезпечення їх узгодженості, суміс�
ності, відповідності одна одній і системі в цілому. Зап�
ровадження та укорінення тих чи інших форм оподат�
кування доходів відбувалося у взаємозв'язку з розвит�
ком економічного, політичного і духовного життя на�
селення. До основних чинників, що визначили еволю�
цію державного регулювання оподаткування, можна
віднести розвиток держави, її функцій, форм правлін�
ня [7].

Результати аналізу історичної еволюції державно�
го регулювання оподаткування доходів населення
свідчать, що така еволюція — не ланцюжок випадково�
стей, а процес, що має свою об'єктивну логіку. Наявність
останньої не виключає можливостей запровадження
випадкових податків. Однак лише ті форми оподатку�
вання, які підготовлені розвитком історичного проце�
су, демонструють високу ефективність, що сприяє їх
укоріненню в суспільному житті і поступовому розпов�
сюдженню в різних країнах.

У міру розвитку держави виникла "світська десяти�
на", яка стягувалась на користь владних князів одночас�
но з десятиною церкви. Таке становище існувало в
різних країнах протягом багатьох століть: від Стародав�
нього Єгипту до середньовічної Європи. Так, у Старо�
давній Греції в VІІ—VІ ст. до н. е. представники знаті,
закладаючи підвалини держави, ввели податки на дохо�
ди у розмірі однієї десятої або однієї двадцятої їх час�
тини. Така політика дозволяла концентрувати та вит�
рачати кошти на утримання найманих армій, побудову
укріплень навколо міст�держав, на будівництво храмів,
водопроводів, доріг, на організацію свят, роздачу гро�
шей та продуктів незаможним та на інші суспільні цілі.
У ті ж часи у Стародавньому світі були серйозні про�
тидії оподаткуванню. В Афінах, наприклад, вважалось,
що вільний громадянин відрізняється тим, що не спла�
чує податків. Інша справа — добровільні пожертвуван�
ня. Але, коли передбачались великі витрати, то рада чи
народні збори міста встановлювали процентні відраху�
вання від доходів громадян [7].

Дещо пізніше почала складатися податкова система
Русі. З перших років виникнення Київської Русі князі
встановлювали різні податки. В період раннього фео�
далізму (ІХ—XII ст.) основним джерелом доходів каз�
ни була данина від населення. Данину платили найчаст�
іше натурою: хутром, шкірою, медом, збіжжям, худо�
бою, а пізніше — грошима. Величина податків залежала
від різних причин.

Значно збільшилась кількість різновидів податків за
часів литовсько�польського панування. Поруч з тради�
ційними податками були введені нові. Одним з таких по�
датків стала поволовщина — прямий грошовий податок
у другій половині XVI — першій половині XVII ст. На
українських землях — Київщині, Переяславщині, По�
діллі, Волині — поволовщину сплачували державі всі без
винятку категорії залежного селянства. Стягувався цей
податок у розмірі від 4 до 60 грошів. Поштучне — нату�
ральний податок на українських землях у XIV—XVII
ст. сплачували в основному державні селяни у розмірі
певної частки (1/30—1/10) від загальної кількості ху�
доби, витканого полотна, рушників, ряден тощо.

Після втрати Україною незалежності і повного її
поневолення Московською державою почали вводити�
ся нові податки, які використовувались на території
України для поповнення імперської казни. Було введе�
но подвірне оподаткування — система оподаткування
населення прямими податками. За одиницю подвірного
оподаткування було взято двір, тобто селянське госпо�
дарство. Запровадження подвірного оподаткування
значно збільшило кількість платників податків за раху�
нок введення в їх число тих категорій населення, що
раніше були звільнені від оподаткування так званих
"задвірних", "ділових людей", половників тощо. Под�
вірне оподаткування зберігалось до запровадження по�
душного.

Подушне (подушний податок, подушна подать) ос�
новний прямий податок у Російській імперії (зокрема, в
Україні) у XVIII—XIX ст. Подушне сплачувало все чо�
ловіче населення країни, крім дворян, духовенства та
осіб, що перебували на державній службі. Розмір подат�
ку визначався сумою, необхідною для утримання армії
і флоту та постійно збільшувався. У XVIII ст. подушне
складало близько 50% всіх податків у бюджет держави.
Сплата даного податку тривала аж до кінця XIX ст.

Важливим поштовхом у справі господарського пе�
ретворення в Росії були реформи 1860�х років, у резуль�
таті яких почала будуватися відповідна ринковій еко�
номіці нова податково�бюджетна система країни. Так,
в 1862 р. введені нові правила єдиного державного бю�
джетного обліку й зведеної бюджетної звітності (по
бюджетних доходах і видатках); в 1870�х роках керів�
ництво країни почало підготовку проекту заміни подуш�
ного податку системою прибуткового оподаткування.
Однак через серйозний опір заможних класів ця робо�
та дуже стопорилася, і тільки в 1885 р. був уведений
податок на доходи від фінансових операцій, а перехід
до сучасних податків на прибутки компаній і на доходи
громадян так і не був реалізований аж до подій Жовт�
невої революції. Правда, у період правління прем'єр�
міністра П. А Столипіна була почата підготовка масш�
табної податкової реформи, але з його загибеллю у ве�
ресні 1911 р. і з вступом Росії у світову війну ця робота
втратила необхідний динамізм [1].

Законодавча основа для застосування прибутково�
го оподатковування в Росії була створена в 1916 р. із
прийняттям Державною Думою "Положення про дер�
жавний прибутковий податок". Крім того, численні про�
екти законів про прибутковий податок, що направля�
лися в Державну Думу на початку XX ст., відхилялися
через протидію як з боку земських установ, так і мож�
ливих платників.

Платежі прибуткового податку за законом 1916 р.
не надійшли в бюджет через лютневу революцію. По�
становою Тимчасового Уряду від 12.06.1917 р. "Про
підвищення ставок державного прибуткового податку"
були змінені підстави стягнення й підвищені ставки при�
буткового податку, уведений новий "одноразовий" по�
даток. Однак і цей законодавчий акт проіснував недо�
вго і був замінений Декретом від 24.11.1917 р. "Про стяг�
нення прямих податків" прийнятим після Жовтневої
революції [1].

Наступним періодом був радянський, для якого ха�
рактерна відмова від сформованої в Росії колишньої
фінансової і податкової системи й перехід до нової, со�
ціалістичної системи господарювання. Теорія К. Марк�
са заперечувала можливість використання вартісних ка�
тегорій у системі комуністичних виробничих відносин.
Фінанси, гроші, бюджет, податки повинні були відмер�
ти разом з товарним виробництвом. Цим пояснюється і
те, що в Радянському Союзі податки в ідеологічному
змісті розглядалися як далекий для соціалістичної дер�
жави елемент. Вважалося, що між державними підпри�
ємствами і державою в рамках єдиної соціалістичної
власності не може бути податкових відносин, оскільки
чистий дохід, створений у державному секторі, повністю
належить державі. Тому спочатку був прийнятий курс
на повне відмирання вартісних відносин (і, відповідно,
всіх грошових і фінансових інструментів), потім у цю
політику були внесені корективи — на користь форму�
вання єдиної загальнодержавної системи фінансового
планування. У цілому, основні ідеологічні принципи в
цей період, як відомо, виходили з необхідності посту�
пового відмирання ринкових, вартісних інструментів
господарювання (у тому числі й податків) і переходу до
централізованих, прямих методів регулювання вироб�
ничих і розподільних відносин.

Період з 1917 по 1921 р. називають періодом кон�
фіскацій. Діяв єдиний порядок оподаткування доходів
робітників та службовців та імущих класів. Посилене
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оподаткування нетрудових доходів відбувалося за ра�
хунок установлення ставок прибуткового податку на
рівні 100%, а також додаткових податків: надзвичайно�
го одноразового, промислового, безлічі місцевих по�
датків. Крім стягнення податків місцеві Ради мали пра�
во залучати буржуазні класи до сплати контрибуцій [5].

На наступному етапі розвитку системи прибутково�
го оподаткування, тобто в період воєнного комунізму
(1921—1922 рр.), відбулося скасування всіх грошових
податків і був розформований податковий апарат.

Після проголошення НЕП у (1922—1926 рр.) були
зняті заборони на торгівлю, на місцевий кустарний про�
мисел. Була розроблена система податків, позик, кре�
дитних операцій, прийняті заходи по укріпленню гро�
шової одиниці. В цей період існували різні форми влас�
ності, діяли економічні закони, що було одним із голов�
ний умов функціонування податкової системи. Досвід
двадцятих років показав, що нормальне оподаткування
можливе лише при певній побудові відносин власності,
які забезпечували б правову відокремленість підпри�
ємств від державного апарату управління. Фінансова
система в період НЕПу мала багато специфічних особ�
ливостей, однак вона відштовхувалась від податкової
системи дореволюційної Росії як від початкового пунк�
ту і відтворювала ряд її рис. Система оподаткування, що
формувалась, мала слабо налагоджений податковий
апарат і характеризувалась майже повною відсутністю
даних для визначення фінансового стану різних кате�
горій платників податку, що було причиною примітив�
них способів оподаткування [6].

У подальшому фінансова система СРСР еволюціо�
нувала в напрямі, протилежному процесу загальносві�
тового розвитку. Від податків вона перейшла до адміні�
стративних методів вилучення прибутку підприємств і
перерозподілу фінансових ресурсів через бюджет краї�
ни.

У період індустріалізації податки використовували�
ся для витіснення, а потім і істотного скорочення при�
ватного сектора. У 1930—1931 рр. податкове наванта�
ження на приватний сектор різко виросло за рахунок
збільшення ставок податків, використання спеціальних
механізмів оподаткування.

На наступному етапі (1934—1941 рр.) система при�
буткового оподаткування відповідала перевазі держав�
ного сектора в економіці та формуванню основної маси
доходів населення за рахунок заробітної плати.

У період Великої Вітчизняної війни різко збільши�
лися потреби держави в додаткових доходах, при ско�
роченні податкової бази за непрямими податками, у
зв'язку з переорієнтацією основних галузей промисло�
вості на випуск військової продукції, окупації значної
території країни. Якщо до війни 58% доходів держави
забезпечував податок з обігу, а податки з населення
близько 5%, то під час війни частка податків з населен�
ня досягла 13%. Такий же дохід держава одержувала
від позик у населення [1].

У листопаді 1941 р. був уведений податок на холос�
тяків, самотніх і малосімейних громадян, що спочатку
планувався як тимчасовий, з метою надання допомоги
багатодітним матерям, а потім перетворився в постійний
податок і проіснував до 90�х років. При його введенні
звільнялися від сплати особи, що мають дітей, а з 1944
р. особи, що мають трьох і більше дітей. Податок на хо�
лостяків, також, як і військовий, сполучив у собі при�
буткове оподаткування із принципами подушного, тому
що до складу платників входили і громадяни, що не одер�
жують доходи.

З 1942 р. надбавка до прибуткового й сільськогос�
подарського податків була замінена військовим подат�
ком. Платники військового податку — особи, що досяг�
ли 18�літнього віку. Звільнялися від сплати військовос�
лужбовці діючої армії, члени родин військовослуж�
бовців, що одержували допомогу від держави, пенсіо�
нери, що отримують тільки пенсію. Військовий податок

відігравав значну роль як джерело формування доходів
держави. За період війни від населення надійшло подат�
кових платежів на суму 13,3 млрд крб. з них 7,2 млрд
крб. становив військовий податок [5].

На післявоєнному етапі розвитку прибуткового опо�
даткування в країні відбулося зниження ролі податків
на доходи фізичних осіб як джерела бюджетних доходів
і регулятора економічних відносин у країні. Надходжен�
ня податків у бюджетну систему знизилися за рахунок
скасування з 1946 р. військового податку, підвищення
неоподатковуваного мінімуму, зниження норм прибут�
ковості по сільськогосподарському податку. Існуюча в
той час система перерозподілу національного доходу,
що визначала високу частку в доходах населення без�
коштовних соціальних послуг з боку держави з одно�
часно низькою оплатою праці, не забезпечувала достат�
ньої податкової бази для прибуткового оподаткуван�
ня.

Теорія і практика не бачили за податками майбут�
нього. Кульмінацією уявлення про безперспективність
податків став розроблений в 1960 р. закон СРСР "Про
скасування податків із заробітної плати робітників та
службовців", що впроваджувався в життя шляхом по�
стійного підвищення неоподатковуваного мінімуму до�
ходів і розширення податкових пільг. У 1961 р. знову
знижені ставки прибуткового податку і податку на хо�
лостяків. Надалі передбачалося повне скасування по�
датків з населення. Таке завдання поставила третя про�
грама КПРС, прийнята на XXIІ з'їзді КПРС 31 жовтня
1961 р.

З 1986 р. на підставі Закону СРСР "Про індивідуаль�
ну трудову діяльність" громадяни мали право здійсню�
вати підприємницьку діяльність. Оподаткування доходів
від підприємницької діяльності повинне було здійсню�
ватися на підставі декларування доходів або шляхом
придбання патенту. Відповідних змін у податкове зако�
нодавство в 1987—1989 рр. не вносилося. У 1990 р. був
прийнятий Закон СРСР "Про прибутковий податок із
громадян СРСР, іноземних громадян і осіб без грома�
дянства", введений у дію із 01.07.1990 р., яким створю�
валися однакові умови оподаткування доходів від
підприємницької діяльності й від доходів у вигляді за�
робітної плати. У зв'язку із цим була введена єдина про�
гресія ставок, загальний неоподаткований мінімум.

З розпадом СРСР і виділенням з нього нової неза�
лежної держави — України, були зроблені початкові
кроки по формуванню принципово нової податкової си�
стеми. 26 грудня 1992 р. було затверджено Декрет Ка�
бінету Міністрів України №13�92 "Про прибутковий по�
даток з громадян", який діяв до 2004 р. До цього Декре�
ту вносилися численні зміни й доповнення.

Таким чином, історія сучасної системи оподаткуван�
ня доходів населення України починає свій відлік з 1992
р. Це досить короткий час для створення високоефек�
тивної державної політики оподаткування, оскільки
створення ефективної системи оподаткування — це не
тільки практична, а й дуже серйозна теоретична та нау�
кова проблема.

Зміна та розвиток методів державного регулюван�
ня оподаткування супроводжувалися розвитком науки,
яка, з одного боку, забезпечувала філософське осмис�
лення податків, їх ролі та місця в суспільному житті, з
іншого боку, збагачувала практику оподаткування, дос�
ліджуючи проблеми складу, структури, принципів по�
будови оптимальної податкової системи, а також умов,
за яких ці принципи можуть бути застосовані в процесі
вдосконалення податкової системи конкретної держа�
ви, законів та закономірностей функціонування і роз�
витку оподаткування.

Теорія податків почала розвиватися з XIII ст., ще
за часів Фоми Аквінського, який вважав податки однією
з форм пограбування народу [8].

Визначення економічної природи й суті податків
пройшло у фінансовій науці досить складний шлях. Так,
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спочатку податки розглядались як подарунок урядові,
потім були формою виконання прохання уряду, надан�
ня допомоги, пожертвою, потім вже як виконання обо�
в'язку і насамкінець — обов'язковим внеском, визначе�
ним урядом чи встановленим парламентом за допомо�
гою відповідного закону.

Однією із перших теорій, яка містить ідею примусо�
вого характеру податку, була теорія "жертви". Ще на
початку ХІХ ст. у теорії податку Ж. Сісмонді плата за
послуги, що купуються у держави, отримує визначення
жертви [7].

Протягом ХІХ—ХХ ст. цю теорію розвивали Ж.Б. Сей,
Д. Мілль, К. Віксель, Ф. Нітті, П. Самуельсон й інші пред�
ставники економічної науки. Французький економіст
початку ХІХ ст. Ж.Б. Сей усі податки розглядав як не�
минуче зло.

У другій половині ХІХ ст. значного поширення на�
буває теорія податку як бюджетної необхідності. Запе�
речуючи відповідність між шкодою, якої завдає пода�
ток платникові, і отриманим еквівалентом, дана теорія
стверджує, що законодавець, визначаючи податок, ста�
вить цілі виключно фінансового характеру.

Російський економіст М.І. Тургенєв, вивчаючи при�
роду податків, також вважав їх жертвою на загальну
користь [9].

Інший погляд на теорію податків висловлював анг�
лійський вчений Дж. Мілль. Він розробив і вперше вису�
нув податкову теорію послуг. Суть її полягає в тому,
що кожен громадянин держави обов'язково повинен
отримувати від неї послуги у вигляді допомоги та
підтримки [4].

У XVII ст. у Франції з'являється теорія податків,
засновником якої був Ш. Монтеск'є. Суть її полягала в
тому, що громадяни повинні ділитися своїм прибутком
з державою, тому що вона забезпечує внутрішній і
зовнішній захист життя та майна підлеглих, гарантує
порядок, спокій і свободу. При цьому повинна зберіга�
тися пропорційність між тією частиною, яка належить
громадянинові, і тією, яку в нього забирають, щоб гро�
мадянам був гарантований захист їхньої частини май�
на.

У Радянському Союзі 20�х років такі представники
фінансової науки, як А. Буковецький, А. Соколов, П. Мі�
келадзе, дотримувалися теорії колективних потреб. Цю
теорію як основу визначення податку західна економі�
чна наука використовує і наприкінці ХХ ст., внісши
відповідні корективи. Лауреат Нобелівської премії в
галузі неокласичного синтезу П. Самуельсон у підруч�
нику "Економіка" підтверджує примусовий характер
оподаткування і відсутність прямого зв'язку між виго�
дою громадянина і податками, які він сплачує.

Визначення податку наведено також у підручнику
К.Р. Макконнелла та С.Л. Брю "Економікс": "Податок
— примусова виплата урядові домогосподарством або
фірмою грошей (або передання товарів і послуг), в обмін
на які домогосподарство або фірма безпосередньо не
отримують товарів чи послуг, причому така виплата не
є штрафом, накладеним судом за незаконні дії" [3].

Більшість сучасних учених�теоретиків, у тому числі
Андрущенко В. Л., Василик О. Д., Данілов О. Д., Сутор�
міна В. М., Федосов В. М. та ін., вважають, що податки є
обов'язковими платежами юридичних і фізичних осіб,
які запроваджуються для утримання державних струк�
тур та фінансового забезпечення виконання ними
функцій держави. Податок — це плата суспільства за
виконання державою її функцій, це відрахування час�
тини вартості валового національного продукту на за�
гальносуспільні потреби, без задоволення яких суспіль�
ство існувати не може. Згідно із Законом України "Про
систему оподаткування", під податком слід розуміти
обов'язковий внесок до бюджету відповідного рівня,
здійснюваний платниками у порядку та на умовах, що
визначаються законами України про оподаткування.
Простіше кажучи, податки — це обов'язкові внески, які

стягує держава з фізичних та юридичних осіб за став�
ками, встановленими чинним законодавством.

Податок з доходів фізичних осіб згідно із Законом
України "Про податок з доходів фізичних осіб" — це
плата фізичної особи за послуги, які надаються їй те�
риторіальною громадою, на території якої така фізич�
на особа має податкову адресу або розташовано особу,
що утримує цей податок. Проте, як зазначалося вище,
не завжди цей податок розуміли саме таким чином. Крім
того, вважаємо, що таке визначення цього податку в
сучасних умовах не повною мірою відповідає його еко�
номічному змісту. Податок на доходи фізичних осіб —
це обов'язковий внесок фізичної особи до бюджету із
доходу, отриманого нею протягом визначеного періо�
ду, який використовується на надання послуг територ�
іальною громадою, на території якої така фізична осо�
ба має податкову адресу або розташовано особу, що
утримує цей податок. Таке визначення цього податку,
вважаємо, є більш доцільним та вірним.

ВИСНОВКИ
Таким чином, державне регулювання системи опо�

даткування доходів населення потребує ретельного вив�
чення та удосконалення як з наукової, так і з практич�
ної точки зору. Податкова політика повинна викорис�
товуватися як інструмент регулювання відтворювально�
го процесу та соціального добробуту населення. Дер�
жава визначає, яку частку валового внутрішнього про�
дукту за допомогою податків вилучити до бюджету та
як ця частка має розподілятися між окремими платни�
ками податків, між окремими територіями, між соціаль�
ними верствами населення. За допомогою регулювання
системи оподаткування держава може регулювати со�
ціально�економічні процеси, такі як: обсяг виробництва,
зайнятість, інвестиції, розвиток науки і техніки, струк�
турні зміни, ціни, зовнішньоекономічні зв'язки, рівень
життя населення, рівень споживання певних товарів.

Проте, в історії державного регулювання оподат�
кування доходів населення найбільш яскраво проявляв�
ся зв'язок політики та ідеології з оподаткуванням. Зміни
політичного курсу в країні, як правило, викликали
істотні зміни в системі оподаткування фізичних осіб.
Головною ж метою державного регулювання оподат�
кування доходів населення повинна бути стимулююча
спрямованість на розвиток суспільства в цілому і на
підвищення добробуту громадян.
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