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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Основною формою мобілізації коштів у дохід держави 

є податки. Саме за рахунок надходжень коштів від податків і зборів формується 

питома вага бюджетних доходів, створюються умови для належної реалізації 

покладених на державу завдань економічного, соціального, оборонного, 

освітнього та іншого характеру. Фактично при сплаті податків і зборів 

вибудовується економічне підґрунтя для діяльності держави, всіх її органів 

тощо. 

Зміст поняття «податок» можна охарактеризувати через його ознаки та 

функції. Ознаки податку визначають його сутність, дозволяють 

диференціювати від інших платежів податкового характеру. Функції податку 

визначають його призначення, підкреслюють важливість цієї форми мобілізації 

публічних коштів. Комплексне регулювання поведінки всіх учасників 

податкових відносин при реалізації функцій податку може здійснюватися 

виключно системно. Так, можна наголошувати на різних підставах 

співвідношення між його функціями, різних засобах їх упорядкування та 

розподілення на групи, але цілісний правовий вплив забезпечується через 

системне здійснення всієї сукупності функцій податку. 

Існуючі наукові підходи до структури системи функцій податку традиційно 

передбачають виокремлення основних та додаткових функцій, що підкреслює 

різний вплив функцій податку на досягнення основної мети оподаткування – 

вчасного та в повному обсязі надходження коштів від податків і зборів. До кола 

основних функцій відносяться фіскальна, регулююча та контрольна функції 

податків, які тісно пов’язані одна з одною та в сукупності забезпечують стале 

наповнення дохідних частин як державного, так і місцевих бюджетів. При 

цьому фіскальна функція має пріоритет, вона більшою мірою обумовлює 

природу оподаткування, у той час як регулююча функція спрямована на 

забезпечення балансу при оподаткуванні різних сфер господарської діяльності, 

а контролююча – на гарантування реалізації фіскальної функції. Це виводить 

фіскальну функцію податку на перше місце за значенням в системі функцій 

податку та впливом на ефективність податкової системи в цілому. 

Належна реалізація фіскальної функції податку можлива за наявності дієвих 

та прозорих механізмів, спрямованих на виконання всіх складових елементів 

податкового обов’язку. Це означає виконання фіскальної функції податку не 

лише на етапі безпосередньо сплати відповідної його суми, а й при веденні 

податкового обліку, складанні та поданні податкової звітності тощо. Фіскальна 

функція податку обумовлює цілісність податкового обов’язку, забезпечує 

зв’язок між його елементами, спрямовує зусилля всіх учасників податкових 

відносин на забезпечення вчасного та повного надходження податкових доходів 

до дохідних частин бюджетів. При цьому існуючі практичні конструкції, 

закріплені у чинному податковому законодавстві, не завжди в змозі 

забезпечити максимальну ефективність фіскальної функції податку, що 

викликає потребу їх вдосконалення, узгодження практичної реалізації 

оподаткування з наявними теоретичними концепціями та розробками. 
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При написанні даної роботи були використані здобутки відомих фахівців, 

відображені, зокрема, у фундаментальних працях І. Є. Енгельмана, 

Ю. А. Ровинського, Г. Ф. Шершеневича. Теоретичним підґрунтям стали роботи 

вчених у галузі загальної теорії держави та права, інших правових наук, а саме: 

С. С. Алєксєєва, В. М. Горшеньова, В. П. Грибанова, О. А. Красавчикова, 

О. А. Лук’янова, Н. М. Оніщенка, В. Н. Протасова, О. Ф. Скакун та ін. Низка 

положень спирається на праці вчених з фінансового та податкового права 

О. О. Архіпова, О. С. Башняк, М. Є. Верестової, С. Є. Високосова, 

Д. В. Вінницького, Л. К. Воронової, О. О. Головашевича, О. О. Дмитрик, 

О. В. Дьоміна, Л. М. Касьяненко, Т. О. Коломоєць, А. М. Котенка, 

І. Є. Криницького, О. В. Кухаря, М. П. Кучерявенка, О. А. Лукашева, 

А. Г. Першутова, Н. Ю. Пришви, Г. В. Россіхіної, С. А. Семенченко, 

Ю. М. Старилова, Д. В. Федорова, О. І. Худякова, С. Д. Ципкіна, 

Н. В. Шевцової. 

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана відповідно до цільової комплексної програми Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого «Проблеми правового 

забезпечення справляння податків та зборів в Україні» (номер державної 

реєстрації 0111U000965) та Плану заходів з виконання Програми діяльності 

Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» у 

2015 році, затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 

березня 2015 року № 213-р. 

Мета і задачі дослідження. Мета дослідження полягає у з’ясуванні 

правової природи фіскальної функції податку, визначенні її місця серед інших 

функцій податку, встановленні зв’язків між основними та додатковими 

функціями податку, оцінці ефективності існуючих механізмів реалізації 

фіскальної функції податку на різних етапах виконання податкового обов’язку, 

з’ясуванні особливостей правового регулювання процедур виконання 

обов’язків з обліку, сплати, надання звітності по різних групах податків, які 

повністю надходять до бюджету одного рівня або розподіляються між 

бюджетами різних рівнів, а також формулюванні висновків та розробці 

пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання цих механізмів. 

Реалізація зазначеної мети зумовила необхідність вирішення таких задач: 

- визначити сутність та призначення фіскальної функції податку; 

- з’ясувати співвідношення фіскальної функції податку з іншими 

функціями податку; 

- провести класифікацію функцій податку; 

- з’ясувати співвідношення основних та додаткових функцій податку, 

ступінь їх впливу на досягнення мети оподаткування; 

- охарактеризувати засоби контролю за належним виконанням податкового 

обов’язку при реалізації фіскальної функції податку; 

- охарактеризувати наявні механізми розподілу коштів від податків і 

зборів, що застосовуються при реалізації фіскальної функції податку; 

- встановити вплив процесів децентралізації на ефективність реалізації 

фіскальної функції податку; 
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- визначити нормативно закріплені конструкції, спрямовані на реалізацію 

фіскальної функції податку; 

- оцінити ефективність механізмів виконання обов’язків з податкового 

обліку, сплати податку, формування та надання податкової звітності; 

- сформулювати висновки щодо реалізації учасниками податкових 

відносин фіскальної функції та розробити пропозиції з удосконалення чинного 

податкового законодавства. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають у процесі 

реалізації фіскальної функції податку. 

Предметом дослідження є правова природа фіскальної функції податку. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертації становить 

сукупність загальних та спеціальних методів наукового пізнання, використання 

яких дало змогу досягти поставленої мети й забезпечити наукову достовірність 

та чіткість отриманих результатів. Усі методи були застосовані у взаємозв’язку, 

що в кінцевому підсумку сприяло всебічності, повноті й об’єктивності 

наукових висновків. 

У ході дослідження основним був діалектичний метод, що забезпечив 

об’єктивне та всебічне пізнання правової дійсності, визначення суті 

досліджуваних явищ в єдності їх матеріального змісту та юридичної форми. 

Структурний та функціональний аналіз завдяки врахуванню таких якостей 

системи, як інтегративність, компонентність, співвідношення цілого й частини, 

структури і функцій, сприяли визначенню місця, що займає фіскальна функція 

податку серед інших його функцій (підрозділи 1.1, 1.2, 2.1). Дослідження 

чинного вітчизняного та зарубіжного податкового і фінансового законодавства 

проведено із застосуванням порівняльно-правового методу, що дало змогу 

узагальнити наукові концепції провідних учених щодо теоретичних та 

практичних проблем реалізації фіскальної функції податку (підрозділи 1.2, 2.2, 

2.3). Історико-правовий метод забезпечив можливість проаналізувати розвиток 

становлення та правового регулювання конструкцій, спрямованих на реалізацію 

фіскальної функції податку (підрозділи 1.1, 1.2). За допомогою спеціально-

юридичного методу зроблено змістовний аналіз сучасного стану законодавчих 

положень, завдяки чому вироблено пропозиції щодо подолання наявних 

теоретико-правових суперечностей, а також колізій у податковому 

законодавстві України (підрозділи 1.2, 2.1, 2.2, 2.3). 

Нормативна основа дослідження – чинне та перспективне законодавство 

України з питань сплати податків та зборів, підзаконні нормативно-правові 

акти, видані на їх виконання, міжнародні нормативно-правові акти та 

міжнародні угоди, учасником яких є держава Україна. 

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані, акумульовані 

Державною службою статистики України, відомості Державної фіскальної 

служби України, Міністерства доходів і зборів щодо виконання обов’язків зі 

сплати, обліку та звітності платниками різних категорій, судова практика 

Конституційного Суду України, а також акти, видані іншими органами 

державної влади, які стосуються реалізації фіскальної функції податку. 
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Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є одним із перших у 

вітчизняній науці фінансового права комплексним узагальненим дослідженням 

фіскальної функції податку. 

У результаті самостійно проведеної дослідницької роботи сформульовано 

зазначені нижче основні наукові результати, що мають наукову новизну та 

практичну значимість: 
уперше: 

 встановлено наявність динамічних (виявляються у закріпленні та 

деталізації відповідних процедур реалізації прав та обов’язків суб’єктів 

податкових правовідносин) та статичних (виявляються у закріпленні 

правоздатності учасників податкових відносин відповідними податковими 

нормами) конструкцій, які забезпечують реалізацію регулюючої функції 

податку; 

 систематизовано юридичні факти, які породжують обов’язок щодо сплати 

обов’язкових платежів, що передбачає виокремлення трьох блоків залежно від 

типу платежу: а) наявність складу правопорушення – обов’язкова умова сплати 

платежів санкційного характеру; б) досягнення угоди на здійснення юридично 

значущої дії – обов’язкова умова здійснення умовного платежу (збору, мита); 

в) закінчення податкового періоду та отримання об’єкта оподаткування – 

обов’язкові умови сплати податків; 

 аргументовано доцільність визначення критерієм розмежування доходів 

загального фонду бюджетів обсягу коштів, що надходять від сплати 

конкретного платежу, відповідно до чого виокремлено такі типи платежів: 

а) повний (безвідсотковий) – надходження податку або збору (плати) у повному 

розмірі, без зазначення відсотків; б) частковий (відсотковий) ‒ надходження від 

сплати певного платежу лише частини коштів, визначеної відповідним 

відсотком, встановленим бюджетним законодавством; 

удосконалено: 

 характеристику нормативно закріпленої системи ознак поняття 

«податок», яку пропонується доповнити такими ознаками: а) нецільовий 

характер; б) індивідуальна безвідплатність; в) безповоротність; г) грошова 

форма; 

 підхід до визначення предмета податково-правового регулювання, до 

якого пропонується відносити, зокрема, поведінку учасників податкових 

відносин стосовно надходжень коштів від податків та зборів до бюджетів, а не 

тільки регулювання надходження публічних коштів до централізованих та 

децентралізованих грошових фондів; 

 підходи до визначення цілей (виявлення фактів невиконання або 

неналежного виконання податкового законодавства зобов’язаними особами;  

усунення порушень законодавства, що регулює відносини оподаткування;  

виявлення та усунення причин, які сприяють порушенню податкового 

законодавства) та завдань (дотримання приписів податкового законодавства; 

забезпечення повного та своєчасного надходження коштів від сплати податків 
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та зборів до бюджетів різних рівнів; забезпечення правильності обчислення 

податків та зборів та ін.) податкового контролю; 

набули подальшого розвитку: 

 наукові положення щодо класифікації пов’язаних із фіскальною функцією 

податку принципів оподаткування, що передбачає їх поділ на три блоки: 

а) принципи, які закріплені в Податковому кодексі України вперше; 

б) принципи Податкового кодексу України, які  були визначені в податковому 

законодавстві України до його прийняття; в) принципи, які зникли із 

податкового законодавства з прийняттям Податкового кодексу України; 

 характеристика принципу рівності у сфері оподаткування, який 

недоцільно розглядати як універсальний засіб забезпечення  фактичної рівності 

різних груп платників податків, адже ця рівність буде принципово 

розмежовуватись між податковими резидентами України (які будуть 

сплачувати податки та збори з доходів та майна із всіх джерел як на території 

України, так і за її межами) та податковими нерезидентами (підставою 

виникнення податкового обов’язку яких будуть лише доходи з місцем 

походження виключно на території України); 

 обґрунтування необхідності удосконалення термінологічного апарату, що 

застосовується при визначенні обсягу податково-правового впливу, для чого 

проведено розмежування понять «податкове президентство» та «податкова 

юрисдикція» з урахуванням положень національного та зарубіжного 

податкового законодавства. 

Практичне значення одержаних результатів дисертаційної роботи 

полягає в тому, що вони становлять як науково-теоретичний, так і практичний 

інтерес і можуть бути використані у: 

 правотворчій діяльності – при підготовці пропозицій щодо внесення змін 

до чинного законодавства України з метою вдосконалення правового 

регулювання механізмів сплати податків і зборів, пов’язаних із реалізацією 

фіскальної функції податку; 

 науково-дослідній роботі – для подальших розробок та наукових 

досліджень фіскальної функції податку, деталізації її співвідношення з іншими 

функціями податку; 

 навчальному процесі – при викладанні у вищих навчальних закладах 

дисциплін «Фінансове право» і «Податкове право», підготовці навчальних 

посібників та підручників із зазначених дисциплін; 

 правозастосовній сфері – при проведенні науково-методичних семінарів 

із працівниками контролюючих органів із проблем застосування податкового 

законодавства. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на чотирьох міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних конференціях: «Актуальні питання 

інтелектуальної власності та інноваційного розвитку» (м. Харків, 21 березня 

2014 р.); «Конституційна реформа як вимога сучасності» (м. Харків, 25 червня 

2014 р.); «Проблемні питання застосування Податкового кодексу України при 
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вирішенні спорів адміністративними судами» (м. Краматорськ, 12 грудня 

2014 р.); «Податкова реформа в Україні : виклик сучасності» (м. Харків, 3 

квітня 2015 р.). 

Публікації. Основні положення роботи знайшли відображення у 

п’яти наукових статтях, опублікованих у виданнях, що визнані як фахові з 

юридичних дисциплін, у тому числі в одному зарубіжному науковому виданні, 

а також у чотирьох тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, двох 

розділів, які містять шість підрозділів, висновків та списку використаних 

джерел. Загальний обсяг дисертації складає 191 сторінку. Список використаних 

джерел налічує 206 найменувань і займає 19 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено її зв’язок з 

науковими програмами, планами, темами, розкрито мету і задачі, об’єкт і 

предмет, методи дослідження, окреслено наукову новизну та практичне 

значення одержаних результатів, наведено відомості щодо апробації 

результатів дослідження та публікацій за темою роботи. 

Розділ 1 «Правове регулювання фіскальної спрямованості податку» 

складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Закріплення фіскальної спрямованості оподаткування в 

системі функцій податку» основна увага приділяється сутності податку як 

центральної категорії податкового права, фундаментальним конструкціям, на 

яких будується оподаткування взагалі. Вказується, що багатовекторні податкові 

відносини в царині правового регулювання спираються на дві засадничі 

конструкції, на яких і будуються всі регулюючі механізми, що набувають 

правового оформлення. До таких конструкцій відносяться податковий 

обов’язок та механізм податку. 

Наголошується, що поширений у науковій літературі підхід, відповідно до 

якого податковий обов’язок виступає різновидом юридичного обов’язку, 

повною мірою не розкриває сутності та специфіки саме податкового обов’язку. 

Виходячи з того, що податковий обов’язок виступає різновидом юридичного 

обов’язку, робиться висновок, що юридично закріплений обов’язок буде 

пов'язуватись із дотриманням відповідних правових приписів. Вказується на 

доцільність пов'язувати податковий обов’язок платників із додержанням 

податкового законодавства, оскільки без наявності нормативно закріплених 

приписів для учасників податкових відносин ми не можемо говорити про 

існування їх правового статусу. Водночас платник податків повинен не тільки 

сплатити відповідну суму коштів по конкретному податку і збору, а й виконати 

обов’язки з податкового обліку та звітності. Зміст податкового обов’язку 

(система складових) виражає його статику, а процес виконання, реалізації – 

динаміку. Виконання, являючи собою матеріальний зміст податкових 

правовідносин (дійсність), становить реалізацію юридичного змісту 
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(необхідності), втілення в життя, у фактичну поведінку тієї міри, яка визначена 

податковим обов’язком. 

Другою конструкцією, яку доцільно використовувати як загальний 

знаменник при регулюванні податкових відносин, є визначення податку, його 

співвідношення з іншими платежами, які віднесено до елементів податкової 

системи України, розкриття структури механізму податку. Найбільш повно 

зробити це можна через розкриття функцій податку, які являють собою 

системне утворення. Розподілення їх на окремі групи є певним вираженням 

наукової абстракції. Ми виходимо з того, що комплексний вплив на поведінку 

всіх учасників податкових відносин через реалізацію функцій податку може 

здійснюватися виключно системно. Аргументовано доцільність розмежування 

всіх функцій податку на дві групи: основні та додаткові. До основних функцій 

відносимо загальногалузеві настанови, які виражаються в податковому 

регулюванні та характеризують природу податку, або функції, які є 

визначальними в характеристиці такого явища, як податок. До перших 

належать традиційні функції фінансів: регулююча  та контролююча. Що 

стосується  додаткових, то в цьому разі йдеться про такі, на підставі яких 

можна виявити та довести специфічність окремих типів податків або їх видів. 

У підрозділі 1.2 «Принципи оподаткування як засоби реалізації фіскальної 

функції податку» проведено аналіз принципів оподаткування, наводиться їх 

зв’язок з функціями. 

Пропонується при характеристиці функцій податку виходити із узгодженого 

впливу найбільш суттєвих важелів у податковому регулюванні. При цьому 

наводяться аргументи щодо логічності виділення в структурі системи функцій 

податку трьох основних функцій: регулюючої, контролюючої та фіскальної. 

Доводиться виняткове місце серед них фіскальної функції податку, яка 

фактично виражає головне його призначення – формування публічних фондів 

коштів для фінансування потреб держави та територіальних громад. 

Вказується, що прояв цих функцій в тому чи іншому сенсі можна знайти на 

будь-якому рівні податкового регулювання. Йдеться як про встановлення  

загальних приписів, що впливають на поведінку учасників податкових відносин 

(наприклад, ст. 67, ч.2 ст. 92 Конституції України ) та які потім уточнюються і 

деталізуються всіма нормами податкового законодавства, так і приписів більш 

вузької спрямованості, що стосуються окремих елементів певного податку чи 

збору. 

Констатується надзвичайна важливість прийняття Податкового кодексу 

України наприкінці 2010 року для адекватної дії фіскальної функції податку, 

що обумовлюється відсутністю до цього моменту нормативно закріпленого 

принципу, який би регулював саме фіскальний аспект природи податку. Лише з 

1 січня 2011 року податкове законодавство при регулюванні відносин щодо 

справляння податків та зборів починає спиратися на принцип фіскальної 

достатності, під яким розуміється встановлення податків та зборів з 

урахуванням необхідності досягнення збалансованості витрат бюджету з його 

надходженнями. Враховуючи місце даного принципу у вичерпному переліку 

принципів, які закріплено в ст. 4 Податкового кодексу України (він знаходиться 
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на п’ятому місці) та фактичне значення даного принципу, доводиться 

доцільність починати з нього всю систему принципів, бо формування бюджету 

(fiscus (лат.) – казна) за рахунок справляння податків та зборів є основним 

призначенням оподаткування. 

Забезпеченню реалізації фіскальної функції податку відповідає і такий 

принцип, як загальність оподаткування, згідно з яким кожна особа зобов'язана 

сплачувати встановлені Податковим кодексом України, законами з питань 

митної справи податки та збори, платником яких вона є. Цей принцип також 

належить до нових, які з’явилися з прийняттям Податкового кодексу України, 

та, на наш погляд, виражає певну галузеву деталізацію загального підходу в 

правовому регулюванні. Якщо мати на увазі загальну природу правового 

регулювання, то однією з принципових особливостей норми права є саме 

загальність, вплив на поведінку невизначеного кола осіб, дії або бездіяльність 

яких відповідно до обставин є предметом правового регулювання. Загальність 

притаманна праву в цілому, тож, якщо той чи інший припис набуває форми 

законодавчої норми, він вже має загальне спрямування. 

Нейтральність оподаткування як принцип податкового законодавства 

передбачає установлення податків та зборів у спосіб, який не впливає на 

збільшення або зменшення конкурентоздатності платника податків. Через його 

виконання формується потенційна фіскальна можливість надходження коштів 

до доходів бюджетів. Зрозуміло, що корегування конкурентоздатності платника 

податків безпосередньо пов’язана з податковими надходженнями. При цьому 

пропонується враховувати дві обставини, які характеризують два зустрічні 

процеси. З одного боку, конкурентоздатність забезпечується об’єктивно 

виваженими, прийнятними для споживачів цінами. Одним з елементів ціни 

якраз і виступають податки (прямі податки включені до формування ціни 

виробника, тоді як непрямі податки включаються в ціну реалізації). Виходячи з 

цього, збільшення чи зменшення податків безпосередньо впливає на 

конкурентоздатність платника. З іншого боку, підвищення конкурентоздатності 

зумовить як збільшення кількості зобов’язаних осіб, так і зростання бази 

оподаткування. В обох випадках це призведе до збільшення податкових 

надходжень до бюджетів. 

Ми виходимо з того, що справляння податків та зборів має обумовлювати 

разом із перевищенням витрат на їх адміністрування, формування сталого 

фонду, за рахунок якого має фінансово задовольнятися та чи інша потреба, чи 

функція держави або територіальної громади. Саме тому, економічність 

оподаткування мусить передбачати і надходження коштів для забезпечення 

публічних витрат, і для перевищення надходжень від податків та зборів над 

витратами на їх адміністрування. 

Лише три принципи, які певним чином стосуються характеристики 

фіскальної функції податку, мають сталий характер і традиційно містяться в 

податковому законодавстві. Йдеться про принцип рівності, соціальної 

справедливості та стабільності. 

Встановлюючи рівні вимоги для всіх зобов’язаних осіб, законодавець 

виходить із рівності всіх платників перед законом, недопущення будь-яких 
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проявів податкової дискримінації, на підставі чого гарантується забезпечення 

однакового підходу до всіх платників податків незалежно від соціальної, 

расової, національної, релігійної належності, форми власності юридичної 

особи, громадянства фізичної особи, місця походження капіталу. Соціальна 

справедливість як сталий принцип регулювання податкових відносин 

передбачає установлення податків та зборів відповідно до платоспроможності 

платників податків. Фіскальність податку забезпечується через принцип 

стабільності збалансованістю надходжень від податків та зборів протягом 

бюджетного року. Згідно з цим принципом зміни до будь-яких елементів 

податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку 

нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. 

 Аналіз розвитку податкового законодавства дозволяє виділити і групу 

принципів, через які також певним чином було врегульовано фіскальну 

функцію податків, але які на сьогодні в податковому законодавстві не 

представлені. Йдеться про принципи стимулювання підприємницької 

виробничої діяльності та інвестиційної активності, обов’язковості, 

рівнозначності і пропорційності, економічної обґрунтованості. 

У підрозділі 1.3 «Реалізація фіскальної функції податку на межі фінансово-
правових галузей» здійснено концептуальний аналіз проявів фіскальної функції 

податку в рамках системи фінансового права. 

На сучасному етапі розвитку фінансово-правової науки все більшої 

підтримки набуває позиція стосовно існування в межах фінансово-правової 

галузі лише двох підгалузей: бюджетного та податкового права. При цьому 

існують спроби виділити як самостійну підгалузь в межах фінансового права і 

валютне право, і банківське право, і фінансовий контроль. Доводиться 

доцільність виокремлення лише останнього, адже це певна сукупність 

фінансово-правових за природою норм, які спрямовано на конкретний предмет 

регулювання (перевірка та забезпечення виконання фінансового законодавства) 

із застосуванням фінансово-правового методу. При цьому щодо валютного та 

банківського права такий висновок навряд чи є послідовним, адже вони не 

охоплюють таке широке коло фінансових відносин. Крім того, валютне та 

банківське регулювання передбачає поєднання приватно-правових та публічно-

правових норм, тож розглядати їх як єдиний однорідний інститут не можна. 

Певним чином і інститут фінансового контролю реалізується як міжгалузевий, 

на межі адміністративного та фінансового права, але йдеться про єдину за 

природою сукупність  публічно-правових норм, які впорядковують поведінку 

учасників однотипними методами. Тому стосовно єдності інституту 

фінансового контролю заперечень не виникає, тоді як такий самий висновок не 

можна поширити на вищевказані інститути валютного та банківського права. 

У рамках даного дослідження існування бюджетного та податкового права 

розглядається на рівні окремих фінансово-правових підгалузей. Саме через цей 

інструментарій і може бути всебічно реалізована фіскальна функція податку. 

Стверджується, що закінченість реалізації цієї функції передбачає не лише 

передачу платником певної суми коштів у рахунок свого податкового 

обов’язку, а й надходження їх, безпосереднє зарахування на відповідний 
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казначейський рахунок державного чи місцевого бюджету. Зауважено, що 

фіскальну функцію податку складно розглядати як виключно податкову. Через 

неї забезпечується виконання подвійної мети: з одного боку, своєчасна та повна 

сплата податку (податково-правове регулювання); з другого – своєчасне та 

повне надходження коштів від податків та зборів до бюджетів (бюджетно-

правове регулювання). Таким чином, фіскальна спрямованість податку не може 

бути реалізована поза межами комплексного впливу бюджетного та 

податкового регулювання. Безумовно, при цьому ми виходимо з того, що 

комплексність самостійних фінансово-правових підгалузей базується на їх 

однорідності – публічно-правовій природі.   

Аналіз податків і зборів, надходження від сплати яких у повному обсязі 

акумулюються до Державного бюджету України, дозволяє зробити висновок, 

що вони становлять достатній масив коштів для забезпечення державою своїх 

функцій. Особливістю податку на додану вартість, акцизу, мита та військового 

збору є їх однакова поширеність на всіх осіб, що підлягають оподаткуванню 

цими платежами, без певної прив’язки до території, характеру діяльності особи 

тощо. Зроблено висновок, що історія становлення податку на додану вартість, 

акцизу та мита вказує на те, що протягом всього існування ці податки 

забезпечували інтереси держави в цілому, а не окремих її регіонів. 

Розділ 2 «Класифікація податків та зборів за критерієм фіскальної 

спрямованості» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Правова природа податків, що надходять до Державного 

бюджету» основна увага приділяється платежам, які відповідно до норм 

чинного бюджетного законодавства повністю зараховуються до Державного 

бюджету України. 

Звертається увага на проблему розмежування надходжень між різними 

ланками бюджетної системи, яка є однією з найбільш суперечливих та 

складних. Вона ґрунтується на з’ясуванні об’єктивних підстав розподілу 

публічних грошей між двома власниками: державою та територіальними 

громадами. Для вирішення цієї проблеми потрібно враховувати декілька 

моментів. По-перше, знаходженням балансу інтересів та досягненні об’єктивної 

рівноваги між можливостями у фінансовому забезпеченні потреб суспільства. 

Не зупиняючись на детальному структуруванні системи учасників цих 

відносин, виділяється блок публічних інтересів (держави, територіальних 

громад, державних органів) і блок приватних інтересів (юридичних та фізичних 

осіб). Узгодження суперечностей та досягнення балансу інтересів здійснюється 

як між цими двома групами, так і в межах кожної. По-друге, це передбачає 

узгодження доходів та видатків. Може скластися уявлення, що розподілення 

доходів можна здійснювати не звертаючи увагу на видатки, а останні 

регулювати вже в режимі норм інституту публічних видатків. Проте слід 

зважати на те, що формування доходів та надходження до дохідних частин 

бюджетів коштів – не є самоціллю. Метою створення дохідної частини 

бюджету будь-якого рівня є забезпечення фінансування видатків. 

Наголошується, що обов’язок з фінансування видатків об’єктивно поєднує як 

можливості держави, так і можливості територіальних громад. 
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Принциповим моментом у відокремленні доходів, які надходять виключно 

до Державного бюджету України, є орієнтованість та прив’язка до певної риси 

чи критерію, який характеризує саме державу. Так, всі обов’язкові платежі, 

сплата яких пов’язується із митним кордоном України, надходять до 

Державного бюджету України. Зрозуміло,  що відносини з приводу перетину 

державного кордону України породжують відповідні фінансові обов’язки, які 

пов’язуються саме з державою, а не з окремою територіальною громадою. 

Виходячи з цього, мито, акцизний податок (який сплачується при перетинанні 

митного кордону підакцизними товарами) надходять виключно до Державного 

бюджету. Подібна ж логіка закладається і при розподіленні частин від сплати 

окремих платежів. 

У підрозділі 2.2 «Правове регулювання податків, що формують дохідну 
частину місцевих бюджетів» проведено поглиблений аналіз дії фіскальної 

функції при сплаті податків, які формують дохідну частину місцевих бюджетів. 

Увага звертається на те, що дуже часто при виділенні подібної групи платежів 

посилаються виключно на місцеві податки та збори. Доводиться хибність 

такого підходу через недопустимість змішування критеріїв розподілення 

податків та зборів на загальнодержавні та місцеві (статті 8-10 Податкового 

кодексу України) та напряму надходження податкових платежів, які формують 

доходи місцевих бюджетів. 

В основі розподілення податків на загальнодержавні та місцеві знаходиться 

критерій повноваження органу, який вводить даний платіж на відповідній 

території. Податки та збори, які визначено в ст. 9 Податкового кодексу України, 

вводяться виключно Верховною Радою України, тоді як податки та збори, що 

закріплено у ст. 10 Податкового кодексу України – рішеннями місцевих рад. 

При цьому пропонується виокремити низку особливостей, пов’язаних з роллю 

місцевих рад у введенні місцевих податків і зборів. Перш за все, не можна 

пов’язувати виникнення певного податку чи збору виключно з діями чи 

рішенням місцевої ради, адже положеннями чинного Податкового кодексу 

України встановлено імперативні веління та рамки щодо введення місцевих 

податків та зборів. Відтак, визначивши в якості місцевих податків та зборів 

податок на майно, єдиний податок, збір за місця для паркування транспортних 

засобів та туристичний збір, законодавець встановив правило, за яким 

зобов’язує місцеві ради установлювати  єдиний податок та податок на майно (в 

частині транспортного податку та плати за землю). Місцеві ради мають вибір 

стосовно необхідності встановлення лише податку на майно (в частині податку 

на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки), збору за місця для 

паркування транспортних засобів, туристичного збору. При цьому 

установлення місцевих податків та зборів, не передбачених Податковим 

кодексом України, забороняється. 

Звертається увага на принципову особливість місцевих податків та зборів, 

зумовлену зв’язком порядку їх введення та фондом надходження коштів від їх 

сплати. Місцеві податкові платежі вводяться місцевими радами і зараховуються 

повною мірою до місцевих бюджетів. На відміну від них, загальнодержавні 

податки та збори вводяться Верховною Радою України, однак спрямовуються 
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як до державного, так і до місцевого бюджетів. Виходячи з цього, до доходів 

місцевих бюджетів надходять:  а) частина загальнодержавних податків та 

зборів (за винятком тих, які спрямовуються до доходів Державного бюджету) ; 

б) всі податки та збори, які віднесено до місцевих податків та зборів, відповідно 

до ст. 10 Податкового кодексу України. 

У підрозділі 2.3 «Правова природа податків, які розподіляються між 
різними ланками бюджетної системи» досліджено механізм розподілення 

податків та зборів між ланками бюджетної системи. У рамках бюджетної 

системи такий розподіл  здійснюється на двох рівнях. З одного боку, йдеться 

про розподілення надходжень від окремого податку чи збору між Державним 

бюджетом України та місцевими бюджетами. Найбільш яскравий приклад в 

цьому сенсі – розподіл акцизного податку, де в тій його частині, яка 

сплачується при перетинанні митного кордону підакцизними товарами 

враховується інтерес держави, а при сплаті акцизного податку з виробництва 

підакцизних товарів на території України йдеться про фінансове забезпечення 

інтересів відповідних територіальних громад, що і здійснюється при 

зарахуванні цієї частини акцизного податку до місцевих бюджетів. З іншого 

боку, значна частина податку розподіляється серед різних складових сукупності 

місцевих бюджетів. Тобто йдеться про розподіл надходжень від податків та 

зборів, які на етапі зарахування до місцевих бюджетів розподіляються між 

різними видами бюджетів цієї групи. 

Другим податком, надходження від якого повною мірою зараховуються до 

державного бюджету, є єдиний податок. Цей податок є доволі специфічним, 

адже його сплата відбувається в рамках дії спеціального податкового режиму. 

Увага звертається на розвиток єдиного податку як такого, що належить до 

спеціальних податкових режимів, та вказується, що до набуття чинності 

Податковим кодексом України вітчизняне податкове законодавство не містило 

визначення спеціальних податкових режимів, однак ця конструкція 

застосовувалась в наукових працях. У сучасних умовах існує об’єктивна 

потреба в спеціальних податкових режимах, що зумовлена необхідністю обліку 

з метою оподаткування окремих груп платників податків і сфер діяльності, в 

яких вони функціонують. Чинний Податковий кодекс України містить 

визначення поняття «спеціальний податковий режим», під яким розуміється 

система заходів, що визначає особливий порядок оподаткування окремих 

категорій господарюючих суб'єктів. Наголошується, що особливістю єдиного 

податку є можливість осіб самостійно обирати між оподаткуванням за ним та 

загальною системою оподаткування. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення наукового 

завдання, що виявляється у з’ясуванні правової природи фіскальної функції 

податку, визначенні її місця серед інших функцій податку, встановленні 

зв’язків між основними та додатковими функціями податку, оцінці 

ефективності існуючих механізмів реалізації фіскальної функції податку на 
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різних етапах виконання податкового обов’язку, з’ясуванні особливостей 

правового регулювання процедур виконання обов’язків з обліку, сплати, 

надання звітності по різних групах податків, які повністю надходять до 

бюджету одного рівня або розподіляються між бюджетами різних рівнів, а 

також формулюванні та розробці пропозицій щодо вдосконалення правового 

регулювання цих механізмів. У результаті проведеного дослідження 

сформульовано низку висновків, пропозицій і рекомендацій. Основні з них такі: 

1. Встановлено сутність фіскальної функції податку, яка полягає в тому, 

що вона фактично виступає інструментом акумуляції публічних коштів, які 

формують економічний базис існування держави. Що ж до її призначення, то 

воно має подвійний характер: своєчасна та повна сплата податку (податково-

правове призначення) та своєчасне й повному обсязі надходження коштів від 

податків та зборів до бюджетів (бюджетно-правове призначення). 

2. Доведено, що співвідношення фіскальної функції податку з іншими 

функціями даної податково-правової категорії ґрунтується на різних підставах. 

Існує низка різних засобів упорядкування та розподілення таких функцій на 

групи, проте беззаперечним залишається той факт, що комплексний правовий 

вплив на регулювання податкових відносин забезпечується через системну 

реалізацію всієї сукупності функцій податку. Фіскальна функція податку має 

наскрізний характер у сфері оподаткування, а її телеологічне направлення 

дозволяє викристалізувати основну мету реалізації платниками податків свого 

податкового обов’язку. 

3. Констатовано, що всі функції податку можна розділити на дві групи: 

основні та додаткові. Виходячи з цього, основні функції включають до себе 

загальногалузеві настанови, які виражаються в податковому регулюванні та 

визначають природу податку, обумовлюють напрями характеристики всіх його 

складових. До них відносяться традиційні функції фінансів: регулююча  та 

контролююча. Додатковими пропонується визначати функції, які обумовлюють 

специфічність окремих типів податків або їх видів. 

4. Встановлено, що співвідношення основних та додаткових функцій 

податків ґрунтується на критерії їх універсальності та значимості в процесі 

реалізації цілей оподаткування. Доцільно розглядати основні функції податків 

як принципові, тобто як такі на підставі яких можна зробити висновок про 

єдину фінансово-правову природу податку. Реалізація додаткових функцій 

поряд із підкресленням специфічності змісту окремих податків та зборів 

дозволяє виокремити різні режими реалізації податкового обов’язку. 

5. Констатовано, що серед засобів контролю за належним виконанням 

податкового обов’язку при реалізації фіскальної функції податку можна 

виділити загальні та спеціальні засоби. Як загальні засоби контролю 

пропонується розглядати податково-правовий інструментарій, що є 

універсальним для здійснення контролюючої діяльності в будь-якій сфері 

суспільних відносин.  Що ж стосується спеціальних засобів контролю, то їх 

нормативне оформлення обумовлюється специфікою податкового права як 

підгалузі фінансового права, характером та формами контролю, які 

застосовуються контролюючими органами. 
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6. Встановлено механізми розподілу публічних грошей між двома 

власниками: державою та територіальними громадами. Механізми розподілу 

публічних коштів направлені на: а) досягнення об’єктивної рівноваги між 

можливостями в фінансовому забезпеченні потреб суспільства; б) узгодження 

доходів та видатків. 

7. Встановлено, що регламентація законодавчим органом влади в Україні 

місцевих податків та зборів має принаймні три складові. Перш за все, 

законодавцем визначається вичерпний перелік місцевих податків та зборів, що 

можуть вводитися місцевими радами. По-друге, Податковим кодексом України 

встановлюється імперативна вимога до місцевих рад стосовно обов’язкового 

введення більшості місцевих податкових платежів. По-третє, нормативні 

положення, в яких визначаються елементи правових механізмів місцевих 

податків та зборів при їх введенні в дію, мають чітко відповідати тій моделі та 

допустимим межам вільного розсуду на місцях, що закріплені у Податковому 

кодексі України Верховною Радою України. 

8. Визначено нормативно закріплені конструкції з реалізації фіскальної 

функції податків. До таких конструкцій варто відносити як нормативні приписи 

Податкового кодексу України загального порядку, якими регламентується 

порядок виконання правозобов’язаними суб’єктами свого податкового 

обов’язку, так і нормативні положення, що стосуються справляння окремих 

видів податків та зборів (єдиного податку, акцизного податку, туристичного 

збору тощо). 

9. Надано оцінку ефективності механізмів виконання  обов’язків з 

податкового обліку, сплати податку, формування та надання податкової 

звітності. Стадійно-послідовний аналіз таких механізмів дозволив встановити 

особливості виконання платниками податків своїх податкових обов’язків 

залежно від типу платежу та бюджету його надходження.  

10. На основі аналізу доктринальних джерел по даній проблематиці та 

чинного нормативно-правового матеріалу було розроблено пропозиції щодо 

внесення змін до чинного податкового та бюджетного законодавства України 

стосовно реалізації фіскальної функції податку, її відображення у принципах 

оподаткування, а також стосовно пропорцій розподілу податків між Державним 

та місцевими бюджетами та різними видами місцевих бюджетів з метою 

децентралізації фінансових потоків. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Гетьман К. О. Правова природа фіскальної функції податку. – 

Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 

2015. 

В роботі вказується на можливість визначати зміст категорії «податок» 

через його ознаки та функції. Поряд з характеристикою таких ознак 

розкривається сутність найбільш важливої функції податку – фіскальної. При 

цьому наголошується, що саме функції податку визначають його 
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призначення, підкреслюють важливість цієї форми мобілізації публічних 

коштів. Комплексний вплив на поведінку всіх учасників податкових відносин 

через реалізацію функцій податку може здійснюватися виключно системно, 

тому фіскальна функція, яка визначає призначення та сутність 

оподаткування, розглядається разом з іншими функціями податку. 

При визначенні особливостей реалізації фіскальної функції податку 

з’ясовується її правова природа, визначається її місце серед інших функцій 

податку, встановлюються зв’язки між основними та додатковими функціями 

податку, оцінюється ефективність існуючих механізмів реалізації фіскальної 

функції податку на різних етапах виконання податкового обов’язку, 

з’ясовуються особливості правового регулювання процедур виконання 

обов’язків з обліку, сплати, надання звітності по різних групах податків, які 

повністю надходять до бюджету одного рівня або розподіляються між 

бюджетами різних рівнів. 

Пропонується при характеристиці функцій податку виходити із 

узгодженого впливу найбільш суттєвих важелів в податковому регулюванні. 

При цьому наводяться аргументи щодо доцільності виділення в структурі 

системи функцій податку трьох основних функцій: регулюючої, контролюючої 

та фіскальної. Доводиться виняткове місце серед них фіскальної функції 

податку, яка фактично виражає головне його призначення – формування 

публічних фондів коштів для фінансування потреб держави та територіальних 

громад. Вказується, що прояв цих функцій в тому чи іншому сенсі можна 

знайти на будь-якому рівні податкового регулювання. Звертається увага на 

проблему розмежування надходжень між різними ланками бюджетної 

системи, яка є однією з найбільш суперечливих та складних. 

Ключові слова: механізм податку, оподаткування, податковий обов’язок, 
податок, принципи оподаткування, регулююча функція, розподіл податків, 
фіскальна функція, функції податку. 

 

Гетьман К. О. Правовая природа фискальной функции налога. – 

Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право; информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2015. 

В работе аргументируется позиция, согласно которой определять 

содержание категории налога предлагается по его признакам и функциям. 

Наряду с характеристикой этих признаков раскрывается сущность наиболее 

важной функции налога – фискальной функции. При этом отмечается, что 

именно функции налога определяют его назначение, подчеркивают важность 

этой формы мобилизации публичных средств. Наиболее полное влияние на 

поведение всех участников налоговых отношений через реализацию функций 

налога может осуществляться исключительно системно, поэтому фискальная 

функция, которая определяет назначение и сущность налогообложения, 

рассматривается вместе с другими функциями налога. 
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При определении особенностей реализации фискальной функции налога 

выясняется ее правовая природа, определяется ее место среди других 

функций, устанавливаются связи между основными и дополнительными 

функциями налога, оценивается эффективность существующих механизмов, 

направленных на реализацию фискальной функции налога на разных этапах 

выполнения налоговой обязанности. Выясняются особенности правового 

регулирования процедур выполнения обязанностей по учету, уплате, 

предоставлению отчетности по различным группам налогов, которые 

полностью поступают в бюджет одного уровня или распределяются между 

бюджетами разных уровней. 

Обоснована целесообразность определения в качестве критерия 

разграничения доходов общего фонда бюджетов объема средств, 

поступающих от уплаты конкретного платежа, а также систематизированы 

юридические факты, порождающие обязанность по уплате обязательных 

платежей. Предложено выделять динамические и статические конструкции, 

обеспечивающие реализацию регулирующей роли налога. Первые 

проявляются в закреплении и детализации соответствующих процедур 

реализации прав и обязанностей субъектов налоговых правоотношений, 

тогда как вторые – в закреплении правоспособности участников налоговых 

отношений соответствующими налоговыми нормами. 

Предлагается при характеристике функций налога исходить из 

согласованного воздействия наиболее существенных рычагов в налоговом 

регулировании. В структуре системы функций налога выделены три 

основные функции: регулирующая, контролирующая и фискальная. 

Доказывается исключительное место среди них фискальной функции налога, 

которая фактически выражает главное его назначение – формирование 

публичных фондов средств для финансирования потребностей государства и 

территориальных общин. Указывается, что проявление этих функций в том 

или ином смысле можно найти на любом уровне налогового регулирования.  

Функции налога рассматриваются также через призму принципов 

налогообложения. Характеризуются принципы фискальной достаточности 

(установление налогов и сборов с учетом необходимости достижения 

сбалансированности расходов бюджета с его поступлениями), всеобщности 

налогообложения (уплата законно установленных налогов всеми лицами), 

нейтральности налогообложения (установление налогов и сборов способом, 

который не влияет на увеличение или уменьшение конкурентоспособности 

налогоплательщика), экономичности налогообложения (превышение 

поступлений от налогов над расходами на их администрирование), 

стабильности (неизменность элементов механизма налога в течение 

нормативно установленного времени, что обусловлено течением бюджетного 

процесса) и другие принципы налогообложения. 

Рассматривается проблема разграничения поступлений между 

различными звеньями бюджетной системы, которая в науке является одной 

из самых противоречивых и сложных. Она основывается на выяснении 

объективных оснований распределения публичных средств между двумя 
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владельцами: государством и территориальными общинами. При этом 

важным моментом в отделении доходов, поступающих исключительно в 

Государственный бюджет Украины, определяется ориентированность и 

привязка к определенной черте или критерию, который характеризует 

именно государство. Указывается, что обязательные платежи, уплата 

которых связывается с пересечением таможенной границы Украины, 

поступают в Государственный бюджет Украины, ведь государственная 

граница Украины, порождая соответствующие финансовые обязательства, 

связывается именно с государством, а не с отдельной территориальной 

общиной. Исходя из этого, таможенная пошлина, акцизный налог 

(уплачиваемый при пересечении таможенной границы подакцизными 

товарами) поступают исключительно в Государственный бюджет. Подобная 

логика закладывается и при закреплении пропорций распределения частей 

отдельных платежей между различными публичными фондами при их 

уплате. 

Выделен ряд особенностей, связанных с ролью местных советов в 

введении местных налогов и сборов, что непосредственно влияет на 

реализацию фискальной функции налога. Доказана нецелесообразность 

связывать возникновение определенного налога или сбора исключительно с 

действиями или решением местного совета, поскольку положениями 

действующего Налогового кодекса Украины установлены императивные 

веления и рамки по введению местных налогов и сборов. 

Ключевые слова: механизм налога, налогообложение, налоговая 
обязанность, налог, принципы налогообложения, регулирующая функция, 
распределение налогов, фискальная функция, функции налога. 
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The thesis highlights the ability to determine the content of tax category 

because of its features and functions. Along with such features characteristic 

essence of the most important features of tax - fiscal functions. It is noted that it is 

the function of determining its tax purposes, emphasize the importance of this 

form of mobilization of public funds. The finished effect on the behavior of all 

participants of tax relations through the implementation of tax functions can be 

carried out only systemically because fiscal function, which determines the 

purpose and nature of the tax, considered together with other features of the tax.  

In determining the details of the fiscal functions of tax turns its legal nature, is 

determined by its place among the other functions of tax established links between 

basic and advanced features of tax, assessed the effectiveness of existing 

mechanisms aimed at implementing fiscal functions of tax at various stages of tax 

required 'communications, clarified particular legal procedures regulating the 

duties of the accounting, payment, reporting on different groups of taxes that are 

fully available to the budget of one level or shared between the different levels.  
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It is proposed to characterize the functions come from an agreed tax impact of 

the significant leverage in tax regulation. It discusses the selection logic in the 

structure of the tax system features three main functions: regulatory, supervisory 

and fiscal. We have an exceptional place among them fiscal functions of tax that 

actually expresses its main purpose - the formation of public funds needs funding 

for state and local communities. Specifies that the exercise of these functions in a 

particular sense, can be found at every level of the tax regulation. Attention is paid 

to the problem of delimitation of revenues among different branches of the 

budgetary system, which is one of the most controversial and complex. 

Keywords: mechanism of tax, tax, tax obligation, tax, taxation principles, 

regulatory function, the distribution of taxes, fiscal function, the function of tax . 

Key words: single fee for obligatory state social insurance fee for obligatory 

state pension insurance, tax control, budgetary trust funds, social insurance, 
social security contributions. 
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