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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. На сьогодні є об’єктивна потреба в комплексному 

обрамленні вихідних основ податкового права. Безумовно, принципи 

податкового права сьогодні є відносно систематизованими в межах приписів 

ст. 4 Податкового кодексу України. Водночас саме поняття «принципи 

податкового законодавства» є лише інтегративним складником терміносполуки 

вищого порядку – принципів податкового права. Що ж стосується принципів 

податкового права, то твердження про їх систематизованість буде не зовсім 

правильним. Принципи податкового права є категорією більш комплексною, 

ніж поняття «принципи податкового законодавства». Нині ні в межах 

нормативних джерел, ні в межах національних доктринальних джерел немає 

чіткого відображення визначення системи принципів податкового права, не 

було проаналізовано ґенезу їх розвитку та загалом вплив принципів 

податкового права на трансформацію системи права як такої. 

Принципи права не варто сприймати як положення декларативного 

характеру, що не мають суттєвого реалізаційного значення. Регламентаційне 

значення принципів права зростає в геометричній прогресії, про що свідчать 

останні правові позиції вищих судових інстанцій. Принцип права з положення 

декларативного характеру починає трансформуватися в реально діючий 

інструмент нормативної регламентації суспільних відносин. У зв’язку із цим є 

об’єктивна необхідність системного й послідовного дослідження правової 

природи принципів податкового права, окреслення системи таких вихідних 

положень, проведення їх видової класифікації для належного дослідження 

кожного з різновидів цих вихідних положень податкового права. 

Науково-теоретичним підґрунтям дослідження стали наукові розробки 

вітчизняних і зарубіжних фахівців із фінансового права, загальної теорії 

держави й права, міжнародного права, конституційного та адміністративного 

права, а саме праці таких учених, як Л.В. Авраменко, С.С. Алексєєв, Б.Х. Алієв, 

Ю.І. Аністратенко, О.М. Ашмаріна, І.І. Бабін, О.О. Барабаш, Д.Г. Бачурін, 

О.С. Башняк, Д.А. Бекерська, І.О. Биля-Сабадаш, Н.І. Блащук, Л.Л. Богачова, 

Н.О. Богданова, П.П. Богуцький, О.В. Бречко, А.В. Бризгалін, В.Г. Буткевич, 

Л.В. Вакарюк, О.Л. Васяніна, Л.І. Вдовічева, Ю.А. Ведєрніков, 

Г.М. Вельямінов, В.П. Вишневський, Д.В. Вінницький, М.О. Власенко, 

Н.В. Вороніна, Л.К. Воронова, І.В. Ганусенко, П.Т. Гега, К.О. Гетьман, 

Л.М. Горбунова, Я.В. Греца, В.В. Гриценко, В.І. Гурєєв, О.Р. Дашковська, 

Ж.О. Дзейко, О.В. Дзера, Л.М. Древаль, О.Ю. Дубовик, Р.М. Дуднік, 

О.В. Дьомін, В.В. Єременок, Т.М. Затуліна, Л.І. Ільїна, І.П. Ільїнський, 

В.А. Ільяшенко, Р.А. Каламкарян, Л.М. Касьяненко, Т.В. Кашаніна, 

О.А. Кірімова, В.В. Козаков, О.М. Козирін, Р.А. Колодкін, В.О. Котюк, 

Н.М. Крестовська, І.А. Кретова-Алешина, Ю.О. Крохіна, В.І. Кузнєцов, 

М.В. Кустова, І.І. Кучеров, М.П. Кучерявенко, О.В. Лепетюк, Р.З. Лівшиць, 

К.А. Лопатнікова, О.А. Лукашев, О.А. Лукашева, І.І. Лукашук, М.С. Малеїн, 

М.М. Марченко, М.І. Матузов, О.М. Мінаєва, М.В. Мірошніченко, 

Т.М. Москалькова, О.А. Музика-Стефанчук, Т.Є. Мураховська, В.С. Нерсесянц, 



2 

С.В. Нечипорук, С.О. Ніщимна, О.А. Ногіна, Ю.М. Оборотов, О.З. Панкевич, 

П.С. Пацурківський, С.Г. Пепеляєв, О.В. Петришин, А.С. Піголкін, 

В.П. Плавич, С.П. Погребняк, О.В. Покатаєва, Є.В. Покачалова, В.М. Протасов, 

В.М. Пушкарєва, П.М. Рабінович, В.І. Риндюк, В.О. Рядінська, Л.А. Савченко, 

І.С. Самощенко, В.М. Синюков, О.Ф. Скакун, Д.А. Смирнов, О.В. Старчук, 

В.Ф. Столяров, Д.С. Терлецький, В.Д. Ткаченко, Л.В. Товкун, Г.О. Христова, 

О.І. Худяков, М.В. Цвік, А.В. Цимбалюк, Н.О. Шевелева та інші. 

Особливу увагу необхідно звернути на проаналізовані податково-правові 

доктринальні джерела зарубіжних науковців (з країн Західної Європи та 

континентальної Америки), до яких, зокрема, належать Г. Альт, Б. Арнольд, 

У. Бек, Дж. Голд, Х. Грібнау, М. Дахлберг, А. Джеймс, Р. Доернберг, Д. Ларо, 

У. Петті, Д. Рікардо, А. Сміт, В. Танзі, П. Фармер та інші автори. 

Незважаючи на розмаїття наукових праць, а також без применшення 

здобутків наведених учених варто зазначити, що комплексних наукових 

досліджень, безпосередньо присвячених системному аналізу принципів 

податкового права та встановленню їх реалізаційного призначення, не було 

проведено, що й актуалізує відповідне дослідження, зумовлює його наукове та 

практичне значення. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу 

виконано в межах планів наукових досліджень Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого, відповідно до цільової комплексної 

програми «Проблеми правового забезпечення справляння податків та зборів в 

Україні» (номер державної реєстрації 0111U000965). Крім того, тема дисертації 

відповідає Пріоритетним напрямам розвитку правової науки в Україні на 2016–

2020 рр., затвердженим постановою Загальних зборів Національної академії 

правових наук України від 03 березня 2016 р. 

Мета та задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в тому, 

щоб на підставі комплексного аналізу наявних наукових і нормативних джерел 

окреслити складну систему принципів податкового права, розкрити ґенезу їх 

розвитку й становлення, вплив на інші правові категорії та структурування 

системи національного права загалом, провести класифікацію відповідних 

вихідних положень, сформулювати ключові проблеми, пов’язані з 

правозастосуванням принципів права. 

Для досягнення поставленої мети в дисертації необхідно вирішити такі 

основні задачі: 

 з’ясувати значення системи принципів права у формуванні 

самостійної галузі права; 

 визначити співвідношення таких суміжних понять, як «принципи 

податкового права», «принципи оподаткування» та «принципи податкового 

законодавства»; 

 розкрити змістову природу поняття «принципи оподаткування» 

шляхом зіставлення його економічної сутності та правоформалізаційного 

потенціалу; 
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 встановити специфіку означення та конструкції ст. 4 Податкового 

кодексу України, у межах якої отримує свою фіксацію основна частина системи 

принципів податкового законодавства України; 

 виробити підходи до визначення системи принципів податкового 

законодавства; 

 здійснити структурування рівнів системи принципів податкового 

законодавства; 

 охарактеризувати функції, які виконують принципи податкового 

законодавства; 

 окреслити коло принципів податкового законодавства, які справляють 

визначальний вплив на конструювання елементів правового механізму податку; 

 встановити коло іманентних рис поняття «податкова політика»; 

 детермінувати взаємовплив податкової політики та принципів 

податкового права; 

 визначити можливість переходу норм «м’якого» права в 

загальнообов’язкові вихідні положення права (норми «жорсткого» права) та 

встановити специфіку взаємодії положень актів «м’якого» й «жорсткого» права. 

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

реалізації та застосування принципів податкового права України. 

Предметом дослідження є принципи податкового права України. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного дослідження 

становить сукупність методів і прийомів наукового пізнання, таких як 

загальнофілософські (діалектичний тощо), загальнонаукові (методи 

історичного, логічного, системного аналізу тощо) та спеціальні (догматичний, 

порівняльно-правовий тощо) методи, використання яких у взаємозв’язку дало 

змогу досягти поставленої мети, забезпечити повноту та всебічність 

осмислення предмета дослідження, а також наукову достовірність і 

переконливість отриманих результатів. 

Серед використаних загальнофілософських методів основним був 

діалектичний метод наукового пізнання систематизаційних процесів, який дав 

можливість розглянути їх у розвитку та взаємозв’язку, виявити усталені 

напрями й закономірності загалом (підрозділи 1.2, 1.3, 2.2). Застосування 

історико-правового методу дало змогу з’ясувати ґенезу становлення принципів 

податкового права у правовій доктрині (підрозділ 1.2). Логіко-семантичний 

метод використано для формулювання відповідних дефініційних конструкцій 

(підрозділи 2.1, 2.3). Для з’ясування сутності, виокремлення основних 

властивостей систематизації принципів податкового права, встановлення 

співвідношення принципів податкового права із суміжними правовими 

поняттями, а також виділення їхніх специфічних властивостей застосовано 

структурно-функціональний і системний методи, прийоми логічного методу 

(підрозділи 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2). За допомогою логіко-юридичного методу 

сформульовано такі базові для дисертаційної роботи дефініції, як «принципи 

податкового права», «принципи оподаткування», «принципи податкового 

законодавства» (підрозділ 2.1), «податкова політика» (підрозділ 2.3) тощо. За 
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допомогою методології порівняльного правознавства, прийомів логічного 

методу виявлено переваги й недоліки зарубіжного досвіду формування системи 

принципів податкового законодавства (підрозділ 2.1). Специфіка 

досліджуваного об’єкта, його певною мірою розгалужений характер зумовили 

застосування низки наукових підходів: фундаментального, органічної єдності 

теорії й практики (розділ 3), поєднання критичного та раціонального 

(підрозділ 2.2), порівняльно-ретроспективного (підрозділ 2.3), єдності логічного 

та системного підходів (розділ 1). Догматичний метод (формально-юридичний) 

був широко застосований під час аналізу нормативних приписів матеріального 

та процедурного (процесуального) характеру (розділ 3). Новітній метод кейс-

стаді було застосовано під час дослідження утвердження вихідних положень 

податкового права в західноєвропейських державах (параграф 3.1.1). 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, закони 

України, підзаконні нормативно-правові акти, міжнародні нормативно-правові 

акти, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, а також 

зарубіжне законодавство. 

Емпіричну базу дослідження становлять судові рішення національних судів 

та практика Європейського суду з прав людини. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

одним із перших у вітчизняній науці податкового права цілісних, комплексних 

досліджень принципів податкового права України, у якому сформовано чітко 

структуровану систему відповідних принципів права. У результаті проведеного 

дослідження здобувачем наукового ступеня доктора юридичних наук отримані 

та виносяться на захист наукові положення й висновки, що мають наукову 

новизну, зокрема: 

уперше: 

 запропоновано визначати наявність системи специфічних принципів 

права як галузево оформлювальний чинник, адже саме своєрідні (самобутні) 

принципи права дають змогу на найвищому рівні нормативного регулювання 

оформити сукупність нормативних приписів в окрему, самостійну галузь права; 

 охарактеризовано принципи податкового права (категорія вищого 

порядку) як категорію інтегративного характеру, яка включає в себе як 

принципи оподаткування, так і принципи податкового законодавства (категорії 

нижчого порядку), при цьому в кожному з інтегративних складників 

превалюючим є або економічний складник (принципи оподаткування), або 

юридичний складник (принципи податкового законодавства); 

 визначено змістову природу поняття «принципи оподаткування», яке, 

будучи первинно економіко-правовим поняттям (економічний складник 

превалює), має значний потенціал до подальшого нормативного закріплення 

його вихідних положень; 

 проаналізовано специфіку означення та конструювання положень ст. 4 

Податкового кодексу України та зазначено, що назва цієї статті має 

поширювальний характер (у ній фігурує поняття «засади», а не звичне 

«принципи»), а в її структурі є не лише лаконічно формалізовані принципи 
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права, а й вихідні положення, які мають структурно-поширювальний характер 

викладу; 

 охарактеризовано широкий і вузький підходи до визначення системи 

принципів податкового законодавства. Зокрема, з позиції вузького підходу 

принципи податкового законодавства закріплені виключно в межах п. 4.1 ст. 4 

Податкового кодексу України (прямо закріплені принципи), а з позиції 

широкого підходу принципи податкового законодавства отримують свою 

фіксацію як у межах п. 4.1 ст. 4 Податкового кодексу України (прямо закріплені 

принципи), так і в межах інших положень податкового законодавства (непрямо 

закріплені принципи); 

 проведено різнорівневе структурування системи принципів 

податкового законодавства, у межах якої виокремлено такі рівні: макросистему 

принципів, мезосистему принципів, мікросистему принципів; 

 встановлено, що завдяки принципам, які містить податкове 

законодавство, забезпечується реалізація систематизуючої та стабілізуючої 

функцій; при цьому систематизуюча функція дає змогу об’єднати всі податкові 

приписи нормативного характеру в цілісну конструкцію нормативного 

характеру, натомість стабілізуюча функція забезпечує сталість розвитку 

податкових відносин; 

 детерміновано принципи податкового законодавства, які визначають 

основоположні вимоги до конструювання елементів податку, зокрема: 

а) принцип стабільності; б) принцип рівномірності та зручності сплати 

загальнообов’язкових платежів; в) принцип єдиного підходу до встановлення 

податків і зборів; 

 проаналізовано змістовий складник поняття «податкова політика», на 

основі чого окреслено коло ознак, які її характеризують, зокрема: а) становить 

систему здійснюваних державою заходів; б) має своїм завданням забезпечення 

вирішення завдань соціально-економічного розвитку держави; в) є первинним 

інструментом побудови податкової системи держави; г) має змішаний характер, 

адже об’єднує в собі три змістові основи: політичну, економічну та правову; 

 зазначено, що податкова політика є своєрідним планом дій, реалізація 

якого отримує своє вираження в податково-правовій сфері, тоді як принципи 

податкового права слугують векторально-орієнтаційною основою у процесі 

реалізації податкової політики держави; 

 обґрунтовано, що рекомендаційні акти можуть слугувати первинним 

етапом формування вихідних положень права, адже акти «м’якого» права 

можуть визначати безпосередньо основні змістові елементи тих чи інших 

принципів права, розвивати їх структуру та визначати сферу охоплення; 

удосконалено: 

 доктринальні положення щодо визначення системності як структурної 

риси галузі права, оскільки саме системність визначає її будову, детермінує 

специфіку взаємозв’язків її внутрішніх елементів, визначає співвідношення 

відповідних елементів; фактично система є обрамлюючою категорією, яка 
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спрямована на моделювання єдиного цілого на основі логічного поєднання 

органічно взаємодіючих структурних складових частин; 

 теоретичні положення щодо визначення кола принципів 

оподаткування, до яких віднесено сім принципів, з них фундаментальними є 

такі чотири: принцип справедливості, принцип визначеності, принцип 

зручності та принцип економічності оподаткування; 

 наукові підходи до розуміння терміносполуки «галузево усталений 

потенціал», під якою пропонується розуміти можливість подальшої 

трансформації інституту, підгалузі права в самостійну галузь права, яка буде 

однопорядковою з уже усталеними галузями права, структурним елементом 

системи права; 

 підхід до визначення змістового наповнення поняття «принципи 

оподаткування», під якими пропонується розуміти вихідні положення 

економіко-правової природи, що визначають основні, надімперативні вимоги 

до встановлення й функціонування системи оподаткування; 

 доктринальний підхід, згідно з яким принципи податкового 

законодавства можна умовно розподілити на принципи установчого та 

регулятивного характеру. При цьому принципи установчого характеру мають 

на меті забезпечити алгоритмізацію як податково-процедурної діяльності з 

встановлення загальнообов’язкових платежів (податків і зборів), так і 

діяльності з встановлення уніфікованих підходів до закріплення змістових 

(матеріальних) аспектів податків та зборів (такі установчі принципи: фіскальної 

достатності, соціальної справедливості, економічності оподаткування, 

нейтральності оподаткування, стабільності, рівномірності та зручності сплати 

загальнообов’язкових платежів, єдності підходів до встановлення 

загальнообов’язкових платежів). Натомість принципи регулятивного характеру 

мають на меті забезпечити єдині підходи до алгоритмізації діяльності суб’єктів 

податкових відносин (такі регулятивні принципи: загальності оподаткування, 

рівності платників податків, невідворотності настання юридичної 

відповідальності, принцип-презумпцію правомірності рішень платника 

податків); 

 теоретичні положення, згідно з якими елементи загальнообов’язкових 

платежів податкового характеру розділено на суб’єктно-детермінуючі (платник 

податків), об’єктно-визначальні (об’єкт, база, ставка податку та порядок 

обчислення відповідного загальнообов’язкового платежу) і темпорально-

установчі (податковий період, строк та порядок сплати податку, строк і порядок 

подання звітності про обчислення та сплату податку); 

дістали подальший розвиток: 

 теоретичні положення щодо виокремлення податкового права в 

самостійну галузь права, що зумовлюється його достатнім внутрішнім 

потенціалом, який простежується в таких рисах: а) складній внутрішній 

структурі податкового права, у межах якої вже сформувалися власні інститути 

як загального, так і спеціального характеру; б) внутрішньому потенціалі 

податкового права та суспільній потребі в його якісному «переродженні» 
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(трансформації) у нормативне явище вищого порядку; в) наявності системи 

власних принципів, які визначають векторально-орієнтаційні основи 

регламентації податкових відносин; 

 підхід, згідно з яким формування «нової», самостійної галузі права 

повинне супроводжуватися такими процесами: а) визначенням цієї галузі права 

на доктринальному рівні; б) виділенням особливих методів і предмета такої 

галузі права; в) утворенням відокремленої законодавчої бази відповідної галузі 

права; 

 визначення принципів, у яких правовий складник виражено домінує 

над економічним складником, зокрема принципу недискримінації, принципу-

презумпції правомірності рішень платника податків, принципу невідворотності 

настання юридичної відповідальності за порушення, допущені у сфері 

оподаткування, принципу стабільності; 

 наукові підходи до взаємоінтегративності елементів системи права 

(галузь права – підгалузь права – інститут права – субінститут права – норма 

права); 

 положення щодо характеристики системи основних засад податкового 

законодавства як утворення з підвищеною мірою стійкості, що зумовлюється 

усталеністю та універсальністю сформованих у його межах імперативних 

вимог; 

 доктринальний підхід, згідно з яким принципи податкового права та 

податкова політика перебувають у прямо пропорційній залежності, оскільки, з 

одного боку, новосформована концепція податкової політики повинна 

складатися на основі вже діючих вихідних засад податкового права, а з 

іншого – податкова політика може визначати потребу у трансформації, 

модернізації вже діючих принципів податкового права або ж навіть формувати 

нові імперативні вимоги до податково-правового регулювання. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес та можуть бути 

використані в таких напрямах: 

 науково-дослідній сфері – для подальшого опрацювання питань, що 

пов’язані з дослідженням принципів податкового права України (довідка 

Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого 

самоврядування про впровадження результатів дисертаційного дослідження від 

17.10.2019 № 188); 

 правотворчій діяльності – у процесі розроблення проектів законів про 

внесення змін до Податкового кодексу України (довідка Комітету з питань 

екологічної політики та природокористування Верховної Ради України про 

впровадження у правотворчу діяльність результатів дисертаційного 

дослідження від 17.10.2019 № 04-15/12-193); 

 правозастосовній діяльності – під час проведення науково-

практичних конференцій, семінарів та інших заходів, присвячених 

застосуванню норм податкового права (довідка Головного управління ДФС у 
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Луганській області про впровадження результатів дисертаційного дослідження 

від 16.10.2019 № 5-832/14/12-32-11-00); 

 навчальному процесі – під час підготовки навчальних і навчально-

методичних матеріалів із дисциплін «Фінансове право», «Податкове право», а 

також під час їх викладання в закладах вищої освіти (акт Класичного 

приватного університету про впровадження результатів дисертаційного 

дослідження від 17.10.2019 № 08/19-11). 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки та рекомендації оприлюднені на 14 всеукраїнських і 

міжнародних науково-практичних конференціях: «Держава і право в умовах 

глобалізації: реалії та перспективи» (м. Дніпро, 2017 р.); «Цінність права як 

найефективнішого регулятора суспільних відносин» (м. Харків, 2016 р.); 

«Розвиток державності та права в Україні: реалії та перспективи» (м. Львів, 

2016 р.); «Актуальні проблеми вдосконалення законодавства та 

правозастосування» (м. Запоріжжя, 2016 р.); «Сучасні правові системи світу: 

тенденції та фактори розвитку» (м. Запоріжжя, 2016 р.); «Верховенство права у 

процесі державотворення та захисту прав людини в Україні» (м. Одеса, 

2017 р.); «Одеські юридичні читання» (м. Одеса, 2017 р.); «Міжнародний 

конгрес європейського права» (м. Одеса, 2017 р.); «Інтеграція юридичної науки 

і практики як основа сталого розвитку вітчизняного законодавства» (м. Дніпро, 

2017 р.); «Права та обов’язки людини у сучасному світі» (м. Одеса, 2017 р.); 

«Правові системи суспільства: сучасні проблеми та перспективи розвитку» 

(м. Львів, 2017 р.); «Актуальні проблеми вдосконалення законодавства та 

правозастосування» (м. Дніпро, 2018 р.); «Актуальні проблеми вдосконалення 

законодавства та правозастосування» (м. Запоріжжя, 2018 р.); «Право як 

ефективний суспільний регулятор» (м. Львів, 2019 р.); «Пріоритети розвитку 

юридичних наук у ХХІ столітті» (м. Одеса, 2019 р.). 

Публікації. Основні положення й результати дисертації викладено в 

36 наукових працях, у тому числі 1 одноосібній монографії, 21 науковій статті у 

виданнях, що визнані як фахові з юридичних наук, та 14 тезах доповідей на 

науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, що містять 13 підрозділів, висновків та списку використаних джерел. 

Загальний обсяг дисертації становить 453 сторінки, у тому числі основного 

тексту – 373 сторінки. Список використаних джерел налічує 453 найменування. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дисертаційного 

дослідження, висвітлено її зв’язок із науковими програмами, планами й темами, 

проаналізовано загальний стан наукової розробленості теми, окреслено мету й 

завдання дослідження, сформульовано об’єкт і предмет, основні методологічні 

підходи до дослідження, наукову новизну та теоретичне й практичне значення 

роботи, а також наведено відомості про апробацію, особистий внесок 

здобувача, публікацію результатів дослідження і його структуру. 
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Розділ 1 «Роль податково-правових принципів у становленні 

самостійної галузі податкового права» складається з трьох підрозділів, у яких 

досліджено загальні теоретико-методологічні питання щодо визначення місця 

податкового права в національній системі права та роль принципів податкового 

права у відповідному його позиціонуванні. 

У підрозділі 1.1 «Податкове право та його місце в системі національного 

права» проаналізовано доктринальні підходи з приводу визначення місця 

податкового права в національній системі права, а саме зазначено, що станом 

на сьогодні поширений підхід, згідно з яким податкове право являє собою 

підгалузь фінансового права. 

Виокремлено три основні позиції стосовно місця, яке податкове право 

посідає в системі права України, зокрема: а) податкове право є самостійною 

галуззю права; б) податкове право є підгалуззю фінансового права; в) податкове 

право є фінансово-правовим інститутом. Більше того, спочатку податкове право 

визначалося як складова частина адміністративного права (позиція, яка була 

превалюючою в ХІХ ст. – на початку ХХ ст.). Як самостійне нормативне 

утворення податкове право спочатку розглядалося як правовий інститут. 

Пізніше (в 90-х рр. ХХ ст. – на початку ХХІ ст.) податкове право почало 

детермінуватися як підгалузь фінансового права. 

При цьому зазначається, що податкове право наділене достатнім 

внутрішнім потенціалом для того, щоб бути виокремленим у самостійну галузь 

права. До основних рис, які дають змогу виділити податкове право як уже 

сформовану, самостійну галузь права, на нашу думку, варто віднести такі 

ознаки: а) складну внутрішню структуру податкового права, у межах якої вже 

сформувалися власні інститути як загального, так і спеціального характеру; 

б) внутрішній потенціал податкового права та суспільну потребу в його 

якісному «переродженні» (трансформації) у нормативне явище вищого 

порядку; в) наявність системи власних принципів, які визначають векторально-

орієнтаційні основи регламентації податкових відносин. 

У підрозділі 1.2 «Історичні віхи трансформації податкового права: від 

правового інституту до самостійної галузі права» увага звертається на ґенезу 

трансформації підходів до визначення місця податкового права в системі права 

України. 

Для визначення місця податкового права в системі права було досліджено 

критерії, які дають змогу диференціювати такі суміжні теоретико-правові 

категорії, як «галузь права» та «підгалузь права». У цьому разі важливою є не 

лише ознака чи риса, що дає змогу розмежовувати відповідні категорії, 

необхідно з’ясувати насамперед чинники, які дають змогу говорити про 

можливість «еволюції», трансформування підгалузі права в окрему самостійну 

галузь права. Фактично йдеться про поступовий розвиток підгалузі права, а 

саме стан, коли категорія нижчого порядку (підгалузь права) може отримати 

своє оформлення як категорія, що займає вищий щабель у системі права (галузь 

права). Тобто йдеться не просто про розмежування категорій у класичному 

розумінні цього поняття, а про трансформування, поетапний перехід одного 

явища до категорії, що є якісно новою за своїм характером. При цьому варто 
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зазначити, що відповідний «перехід» відбувається від категорії, яка займає 

нижчу ланку в системі права, до поняття, що посідає найвищий ступінь в 

ієрархії інтегративних складових частин (елементів) правової системи. Це 

свідчить про зміни якісного характеру, яких зазнає конкретний нормативно-

правовий масив. 

Якщо розглядати ґенезу новоствореної галузі права, то під нею варто 

розуміти процес, у ході якого виникає та закріплюється конкретна якість у 

межах правової дійсності. Межею ґенези новоутвореної галузі права необхідно 

вважати оформлення останньої в окрему, незалежну галузь права. 

Загалом галузі права забезпечують своє формування за допомогою або 

виділення нової галузі права з однієї чи низки вже усталених галузей права, або 

«переродження» (трансформації). Так, під «переродженням» (трансформацією) 

галузі права варто розуміти появу нового нормативно окресленого галузевого 

утворення на основі поглинання чи трансформації вже існуючого нормативного 

масиву. 

Для виокремлення підгалузі права в галузі права повинен існувати 

суспільний запит на відповідне інституційне окреслення. Наявність такого 

«запиту» полягає в інтенсивності нормотворчих процесів, які регламентують 

специфічну сферу суспільних відносин; у потребі в якісно вищому рівні 

реформування відповідного нормативного масиву; у важливості нормативної 

регламентації відповідної сфери суспільних відносин на конкретному етапі 

розвитку цих суспільних відносин тощо. Неприпустимим є «штучне» виділення 

певних нормативних масивів в окрему галузь права за відсутності достатніх для 

цього фактичних підстав. Під «фактичними підставами» в цьому разі 

розуміються явища об’єктивної дійсності, які знаходять свій вияв у межах 

суспільних відносин. Під час необґрунтованого виокремлення галузі права як 

самостійної, найвищої за ієрархією складової частини правової системи 

фактично така система права зазнаватиме впливу дезорганізаційних чинників. 

Відповідні чинники можуть створити ілюзорну, «штучну» за своїм характером 

правову дійсність, яка не відповідає як теоретико-доктринальним підходам, так 

і об’єктивному стану суспільної дійсності. 

Що стосується податкового права, то відповідна категорія вже досягла того 

рівня свого розвитку, за якого її можна розглядати як самостійну галузь права. 

Зазначений підхід може бути обґрунтований, зокрема, тим, що тепер 

нормотворчі процеси у сфері оподаткування характеризуються підвищеною, як 

ніколи раніше, мірою власного динамізму. Це не в останню чергу зумовлюється 

тим, що сьогодні відбувається пошук оптимальних нормативних конструкцій, 

за допомогою яких здійснюється раціоналізація нормативної регламентації 

суспільних відносин, що складаються у сфері оподаткування. При цьому варто 

зауважити, що саме податкове право забезпечує нормативну регламентацію 

однієї з найважливіших сфер суспільної діяльності, що має на меті забезпечити 

належний і постійний розвиток держави. 

Зауважимо, що підходи до визначення місця податкового права в системі 

права за останні 20 років зазнали значних змін. Так, спочатку податкове право 

розглядалося як інститут фінансового права. Окремі правники детермінували 
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податкове право як складний за своєю природою інститут та підкреслювали 

комплексність, ускладнений характер податкового права, вирізняючи його з-

поміж інших інститутів права. У подальшому податкове право було визначене 

вже не просто як інститут права чи складний інститут, а як структурно 

сформована підгалузь права. При цьому наочно простежується еволюція, 

поступально орієнтована трансформація підходів у визначенні місця 

податкового права в системі права. Усталений зараз підхід до детермінації 

податкового права як підгалузі фінансового права потребує послідовної й 

системної «ревізії». Не в останню чергу такий підхід пов’язується з 

нормотворчими процесами, які мають місце у сфері оподаткування, спробами 

визначення особливого місця податкового права в межах правової системи. 

Окреслені процеси вже не дають змогу розглядати податкове право як 

однопорядкову категорію з таким поняттям, як «підгалузь бюджетного права», 

що є інтегративним складником фінансового права. Крім цього, податкове 

право як нормативно оформлене утворення інтегрує в собі інститути як 

загального, так і спеціального характеру. Тобто фактично зараз податкове право 

вже сформувалося як нормативне утворення якісно вищого рівня, ніж просто 

підгалузь права. Його структура й характер взаємодії складових елементів 

свідчать про його сформованість як самостійної галузі права. 

У підрозділі 1.3 «Система принципів податкового права та її значення у 

формуванні галузі податкового права» досліджено специфіку впливу 

сформованої системи специфічних принципів права на становлення самостійної 

галузі права. 

Сьогодні відбувається бурхливий розвиток, перманентна трансформація та 

модернізація суспільних відносин, які здійснюються у сфері оподаткування. 

При цьому активізуються нормотворчі процеси в податково-правовій сфері, а 

це свідчить про перехід системи її нормативно-правових приписів на якісно 

новий рівень. Такий стан речей своєю чергою приводить до необхідності 

переосмислення підходів до інституційного окреслення всього нормативного 

масиву, за допомогою якого здійснюється регулювання суспільних відносин у 

сфері оподаткування. 

Варто зазначити, що наявність самостійної системи принципів права, які 

визначають основу функціонування конкретної галузі права, є однією з 

ключових ознак, що дають змогу виокремити інституційну відособленість 

окремого нормативного масиву, який визначає порядок регламентації 

виокремленої сфери суспільних відносин. Система своєрідних принципів права 

дає змогу «обрамити», комплексно оформити сукупність нормативних приписів 

в окрему, самостійну галузь права. 

Зазначимо, що в податковому праві функціонують вихідні положення, які 

характеризуються підвищеною специфікою (наприклад, принцип фіскальної 

достатності, принцип економічності оподаткування, принцип-презумпція 

правомірності рішень платника податків тощо). Крім того, принципам 

податкового права притаманна системність їх оформлення, адже всі вони є 

інтегрованими до чітко структурованої системи вихідних положень 
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податкового права. У зв’язку із цим констатовано можливість виокремлення 

податкового права в самостійну галузь права. 

Розділ 2 «Визначення правової природи принципів податкового 

законодавства України» складається з чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Визначення співвідношення понять “принципи 

оподаткування”, “принципи податкового законодавства” та “принципи 

податкового права”» наголошено на важливості розмежування відповідних 

суміжних категорій для послідовного аналізу піднятої в роботі проблематики. 

Принципи оподаткування є категорією первинно досліджуваною, що 

спричинене їх економічною зумовленістю та змістово-матеріальним 

характером. У подальшому відповідні принципи оподаткування, які були 

розроблені в межах теоретичного опрацювання науковцями основних 

закономірностей функціонування системи оподаткування, були покладені в 

основу нормативно-правових актів, за допомогою яких забезпечувалася 

регламентація суспільних відносин у податково-правовій сфері. При цьому 

фактично відбувалася формалізація відповідних вихідних положень, тобто їх 

трансформація у правову форму. Із часом відповідні основоположні вимоги 

конкретизувалися (їх зміст уточнювався), вони перетворювалися та 

розподілялися, завдяки чому деталізували свій регламентаційно-правовий 

вплив. 

З розвитком правової науки та правотворчості формувалися принципи, у 

яких правовий зміст превалював над економічною зумовленістю. До таких 

вихідних положень можна віднести принцип недискримінації, принцип-

презумпцію правомірності рішень платника податків, принцип невідворотності 

настання юридичної відповідальності за порушення, допущені у сфері 

оподаткування, принцип стабільності. 

Констатовано, що принципи податкового права є інтегративною категорією, 

яка включає в себе як принципи оподаткування, так і принципи податкового 

законодавства. Принципи податкового права включають у себе весь масив 

різнорідних вихідних положень, які можуть отримувати свою фіксацію в актах 

міжнародного права й національного законодавства, актах підзаконної 

нормотворчості, судовій практиці тощо. Що стосується принципів податкового 

законодавства, то у спеціально-юридичному значенні вони є саме вихідними 

положеннями, які отримали свою фіксацію в межах законодавчих актів, тоді як 

принципи оподаткування не мають такої суворої прив’язки до форми їх 

зовнішнього вияву. Саме принципи податкового права є тією загальною, 

універсально взаємоінтегративною оболонкою, у межі якої можна «помістити» 

всі вихідні положення, що визначають вимоги найвищої міри імперативності 

для регламентації сфери оподаткування. Водночас ми не можемо говорити, що 

поняття «принципи оподаткування» та «принципи податкового законодавства» 

є однопорядковими. Адже, як уже зазначалося, вони не тотожні за своєю 

«етимологією», формою відображення й регулятивним потенціалом. 

Коли йдеться про принципи оподаткування, то варто усвідомлювати, що 

відповідна категорія перебуває на стику економічного та правового принципів. 

Принципи оподаткування ґрунтуються на закономірностях, які мають своїм 
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джерелом логіку функціонування економічних явищ. Безумовним є той факт, 

що в більшості принципів оподаткування, які визначають порядок 

функціонування системи оподаткування, основоформуючим чинником є закони 

економічної теорії. Водночас без належної зовнішньої формалізації відповідні 

вихідні положення не можуть належним чином отримати свою реалізацію. 

Тобто без права фактично неможлива об’єктивізація дії відповідних 

основоположних вимог у сфері оподаткування. Категорії «принципи 

оподаткування» та «принципи податкового законодавства» є хоч і суміжними, 

проте не тотожними поняттями. 

Принципи оподаткування становлять насамперед фундаментальні засади 

функціонування системи оподаткування. Що стосується їх змістової природи, 

то вона детермінується як економічно зумовленими законами, так і 

основоположними загальноправовими вимогами. Фактично принципи 

оподаткування є надімперативною надбудовою над системою оподаткування, 

яка в цьому разі розглядається крізь призму її функціонально-економічного 

спрямування. Без прямого чи опосередкованого нормативного закріплення 

принципів оподаткування неможливо забезпечити їх належну правореалізацію. 

Саме тому під принципами оподаткування варто розуміти вихідні положення 

економіко-правової природи, що визначають основні, надімперативні вимоги 

до встановлення й функціонування системи оподаткування. 

У підрозділі 2.2 «Система принципів податкового законодавства України» 

звернено увагу на особливості структурування вихідних положень саме 

податкового законодавства. При цьому було проведено послідовне 

структурування відповідної системи, встановлено два основні підходи до 

визначення змістового наповнення поняття «принципи права». 

У межах юридичної науки склалися два основні доктринальні підходи до 

визначення поняття принципів права – позитивістський і природноправовий. 

Відповідно до позитивістської концепції, яка ґрунтується на формально-

юридичних засадах, під принципами права необхідно розуміти ідеї чи 

нормативно відправні положення, за посередництвом яких здійснюється 

нормативна регламентація того чи іншого виду людської діяльності, що 

знайшли свою безпосередню формалізацію в межах приписів чинного 

законодавства. У межах новітніх позитивістських (нормативістських) підходів 

прийнято вважати, що принципи права повинні відображати дійсні суспільні 

реалії, адже тільки в такому разі їх існування буде зумовлене об’єктивними 

факторами. Відповідно до положень природноправової концепції розуміння 

принципів права, яка ґрунтується на теоретичних засадах школи природного 

права, під принципами права варто розуміти керівні ідеї, що визначають 

алгоритм упорядкування суспільних відносин з огляду на об’єктивні реалії 

суспільної дійсності, які детермінуються на основі об’єктивного сприйняття 

суспільно-політичних і соціально-економічних тенденцій розвитку конкретної 

суспільної формації на конкретному історичному етапі її розвитку. 

Для забезпечення належної алгоритмізації розвитку суспільних відносин на 

нормативному рівні повинні впроваджуватися керівні засади найвищої міри 

імперативності. При цьому такі засади мають забезпечувати систематизацію та 
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впорядкування суспільних відносин унаслідок своєї основоположності, логічно 

зумовленої конститутивності. Такими алгоритмізаторами є принципи 

податкового законодавства, які знаходять свою безпосередню формалізацію в 

межах приписів ст. 4 Податкового кодексу України. 

Унаслідок аналізу змісту принципів податкового законодавства можна 

умовно класифікувати їх на принципи установчого та регулятивного характеру. 

До принципів установчого характеру відносимо принцип фіскальної 

достатності, принцип соціальної справедливості, принцип економічності 

оподаткування, принцип нейтральності оподаткування, принцип стабільності, 

принцип рівномірності та зручності сплати загальнообов’язкових платежів, 

принцип єдності підходів до встановлення загальнообов’язкових платежів. Усі 

зазначені положення вихідного характеру мають на меті забезпечити належний 

та однаковий підхід до нормативного закріплення елементів і механізму сплати 

загальнообов’язкових платежів. Ці принципи спрямовані як на забезпечення 

алгоритмізації податково-процедурної діяльності з встановлення 

загальнообов’язкових платежів (податків і зборів), так і на забезпечення 

уніфікованих підходів до закріплення змістових (матеріальних) аспектів 

податків та зборів. 

До принципів регулятивного характеру відносимо принцип загальності 

оподаткування, принцип рівності платників податків, принцип невідворотності 

настання юридичної відповідальності, принцип-презумпцію правомірності 

рішень платника податків. Що стосується принципів регулятивного характеру, 

то вони мають на меті забезпечити єдині підходи до алгоритмізації діяльності 

суб’єктів податкових відносин. Ці принципи податкового законодавства 

повинні забезпечити належний рівень організації «живих» (об’єктивізованих у 

дійсних суспільних реаліях) відносин, які мають місце у сфері оподаткування. 

Також через специфіку підходу до закріплення принципів податкового 

законодавства їх можна класифікувати на прямо закріплені (поіменовані) та 

непрямо закріплені (непоіменовані) принципи. До прямо закріплених 

(поіменованих) принципів податкового законодавства належать такі: 

1) принцип загальності оподаткування; 2) принцип невідворотності настання 

юридичної відповідальності; 3) принцип рівності та недискримінації платників 

податків; 4) принцип фіскальної достатності; 5) принцип соціальної 

справедливості; 6) принцип економічності оподаткування; 7) принцип-

презумпція правомірності рішень платника податків; 8) принцип нейтральності 

оподаткування; 9) принцип стабільності системи оподаткування; 10) принцип 

зручності та рівномірності сплати податків і зборів; 11) принцип єдності 

підходів до встановлення загальнообов’язкових платежів податкового 

характеру. Що ж стосується непрямо закріплених (непоіменованих) принципів, 

то вони отримують свою формалізацію в п. п. 4.2–4.5 ст. 4 Податкового кодексу 

України та в межах інших приписів податкового законодавства. 

Крім цього, систему принципів податкового законодавства було 

розподілено на три рівні, кожен із яких фактично утворює відносно 

відособлену, самостійну систему принципів. Для здійснення цього поділу було 

використано частки «макро-», «мезо-» й «мікро-», які застосовуються для 
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характеристики рівнів функціонування та структури певного явища, сфери 

діяльності. Так, було виокремлено макросистему принципів, мезосистему 

принципів і мікросистему принципів. Відповідні рівні системи 

характеризуються вертикальною взаємоінтегративністю. 

У підрозділі 2.3 «Варіативність класифікаційних підходів до поділу 

принципів податкового законодавства України» продовжено здійснення 

класифікації принципів податкового законодавства. 

Незважаючи на те, що принципи податкового законодавства становлять 

єдину уніфіковану систему, кожному окремо взятому принципу притаманна 

своя неповторна самобутність. Специфічні риси вихідних положень 

податкового законодавства дають змогу структурувати їх на окремі групи 

шляхом виокремлення критеріїв їх розмежування. Специфіка принципів права 

полягає в їх змістовому наповненні. Для того щоб виокремити певне вихідне 

положення із системи імперативних вимог, необхідно дослідити його змістове 

наповнення. 

У результаті аналізу вихідних положень податкового законодавства шляхом 

їх структурування на групи з огляду на їхні правореалізаційні особливості було 

проведено поділ принципів податкового законодавства на вихідні положення 

безделіктного й деліктного характеру. Так, до безделіктних принципів 

податкового законодавства належать принцип загальності оподаткування та 

принцип недопущення дискримінації (антидискримінаційний принцип). Що ж 

стосується деліктних податково-правових принципів, то до них належать 

принцип невідворотності настання юридичної відповідальності та принцип-

презумпція правомірності рішень платника податків. 

Інші принципи, які містяться у ст. 4 Податкового кодексу України, – це 

принципи установчого характеру. Вони є нейтральними за своєю реалізаційною 

природою, адже встановлюють вимоги до належності конструювання 

нормативних положень податкового законодавства. 

У підрозділі 2.4 «Вихідні основи податкової політики та системи 

оподаткування в Україні» розглянуто взаємовплив податкової політики та 

принципів податкового законодавства. 

Зазначено, що податкова політика держави оновлюється або уточнюється 

щороку. У цьому аспекті виявляється темпоральна характеристика податкової 

політики, її перманентно оновлюваний характер, що зумовлюється 

об’єктивними закономірностями розвитку суспільних відносин та постійними 

трансформаціями соціально-економічної кон’юнктури держави. 

Податкова політика отримує своє правове вираження, зокрема, у межах 

нормотворчої діяльності, яка, на відміну від положень декларативного 

характеру, має цілком чіткий юридично значущий зміст. У процесі здійснення 

нормотворчості у сфері оподаткування законодавець повинен керуватися 

вихідними засадами чинного податкового права. Податкова політика є 

своєрідним планом дій, реалізація якого отримує своє вираження в податково-

правовій сфері. Принципи податкового права слугують векторально-

орієнтаційною основою у процесі реалізації податкової політики держави. 
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Крім цього, звернено увагу на те, що принципи податкового права мають 

своїм призначенням реалізацію як публічного, так і приватного інтересу. Не 

зовсім послідовним є твердження, що принципи податкового права спрямовані 

переважно на реалізацію публічних інтересів. Низка вихідних засад 

податкового права мають на меті забезпечити реалізацію саме приватного 

інтересу зобов’язаного учасника податкових відносин (платника податків). До 

таких принципів можна віднести принцип недискримінації, принцип-

презумпцію правомірності рішень платника податків тощо. Отже, система 

принципів податкового права сконструйована так, щоб належним чином 

збалансувати як публічні, так і приватні інтереси учасників податкових 

відносин. 

Розділ 3 «Правореалізаційне значення принципів податкового права» 
складається з двох підрозділів, кожен із яких своєю чергою складається з двох 

параграфів. Загалом розділ 3 присвячений дослідженню проблеми, пов’язаної з 

виокремленням міжнародних і національних принципів податкового права. 

У підрозділі 3.1 «Міжнародні принципи податкового права та їх 

правореалізаційне значення» проведено системний аналіз міжнародних 

принципів податкового права. 

У параграфі 3.1.1 «Податково-правові принципи, закріплені в міжнародних 

актах універсального характеру» досліджено вихідні положення податкового 

права, які отримали свою фіксацію переважно в конвенційних міжнародних 

нормативно-правових актах. 

Констатовано особливу роль положень «м’якого» права, яким відводиться 

особливе місце у процесі поступальної імплементації та конструювання 

вихідних засад національного податкового права – принципів податкового 

права. 

Варто зазначити, що рекомендаційні акти можуть слугувати первинним 

етапом формування вихідних положень права. Акти «м’якого» права можуть 

визначати безпосередньо основні змістові елементи тих чи інших принципів 

права, розвивати їх структуру та визначати сферу охоплення. Саме вихідним 

положенням права вищою мірою властивий трансформаційний потенціал, який 

виражається в їх подальшому «перевтіленні» в межах уже 

загальнообов’язкових до застосування положень – принципів права. 

Іноді норми «м’якого» права можуть слугувати джерелом розуміння 

змістового наповнення окремих вихідних засад права. У такому разі вони 

виконують роль правотлумачних приписів, які можуть забезпечувати 

оптимізацію правозастосовного процесу. За такої ситуації норми «м’якого» 

права нібито існують паралельно з приписами «жорсткого» права, доповнюючи 

та конкретизуючи їх. Унаслідок неможливості законодавчої конкретизації 

окремих правових положень актуалізації зазнає питання доцільності 

застосування «м’якого» права як актів, що здатні більш змістовно й розширено 

деталізувати конкретні нормативні приписи, до яких і належать вихідні засади 

податкового права. 

Досліджено специфічний принцип міжвідомчого співробітництва 

контролюючих органів договірних держав. Так, зазначено, що загальний 



17 

принцип співробітництва співвідноситься зі специфічним принципом 

міжвідомчого співробітництва контролюючих органів договірних держав як 

вихідні положення загального та спеціального характеру. У 

загальнофілософському розумінні вони співвідносяться як ціле (загальний 

принцип) і частина (спеціальний принцип). Такий підхід зумовлюється 

насамперед тим, що перший принцип (принцип співробітництва) визначає 

основоположну ідею, закладає основи регулятивних вимог, на яких 

вибудовується спеціально-юридична дія другого принципу (принципу 

міжвідомчого співробітництва контролюючих органів договірних держав). З 

огляду на викладене принцип міжвідомчого співробітництва контролюючих 

органів договірних держав є фактично інтегративним складником відповідного 

загального вихідного положення. Необхідно констатувати, що саме відповідне 

вихідне положення являє собою специфічний галузево орієнтований прояв 

такого загального положення, як принцип співробітництва. Сфера дії принципу 

міжвідомчого співробітництва держав, на відміну від загального принципу, 

охоплює сферу відносин, які стосуються уникнення подвійного оподаткування. 

Принцип міжвідомчого співробітництва контролюючих органів договірних 

держав отримує своє непряме закріплення (може бути синтезований за 

допомогою системного аналізу нормативних положень) у межах типових 

конвенцій ООН та ОЕСР, що стосуються уникнення подвійного оподаткування, 

двосторонніх конвенцій про уникнення подвійного оподаткування, Конвенції 

про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах. До ознак 

досліджуваного принципу можна віднести такі риси: а) міжнародно-правовий 

характер – принцип міжвідомчого співробітництва контролюючих органів 

договірних держав отримує своє закріплення в межах як універсальних, так і 

партикулярних (міждержавних) міжнародних нормативно-правових актів; 

б) організаційний характер – досліджуване вихідне положення має на меті 

визначити засади організаційної взаємодії контролюючих органів договірних 

держав, оптимізувати (раціоналізувати) чи модернізувати її, що забезпечується 

шляхом конструювання ефективних та алгоритмізованих механізмів 

відповідної взаємодії; в) специфічно орієнтований характер дії – принцип 

міжвідомчого співробітництва контролюючих органів договірних держав має 

на меті забезпечити впорядкування взаємодії контролюючих органів у межах 

специфічних організаційних відносин з обміну інформацією, взаємного 

узгодження позицій договірних сторін, допомоги в податкових справах. 

Принцип міжвідомчого співробітництва висуває регламентаційні вимоги до 

таких трьох форм міжвідомчого співробітництва контролюючих органів 

договірних держав, як взаємне узгодження, обмін інформацією та допомога у 

зборі податків. 

У параграфі 3.1.2 «Податково-правові принципи, закріплені в міжнародних 

актах партикулярного характеру» досліджено вихідні положення податкового 

права, які отримали свою фіксацію переважно в межах двосторонніх 

міжнародних договорів. 

Одним з основних міжнародних принципів податкового права, який 

отримує широке закріплення в межах партикулярних міжнародних договорів, є 
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принцип уникнення подвійного оподаткування. Відповідне вихідне положення 

отримує свою фіксацію в межах двосторонніх угод про уникнення подвійного 

оподаткування. Варто зазначити, що практика укладення двосторонніх 

міжнародних угод із питань, які стосуються податково-правової сфери, є досить 

давньою. Як приклад можна навести Договір із питань адміністративної 

допомоги у сфері оподаткування та обміну податковою інформацією, який було 

укладено між Бельгією та Францією ще в 1843 р. Двосторонній договір, метою 

якого було врегулювання аналогічних питань, було укладено між Бельгією та 

Нідерландами в 1845 р. 

Формою закріплення принципів уникнення подвійного оподаткування є, 

зокрема, положення конвенцій. Такі конвенції називаються конвенціями про 

уникнення подвійного оподаткування. Вони поділяються на універсальні та 

партикулярні (двосторонні). Як правило, універсальні конвенції містять 

положення рекомендаційного, юридично необов’язкового характеру. Такий 

підхід зумовлюється тим, що універсальні конвенції, як правило, приймаються 

міжнародними організаціями у вигляді типових, модельних актів, які в 

подальшому слугують зразком для конструювання та прийняття двосторонніх 

угод, які, на відміну від перших, містять у собі нормативні положення 

загальнообов’язкового до застосування характеру. 

При цьому вважаємо за доцільне вказати на однотипність структурування та 

усталеність міжнародних підходів до прийняття конвенцій про уникнення 

подвійного оподаткування. Саме партикулярні угоди, як правило, містять 

загальнообов’язкові до застосування правила. Загальноприйнятим є підхід, 

відповідно до якого такі угоди укладаються між двома державами, що беруть на 

себе взаємні зобов’язання з дотримання положень відповідних конвенцій. 

Варто наголосити на тому, що одна держава укладає такі угоди з низкою інших 

держав. Фактично зараз склалася ціла мережа двосторонніх угод про уникнення 

подвійного оподаткування, що дає змогу говорити про достатній рівень 

нормативної регламентації відповідної сфери суспільних відносин. Україна на 

сьогодні уклала 70 конвенцій, що пов’язують її взаємними зобов’язаннями із 

71 державою. 

Положення, які отримали своє закріплення в межах універсальних актів 

(типових конвенцій), отримують закріплення також у партикулярних актах 

(двосторонніх договорах). Варто зауважити, що відповідне дублювання 

нормативних положень не є недоцільним, адже типові конвенції належать до 

«м’якого» права, тоді як міждержавні двосторонні договори про уникнення 

подвійного оподаткування закріплюють положення, що мають юридично 

обов’язкову силу. 

Залежно від характеру (їх значення й ролі в системі принципів уникнення 

подвійного оподаткування) вихідних засад податкового права, що отримали 

своє нормативне закріплення у відповідних конвенціях, їх можна класифікувати 

на загальні принципи та спеціальні принципи. Так, до загальних принципів ми 

відносимо принцип недопущення подвійного оподаткування. Такий підхід до 

визначення його ролі зумовлюється його фундаментальністю та 

основоположністю для забезпечення належності регламентації суспільних 
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відносин, що пов’язані з уникненням подвійного оподаткування. Своєю чергою 

до спеціальних принципів ми можемо віднести, зокрема, такі вихідні 

положення, як принцип недискримінації, принцип міжвідомчого 

співробітництва, принцип резидентства, принцип гарантування податкових 

привілеїв. 

Також принципи уникнення подвійного оподаткування можна умовно 

поділити залежно від характеру їх взаємозв’язків (взаємозалежності) на 

первинні принципи й похідні принципи. Так, принцип недопущення подвійного 

оподаткування є первинним щодо принципу обов’язковості оподаткування. 

Відповідний підхід зумовлюється насамперед тим, що конвенційні положення 

стосовно уникнення подвійного оподаткування мають на меті насамперед не 

допустити подвійність (множинність) оподаткування, проте в межах 

відповідних міждержавних договорів отримують свою формалізацію також 

положення, що визначають обов’язковість послідовного й належного 

оподаткування доходів платників податків. Фактично цей похідний принцип 

визначає обов’язковість «одноразового» оподаткування. 

У своїй сукупності принципи уникнення подвійного оподаткування 

формують систему, яка характеризується сталістю взаємозв’язків та 

різнорівневістю внутрішньосистемного структурування. Окреслення 

відповідної системи має важливе загальнотеоретичне значення, адже дає змогу 

сформувати систему спеціальних вихідних положень, які забезпечують 

комплексне, усталене регулювання суспільних відносин, що пов’язані з 

уникненням подвійного оподаткування. Основоположним принципом у 

відповідній системі є принцип недопущення подвійного оподаткування. Це 

вихідне положення містить у собі головну ідею, первинний задум укладачів 

відповідних конвенцій. Усі нормативні приписи, які містяться в міждержавних 

договорах, у своєму системному правозастосуванні та правореалізації повинні 

забезпечувати дієву реалізацію принципу недопущення подвійного 

оподаткування. 

У підрозділі 3.2 «Національні принципи податкового права та їх 

правореалізаційне значення» йдеться про ієрархічну модель і форму 

закріплення національних принципів податкового права. 

У параграфі 3.2.1 «Ієрархічна модель принципів податкового права 

України» досліджено вертикально структуровану модель національних 

принципів податкового права. 

Оптимізація нормативних конструкцій, за допомогою яких закріплюються 

вихідні засади права, має надзвичайно важливе значення для впорядкування як 

доктринальних концепцій, так і правозастосовної практики. Ідеться саме про 

нормативні приписи, у межах яких знаходять своє закріплення вихідні засади 

права – принципи права. Відповідні положення, незважаючи на типовість їх 

формалізації, не є категоріями однопорядкового характеру. Так, вони 

відрізняються за сферою свого нормативного охоплення, місцем в ієрархії 

нормативних положень, галузевою приналежністю тощо. Варто зазначити, що 

найвищою мірою узагальненості та найвищим ступенем імперативності 

вирізняються саме конституційні принципи права. Конституційні вихідні 
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засади внаслідок широкого нормативного охоплення визначають основні 

вимоги до порядку регламентації відносин різногалузевого характеру, до яких 

належать, зокрема, і відносини, що складаються у сфері оподаткування. Низка 

конституційних принципів мають регламентаційний вплив також на сферу 

оподаткування (принцип верховенства права, принцип законності, принцип 

рівності тощо). 

Принципи податкового права, які отримали своє закріплення в межах 

Податкового кодексу України, становлять лише частину вихідних положень 

податкового права. При цьому варто зауважити, що вони становлять значну 

частину всіх вихідних положень податкового права. Якщо характеризувати 

принципи податкового права, які отримали свою формалізацію в межах 

Податкового кодексу України, то їм притаманні такі риси: а) системність – 

відповідні вихідні засади утворюють чітко структуровану, комплексну 

регулятивну основу для всієї системи податкового законодавства; 

б) імперативність – вони становлять вихідні засади, які характеризуються 

підвищеною мірою імперативності, що й зумовлює їх превалювання над 

іншими нормативними приписами податкового законодавства; в) галузева 

орієнтованість – відповідні принципи визначають основу нормативного 

регулювання суспільних відносин у конкретній, специфічній сфері суспільних 

відносин – податково-правовій сфері; г) основоположність – вони становлять 

вихідні засади, що формують підвалини, є формою закріплення найбільш 

основних вимог податково-правового регулювання; ґ) різновекторність – кожен 

із відповідних принципів податкового права визначає основні вимоги до 

регламентації окремих аспектів податкових відносин; д) комплексність – 

система цих вихідних положень окреслює основне коло імперативних вимог, 

які висуваються до податково-правового регулювання загалом. 

Коли йдеться про принципи податкового законодавства, то необхідно 

зазначити, що головне їх призначення полягає, напевно, у тому, що вони є 

своєрідним нормативним каркасом, на основі якого вибудовується ціла 

«мережа» нормативних положень податкового законодавства. Відповідні 

вихідні положення слугують своєрідним векторально-орієнтаційним підґрунтям 

для побудови всього нормативного масиву податкового права. Принципи 

податкового законодавства формують цілісну, структуровану модель основних 

галузево детермінованих вимог, які комплексно й багатогранно визначають 

підвалини регулювання податкових відносин. 

Умовно «найнижчим» рівнем закріплення принципів податкового права є 

рівень підзаконних нормативно-правових актів. У межах таких актів принципи 

податкового права отримують своє непряме закріплення. До принципів 

податкового права, які отримали своє закріплення в межах підзаконних 

нормативно-правових актів, можна віднести такі вихідні засади: а) принцип 

забезпечення електронного документообігу між платником податків та 

контролюючим органом (Наказ Міністерства фінансів України «Про 

затвердження Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення 

реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі 

податкових накладних та Вичерпного переліку документів, достатніх для 
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прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку 

коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних», Наказ Державної 

податкової адміністрації України «Про подання електронної податкової 

звітності»); б) принцип колегіального прийняття рішень (Порядок роботи 

комісії Державної фіскальної служби України, яка приймає рішення про 

реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі 

податкових накладних або відмову в такій реєстрації, Регламент комісії 

Державної фіскальної служби, яка приймає рішення про реєстрацію податкової 

накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних 

або відмову в такій реєстрації); в) принцип науково обґрунтованого управління 

у сфері оподаткування (Концепція наукового забезпечення державного 

управління у податково-митній сфері). 

У параграфі 3.2.2 «Форма закріплення вихідних положень податкового 

права» досліджено специфіку зовнішнього нормативного оформлення 

принципів права. 

Звернено увагу на специфіку закріплення принципу-презумпції 

правомірності рішень платника податків. Своєрідність його закріплення 

зумовлюється насамперед подвійністю формалізації його вихідних положень у 

межах такого спеціалізованого кодифікованого нормативно-правового акта, як 

Податковий кодекс України. Варто зазначити, що сам принцип-презумпція 

правомірності рішень платника податків отримує свою фіксацію в межах 

нормативних положень пп. 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 Податкового кодексу України, а вже 

механізм його реалізації визначається приписами п. 56.21 Податкового кодексу 

України. Відповідне презумптивне вихідне положення отримує свою 

правореалізацію в межах не лише адміністративних процедур із вирішення 

податкових спорів, а й судових процедур із вирішення спірних податкових 

правовідношень. 

Непрямо закріплені принципи податкового права класифіковано на 

принципи, що мають загальнорегламентаційний вплив, та принципи, яким 

властивий спеціально-регламентаційний вплив. Так, до принципів 

загальнорегламентаційного характеру можна віднести принцип пріоритетності 

податкового закону над неподатковим, принцип-презумпцію правомірності 

рішень контролюючого органу, принцип превалювання змісту над формою. До 

принципів спеціально-регламентаційного впливу можна віднести принцип 

диспозитивності під час встановлення органами місцевого самоврядування 

обов’язкових до сплати окремих податків і зборів, принцип самозахисту 

платника податків. Фактично зазначені непрямо закріплені вихідні положення 

податкового права формують «відкриту» систему непрямо формалізованих 

принципів податкового права. В аспекті специфіки форми закріплення 

принципів податкового права можна також виокремити принципи 

законодавчого характеру та принципи судового характеру. 

Розділ 4 «Правореалізаційний критерій як основа для класифікації 

принципів податкового права» складається із чотирьох підрозділів, що 

присвячені з’ясуванню специфіки реалізації принципів податкового права в 

межах процедур із виконання податкового обов’язку, у межах проваджень із 
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вирішення податкових спорів, у межах процедур із притягнення до юридичної 

відповідальності (відносини деліктного характеру). Перші три підрозділи своєю 

чергою складаються з декількох параграфів. 

У підрозділі 4.1 «Принципи встановлення податків та зборів» ідеться про 

нормотворчі матеріальні та процедурні принципи податкового права. 

У параграфі 4.1.1 «Нормотворчі матеріальні принципи податкового права» 

досліджено вихідні положення податкового права, які мають матеріально-

правову природу. 

Як вихідні положення найвищої міри імперативності принципи права здатні 

забезпечити прогресивний і поступовий розвиток усієї системи права. При 

цьому важливим залишається забезпечення змістової відповідності 

нормативного матеріалу, який приймається суб’єктами нормотворчості, 

відповідним принципам права. До таких нормативно-установчих принципів 

можна віднести нормотворчі матеріальні принципи податкового права. 

Зазначено, що матеріальні принципи податкового права слугують 

своєрідним «еталоном», взірцем нормативної регламентації податкових 

відносин, на відповідність якому повинні «тестуватися» інші норми 

податкового права. Тобто матеріальний принцип податкового права не лише 

має декларативне призначення, а й повинен відігравати важливу практично-

прикладну роль. До нормотворчих матеріальних принципів податкового права 

можна віднести такі засади: 1) принцип загальності оподаткування (пп. 4.1.1 

п. 4.1 ст. 4 Податкового кодексу України); 2) принцип недискримінації у сфері 

оподаткування (пп. 4.1.2 п. 4.1 ст. 4 Податкового кодексу України); 3) принцип 

фіскальної достатності (пп. 4.1.5 п. 4.1 ст. 4 Податкового кодексу України); 

4) принцип соціальної справедливості (пп. 4.1.6 п. 4.1 ст. 4 Податкового 

кодексу України); 5) принцип економічності оподаткування (пп. 4.1.7 п. 4.1 

ст. 4 Податкового кодексу України); 6) принцип нейтральності оподаткування 

(пп. 4.1.8 п. 4.1 ст. 4 Податкового кодексу України); 7) принцип рівномірності 

та зручності сплати податків і зборів (пп. 4.1.10 п. 4.1 ст. 4 Податкового кодексу 

України; отримує свою конкретизацію в п. 4.3 Податкового кодексу України); 

8) принцип єдиного підходу до встановлення податків і зборів (пп. 4.1.11 п. 4.1 

ст. 4 Податкового кодексу України). 

У свою чергу зазначені нормотворчі матеріальні принципи податкового 

права можна класифікувати на податково-правові принципи (принцип 

загальності оподаткування, принцип недискримінації у сфері оподаткування, 

принцип єдиного підходу до встановлення податків і зборів) та економічно 

зумовлені принципи податкового права (принцип фіскальної достатності, 

принцип соціальної справедливості, принцип економічності оподаткування, 

принцип нейтральності оподаткування, принцип рівномірності та зручності 

сплати податків і зборів). 

Такий підхід до класифікації нормотворчих матеріальних принципів 

податкового права зумовлюється характером змістової основи відповідних 

принципів права та напрямом їх регламентаційного впливу. 
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У параграфі 4.1.2 «Нормотворчі процедурні принципи податкового права» 

досліджено вихідні положення податкового права, які мають процедурно-

правову природу. 

Принципи права є ефективними алгоритмізаторами суспільних відносин. 

При цьому варто зауважити, що така алгоритмізація має на меті забезпечити 

також належну процедуру реалізації суб’єктами суспільних відносин їхніх прав, 

обов’язків і компетенційних повноважень. Важливим є створення умов для 

належної процедурної регламентації податкових відносин, на що й спрямовані 

процедурні принципи податкового права. Специфічним різновидом відповідних 

принципів податкового права є нормотворчі процедурні принципи. 

Встановлено, що нормотворчі процедури, які отримують свою реалізацію в 

податково-правовій сфері, можна класифікувати на такі види: а) процедури, що 

мають своїм спрямуванням встановлення нових податкових приписів; 

б) процедури, які спрямовані на внесення змін до положень чинного 

податкового законодавства; в) процедури, що спрямовані на скасування 

окремих положень чинного податкового законодавства; г) змішані процедури, 

за посередництвом яких можуть прийматися нормативно-правові акти, якими 

одночасно створюються нові приписи та/або скасовуються окремі положення, 

вносяться зміни до окремих податково-правових приписів. 

До нормотворчих процедурних принципів податкового права можна 

віднести принцип стабільності (пп. 4.1.9 п. 4.1 ст. 4 Податкового кодексу 

України) та принцип визначеності компетенційних повноважень суб’єктів 

нормотворчості у сфері оподаткування (п. 4.4 ст. 4 Податкового кодексу 

України; отримує свою безпосередню конкретизацію в межах приписів ст. 12 

Податкового кодексу України). 

Варто зазначити, що окрему групу нормотворчих процедурних принципів 

податкового права становлять вихідні положення, якими під час встановлення 

місцевих податків і зборів повинні керуватися органи місцевого 

самоврядування. Відповідні вихідні положення податкового права отримали 

своє непряме нормативне закріплення в межах приписів п. 12.3 ст. 12 

Податкового кодексу України. До цих нормотворчих процедурних принципів 

ми відносимо такі засади: 1) принцип забезпечення інформаційної взаємодії 

між органами місцевого самоврядування та органами державної влади 

(пп. 12.3.3 п. 12.3 ст. 12 Податкового кодексу України); 2) принцип гласності 

(поінформованості) з приводу прийнятих місцевими радами рішень, що 

стосуються сфери оподаткування (пп. 12.3.4 п. 12.3 ст. 12); 3) принцип 

обов’язковості прийняття рішень із приводу сплати окремих місцевих податків 

та зборів (при цьому варто зауважити, що в межах пп. 12.3.5 п. 12.3 ст. 12 

Податкового кодексу України отримав своє закріплення гарантійний (захисний) 

механізм, який нівелює можливі негативні наслідки порушення відповідного 

принципу); 4) принцип детермінованості строків реалізації окремих 

процедурних дій, що мають місце в межах нормотворчих процедур із 

встановлення органами місцевого самоврядування місцевих податків та зборів. 

У підрозділі 4.2 «Принципи податкового права залежно від стадії 

виконання податкового обов’язку» проаналізовано вихідні положення 
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податкового права, які регламентують той чи інший етап виконання платником 

податків належного йому податкового обов’язку. 

У параграфі 4.2.1 «Принципи податкового обліку» досліджено вихідні 

положення податкового права, які отримують свою реалізацію на стадії 

податкового обліку. 

Проблема, пов’язана з обліком платників податків, має важливе значення 

для забезпечення послідовності розвитку суспільних відносин. Облік, що 

фактично пов’язаний із детермінацією суб’єктів та об’єктів оподаткування, дає 

змогу визначити базу оподаткування конкретним загальнообов’язковим 

платежем податкового характеру. При цьому варто зауважити, що облікова 

діяльність здійснюється в чітко визначеній приписами податкового 

законодавства формі. Реалізація таких податкових процедур повинна 

відповідати окремим принципам податкового права. 

Податковий облік можна класифікувати за низкою критеріїв. Так, залежно 

від предмета обліку можна розрізняти облік суб’єктів податкових відносин 

(платників податків) та облік об’єктів оподаткування (наприклад, майна). 

Своєю чергою облік суб’єктів оподаткування також може класифікуватися за 

низкою критеріїв. Наприклад, залежно від специфіки правового статусу 

суб’єкта можна виокремити такі різновиди податкового обліку: а) облік 

юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів; б) облік самозайнятих осіб 

(фізичних осіб – підприємців та осіб, які мають намір провадити незалежну 

професійну діяльність); в) облік фізичних осіб. Залежно від того, чи 

здійснюють такі суб’єкти господарську діяльність, їх можна умовно розділити 

на дві групи: облік господарюючих суб’єктів та облік суб’єктів, які не 

здійснюють господарську діяльність. 

Крім цього, облік об’єктів оподаткування також можна диференціювати за 

окремими критеріями. Так, зокрема, облік об’єктів оподаткування може 

різнитися залежно від специфіки майна (його фізичних характеристик) і 

поділятися на облік об’єктів нерухомості (з метою забезпечити оподаткування 

земельним податком та податком на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки) та облік об’єктів рухомого майна (з метою забезпечити оподаткування 

транспортним податком). На основі територіального критерію податковий 

облік може поділятися на облік за основним місцем та облік за неосновним 

місцем. 

Якщо говорити про податковий облік, то він регламентується насамперед 

загальними принципами права та низкою непрямо закріплених спеціальних 

принципів права. Важливим процедурним принципом регламентації 

процедурної діяльності з податкового обліку є такий загальний принцип права, 

як принцип процедурної визначеності. Відповідне вихідне положення має на 

меті забезпечити належність конструювання нормативних положень, що 

визначають порядок реалізації процедур податкового обліку, в аспекті їх 

достатнього процедурно-регламентаційного забезпечення, а також створити 

умови для розуміння як платниками податків, так і контролюючими органами 

порядку виконання покладених на них обов’язків та реалізації відповідних 

суб’єктивних прав (нормативно закріплених повноважень). Фактично в цьому 
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разі йдеться про галузево орієнтоване «пристосування» відповідного вихідного 

положення права до потреб податково-правового регулювання. 

Варто зауважити, що в системі приписів податкового законодавства, які 

регулюють порядок здійснення податкового обліку, свою фіксацію отримали 

низка спеціальних, непрямо закріплених принципів податкового права. Так, 

відповідні вихідні засади отримують своє закріплення в межах положень 

глави 6 Податкового кодексу України («Облік платників податків»). До таких 

принципів можна віднести принцип обов’язковості податкового обліку, 

принцип територіальності податкового обліку, принцип альтернативності 

способів ідентифікації платника податків, принцип забезпечення 

інформаційного доступу. 

У параграфі 4.2.2 «Принципи сплати податків та зборів» досліджено 

вихідні положення податкового права, які отримують свою реалізацію на стадії 

сплати податків і зборів. 

Варто зазначити, що принципи сплати податків та зборів вирізняються 

специфікою форми їх закріплення. Такі принципи отримують своє непряме 

закріплення в межах приписів чинного законодавства. При цьому зауважимо, 

що таке закріплення є різнорівневим. Так, відповідні принципи отримують своє 

нормативне закріплення як на конституційному рівні, так і на рівні звичайних 

законів (у межах приписів Податкового кодексу України). 

Коли йдеться про конституційний рівень закріплення принципів сплати 

податків і зборів, то необхідно насамперед звернути увагу на конституційний 

принцип, який встановлює загальний обов’язок сплачувати податки та збори 

(ч. 1 ст. 67 Конституції України). Відповідно до положень ч. 1 ст. 67 

Конституції України кожен зобов’язаний сплачувати податки та збори в 

порядку й розмірах, що встановлені законом. Відповідна конституційна норма 

може характеризуватися як норма загального характеру та як норма 

бланкетного характеру. Загальний характер цієї норми зумовлюється, зокрема, 

тим, що вона встановлює загальне правило («податки повинні сплачуватися») 

та адресується всім платникам податків безвідносно до виду 

загальнообов’язкового платежу податкового характеру, платниками якого вони 

є («зобов’язаний суб’єкт податкових відносин повинен сплачувати податки, 

платником яких він є»). Що ж стосується «бланкетності» відповідної 

конституційної норми, то вона зумовлюється відсиланням до приписів 

звичайних (галузевих) законодавчих актів («у порядку й розмірах, що 

встановлені законом»). 

Варто зазначити, що в межах відповідного загального конституційного 

принципу можна виділити два субпринципи – принцип обов’язковості 

дотримання процедурних вимог щодо сплати податків і зборів та принцип 

обов’язковості сплати податків і зборів у повному обсязі. Водночас галузева 

деталізація відповідних субпринципів цього конституційного вихідного 

положення отримала свою фіксацію в межах приписів пп. 16.1.4 п. 16.1 ст. 16 

Податкового кодексу України, де зазначається, що платник податків 

зобов’язаний сплачувати податки та збори у строки й у розмірах, що 

встановлені Податковим кодексом України та законами з питань митної справи. 
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Своєю чергою відповідна галузева норма може характеризуватися як «змішана» 

за своїм характером – відсильно-бланкетна норма. Такий стан речей 

зумовлюється тим, що ця норма, з одного боку, відсилає правозастосувача до 

положень Податкового кодексу України, що дає змогу говорити про її 

відсильний характер, а з іншого – направляє суб’єкта правозастосування до 

нормативно-правових актів із питань митної справи, що дає змогу говорити про 

її бланкетний характер. 

У параграфі 4.2.3 «Принципи податкової звітності» досліджено вихідні 

положення податкового права, які отримують свою реалізацію на стадії 

податкової звітності. 

Аналіз принципів податкової звітності здійснювався крізь призму їх 

динамічної характеристики. Зауважимо, що принципи податкової звітності 

отримують своє непряме закріплення в межах приписів податкового 

законодавства. Непряма форма закріплення відповідних принципів означає, що 

такі вихідні положення можуть бути синтезовані за посередництвом системного 

аналізу податково-правових норм. 

До принципів податкової звітності було віднесено такі вихідні положення 

податкового права: 1) принцип офіційного визначення форми податкової 

звітності; 2) принцип офіційного оприлюднення форм податкової звітності; 

3) принцип періодичності податкового звітування; 4) принцип обов’язковості 

дотримання строків подання податкової звітності; 5) принцип невідворотності 

настання юридичної відповідальності в разі порушення порядку подання 

податкової звітності; 6) принцип достовірності інформаційного наповнення 

звітності; 7) принцип дотримання обов’язкових реквізитів податкової звітності; 

8) принцип альтернативності способів подання податкової декларації; 

9) принцип обов’язковості прийняття контролюючим органом податкової 

декларації; 10) принцип оптимізації та раціоналізації податкової звітності; 

11) принцип територіальності подання податкової звітності. Більшість 

відповідних принципів отримали свою формалізацію у главі 2 («Податкова 

звітність») Податкового кодексу України. 

У підрозділі 4.3 «Принципи податкового права, які регламентують 

процедури вирішення податкових спорів» досліджено вихідні положення 

податкового права, які детермінують порядок вирішення податкових спорів як 

у межах адміністративних проваджень, так і в межах судових проваджень. 

У параграфі 4.3.1 «Принципи реалізації адміністративних процедур із 

вирішення податкових спорів» розглянуто вихідні положення податкового 

права, які отримують свою реалізацію в межах адміністративних проваджень із 

вирішення податкових спорів. 

Зазначається, що оскарження рішення контролюючого органу в 

адміністративному порядку не можна вважати обмеженням права на правовий 

захист, оскільки таке оскарження не позбавляє платника права на оскарження в 

судовому порядку та є при цьому додатковою гарантією захисту прав платника 

податків. У цьому разі йдеться про невзаємовиключність адміністративного й 

судового алгоритмів вирішення податкових спорів. При цьому варто 

констатувати, що така невзаємовиключність має висхідний характер: 
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«адміністративні процедури» – «судові процедури». Тобто в разі звернення 

платника податків до суду з оскарженням рішення контролюючого органу цей 

платник податків позбавляється права ініціювати адміністративні процедури з 

вирішення відповідного спірного питання. 

Загалом необхідно зауважити, що адміністративне оскарження є 

альтернативним механізмом вирішення податкових спорів. У межах 

адміністративного оскарження одним з основних регламентаційних приписів 

податкового законодавства є принцип-презумпція правомірності рішень 

платника податків, яка отримує своє спеціально-формалізаційне закріплення в 

межах приписів ст. 56 Податкового кодексу України. 

У параграфі 4.3.2 «Принципи реалізації судових процедур із вирішення 

податкових спорів» досліджено вихідні положення податкового права, які 

отримують свою реалізацію в межах судових проваджень із вирішення 

податкових спорів. 

Податкові спори вирішуються судами адміністративної юрисдикції. 

Процесуальний алгоритм вирішення таких спорів детермінується положеннями 

Кодексу адміністративного судочинства України. 

В аспекті реалізації принципів права у процесі розгляду податкових спорів 

судові процедури характеризуються дуальністю їх вихідної основи: 

застосуванню підлягають як принципи податкового права, так і принципи 

адміністративного судочинства. При цьому варто зауважити, що саме принципи 

податкового права є тією матеріальною основою, з опертям на яку суд повинен 

провести змістовну оцінку вимог і заперечень сторін конкретного провадження. 

У підрозділі 4.4 «Принципи податкового права, що регламентують 

відносини деліктного характеру» проаналізовано вихідні положення 

податкового права, які детермінують порядок застосування забезпечувальних 

заходів до платника податків та притягнення до юридичної відповідальності 

порушників положень чинного податкового законодавства. 

Застосування терміносполуки «деліктні правовідносини у сфері 

оподаткування» є відносно умовним. Такий підхід зумовлюється, зокрема, тим, 

що «деліктність» таких відносин полягає у протиправній поведінці платника 

податків, яка призводить до застосування щодо нього забезпечувальних заходів 

(податкової застави та адміністративного арешту майна платника податків) або 

до притягнення його до юридичної відповідальності (фінансової, 

адміністративної, кримінальної). 

Це дає змогу виділити такі групи суспільних відносин у межах деліктних 

податкових відносин, як забезпечувальні правовідносини та відносини з 

притягнення порушників податкового законодавства до юридичної 

відповідальності. Своєю чергою в межах забезпечувальних відносин можна 

виокремити відносини з податкової застави та відносини з адміністративного 

арешту. Що ж стосується відносин із притягнення порушників податкового 

законодавства до юридичної відповідальності, то їх можна поділити на три 

типи: а) відносини з притягнення до фінансової відповідальності; б) відносини з 

притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері 
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оподаткування; в) відносини з притягнення до кримінальної відповідальності за 

правопорушення у сфері оподаткування. 

Регламентація відповідних відносин повинна здійснюватися не тільки на 

рівні звичайних нормативних приписів, а й на рівні імперативних вихідних 

положень права. Відповідні принципи можна детермінувати як принципи, що 

регулюють податкові відносини деліктного характеру. Такі положення 

податкового права можна класифікувати за низкою критеріїв. Так, залежно від 

рівня нормативного закріплення можна виокремити конституційні принципи та 

принципи податкового законодавства. Якщо ж узяти за критерій для 

класифікації спосіб закріплення відповідних принципів, то можна говорити про 

прямо закріпленні принципи й непрямо закріплені принципи. Залежно від 

сфери суспільних відносин, у межах яких отримує свою реалізацію принцип, 

можна виокремити забезпечувальні податково-правові принципи та принципи 

притягнення до юридичної відповідальності порушників податкового 

законодавства. 

Конституційні принципи регламентації податкових відносин деліктного 

характеру отримують свою безпосередню формалізацію в межах приписів 

Конституції України. До таких принципів можна віднести, зокрема, принцип 

індивідуального характеру юридичної відповідальності (ч. 2 ст. 61 Конституції 

України) та принцип неможливості повторного притягнення до юридичної 

відповідальності за одне й те ж правопорушення (ч. 1 ст. 61 Конституції 

України). 

Вагоме значення для регламентації податкових відносин деліктного 

характеру мають також принципи податкового законодавства. Відповідні 

принципи можуть бути поділені на поіменовані (прямо закріплені) та 

непоіменовані (непрямо закріплені). Так, поіменованим принципом 

регламентації деліктних правовідносин у сфері оподаткування є принцип 

невідворотності настання визначеної законом відповідальності в разі 

порушення податкового законодавства (пп. 4.1.3 п. 4.1 ст. 4 Податкового 

кодексу України), або принцип притягнення до юридичної відповідальності. 

Що ж стосується непоіменованих принципів, то вони отримують своє 

закріплення в межах окремих приписів чинного податкового законодавства. До 

таких принципів, зокрема, належать забезпечувальні принципи податкових 

деліктних правовідносин. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової 

проблеми, що полягає в комплексному дослідженні принципів податкового 

права України, проведенні їх систематизації та з’ясуванні їх 

правореалізаційного потенціалу. За результатами проведеного дослідження 

сформульовано низку висновків, пропозицій і рекомендацій, зокрема: 

1. Встановлено, що система специфічних принципів права є одним із 

галузево оформлювальних чинників, які дають підстави говорити про 

становлення самостійної галузі права. Однією з визначальних рис, яка дає змогу 
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говорити про сформованість нової галузі права, є наявність власних 

специфічних принципів права, що забезпечують регламентацію суспільних 

відносин, які, власне, і формують предмет правової регламентації 

новосформованої галузі права. У податковому праві функціонують вихідні 

положення, які характеризуються підвищеною мірою специфіки (принцип 

фіскальної достатності, принцип економічності оподаткування, принцип-

презумпція правомірності рішень платника податків тощо). Крім того, 

принципам податкового права притаманна системність їх оформлення, адже всі 

вони є інтегрованими до чітко структурованої системи вихідних положень 

податкового права. А відповідні засади податкового права перебувають у 

чіткій, злагодженій системі, кожен з інтегративних елементів якої перебуває в 

гармонійній взаємодії один з одним. 

2. Констатовано, що принципи податкового права є інтегративною 

категорією, яка включає в себе як принципи оподаткування, так і принципи 

податкового законодавства. При цьому увага звертається на нерозривність 

зв’язків між принципами оподаткування та принципами податкового 

законодавства, оскільки саме принципи оподаткування завдяки формуванню 

змістовних вимог, що встановлювалися до сфери оподаткування в подальшому, 

за допомогою нормотворчої діяльності отримували свій формалізований вияв 

як принципи податкового законодавства. Водночас спостерігається 

неабсолютизований взаємозв’язок зазначених категорій, адже в подальшому 

окремі вихідні положення податкового законодавства формувалися вже під 

превалюючим юридично зумовленим впливом (принцип-презумпція 

правомірності рішень платника податків, принцип недискримінації тощо). 

3. Охарактеризовано принципи оподаткування як фундаментальні засади 

функціонування системи оподаткування. Що стосується їх змістової природи, 

то вона детермінується як економічно зумовленими законами, так і 

основоположними загальноправовими вимогами. Фактично принципи 

оподаткування є надімперативною надбудовою над системою оподаткування, 

яка в цьому разі розглядається крізь призму її функціонально-економічного 

спрямування. Без прямого чи опосередкованого нормативного закріплення 

принципів оподаткування неможливо забезпечити їх належну правореалізацію. 

Це своєю чергою вказує на їх правоформалізаційний потенціал. 

4. Проаналізовано специфіку означення та конструювання положень ст. 4 

Податкового кодексу України. Варто зазначити, що певна специфіка 

притаманна назві відповідної статті Податкового кодексу України. Так, 

законодавець закріпив замість звичної для означення вихідних положень права 

терміносполуки «принципи податкового законодавства» поняття «основні 

засади податкового законодавства». Такий підхід можна пояснити тим, що в 

межах положень цієї статті, крім принципів податкового права (у загальному 

розумінні відповідної категорії), своє закріплення отримали також положення 

вихідного характеру, які наділені найвищою мірою імперативності, проте 

внаслідок неможливості їх концентрованого й лаконічного детермінування 

вони були викладені в межах поширювальних положень. Принципи 

податкового законодавства отримали своє закріплення в межах положень п. 4.1 
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ст. 4 Податкового кодексу України. Коли ж ідеться про інші пункти відповідної 

статті (п. п. 4.2–4.5 ст. 4 Податкового кодексу України), то вони містять 

приписи, які за ступенем своєї імперативності є еквівалентними прямо 

закріпленим принципам податкового законодавства та мають на меті 

забезпечити належний рівень функціонування системи оподаткування, 

створити уніфіковані векторально-орієнтаційні вимоги до встановлення 

податків і зборів та їхніх елементів. У контексті ст. 4 Податкового кодексу 

України категорія «засади» є ширшою за своїм змістовим наповненням, ніж 

поняття «принципи». Слово «засада» було застосоване законодавцем для того, 

щоб охопити як прямо закріплені принципи (п. 4.1 ст. 4 Податкового кодексу 

України), так і непрямо закріплені принципи (п. п. 4.2–4.5 ст. 4 Податкового 

кодексу України). 

5. Обґрунтовано, що систему принципів податкового законодавства можна 

розглядати у вузькому та широкому значенні. Так, у вузькому сенсі під 

принципами податкового законодавства варто розуміти 11 вимог найвищої міри 

імперативності, що знайшли свою безпосередню формалізацію в межах 

приписів п. 4.1 ст. 4 Податкового кодексу України. Ці вихідні засади можна 

детермінувати як поіменовані принципи податкового законодавства, які були 

чітко окреслені й закріплені в належній лаконічній формі законодавцем. Що 

стосується приписів п. п. 4.2–4.5 ст. 4 Податкового кодексу України та інших 

положень податкового законодавства, то в них отримали своє закріплення 

непоіменовані принципи податкового законодавства. Зокрема, нормативні 

приписи ст. 4 Податкового кодексу України містять щонайменше чотири 

«приховані» принципи. 

6. Констатовано, що систему принципів податкового законодавства можна 

поділити на три рівні, кожен із яких фактично утворюватиме відносно 

відособлену, самостійну систему принципів. Для здійснення такого поділу було 

використано частки «макро-», «мезо-» й «мікро-», які застосовуються для 

характеристики рівнів функціонування та структури певного явища, сфери 

діяльності. Відповідно, було виокремлено макросистему принципів, 

мезосистему принципів і мікросистему принципів. До макросистеми принципів 

податкового законодавства належать усі вихідні засади, що були закріплені 

нормотворцем у межах положень ст. 4 Податкового кодексу України. До 

мезосистеми принципів податкового законодавства відносимо мезосистему 

власне принципів податкового законодавства та мезосистему інших вихідних 

положень податкового законодавства. Вихідні положення податкового 

законодавства, які входять до відповідних мезосистем, можуть бути 

детерміновані як підсистеми, що є складниками єдиної макросистеми основних 

засад податкового законодавства. Фактично до відповідних підсистем ми 

включаємо підсистему поіменованих принципів податкового законодавства та 

підсистему непоіменованих принципів податкового законодавства. Що ж 

стосується мікросистем, то вони поділяються на мікросистему принципів 

установчого характеру та мікросистему принципів регулятивного характеру. 

7. Визначено, що завдяки принципам, які містить податкове законодавство, 

забезпечується реалізація систематизуючої та стабілізуючої функцій. Так, 
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систематизуюча функція дає змогу об’єднати всі податкові приписи 

нормативного характеру в цілісну конструкцію нормативного характеру, тоді як 

стабілізуюча функція забезпечує сталість розвитку податкових відносин. Що 

стосується систематизуючої функції, то завдяки принципам, які відображені в 

податковому законодавстві, забезпечується комплексний і послідовний 

регулюючий вплив нормативно-правових актів, які належать до податкового 

законодавства. Насправді основні, керівні ідеї, які закріплені в податковому 

законодавстві, дають змогу об’єднати всі податкові приписи нормативного 

характеру в цілісну конструкцію нормативного характеру. Коли ж ідеться про 

стабілізуючу функцію, то варто зауважити, що вона відіграє роль 

обрамлюючого чинника для всієї сфери оподаткування, завдяки чому стає 

можливим дотримання поступальності та деякої плановості в розвитку 

відносин у податковій сфері. 

8. Детерміновано принципи податкового законодавства, які визначають 

основоположні вимоги до конструювання елементів податку. До них належать 

принцип стабільності, принцип рівномірності та зручності сплати 

загальнообов’язкових платежів, принцип єдиного підходу до встановлення 

податків і зборів. Системно зумовлена й основоположна вимога, яка 

висувається до конструювання елементів загальнообов’язкових платежів, 

знайшла своє закріплення в межах принципу єдиного підходу до встановлення 

податків і зборів. Цей принцип відіграє роль вихідного положення, за 

посередництвом якого забезпечується обов’язковість нормативного 

конструювання всіх елементів загальнообов’язкових платежів. Ще однією 

вихідною засадою, у межах якої закріплені нормативні вимоги, що висуваються 

до елементів загальнообов’язкових платежів, є принцип рівномірності та 

зручності сплати загальнообов’язкових платежів. За своєю телеологічною 

спрямованістю він має на меті забезпечити реалізацію інтересів як публічно-

владних суб’єктів податкового права (контролюючих органів), так і 

правозобов’язаних учасників податкових відносин (платників податків). Такий 

підхід зумовлюється насамперед тим, що зазначене вище вихідне положення, з 

одного боку, звертає увагу законодавця на необхідність встановлення строків 

сплати загальнообов’язкових платежів з урахуванням своєчасності наповнення 

дохідної частини бюджету, а з іншого – встановлює вимогу щодо формалізації 

таких строків з урахуванням інтересів платників податків. Що стосується 

принципу стабільності, то він є чи не найважливішим принципом серед тих, за 

допомогою яких визначається бюджетна орієнтація податків і зборів. Завдяки 

йому фіскальність податку забезпечується збалансованістю надходжень від 

загальнообов’язкових платежів увесь бюджетний рік. Принцип стабільності 

передбачає, що зміни до будь-яких елементів податків і зборів не можуть 

вноситися пізніше ніж за 6 місяців до початку нового бюджетного періоду, у 

якому будуть діяти нові правила й ставки. Податки та збори, їх ставки, а також 

податкові пільги не можуть змінюватися впродовж бюджетного року. 

9. Проаналізовано змістовий складник поняття «податкова політика», на 

основі чого окреслено коло ознак, що її характеризують, зокрема: а) становить 

систему здійснюваних державою заходів; б) має на меті забезпечити вирішення 
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завдань соціально-економічного розвитку держави; в) є первинним 

інструментом побудови податкової системи держави; г) має змішаний характер, 

адже об’єднує в собі три змістові основи: політичну, економічну та правову. 

При цьому зазначається, що політичний прояв має саме вольовий характер; 

економічний прояв має об’єктивно зумовлену природу, оскільки формується на 

основі закономірностей функціонування економіки; правовий прояв має 

формально обрамлюючий, конститутивний характер, оскільки за допомогою 

права відповідні політичні заходи впроваджуються в реалії суспільної 

дійсності. 

10. Зазначено, що податкова політика отримує своє правове вираження, 

зокрема, у межах нормотворчої діяльності, яка, на відміну від положень 

декларативного характеру, має цілком чіткий юридично значущий зміст. У 

процесі здійснення нормотворчості у сфері оподаткування законодавець 

повинен керуватися у своїй діяльності вихідними засадами чинного 

податкового права. Податкова політика є своєрідним планом дій, реалізація 

якого отримує своє вираження в податково-правовій сфері. Принципи 

податкового права слугують векторально-орієнтаційною основою у процесі 

реалізації податкової політики держави. 

11. Обґрунтовано позицію з приводу того, що рекомендаційні акти можуть 

слугувати первинним етапом формування вихідних положень права. Акти 

«м’якого» права можуть визначати безпосередньо основні змістові елементи 

тих чи інших принципів права, розвивати їх структуру та окреслювати сферу 

охоплення. Саме вихідним положенням права властивий трансформаційний 

потенціал, який виражається в їх подальшому «перевтіленні» в межах уже 

загальнообов’язкових до застосування положень – принципів права. Іноді 

норми «м’якого» права можуть слугувати джерелом розуміння змістового 

наповнення окремих вихідних засад права. У такому разі вони виконують роль 

правотлумачних приписів, які можуть забезпечувати оптимізацію 

правозастосовного процесу. За такої ситуації норми «м’якого» права нібито 

існують паралельно з приписами «жорсткого» права, доповнюючи та 

конкретизуючи їх. Унаслідок неможливості законодавчої конкретизації 

окремих правових положень зазнає актуалізації питання доцільності 

застосування «м’якого» права як актів, що здатні більш змістовно й розширено 

деталізувати конкретні нормативні приписи, до яких саме належать вихідні 

засади податкового права. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Браславський Р.Г. Принципи податкового права України. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2019. 

Робота є одним із перших у вітчизняній науці податкового права 

досліджень, що присвячене визначенню системи податкового права України та 

встановленню її впливу на формування самостійної галузі податкового права. 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення наукової 

проблеми, а саме досліджено ґенезу підходів до визначення місця податкового 

права в системі національного права. 

Встановлено, що система специфічних принципів права є одним із галузево 

оформлювальних чинників, які дають змогу говорити про становлення 

самостійної галузі права. Однією з визначальних рис, яка дає змогу говорити 

про сформованість нової галузі права, є наявність власних специфічних 

принципів права, які забезпечують регламентацію суспільних відносин, що, 

власне, і формують предмет правової регламентації новосформованої галузі 

права. У податковому праві функціонують вихідні положення, які 

характеризуються підвищеною специфікою (принцип фіскальної достатності, 

принцип економічності оподаткування, принцип-презумпція правомірності 

рішень платника податків тощо). Крім того, принципам податкового права 

притаманна системність їх оформлення, адже всі вони є інтегрованими до чітко 

структурованої системи вихідних положень податкового права. А відповідні 

засади податкового права перебувають у чіткій, злагодженій системі, кожен з 

інтегративних елементів якої перебуває в гармонійній взаємодії один з одним. 

Оформлено структуру системи принципів податкового права. Визначено, 

що принципи податкового права є інтегративною категорією, яка включає в 

себе як принципи оподаткування, так і принципи податкового законодавства. 

При цьому звертається увага на нерозривність зв’язків між принципами 

оподаткування та принципами податкового законодавства, оскільки саме 

принципи оподаткування в результаті формування змістовних вимог, які 

встановлювалися до сфери оподаткування в подальшому, за допомогою 

нормотворчої діяльності отримували свій формалізований вияв як принципи 

податкового законодавства. Водночас спостерігається неабсолютизований 

зв’язок зазначених категорій, адже в подальшому окремі вихідні положення 

податкового законодавства формувалися вже під превалюючим юридично 

зумовленим впливом (принцип-презумпція правомірності рішень платника 

податків, принцип недискримінації тощо). 
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Констатовано, що систему принципів податкового законодавства можна 

поділити на три рівні, кожен із яких фактично утворюватиме відносно 

відособлену, самостійну систему принципів. Для здійснення такого поділу було 

використано частки «макро-», «мезо-» й «мікро-», які застосовуються для 

характеристики рівнів функціонування та структури певного явища, сфери 

діяльності. Так, було виокремлено макросистему принципів, мезосистему 

принципів і мікросистему принципів. До макросистеми принципів податкового 

законодавства належать усі вихідні засади, що були закріплені нормотворцем у 

межах положень ст. 4 Податкового кодексу України. До мезосистеми принципів 

податкового законодавства відносимо мезосистему власне принципів 

податкового законодавства та мезосистему інших вихідних положень 

податкового законодавства. Вихідні положення податкового законодавства, які 

входять до відповідних мезосистем, можуть бути детерміновані як підсистеми, 

що є складниками єдиної макросистеми основних засад податкового 

законодавства. Фактично до відповідних підсистем ми включаємо підсистему 

поіменованих принципів податкового законодавства та підсистему 

непоіменованих принципів податкового законодавства. Що ж стосується 

мікросистем, то вони поділяються на мікросистему принципів установчого 

характеру та мікросистему принципів регулятивного характеру. 

Розкрито специфіку принципів права залежно від правореалізаційного 

критерію. У результаті було виокремлено такі їх види: а) принципи 

встановлення податків і зборів; б) принципи податкового права залежно від 

стадії виконання податкового обов’язку (принципи податкового обліку, 

принципи сплати податків і зборів, принципи податкової звітності); 

в) принципи податкового права, які регламентують процедури вирішення 

податкових спорів (принципи адміністративних та судових процедур із 

вирішення податкових спорів); г) принципи податкового права, що 

регламентують відносини деліктного характеру (принципи забезпечувального 

характеру та принципи притягнення до юридичної відповідальності). 

Ключові слова: податкова політика, податкове право, принципи 

оподаткування, принципи податкового законодавства, принципи податкового 

права, система принципів права. 

 

Браславский Р.Г. Принципы налогового права Украины. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право; информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2019. 

Работа является одним из первых в отечественной науке налогового права 

исследований, которое посвящено определению системы налогового права 

Украины и установлению её влияния на формирование самостоятельной 

отрасли налогового права. 

В диссертации приведено теоретическое обобщение и новое решение 

научной проблемы, а именно исследован генезис подходов к определению 

места налогового права в системе национального права. 
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Установлено, что система специфических принципов права является одним 

из отраслевых оформляющих факторов, которые позволяют говорить о 

становлении самостоятельной отрасли права. Одной из главных черт, которая 

позволяет говорить о сформированности новой отрасли права, является 

наличие собственных специфических принципов права, обеспечивающих 

регламентацию общественных отношений, что, собственно, и формирует 

предмет правовой регламентации сформированной отрасли права. В налоговом 

праве функционируют исходные положения, которые характеризуются 

повышенной степенью специфики (принцип фискальной достаточности, 

принцип экономичности налогообложения, принцип-презумпция 

правомерности решений налогоплательщика и так далее). Кроме того, 

принципам налогового права присуща системность их оформления, поскольку 

все они являются интегрированными в четко структурированную систему 

исходных положений налогового права. А соответствующие основы налогового 

права находятся в четкой, слаженной системе, каждый из интегративных 

элементов которой находится в гармоничном взаимодействии друг с другом. 

Оформлена структура системы принципов налогового права. Определено, 

что принципы налогового права являются интегративной категорией, которая 

включает в себя как принципы налогообложения, так и принципы налогового 

законодательства. При этом обращается внимание на неразрывность связей 

между принципами налогообложения и принципами налогового 

законодательства, поскольку именно принципы налогообложения в результате 

формирования содержательных требований, которые устанавливались к сфере 

налогообложения в дальнейшем, с помощью нормотворческой деятельности 

получали свое формализованное проявление как принципы налогового 

законодательства. Вместе с тем отмечается неабсолютированная взаимосвязь 

вышеупомянутых категорий, поскольку в дальнейшем отдельные исходные 

положения налогового законодательства формировались уже под 

превалирующим юридически обусловленным влиянием (принцип-презумпция 

правомерности решений налогоплательщика, принцип недискриминации и так 

далее). 

Констатировано, что систему принципов налогового законодательства 

можно разделить на три уровня, каждый из которых фактически будет 

образовывать относительно обособленную, самостоятельную систему 

принципов. Для осуществления такого разделения были использованы частицы 

«макро-», «мезо-» и «микро-», которые применяются для характеристики 

уровней функционирования и структуры определенного явления, сферы 

деятельности. Так, были выделены макросистема принципов, мезосистема 

принципов и микросистема принципов. К макросистеме принципов налогового 

законодательства относятся все исходные принципы, которые были закреплены 

нормотворцем в пределах положений ст. 4 Налогового кодекса Украины. К 

мезосистеме принципов налогового законодательства относим мезосистему 

собственно принципов налогового законодательства и мезосистему других 

исходных положений налогового законодательства. Исходные положения 

налогового законодательства, которые входят в соответствующую мезосистему, 
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могут быть детерминированы как подсистемы, которые являются 

составляющими единой макросистемы основных принципов налогового 

законодательства. Фактически в соответствующие подсистемы мы включаем 

подсистему поименованных принципов налогового законодательства и 

подсистему непоименованных принципов налогового законодательства. Что же 

касается микросистем, то они подразделяются на микросистему принципов 

учредительного характера и микросистему принципов регулятивного 

характера. 

Раскрыта специфика принципов права в зависимости от 

правореализационного критерия. В результате этого были выделены такие их 

виды: а) принципы установления налогов и сборов; б) принципы налогового 

права в зависимости от стадии исполнения налоговой обязанности (принципы 

налогового учета, принципы уплаты налогов и сборов, принципы налоговой 

отчетности); в) принципы налогового права, регламентирующие процедуры 

разрешения налоговых споров (принципы административных и судебных 

процедур по решению налоговых споров); г) принципы налогового права, 

регламентирующие отношения деликтного характера (принципы 

обеспечительного характера и принципы привлечения к юридической 

ответственности). 

Отмечается, что нормотворческие материальные и процедурные принципы 

права играют основоположную роль в первичном конструировании всего 

нормативного массива регламентации налоговых отношений. Так, будучи 

исходными положениями высшей меры императивности, принципы права 

способны обеспечить прогрессивное и постепенное развитие всей системы 

права. При этом важным аспектом остается обеспечение содержательного 

соответствия нормативного материала, который принимается субъектами 

нормотворчества, соответствующим принципам права. К таким нормативно-

учредительным принципам, в частности, можно отнести нормотворческие 

материальные принципы налогового права. 

К нормативным материальным принципам налогового права можно отнести 

такие основы: 1) принцип всеобщности налогообложения (пп. 4.1.1 п. 4.1 ст. 4 

Налогового кодекса Украины); 2) принцип недискриминации в сфере 

налогообложения (пп. 4.1.2 п. 4.1 ст. 4 Налогового кодекса Украины); 

3) принцип фискальной достаточности (пп. 4.1.5 п. 4.1 ст. 4 Налогового кодекса 

Украины); 4) принцип социальной справедливости (пп. 4.1.6 п. 4.1 ст. 4 

Налогового кодекса Украины); 5) принцип экономичности налогообложения 

(пп. 4.1.7 п. 4.1 ст. 4 Налогового кодекса Украины); 6) принцип нейтральности 

налогообложения (пп. 4.1.8 п. 4.1 ст. 4 Налогового кодекса Украины); 

7) принцип равномерности и удобства уплаты налогов и сборов (пп. 4.1.10 

п. 4.1 ст. 4 Налогового кодекса Украины; получает свою конкретизацию в п. 4.3 

Налогового кодекса Украины); 8) принцип единого подхода к установлению 

налогов и сборов (пп. 4.1.11 п. 4.1 ст. 4 Налогового кодекса Украины). 

В свою очередь к нормативным процедурным принципам налогового права 

были отнесены такие основы: а) принцип стабильности (пп. 4.1.9 п. 4.1 ст. 4 

Налогового кодекса Украины); б) принцип определенности компетенционных 
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полномочий субъектов нормотворчества в сфере налогообложения (п. 4.4 

Налогового кодекса Украины; получает свою непосредственную 

конкретизацию в пределах предписаний ст. 12 Налогового кодекса Украины). 

Отмечается, что отдельную группу нормативных процедурных принципов 

налогового права составляют исходные положения, которыми при 

установлении местных налогов и сборов должны руководствоваться органы 

местного самоуправления. Соответствующие исходные положения налогового 

права получили свое косвенное нормативное закрепление в пределах 

предписаний п. 12.3 ст. 12 Налогового кодекса Украины. К этой группе 

нормативных процедурных принципов были отнесены такие основы: 

1) принцип обеспечения информационного взаимодействия между органами 

местного самоуправления и органами государственной власти (пп. 12.3.3 п. 12.3 

ст. 12 Налогового кодекса Украины); 2) принцип гласности (осведомленности) 

о принятых местными советами решениях, касающихся сферы 

налогообложения (пп. 12.3.4 п. 12.3 ст. 12 Налогового кодекса Украины); 

3) принцип обязательности принятия решений по поводу уплаты отдельных 

местных налогов и сборов (при этом следует отметить, что в рамках пп. 12.3.5 

п. 12.3 ст. 12 Налогового кодекса Украины получил свое закрепление 

гарантийный (защитный) механизм, который нивелирует возможные 

негативные последствия нарушения соответствующего принципа); 4) принцип 

детерминированности сроков реализации отдельных процедурных действий, 

имеющих место в рамках нормативных процедур по установлению органами 

местного самоуправления местных налогов и сборов. 

Ключевые слова: налоговая политика, налоговое право, принципы 

налогового законодательства, принципы налогового права, принципы 

налогообложения, система принципов права. 

 

Braslavsky R.G. Principles of tax law of Ukraine. – Manuscript. 

Thesis for obtaining a doctor’s degree in legal sciences with a specialization in 

12.00.07 – administrative law and process; financial law; informational law. – 

Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2019. 

The work is one of the first in the national science of tax law research, which is 

devoted to defining the system of tax law of Ukraine and establishing its influence on 

the formation of an independent branch of tax law. 

The thesis presents a theoretical generalization and a new solution to the scientific 

problem, in particular, investigates the genesis of approaches to determining the place 

of tax law in the system of national law. 

It is established that the system of specific principles of law is one of the branch-

making factors that allow us to speak about the formation of an independent branch 

of law. One of the defining features that allows us to speak about the formation of a 

new branch of law is the presence of its own specific principles of law, which provide 

for the regulation of social relations, which, in fact, and form the subject of legal 

regulation of the newly formed branch of law. In tax law, there are initial provisions 

that are characterized by a high degree of specificity (the principle of fiscal 

sufficiency, the principle of economic efficiency of taxation, the principle of the 
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presumption of lawfulness of taxpayer’s decisions, etc.). In addition, the principles of 

tax law are inherent in the systematic nature of their registration, because they are all 

integrated into a clearly structured system of initial provisions of tax law. And the 

relevant starting points of tax law are a clear, coherent system, each of the integrative 

elements of which is in harmonious interaction with each other. 

The structure of the system of principles of tax law is outlined. It has been 

determined that the principles of tax law are an integrative category that includes both 

taxation principles and tax law principles. In doing so, attention is drawn to the 

continuity of the relationship between the principles of taxation and the principles of 

tax law, since it is the principles of taxation, having formulated meaningful 

requirements that were imposed on the taxation in the future, through the rulemaking 

activity received its formalized expression as principles of tax law. At the same time, 

there is a non-absolutized interrelation of the above categories, since in the 

subsequent separate initial provisions of the tax legislation were formed under the 

prevailing legally stipulated influence (the principle is the presumption of lawfulness 

of decisions of the taxpayer, the principle of non-discrimination, etc.). 

The specificity of the principles of law, depending on the right-realization 

criterion, is revealed. Thus, the following were distinguished: a) the principles for 

setting taxes and fees; b) tax law principles, depending on the stage of tax compliance 

(tax accounting principles, tax and levy principles, tax reporting principles); c) tax 

law principles governing tax dispute resolution procedures (principles of 

administrative and court procedures for tax dispute resolution); d) the principles of 

tax law governing tort relations (the principles of securing nature and the principles 

of bringing to justice). 

Key words: principles of tax law, principles of tax legislation, principles of 

taxation, system of principles of law, tax law, tax policy. 
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