
  

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
 
 
 
 
 
 

Вороновська Крістіна Олександрівна 
 
 

УДК 347.73 
 
 

ЕКОНОМІЧНА ОБҐРУНТОВАНІСТЬ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ 
У ПОДАТКОВО-ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ 

 
 
 

12.00.07 – адміністративне право і процес; 
фінансове право; інформаційне право 

 
 
 
 

Автореферат 
дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Запоріжжя – 2019 

 



  

Дисертацією є рукопис. 
Роботу виконано в Запорізькому національному університеті 
Міністерства освіти і науки України. 
 
 
Науковий керівник ‒  
доктор юридичних наук, професор 
Лукашев Олександр Анатолійович, 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 
професор кафедри фінансового права. 
 
 
Офіційні опоненти: 
доктор юридичних наук, професор 
Касьяненко Любов Михайлівна, 
Університет державної фіскальної служби України, 
професор кафедри фінансового права; 
 
кандидат юридичних наук 
Якуша Наталія Вікторівна, 
Київський районний суд м. Харкова,  
суддя. 
 
 
 
Захист відбудеться «31» жовтня 2019 року о «1300» годині на засіданні 
спеціалізованої вченої ради Д 17.051.07 Запорізького національного 
університету за адресою: 69600, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 74, корп. 5, 
кім. 202-б. 
 
 
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Запорізького 
національного університету (м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66-а, корп. 2, 
кім. 101). 
 
 
Автореферат розісланий «30» вересня 2019 року. 
 
 
 
 
 
 
Вчений секретар 
спеціалізованої вченої ради    М.О. Лютікова

 



1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Сфера оподаткування є дуже важливою та необхідною 
часткою суспільних відносин. Вона завжди перебувала під особливо пильною 
увагою як держави й державних інституцій, науковців у галузі фінансового 
права, фахівців з економічних питань, так і іноземних інвесторів, а також, 
звичайно, платників податків та господарюючих суб’єктів. Такий стан речей є 
цілком закономірним, адже податки формуються за рахунок тих доходів, 
капіталу й різних форм власності, які належать їхнім платникам та 
охороняються державою, а остання, акумулюючи податкові надходження в 
бюджетах різних рівнів, отримує можливість реалізувати свої функції, 
забезпечити діяльність державних органів та установ, профінансувати видатки, 
що спрямовуються на задоволення публічного інтересу всієї країни. 

Своєю чергою особливістю податкових відносин є необхідність постійного 
балансування публічного інтересу з правами й законним інтересами платників 
податків, а також одночасне забезпечення своєчасності та передбачуваності 
правового регулювання податкових відносин із динамічністю економічного 
розвитку, стимулюванням зростання основних макроекономічних показників за 
допомогою податкових важелів впливу на економіку. Саме таке надважливе й 
складне завдання вирішується в разі правового регулювання оподаткування, 
коли під час встановлення податків і зборів відбувається поєднання 
економічного змісту та правової форми податку. При цьому повинні бути 
враховані та гарантовані не лише основні права платників податків, а й їхня 
економічна спроможність задовольнити потреби бюджетів у податкових 
надходженнях, що досягається шляхом розуміння сутності та призначення 
засади економічного обґрунтування податків і зборів із подальшою її 
імплементацією в податкових відносинах. Розв’язання цього завдання потребує 
здійснення всебічного дослідження економічного обґрунтування податків і 
зборів на доктринальному рівні. 

Науково-теоретичним підґрунтям дослідження стали наукові розробки таких 
вітчизняних і зарубіжних фахівців із фінансового й адміністративного права, 
конституційного права, загальної теорії держави та права, економічної теорії, як 
С.С. Алексєєв, М.Ю. Березін, Г.М. Бродський, Л.К. Воронова, П.М. Годме, 
О.О. Дмитрик, Л.М. Касьяненко, М.О. Куц, І.І. Кучеров, М.П. Кучерявенко, 
О.В. Малько, О.А. Музика-Стефанчук, Ф.С. Нітті, О.П. Орлюк, Є.В. Порохов, 
Г.Б. Середа, Ю.О. Тихомиров, Р.Й. Халфіна, Н.І. Хімічева, Л.Л. Тарангул, 
О.І. Худяков, С.Д. Ципкін, Н.В. Якуша, І.І. Янжул та інші. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження 
здійснено з урахуванням положень Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», 
схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015, а також 
Пріоритетних напрямів розвитку правової науки  
на 2016–2020 рр., затверджених постановою загальних зборів Національної 
академії правових наук України від 03 березня 2016 р. Дисертацію виконано в 
межах планів наукових досліджень Запорізького національного університету. 
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Мета та задачі дослідження. Мета дисертації полягає в поглибленні 
наукових знань та комплексному розробленні теоретичних положень стосовно 
економічної обґрунтованості податків і зборів, а також у підготовці науково 
підтверджених пропозицій з удосконалення чинного податкового законодавства. 
Для її досягнення в роботі необхідно виконати такі задачі: 

− визначити місце податкових правовідносин у складі публічної 
фінансової діяльності, окреслити роль економіки держави в публічній 
фінансовій діяльності; 

− розглянути податок як багатогранну економіко-правову категорію та 
розкрити характер взаємодії економічної обґрунтованості оподаткування з 
правовою формою й економічним змістом податку; 

− навести поняття економічної обґрунтованості податків і зборів, 
з’ясувати головні його особливості; 

− охарактеризувати забезпечення економічної обґрунтованості податків 
під час реалізації фіскальної функції оподаткування; 

− з’ясувати способи досягнення економічної обґрунтованості податків в 
умовах дії стимулюючої функції оподаткування; 

− вказати на особливості здійснення економічного обґрунтування зборів 
як елементів податкової системи. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають під час 
здійснення економічного обґрунтування податків і зборів, які включені до 
податкової системи України. 

Предметом дослідження є економічна обґрунтованість податків і зборів у 
податково-правовому регулюванні. 

Методи дослідження. Для досягнення поставлених цілей у процесі 
дослідження застосовано такі загальнонаукові та спеціальні методи наукового 
пізнання: діалектичний, порівняльно-правовий, системно-структурний, 
формально-юридичний. За допомогою діалектичного методу визначено місце 
податкових правовідносин у складі публічної фінансової діяльності, розглянуто 
податок як багатогранну економіко-правову категорію, розроблено поняття 
економічної обґрунтованості податків і зборів (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3). 
Порівняльно-правовий метод задіяно для з’ясування специфіки правового 
закріплення засади економічної обґрунтованості податків і зборів, а також 
визначення особливостей здійснення економічного обґрунтування зборів, що 
включені до вітчизняної податкової системи (підрозділи 1.3, 2.3). Системно-
структурний метод дав змогу з’ясувати головні особливості економічного 
обґрунтування податків і зборів, а також охарактеризувати механізм 
забезпечення економічної обґрунтованості під час реалізації фіскальної та 
стимулюючої функцій оподаткування (підрозділи 1.3, 2.1, 2.2). Аналіз 
нормативно-правових джерел, дослідження й характеристику інструментів 
економічного обґрунтування податків і зборів здійснено із застосуванням 
формально-юридичного методу, що дало змогу сформулювати пропозиції з 
удосконалення чинного вітчизняного податкового законодавства (підрозділи 1.2, 
1.3, 2.1, 2.2, 2.3). 
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Нормативну основу роботи становлять Конституція України, Податковий 
кодекс України та інші нормативно-правові акти, у тому числі міжнародні 
договори, ратифіковані Україною. 

Емпіричну базу дослідження становлять рішення Конституційного Суду 
України, органів конституційної юрисдикції зарубіжних країн, Європейського 
суду з прав людини, а також правова публіцистика, довідкові видання, 
статистичні матеріали тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 
одним із перших у вітчизняній науці фінансового права цілісних комплексних 
досліджень, що присвячені з’ясуванню сутності та особливостей реалізації 
засади економічної обґрунтованості податків і зборів. У результаті проведеного 
дослідження сформульовано нові наукові положення та висновки, зокрема: 

уперше: 
− визначено зміст принципу економічної обґрунтованості податків і 

зборів через розкриття його інтегративних властивостей у системі засад 
вітчизняного податкового законодавства, що дало змогу встановити наявність 
його зв’язку з кожною такою засадою; 

− продемонстровано, що економічна обґрунтованість податків і зборів 
не повинна підмінятися їх економічною аргументованістю: способи здійснення 
обґрунтування є лише частиною всіх наявних прийомів аргументації, яка своєю 
чергою може використовувати також такі механізми, які призводять до 
викривлення дійсних обставин і властивостей предмета аргументації, а тому 
щодо податків та зборів може призводити до встановлення таких податкових 
механізмів, які шкодять законним інтересам учасників податкових відносин; 

− доведено, що без належного дотримання засади економічного 
обґрунтування податків і зборів (що своєю чергою не може відбуватися без 
дотримання всіх засад податкового законодавства, закріплених у статті 4 
Податкового кодексу України, та кожної з них окремо) відповідний податок і 
збір взагалі не можуть бути визнані такими, що встановлені відповідно до 
принципу верховенства права, а тому ці випадки стають предметом розгляду 
національних органів конституційної юрисдикції та Європейського суду з прав 
людини; 

удосконалено: 
− наукові уявлення про нерозривність правової форми податку та його 

економічного змісту; 
− теоретичні підходи до розуміння поняття «економічна обґрунтованість 

податків і зборів» як одного з найбільш важливих податково-правових 
принципів; 

− теоретичні положення щодо характеру поєднання двох дихотомічних 
категорій стабільності й динамічності в податкових відносинах, коли правова 
форма податку уособлює в собі сталість і передбачуваність податкових 
відносин, а економічний зміст податку викликає необхідність постійного 
корегування податкового механізму відповідно до реалій швидкоплинних 
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економічних відносин, що зумовлює тенденцію до зростання динамічності 
розвитку податкових відносин; 

− наукові обґрунтування відмінності фінансів у публічно-правовому 
регулюванні від фінансів приватноправової сфери, коли особливе значення для 
публічних фінансів має принцип пріоритету публічних видатків над публічними 
доходами, на відміну від сфери фінансів у приватному праві, де доходи 
отримують пріоритет над видатками; 

− наукові тези щодо характеристики економічного обґрунтування 
податків і зборів як відповідного процесу та його результату, коли відбувається 
надання переконливих доказів щодо можливості й доцільності справляння 
конкретного податку у визначеному розмірі та відповідно до 
платоспроможності його платників; 

дістали подальшого розвитку: 
− наукові уявлення про сутність публічної фінансової діяльності та її 

детермінацію характером і призначенням держави, природою державної влади, 
особливостями публічного інтересу та дотриманням його балансу з правами й 
законними інтересами платників податків; 

− наукове підтвердження ролі оподаткування в існуванні держави, що 
дало змогу встановити, що сьогодні оподаткування є найбільш досконалою 
формою участі кожного у вирішенні загальносуспільних проблем; 

− теоретичні положення щодо значення функцій податку для 
акумулювання необхідного обсягу податкових надходжень (загальний розмір 
надходження податків до бюджетів залежить не стільки від динаміки змін 
сукупного доходу суспільства, скільки від реалізації та особливостей взаємодії 
основних функцій податку як правової категорії – фіскальної та регулюючої 
(стимулюючої), що своєю чергою залежить від співвідношення окремих 
елементів правового механізму податку, особливо його ставки); 

− наукові уявлення щодо класифікації способів здійснення 
обґрунтування податків. Зокрема, ці способи можуть бути відносними й 
абсолютними, однак оперування відносними способами під час економічного 
обґрунтування податків і зборів суперечить основним правовим принципам (як 
галузевим, так і загальноправовим), тому в окресленій системі відносин у разі 
надання економічного обґрунтування податків і зборів має використовуватися 
лише абсолютне обґрунтування, що відповідає засадам повноти, визначеності 
та всебічності; 

− пропозиції щодо необхідності закріплення в статті 4 Податкового 
кодексу України економічної обґрунтованості податків і зборів як однієї із засад 
вітчизняного податкового законодавства. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 
положення дисертаційної роботи, авторські висновки та пропозиції, які вона 
містить, можуть бути використані в: 

− науково-дослідній діяльності – для подальшого опрацювання проблем 
економічної обґрунтованості податків і зборів; 
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− правотворчій діяльності – у процесі розроблення проєктів законів про 
внесення змін до Податкового кодексу України та інших актів вітчизняного 
фінансового законодавства; 

− практичній діяльності – під час проведення науково-методичних 
семінарів з учасниками публічних фінансових правовідносин, а також із 
посадовими особами державних органів та органів місцевого самоврядування з 
питань застосування норм податкового законодавства; 

− 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. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення, 
висновки й пропозиції, що містяться в роботі, оприлюднені на таких 
всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях: «Сучасні 
тенденції в юридичній науці України та зарубіжних країн» (м. Запоріжжя, 
2018 р.); «Людина і закон: публічно-правовий вимір» (м. Дніпро, 2018 р.); 
«Вороновські читання (єдність адміністративних та фінансових процедур)» 
(м. Львів, 2018 р.); «Правові системи суспільства: сучасні проблеми та 
перспективи розвитку» (м. Львів, 2018 р.); «Держава і право в умовах 
глобалізації: реалії та перспективи» (м. Дніпро, 2019 р.); «Вітчизняна юридична 
наука в умовах сучасності» (м. Харків, 2019 р.); «Правова держава: напрямки та 
тенденції її розбудови в Україні» (м. Одеса, 2019 р.). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 12 наукових праць: 5 статей у 
фахових наукових виданнях України, у тому числі у виданнях, що входять до 
міжнародних наукометричних баз даних, та 7 тез наукових доповідей на 
конференціях. 

Структура й обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, двох розділів, 
що містять шість підрозділів, висновків, списку використаних джерел та 
додатків. Загальний обсяг дисертації становить 198 сторінок, у тому числі 
основного тексту – 160 сторінок. Список використаних джерел налічує 
207 найменувань. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, окреслено зв’язок 

роботи з науковими програмами та планами, визначено мету й завдання, об’єкт і 
предмет дослідження, його методи, обґрунтовано наукову новизну та практичне 
значення результатів роботи, наведено відомості про апробацію результатів 
дослідження, публікації та структуру дисертації. 

Розділ 1 «Теоретико-правові засади економічної обґрунтованості 
податків і зборів» складається з трьох підрозділів, що присвячені визначенню 
місця податкових правовідносин у складі публічної фінансової діяльності, 
розгляду податку як багатогранної економіко-правової категорії, а також 
з’ясуванню змісту та особливостей економічної обґрунтованості податків і 
зборів. 
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У підрозділі 1.1 «Податкові правовідносини у складі публічної фінансової 
діяльності» розглядається походження податкових правовідносин, їх місце в 
публічній фінансовій діяльності держави, зв’язок з економічними явищами та 
передумови формування засади економічної обґрунтованості податків і зборів. 
Зазначається, що публічна фінансова діяльність, як і податкові відносини, 
виникає на певному етапі суспільного розвитку, її можна розглядати як різновид 
форми управління державними й місцевими справами, виконання функцій і 
завдань держави та місцевого самоврядування шляхом організації руху 
публічних фінансів та організаційно-правового впливу на економічні відносини. 
За цих умов виникає тісний зв’язок публічної фінансової діяльності й економіки 
держави, який сягає ще глибшого рівня, коли найважливіші закономірності 
суспільно-економічного розвитку оформлюються у відповідні правові принципи 
сфери публічних фінансів, у тому числі сфери оподаткування, наприклад, у 
засаду економічного обґрунтування податків і зборів. 

Розглядаються окремі стадії руху публічних фінансів та вказується на 
особливості їх взаємодії з економічними відносинами. Деталізовано, що рух 
публічних фінансів фактично оформлюється в їх кругообіг і послідовну зміну 
стадій публічної фінансової діяльності (акумулювання, розподілу, витрачання 
публічних грошових фондів) з одночасним здійсненням наскрізного 
фінансового контролю на кожній стадії. Саме в процесі первісного 
акумулювання публічних централізованих фондів грошових коштів найбільш 
важливу роль відіграють податкові відносини, а податки формують основну 
частку надходжень цих фондів. Далі настає черга бюджетних відносин, за 
допомогою яких відбувається цілеспрямований розподіл та забезпечується 
ефективне витрачання накопичених у бюджетах грошових коштів. Розподілені 
за відповідними сферами економіки грошові кошти використовуються для 
фінансування та розв’язання завдань держави й місцевого самоврядування з 
одночасним стимулюванням суспільного виробництва, споживчого попиту та 
накопичення валового внутрішнього продукту. Після цього до суспільних 
економічних відносин знову підключаються відносини оподаткування, які 
визначають об’єкти оподаткування, розміри податків, їх платників, порядок та 
умови обліку, обчислення і сплати до бюджетів відповідних сум податків та 
зборів. На цій стадії рух публічних фінансів переходить на нове коло, а 
державним органам важливо забезпечити можливість профінансувати 
безпосереднє виконання державою та місцевим самоврядуванням своїх 
функцій, а також зберегти економічні пропорції відповідно до затверджених 
державних програм економічного розвитку на поточні й майбутні періоди, 
завдяки чому здійснюється реалізація ключових фінансово-правових принципів. 
Підкреслюється, що такі принципи мають бути законодавчо закріплені, для чого 
(а також із метою консолідації розглядуваних відносин) пропонується 
прийняття Основ публічної фінансової діяльності України. 

У підрозділі 1.2 «Податок як багатогранна економіко-правова категорія» 
розглянуто явище податку з позицій його спільної правової форми та 
економічного змісту, продемонстровано необхідність економічної 
обґрунтованості оподаткування як засади, що єднає правові й економічні витоки 
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податкового механізму. Досліджуються різні доктринальні визначення поняття 
«податок», які пропонують учені-фінансисти та фахівці з економічної теорії. 

Обґрунтовано, що правові визначення податку дають змогу з’ясувати умови 
й особливості існування цієї категорії в юридичній матерії, тобто в 
законодавстві та правовідносинах. Водночас такі визначення, будучи 
формальними за своєю природою, не мають на меті вказати на сутність 
походження податку, не розкривають податок із боку економічних відносин. 
Відповідно, тільки через розуміння економічної природи податку можна 
досягти економічного обґрунтування як окремо взятого податку чи податкового 
збору, так і системи оподаткування загалом. Зазначається, що економічна наука 
має надати відповідь на питання про обґрунтований розмір податку, а завдання 
юридичної науки – запропонувати до закріплення в податковому законодавстві 
ефективного правового механізму податку, що визначатиме найважливіші 
аспекти оподаткування (об’єкт оподаткування, його платника та ставку, строки 
й порядок сплати податку до бюджету), а також надаватиме в необхідних 
випадках податкові пільги, завдяки чому буде закладено основи як публічного, 
так і законних приватних інтересів в оподаткуванні. Відповідно до наведеного 
наголошується на тому, що правовий та економічний аспекти податку є 
нерозривними, тому лише за одночасного приділення їм уваги можна досягти 
економічної обґрунтованості податків і зборів. 

Окремо піднімається важливе теоретичне й практичне питання про механізм 
утворення тих коштів, які відчужуються від платника податку та згодом 
надходять до публічних централізованих фондів грошових коштів як їх 
податкові надходження. Зазначається, що саме в цей момент на перший план 
виходить питання про економічну обґрунтованість оподаткування, що 
відображає одночасно потребу бюджетів у податкових коштах та вплив їх 
сплати на господарську діяльність платників. Наріжним каменем при цьому 
стає той розмір податкового тиску, який здатні витримати платники податків без 
шкоди для їх діяльності в майбутніх податкових періодах, а одним із найкращих 
індикаторів цього взаємозв’язку є так звана крива Лаффера. Для повноцінного 
уявлення про механізм економічного обґрунтування податків і зборів здійснено 
аналіз джерел оподаткування, що дало змогу визначити, що найбільш бажаним і 
природним джерелом повинен бути прибуток від діяльності платника податку із 
застереженням щодо того, коли джерелом сплати податку стає капітал замість 
додаткової вартості (у формі прибутку). 

У підрозділі 1.3 «Поняття економічної обґрунтованості податків і зборів» 
проведено всебічний лексико-семантичний та доктринальний аналіз терміна 
«економічна обґрунтованість податків і зборів», що дало змогу з’ясувати 
головні його особливості, а також надати авторське визначення цього поняття. 

Визначено, що загальномовне значення терміна «обґрунтування» пов’язане з 
наданням доказів чогось, фактів, з викладом мотивів того чи іншого рішення з 
метою переконання й підтвердження його правильності. Встановлено, що саме 
за допомогою економічного обґрунтування податків і зборів доводиться 
наявність потреби у встановленні відповідного правового механізму податку чи 
збору, робиться розрахунок його впливу на регульовані суспільні відносини, 
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аргументується перевага корисного впливу відповідного податку та його 
значення для суспільного інтересу. При цьому аналізується також можливість 
побічного (часто негативного) впливу такого податку, однак для прийняття 
рішення про встановлення податку повинна бути підкреслена малозначність або 
менша загроза для інтересу суспільства цього впливу, ніж сам факт неприйняття 
відповідних змін до податкового законодавства. Зазначене становить сутність 
законотворчої діяльності у сфері податкових відносин, передбачається у 
процедурах розгляду законопроєктів про внесення змін до Податкового кодексу 
України та має здійснюватися за неухильного дотримання законодавцем 
Конституції України й законів України, зокрема Податкового кодексу України та 
закріплених ним у статті 4 засад податкового законодавства України. 

Констатовано, що нині засада економічної обґрунтованості податків і зборів 
не закріплена в переліку засад податкового законодавства, однак це не означає, 
що її як податково-правового принципу немає. Підкреслюється, що можливість 
існування як безпосередньо законодавчо закріплених правових принципів, так і 
тих, які діють у певній сфері відносин, проте не є вираженими в буквальному 
текстовому варіанті, постає із самого верховенства права, а також 
співвідношення законодавства як форми та права як змісту. Право, як одна з 
головних загальнолюдських цінностей, може виходити за пряме текстове 
вираження свого закріплення в законодавстві (у тому числі податковому), 
оскільки захищає основоположні права й свободи суб’єктів правовідносин 
незалежно від поточної законодавчої кон’юнктури та стану національного 
законодавства. 

Обґрунтовано, що саме на таких фундаментальних засадах заснована 
діяльність Європейського суду з прав людини, позиція якого щодо розв’язання 
справ, пов’язаних з оподаткуванням, зводиться до такого: він допускає широку 
автономію держав у вирішенні податкових питань, а також не дозволяє таке 
використання публічним територіальним суб’єктом свого податкового 
суверенітету, за якого непропорційно звужуються основні права й свободи 
людини (право на мирне відкрите володіння своєю власністю, право на судовий 
захист і справедливий суд, право на свободу економічної діяльності тощо). 
Одним із прикладів цього є рішення Європейського суду з прав людини у справі 
«Н.К.М. проти Угорщини» від 14 травня 2013 р. З підстав недопущення 
необґрунтованого справляння податків і зборів запропоновано законодавчо 
закріпити засаду економічної обґрунтованості податків і зборів у статті 4 
Податкового кодексу України. 

Розділ 2 «Податково-правові інструменти досягнення економічної 
обґрунтованості податків і зборів» складається з трьох підрозділів, у яких 
проаналізовано забезпечення економічної обґрунтованості податків під час 
реалізації фіскальної та стимулюючої функцій оподаткування, а також наведено 
особливості здійснення економічного обґрунтування зборів як елементів 
податкової системи. 

У підрозділі 2.1 «Забезпечення економічної обґрунтованості податків під 
час реалізації фіскальної функції оподаткування» охарактеризовано механізм 
досягнення економічної обґрунтованості податків під час реалізації їхньої 
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фіскальної функції. Визначено, що фіскальна функція податкового платежу є 
найдавнішим і найбільш значимим його напрямом дії, що зумовлюється 
безпосереднім призначенням податкових надходжень – задовольняти потреби 
бюджетів у грошових коштах для фінансування затверджених видатків. При 
цьому враховується насамперед публічний інтерес суспільства, що є головним 
мотивом справляння податків. 

Розглянуто особливості реалізації фіскальної функції під час визначення 
кожного окремого елемента правового механізму податку. Зазначається, що 
найбільш ефективним і швидким способом зміни характеру втілення фіскальної 
функції податку є варіювання розміру податкової ставки, що в низці випадків 
дає змогу делегувати повноваження з визначення ставок окремих податків від 
законодавчого органу до центральних органів виконавчої влади. 
Підкреслюється, що в деяких країнах фіскальна функція податку розглядається 
не як основний, а як єдиний допустимий інструмент досягнення економічної 
обґрунтованості податків. Наприклад, у Сполучених Штатах Америки 
заборонено встановлювати податки з будь-якою іншою метою, ніж задоволення 
потреб бюджетів у податкових надходженнях. Акцентовано увагу на 
необхідності дотримуватися під час реалізації фіскальної функції податку 
засади пропорційності як складника принципу верховенства права, що є 
необхідною умовою для досягнення економічної обґрунтованості податків. 

У підрозділі 2.2 «Забезпечення економічної обґрунтованості податків під 
час реалізації стимулюючої функції оподаткування» проаналізовано шляхи 
досягнення економічної обґрунтованості податків під час реалізації їхньої 
стимулюючої функції. Обґрунтовано, що стимулююча функція податку (у 
різних джерелах вона також має назву регулюючої) виникає пізніше, ніж 
фіскальна, і за своїм характером є більш прогресивною, краще пристосованою 
до актуальних потреб економічного розвитку, дає змогу більш повно 
реалізувати уявлення про призначення демократичних держав сучасності, які 
повинні створювати максимально сприятливе середовище для реалізації 
платниками податків усіх своїх основних прав і законних інтересів. 

Наголошується на тому, що саме законні приватні інтереси платників 
податків посідають центральне місце в процесі реалізації стимулюючої функції 
податків. Підкреслюється, що головним інструментом досягнення економічної 
обґрунтованості податків через стимулюючу функцію стають різні види 
податкових пільг, наприклад надання податкових імунітетів та створення 
вільних економічних зон. При цьому економічне обґрунтування податків 
орієнтується як на збільшення економічного потенціалу господарської 
діяльності платників, підвищення їх конкурентоспроможності, так і на 
залучення інвестицій та формування у платників податків спонукальних 
мотивів до певної корисної економічної діяльності. 

У підрозділі 2.3 «Особливості здійснення економічного обґрунтування зборів 
як елементів податкової системи» висвітлюється специфіка реалізації засади 
економічного обґрунтування зборів, що включені до податкової системи, а 
також наведено відмінності між економічним обґрунтуванням податків і зборів. 
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Зазначається, що після реформування вітчизняної податкової системи зі 
скороченням кількості її елементів фактично справляються лише три збори: два 
з них місцеві (збір за місця для паркування транспортних засобів і туристичний 
збір), які вводяться в дію рішеннями місцевих рад, а третій – введений 
тимчасово загальнодержавний військовий збір, закріплення якого в податковому 
законодавстві мало численні порушення та який запропоновано скасувати як 
такий, що не відповідає принципу економічної обґрунтованості. 

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукового завдання щодо з’ясування сутності й особливостей економічної 
обґрунтованості податків і зборів на підставі чинного податкового 
законодавства, судової практики та правової доктрини. За результатами 
дослідження сформульовано такі висновки: 

1. З’ясовано, що всі складники публічної фінансової діяльності є 
взаємопов’язаними єдиним рухом публічних фінансів, що проходить стадії 
мобілізації, розподілу та витрачання основних публічних фондів грошових 
коштів держави й територіальних громад. У публічній фінансовій діяльності 
присутній наскрізний контроль за повнотою та своєчасністю формування 
публічних грошових фондів, а також ефективністю й доцільністю їх 
витрачання. Економіка держави стає джерелом мобілізації фінансових ресурсів, 
визначає напрями їх подальшого розподілу, а її стан слугує критерієм оцінки 
ефективності управління публічними фінансами. Саме завдяки оподаткуванню 
відбувається мобілізація основної частини публічних фондів грошових коштів, 
а зумовлений публічною фінансовою діяльністю розподіл новоствореної 
вартості приводить до прискорення розвитку економіки й динамічності самих 
податкових відносин. Правове регулювання останніх має бути узгодженим як із 
реальним станом економіки, так і з очікуваним економічним зростанням у 
майбутніх періодах. Подальшим кроком щодо вдосконалення правового 
регулювання у сфері публічних фінансів має бути прийняття Основ публічної 
фінансової діяльності України з деталізацією стадій, змісту, цілей, методів і 
форм публічної фінансової діяльності. При цьому в основу визначення сутності 
кожного з наведених елементів мають бути покладені реальні економічні 
властивості та закономірності. 

2. Встановлено, що податок характеризується складною, подвійною 
економіко-правовою природою, яка проявляється як у теоретичних визначеннях 
податку та його ознаках, так і в основних податкових функціях. Наявність у 
правових функціях податку економічного складника є звичайним наслідком 
діалектичної взаємодії між правовою формою та економічним змістом податку, 
коли право забезпечує обов’язковість і водночас справедливість сплати 
податкових коштів, а наявні суспільні економічні відносини дають змогу 
матеріалізувати імперативні вимоги законодавця в податкових надходженнях 
бюджетів, створити прибуток платника податку та перенаправити його частину 
на потреби суспільства. На перетині правової форми й економічного змісту 
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податку перебуває питання про економічну обґрунтованість оподаткування, 
коли бюджети отримують достатні для задоволення публічних потреб обсяги 
податкових надходжень, а платники сплачують прийнятні для них та їхньої 
господарської діяльності розміри податків. Розв’язати питання економічної 
обґрунтованості оподаткування неможливо без урахування не лише розміру, а й 
джерела сплати податку. Найбільш бажаним і природним таким джерелом має 
бути прибуток від діяльності платника податку. Такий прибуток є матеріальним 
вираженням користі, яку платник отримує від певних операцій з об’єктом 
оподаткування, і правомочностей, що постають із права власності (володіння, 
користування, розпорядження) або іншого речового права. З економічної позиції 
прибуток стає перетвореною формою додаткової вартості, тобто перевищення 
собівартості праці та вартості кінцевого продукту, придатного до споживання. 
При цьому додаткова вартість проявляється в особливих формах 
(підприємницькому прибутку, відсотках, ренті, податках, акцизах, миті тощо), 
саме тому податкові вилучення стають ще однією перетвореною формою 
додаткової вартості, пропорційно зменшуючи розмір отримуваного платником 
податку прибутку. У цій пропорції економічно виражається співвідношення 
приватного й публічного інтересів в оподаткуванні, ідеальним станом якого має 
бути баланс цих інтересів. Водночас необхідно уникати того, коли джерелом 
сплати податку стає капітал, оскільки ця ситуація призведе до виснаження 
капіталу, зменшення обсягів господарської діяльності, скорочення розміру 
прибутку підприємства, а зрештою й до втрати потенційних податкових 
надходжень у майбутньому та погіршення макроекономічних показників 
загалом. 

3. Визначено, що змістом економічної обґрунтованості податків і зборів на 
сучасному етапі розвитку податкових відносин є обов’язкове здійснення на 
основі наявних і прогнозних показників розвитку національної економіки 
повного та всебічного фінансово-економічного розрахунку кожного випадку 
встановлення, введення в дію, зміни чи скасування податку або збору 
податкової системи з наданням розгорнутої характеристики дії податку чи збору 
на кожну окрему групу його платників, урахуванням їхньої платоспроможності 
та передбаченням за необхідності податкових пільг для економічно менш 
захищених платників, забезпеченням їхніх прав і законних інтересів з 
одночасним урахуванням та встановленням балансу з потребами основних 
централізованих фондів грошових коштів у податкових надходженнях. Для 
уникнення випадків встановлення та справляння економічно не виважених 
податків принцип економічної обґрунтованості податків і зборів необхідно 
закріпити серед засад вітчизняного податкового законодавства в пункті 4.1 
статті 4 Податкового кодексу України. Характерною особливістю дії принципу 
економічної обґрунтованості податків і зборів є те, що він яскраво демонструє 
свої інтегративні якості в системі засад податкового законодавства, без взаємодії 
з ним не обходиться жодна така засада. Причому якщо для інших податкових 
принципів можна знайти випадки виключення з їх застосування, то засада 
економічної обґрунтованості повинна бути застосована абсолютно до всіх 
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податків і зборів, саме нею визначається ступінь сполучення основних функцій 
податків, насамперед фіскальної та стимулюючої. 

4. Встановлено, що досягнення економічної обґрунтованості податків під 
час реалізації їхньої фіскальної функції може здійснюватися за рахунок усіх 
основних і більшості додаткових обов’язкових елементів правового механізму 
податку. Однак найбільш ефективно дає змогу робити це ставка податку, 
варіювання якої дає можливість або зменшувати, або збільшувати податковий 
тиск на платників, а отже, і ступінь підключення фіскальної функції. На етапі 
прийняття рішення про закріплення правового механізму податку розрахунок 
дії його фіскальної функції відбувається щонайменше за двома параметрами – 
мінімально доцільним та максимально можливим розміром податкових 
надходжень. Мінімально доцільний розмір податку визначається засадою 
економічності оподаткування, що свідчить про необхідність установлення лише 
тих податків, обсяг надходжень від сплати яких до бюджету значно перевищує 
витрати на їх адміністрування. Максимально допустимий розмір податкового 
тиску визначається засадами економічної обґрунтованості податків і зборів та 
соціальної справедливості, тобто установлення податків відповідно до 
платоспроможності їх платників. У межах цих двох показників законодавець 
може вільно змінювати податкове навантаження на платників податків. Зокрема, 
справляння податку зберігатиме ознаку пропорційності як співмірність 
переслідуваної мети публічного інтересу та використаних податково-правових 
засобів обтяження платників податків. 

5. З’ясовано, що характер дії стимулюючої функції податку є інверсивним 
стосовно його фіскальної функції. За цих обставин для економічної 
обґрунтованості податків необхідно підключати не стільки обов’язкові елементи 
правового механізму податку, скільки такий факультативний елемент, як 
податкові пільги. Законодавець, розглядаючи можливість пільгового 
оподаткування певних категорій платників, здійснює економічне обґрунтування 
податків із позицій необхідності забезпечення соціальної справедливості та 
рівності оподаткування, а також бере до уваги цілі податкової політики, що 
можуть передбачати загальне послаблення податкового тиску з метою 
стимулювання економічного розвитку. Під час встановлення стимулюючого 
податкового режиму основу економічної обґрунтованості податків становлять 
параметри мінімально необхідного й максимально ефективного розміру 
податкових звільнень пільгової категорії платників. Мінімально необхідний 
рівень податкових пільг визначається з огляду на засади рівності й 
справедливості оподаткування, а максимально ефективний – з урахуванням 
поставлених цілей податкової політики та реального стану економіки. Будь-які 
коливання податкового тиску в цих межах є прийнятними та економічно 
обґрунтованими. 

6. Визначено, що збори, незважаючи на спільне перебування в податковій 
системі разом із податками, мають суттєві відмінності від останніх, зокрема, в 
аспекті умовності зборів та їх відплатності. Під час сплати збору його платник 
розраховується з публічним територіальним утворенням за індивідуально 
надані (йому особисто або на його користь), чітко визначені послуги, які 
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становлять сутність отримуваної платником юридичної вигоди, особливості якої 
визначаються правовим механізмом відповідного збору. За цих обставин 
економічна обґрунтованість зборів утверджується самим фактом вчинення 
державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими 
уповноваженими органами та особами юридично значимих дій на користь 
платників збору, при цьому вплив фіскальної та стимулюючої функцій збору є 
значно меншим порівняно з податками. Водночас збори, як і податки, 
потребують реалізації засади економічної обґрунтованості під час їх 
встановлення та введення в дію. Відповідно до наведеного пропонується 
скасувати військовий збір як такий, що не має належного економічного 
обґрунтування, для чого запропоновано виключити пункт 161 підрозділу 10 
розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України. 
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АНОТАЦІЇ 

 
Вороновська К.О. Економічна обґрунтованість податків і зборів у 

податково-правовому регулюванні. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2019. 

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню економічної 
обґрунтованості податків і зборів. Визначено місце податкових правовідносин у 
складі публічної фінансової діяльності, розглянуто поняття податку як 
багатогранної економіко-правової категорії, з’ясовано зміст та особливості 
економічної обґрунтованості податків і зборів. Проаналізовано економічну 
обґрунтованість податків під час реалізації фіскальної та стимулюючої функцій 
оподаткування, а також наведено особливості здійснення економічного 
обґрунтування зборів як елементів податкової системи. 

Доведено, що питання економічної обґрунтованості оподаткування 
перебуває на перетині правової форми та економічного змісту податку, коли 
бюджети отримують достатні для задоволення публічних потреб обсяги 
податкових надходжень, а платники сплачують прийнятні для них та їхньої 
господарської діяльності розміри податків. Розв’язати питання економічної 
обґрунтованості оподаткування неможливо без урахування не лише розміру, а й 
джерела сплати податку. Найбільш бажаним і природним таким джерелом має 
бути прибуток від діяльності платника податку. Цей прибуток є матеріальним 
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вираженням користі, яку платник отримує від певних операцій з об’єктом 
оподаткування, і правомочностей, що постають із права власності (володіння, 
користування, розпорядження) або іншого речового права. 

Підкреслено, що для виключення випадків встановлення та справляння 
економічно не виважених податків принцип економічної обґрунтованості 
податків і зборів необхідно закріпити серед засад вітчизняного податкового 
законодавства в пункті 4.1 статті 4 Податкового кодексу України. Характерною 
особливістю дії принципу економічної обґрунтованості податків і зборів є те, 
що він яскраво демонструє свої інтегративні якості в системі засад податкового 
законодавства, без взаємодії з ним не обходиться жодна така засада. Причому 
якщо для інших податкових принципів можна знайти випадки виключення з їх 
застосування, то засада економічної обґрунтованості повинна бути застосована 
до абсолютно всіх податків і зборів. 

Ключові слова: економічна обґрунтованість податків і зборів, засади 
податкового законодавства, збори, платники податків, податки, податкове 
стимулювання економіки, податковий обов’язок, податкові відносини, правовий 
механізм податку, стимулююча функція податку, фіскальна функція податку. 

 
Вороновская К.А. Экономическая обоснованность налогов и сборов в 

налогово-правовом регулировании. ‒ Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 
право; информационное право. – Запорожский национальный университет, 
Запорожье, 2019. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию экономической 
обоснованности налогов и сборов. Определено место налоговых 
правоотношений в составе публичной финансовой деятельности, рассмотрено 
понятие налога как многогранной экономико-правовой категории, выяснено 
содержание и особенности экономической обоснованности налогов и сборов. 
Проанализирована экономическая обоснованность налогов при реализации 
фискальной и стимулирующей функций налогообложения, а также приведены 
особенности осуществления экономического обоснования сборов как элементов 
налоговой системы. 

Доказано, что вопрос об экономической обоснованности налогообложения 
находится на пересечении правовой формы и экономического содержания 
налога, когда бюджеты получают достаточные для удовлетворения публичных 
потребностей объемы налоговых поступлений, а плательщики платят 
приемлемые для них и их хозяйственной деятельности размеры налогов. 
Решить вопрос экономической обоснованности налогообложения невозможно 
без учета не только размера, но и источников уплаты налога. Наиболее 
предпочтительным и естественным таким источником является прибыль от 
деятельности налогоплательщика. Такая прибыль является материальным 
выражением пользы, получаемой плательщиком от определенных операций с 
объектом налогообложения, и правомочий, которые вытекают из права 
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собственности (владения, пользования, распоряжения) или иного вещного 
права. 

Подчеркнуто, что для исключения случаев установления и взимания 
экономически не взвешенных налогов принцип экономической обоснованности 
налогов и сборов необходимо закрепить среди основ отечественного налогового 
законодательства в пункте 4.1 статьи 4 Налогового кодекса Украины. 
Характерной особенностью действия принципа экономической обоснованности 
налогов и сборов является то, что он ярко демонстрирует свои интегративные 
качества в системе принципов налогового законодательства, без взаимодействия 
с ним не обходится ни один из таких принципов. Причем если для других 
налоговых принципов можно найти случаи исключения из их применения, то 
принцип экономической обоснованности должен быть применен к абсолютно 
всем налогам и сборам. 

Ключевые слова: налоги, налоговая обязанность, налоговое 
стимулирование экономики, налоговые отношения, налогоплательщики, основы 
налогового законодательства, правовой механизм налога, сборы, 
стимулирующая функция налога, фискальная функция налога, экономическая 
обоснованность налогов и сборов. 

 
Voronovska K.O. Economic Grounding of Taxes and Fees in Tax and Legal 

Regulation. – Manuscript. 
Thesis for earning a candidate’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 thesis is devoted to a comprehensive study of the economic grounding of 
taxes and fees. The place of tax relations as part of public financial activity is 
determined, the concept of tax as a multifaceted economic and legal category is 
considered, the content and features of the economic grounding of taxes and fees are 
clarified. The economic grounding of taxes while implementing fiscal and stimulating 
functions of taxation is detailed, and features of the implementation of the economic 
grounding of fees as elements of the tax system are also indicated. 

It is established that the content of economic grounding of taxes and fees at the 
present stage of development of tax relations is in mandatory implementation on the 
basis of existing and predictable indicators of the development of the national 
economy complete and comprehensive financial and economic calculation of each 
case of establishing, enacting, amending or cancellating of tax or fee of the tax 
system by providing a detailed characteristic of the effect of tax or fee on each 
individual group of its payers, taking into account their solvency and anticipating the 
necessary tax incentives for economically less protected taxpayers, ensuring their 
rights and legitimate interests while simultaneously taking into account and balancing 
the needs of major central funds of funds in tax revenue. 

It is proved that the question of the economic grounding of taxation lies at the 
intersection of the legal form and economic content of the tax, when budgets receive 
sufficient tax revenues to meet public needs, and taxpayers pay the acceptable to 
them and their business activities amounts of taxes. It is underlined that it is 
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impossible to solve the issue of economic grounding of taxation without taking into 
account not only the amount, but also the sources of tax payment. The most preferred 
and natural such source is the profit from the activities of the taxpayer. Such a profit 
is a tangible expression of the benefit received by the payer from certain transactions 
with the object of taxation and powers arising from the right of ownership 
(possession, use, disposal) or other property law. 

It is emphasized that in order to exclude cases of establishing and levying of 
economically unweighted taxes, the principle of economic grounding of taxes and 
fees should be fixed among the foundations of domestic tax legislation in 
paragraph 4.1 of article 4 of the Tax Code of Ukraine. A characteristic feature of the 
principle of economic grounding of taxes and fees is that it clearly demonstrates its 
integrative qualities in the system of foundations of tax legislation, and none of them 
can be implemented without interaction with it. Moreover, if cases of exclusion from 
their application can be found for other tax principles, the principle of economic 
grounding must be applied to absolutely any tax or fee. 

It is also justified that fees, despite existing in the tax system alongside with 
taxes, are substantially different from the latter, in particular in terms of 
conditionality of fees and their reimbursement. When paying a fee, its payer pays to 
the public territorial entity for individually provided (to him personally or in his 
favor), clearly defined services that make up the essence of the legal benefit received 
by the payer, and the features of which are determined by the legal mechanism of the 
corresponding fee. In these circumstances, the economic grounding of fees is 
confirmed by the very fact that the state bodies, local self-governments, other 
authorized bodies and persons perform legally significant actions in favor of the 
payers of fees, and in comparison with taxes, the impact of their fiscal and 
stimulating functions is much smaller. At the same time, fees, as well as taxes, require 
the implementation of the principle of economic grounding in both their establishing 
and enacting. For these reasons, it is proposed to abolish the current military fee as 
having no proper economic grounding, and to exclude paragraph 161 of subsection 10 
of section XX “Transitional Provisions” of the Tax Code of Ukraine. 

Key words: economic grounding of taxes and fees, fees, fiscal function of tax, 
legal mechanism of tax, principles of tax legislation, stimulating function of tax, tax 
duty, tax relations, tax stimulation of economy, taxes, taxpayers. 
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