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АНОТАЦІЯ 

 

Поліщук Я. В. Ставка податків і зборів: правова природа і 

класифікація. – Кваліфікаційна наукова праця на умовах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право». – Запорізький національний університет, Міністерство 

освіти і науки України, Запоріжжя, 2018. 

Дисертація присвячена комплексному розробленню теоретичних 

підходів до з‟ясування правової природи ставки податків і зборів і проведення 

їх класифікації. Наведено співвідношення таких понять, як «правовий 

механізм податку і збору» й «елементи податку і збору». Наголошено, що 

правовий механізм податку органічно охоплює: елементи податку, принципи 

його встановлення, відповідальність за порушення норм податкового закону, 

заходи забезпечення виконання податкового обов‟язку, стягнення 

податкового боргу та ін. Ставку податку і збору охарактеризовано як 

обов‟язковий елемент і зазначено, що положення ст. 7 Податкового кодексу 

України стосовно обов‟язковості елементів підкреслюють цілісність податку 

як правової категорії й забезпечують об‟єктивні підстави й можливість 

виконання платником податків податкового обов‟язку.  

Доведено, що податки і збори, як і їх ставки, мають бути як 

встановлені виключно законом, так і законно встановлені. Принцип 

установлення податків і зборів виключно в законі передбачає їх закріплення: 

а) законом як формою об‟єктивізації податково-правових норм, б) певним 

суб‟єктом – Верховною Радою України. Законність такого встановлення 

пов‟язується із закріпленням податкових платежів: а) виключно законом і на 

його підставі відповідними нормативно-правовими актами, б) певним 

суб‟єктом (представницьким органом), в) з дотриманням конкретної 

процедури, г) відповідно до основних засад податкового законодавства. 
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Обґрунтовано, що встановлення ставок місцевих податків повинно 

відповідати законодавчим вимогам. Останні можна представити двома 

групами: а) вимоги щодо змісту рішень, що охоплюють їх відповідність 

положенням Податкового кодексу України, а також обов‟язкове визначення 

всіх елементів, закріплених у ст. 7 цього Кодексу; б) вимоги щодо процедури 

прийняття рішень. 

Констатовано, що на порядку денному постають питання побудови 

ефективної податкової системи, що характеризується здатністю забезпечити 

баланс публічних і приватних інтересів, застосуванням обґрунтованого 

підходу до встановлення розміру податкових нарахувань. Встановлено, що 

розмір ставок податків і зборів залежить від таких чинників, як: податковий 

тиск, рівень розвитку економіки, співвідношення галузей виробництва, 

переконання платника у необхідності й доцільності сплати податків, зміст 

податкової політики держави тощо.  

Встановлено, що успішна реалізація державної податкової політики, 

що передбачає в тому числі встановлення елементів податкового платежу, 

визначення й закріплення того чи іншого різновиду ставки податків і зборів 

прямо залежить від чіткості тієї мети, що була поставлена як провідна. 

Конкретні вид і розмір ставки податків і зборів завжди знаходитимуся в 

залежності від того, який ефект – фіскальній або регулятивний – потрібно 

досягти. 

Зазначено, що під час встановлення ставок податків і зборів потрібно 

враховувати податкову межу, обрахувати й обґрунтувати такий розмір 

ставок, який буде найбільш оптимальним для платника. Для досягнення 

такого результату особливого значення набувають принципи податкового 

законодавства, адже ставки функціонують відповідно до загальних підстав і 

вимог, закріплених Податковим кодексом України. У їх системі виокремлено 

низку принципів, що справляють безпосередній вплив на встановлення і 

закріплення ставки будь-якого податку і збору. До їх кола належать 

принципи соціальної справедливості, рівності, економічного обґрунтування. 
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На підставі класифікації ставок залежно від рівня податкового тиску, 

а також ступеня їх змінності, доведено, що поряд із базовою ставкою можуть 

виокремлюватися не лише ставки граничні, що передбачають максимальний 

або мінімальний розмір, а й інші, відмінні за розміром від базової. Проведено 

аналіз правової природи нульової ставки податку на додану вартість. У 

підсумку такого аналізу констатовано, що формальний математичний підхід 

обрахування суми податку для сплати становить собою математичні операції 

з числами. Нульова ставка, як і інший її розмір, застосовуються для 

визначення суми, що підлягає сплаті до бюджету будь-якого рівня як 

податок. У будь-якому разі наявність нульової ставки засвідчує певну 

математичну залежність, при цьому суму податку для сплати визначити 

неможливо.  

Виявлено, що податкова пільга і ставка податку хоча і 

взаємопов‟язані, але мають різну правову природу. Наявність серед 

елементів податку зниженої ставки не надає їй ознак пільги, застосування 

якої залежить від волевиявлення платника податку. 

Проведено класифікацію ставок податків і зборів залежно від 

формування стимулів для платника, на підставі чого виокремлено такі їх 

види: стимулюючі й обмежуючі. Встановлено, що будь-яка ставка податку і 

збору буде ефективною при дотриманні низки умов: а) підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняного бізнесу; б) легалізації тіньового 

сектора; в) активізації інвестиційних процесів в економіці; г) простоти і 

зрозумілості податкових норм для платників; ґ) скорочення витрат платників 

на нарахування і сплату податків, а також для держави на їх адміністрування; 

д) забезпечення умов для добровільного виконання платниками податків 

вимог податкового законодавства; е) подальшої адаптації національного 

податкового законодавства до законодавства Європейського Союзу. 

Ключові слова: елементи податку і збору, податковий тиск, правовий 

механізм податку і збору, принципи встановлення ставок податку і збору, 

ставка податку і збору. 
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ABSTRACT 

 

Polishchuk Ya. V. Tax rates and fees: the legal nature and classification. - 

Qualification scientific work on the manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of candidate of legal 

Sciences, specialty 12.00.07 "Administrative law and process; financial law; 

information law". Zaporozhye national University, Ministry of education and 

science of Ukraine, Zaporozhye, 2018. 

The dissertation is devoted to the complex development of theoretical 

approaches to the clarification of the tax rates legal nature, fees and their 

classification. The correlation of concepts such as "legal mechanism of tax and 

collection" and "tax elements and collection" is presented. It is emphasized that the 

tax legal mechanism organically covers: tax elements, the principles of its 

establishment, responsibility for violating the tax law rules, measures to ensure tax 

duties performance, tax debt collection, etc. The tax and duty rate is described as a 

mandatory element and it is indicated that the provisions of Art. 7 of the Tax Code 

of Ukraine as regards the mandatory elements emphasize the integrity of the tax as 

a legal category and provide objective grounds and the possibility for the taxpayer 

to fulfill the tax obligation. 

It is proved that taxes and fees, as well as their rates, should be established 

exclusively by law. The taxes and fees establishing principle exclusively in the law 

provides for their consolidation: a) by law as a form of objectification of tax and 

legal norms, b) by a certain entity - by the Verkhovna Rada of Ukraine. The 

legality of such an establishment is associated with the consolidation of tax 

payments: a) exclusively by law and on its basis by the relevant legal acts, b) by a 

certain entity (representative body), c) in accordance with a specific procedure, d) 

in accordance with the basic tax legislation principles. 

It is substantiated that the establishment of local tax rates should be in line 

with legal requirements. The latter can be represented by two groups: a) 

requirements for the content of decisions covering their compliance with the 
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provisions of the Tax Code of Ukraine, as well as the mandatory determination of 

all elements stipulated in Art. 7 of this Code; b) requirements for the decision-

making procedure. 

It was stated that the agenda poses the question of building an effective tax 

system, characterized by the ability to balance public and private interests, 

applying a well-founded approach to determining the amount of tax accruals. It is 

established that the size of taxes and fees depends on factors such as: tax pressure, 

the level of economic development, the ratio of branches of production, the 

convictions of the payer on the necessity and expediency of paying taxes, the 

content of the tax policy of the state, etc. 

Established that the successful implementation of state tax policy, 

including the establishment of elements of tax payment, the definition and 

consolidation of a variety of rates of taxes and fees directly depends on the clarity 

of the goal that was set as the lead. The exact type and amount of tax rates and fees 

will always be determined, depending on the effect that fiscal or regulatory is 

expected to achieve. 

It is noted that when setting taxes and fees, it is necessary to take into 

account the tax threshold, to calculate and justify the rate that will be most optimal 

for the payer. In order to achieve such a result, the principles of tax legislation are 

of particular importance, since rates operate in accordance with the general 

grounds and requirements set forth by the Tax Code of Ukraine. In their system a 

number of principles are set, which have a direct effect on the rate of any tax and 

collection establishment and fixing. Their circles include the principles of social 

justice, equality, economic substantiation. 

Based on the classification of rates depending on the level of tax pressure, 

as well as the degree of their variability, it has been proved that besides the base 

rate, not only the marginal rates, which include the maximum or minimum size, 

but also others differing in size from the base one, can be distinguished. An 

analysis of the legal nature of the zero rate of value added tax has been carried out. 

As a result of this analysis, it was stated that the formal mathematical approach to 
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the calculation of the amount of the tax to pay is a mathematical operation with 

numbers. The zero rate, like its other size, is used to determine the amount to be 

paid to a budget of any level as a tax. In any case, the presence of a zero rate 

testifies to a certain mathematical dependence, while the amount of the tax to pay 

is impossible to determine. 

It was found that the tax privilege and the tax rate, although interrelated, 

but have different legal nature. The presence of a reduced rate among the elements 

of the tax does not give her signs of a privilege, the use of which depends on the 

will of the taxpayer. 

Classification of rates of taxes and fees is carried out depending on the 

formation of incentives for the payer, on the basis of which are identified such 

types: stimulating and limiting. It is established that any rate of tax and collection 

will be effective under the following conditions: a) increase of competitiveness of 

domestic business; b) legalization of the shadow sector; c) intensification of 

investment processes in the economy; d) simplicity and comprehensiveness of tax 

norms for payers; e) reduction of expenses of taxpayers for the calculation and 

payment of taxes, as well as for the state for their administration; e) provision of 

conditions for the voluntary execution of tax legislation by taxpayers; e) further 

adaptation of the national tax legislation to the legislation of the European Union. 

Key words: tax and collection elements, tax pressure, tax and collection 

legal mechanism, setting tax rates and collection principles, tax rate and collection. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. В умовах формування нової моделі економічного 

розвитку Україна поступово йде шляхом реформування як податкової 

системи держави в цілому, так і правових механізмів конкретних податків і 

зборів. Податки, що мають на меті забезпечення публічних інтересів, 

сьогодні є необхідним економічним підґрунтям існування держави, а 

обов‟язок сплачувати податки і збори в порядку й у розмірах, установлених 

законом, поширюється на всіх платників як обов‟язкова вимога, закріплена у 

ст. 67 Конституції України. Отже, одним з визначальних чинників, що 

впливають на економічне зростання держави, на наповнення її публічних 

фондів коштами від сплати податкових платежів, є ставка податків і зборів. 

Від установлених розмірів податкових нарахувань на одиницю 

оподаткування, від того, за якими принципами буде здійснюватися процес 

визначення і зміни ставок податків і зборів, залежать дієвість і ефективність 

усього правового механізму останніх і в підсумку – всієї податкової системи. 

Ставка як елемент податків і зборів шляхом реалізації нею фіскальної, 

регулюючої і стимулюючої функцій здатна впливати на процеси 

забезпечення реалізації публічних інтересів держави і територіальних 

громад, конкурентноздатності економіки держави, накопичення капіталу, 

його інвестування і зростання добробуту населення. 

Особливого значення обрана тематика набуває у зв‟язку з необхідністю 

дотримання положень Стратегії сталого розвитку «Україна–2020», схваленої 

Указом Президента України 12 січня 2015 р. № 5/1215, а саме щодо побудови 

простої, економічно справедливої, з мінімальними затратами часу на 

розрахунок і сплату податків, податкової системи, яка створює необхідні 

умови для сталого розвитку національної економіки, забезпечує достатнє 

наповнення Державного й місцевих бюджетів України. Окрім того, 

входження України до європейського простору також вимагає гармонізації 
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податкового законодавства держав-членів Європейського Співтовариства, 

зокрема, підходів, що стосуються встановлення ставок податків і зборів.  

Ефективне регулювання податкових відносин, побудови належного 

правового механізму податку, здатного повною мірою забезпечити 

дотримання балансу публічних і приватних інтересів, неможливе без 

ґрунтовного аналізу проблем, пов‟язаних із визначенням правової природи 

ставок податків і зборів. Питання, пов‟язані з їх характеристикою вже 

неодноразово розглядалися фахівцями-науковцями, однак вони стосувалися 

лише окремих аспектів правової регламентації ставок податків і зборів.  

Теоретичним підґрунтям наукової роботи стали праці таких 

вітчизняних і зарубіжних правознавців, як: І. І. Бабін, М. Ю. Березін, І. В. 

Болокан, Р. Г. Браславський, М. Був‟є, М. І. Вишемирський, Д. В. 

Вінницький, К. О. Гетьман, Т. Джобс, О. О. Дмитрик, В. М. Іванова, С. І. 

Іловайський, К. В. Кальян, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпаков, І. Є. 

Криницький, О. В. Кузьменко, М. П. Кучерявенко, О. Ю. Ліпко, Ф. Лоїк, Д. 

В. Лученко, П. С. Лютіков, О. В. Макух, Р. С. Мельник, О. М. Мінаєва, І. Х. 

Озеров, Л. Остерло, С. Г. Пепєляєв, Н. Ю. Пришва, В. І. Скоробогач, Ю. С. 

Стоян, І. Т. Тарасов, К. О. Токарєва, М. І. Тургенєв, В. Ю. Хомутинник, С. Д. 

Ципкін, Н. К. Шаптала, І. І. Янжул та ін. Однак, зважаючи на безперервну 

динаміку податкових відносин, на порядку денному постійно стоять питання 

формування концептуального, цілісного підходу до визначення правової 

природи ставки податків і зборів і проведення їх класифікації, що актуалізує 

вибір теми дисертаційної роботи. 

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

Дисертацію виконано згідно комплексних наукових проектів Університету 

державної фіскальної служби України «Правове забезпечення фінансової 

безпеки України» (номер державної реєстрації 0117U004165) і «Правове 

регулювання фінансової відповідальності в Україні» (номер державної 

реєстрації 100111U010391). 
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Дисертаційна робота спрямована на виконання основних положень 

Плану законодавчого забезпечення реформ в Україні, схваленого 

Постановою Верховної Ради України від 04 липня 2015 р. № 509-VIII, 

Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017–

2020 рр., схваленої Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08 

лютого 2017 р. № 142-р, Стратегії сталого розвитку «Україна–2020», 

схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015, а також 

Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в 

Україні на 2016–2020 рр., затвердженої Указом Президента України від 26 

лютого 2016 р. № 68/2016. 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертації є поглиблення наукових 

знань і комплексне розроблення теоретичних положень щодо встановлення 

правової природи ставки податків і зборів і проведення їх класифікації. Для 

досягнення вказаної мети в дисертаційній роботі поставлено й вирішено такі 

основні задачі:  

− розкрити правовий механізм податку і збору й визначити його 

елементи; 

− надати характеристику ставки як елемента податку і збору; 

− охарактеризувати податковий тиск і установити його значення 

під час встановлення ставки податків і зборів; 

− виявити особливості принципів податкового законодавства під 

час визначення і встановлення ставки податків і зборів; 

− провести класифікацію і охарактеризувати види ставок податків і 

зборів; 

− встановити взаємозв‟язок видів ставок і функцій податків і 

зборів. 

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

правового регулювання визначення і встановлення розміру податкових 

нарахувань на одиницю оподаткування.  
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Предметом дослідження є правова природа і класифікація ставки 

податків і зборів. 

Методи дослідження. Методологічною основою роботи є філософські, 

загальнонаукові та спеціальнонаукові методи, сукупність яких забезпечує 

об‟єктивний і всебічний аналіз соціально-правових процесів та явищ. 

Основним загальнонауковим методом наукового пізнання у роботі є 

діалектичний метод, який сприяв системному вивченню ставки податків і 

зборів як явища правової дійсності, окресленню її правової природи з позицій 

єдності її матеріального змісту і юридичної форми (розділ 1). Структурний і 

функціональний аналіз завдяки врахуванню таких якостей податкової 

системи, як інтегративність, компонентність, співвідношення цілого й 

частини, її структури й функцій, дозволив поглиблено вивчити категорії 

«правовий механізм податку і збору» та «елементи податку і збору», 

охарактеризувати сукупність ставок податків і зборів і провести їх 

класифікацію (розділ 1, підрозділ 2.1). Дослідження чинного вітчизняного й 

зарубіжного податкового законодавства проведено за допомогою 

порівняльно-правового методу, що дало можливість узагальнити наукові 

концепції провідних учених з теоретичних і практичних проблем визначення 

зазначених категорій, характеристики ставки як елемента податку і збору, 

класифікації ставок податків і зборів, а також розкрити принципи, за якими 

відбувається визначення і встановлення ставок податків і зборів (розділи 1, 2, 

3). Оперування історико-правовим методом дослідження сприяло з‟ясуванню 

еволюції юридичної думки щодо сутності й вагомості таких понять, як 

«правовий механізм податку і збору», «елементи податку і збору», «ставка 

податку і збору» (розділ 1). Спеціально-юридичний метод використано для 

з‟ясування сучасного стану правового регулювання, завдяки чому розроблено 

пропозиції щодо подолання наявних теоретико-правових суперечностей, 

колізій, що мають місце у законодавчих актах (підрозділ 1.2, розділи 2, 3). 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, 

міжнародно-правові акти, згода на обов‟язковість яких надана Верховною 
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Радою України, кодифіковані законодавчі акти та закони України, а також 

підзаконні нормативно-правові акти, які регламентують відносини, пов‟язані 

зі встановленням і визначенням ставок податків і зборів. 

Емпіричну базу дослідження становлять аналітична інформація 

Кабінету Міністрів України, Державної фіскальної служби України, 

Міністерства фінансів України та інших органів державної влади і органів 

місцевого самоврядування, а також матеріали судової практики. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що 

дисертація є одним із перших у вітчизняній фінансово-правовій науці 

комплексних наукових досліджень, присвячених детальному з‟ясуванню 

правової природи ставки податків і зборів і проведенню їх класифікації. У 

результаті дослідження сформульовано низку нових наукових положень, 

рекомендацій та висновків, зокрема: 

уперше: 

− названо критерії, за якими різняться процедури встановлення 

ставок загальнодержавних і місцевих податків і зборів, а саме: суб‟єктний 

склад, зміст і обсяг процедур. Доведено, що встановлення загальнодержавних 

податків і встановлення місцевих податків – це різні, хоча і взаємоузгоджені, 

процедури;  

− визначено і систематизовано вимоги до встановлення ставок 

місцевих податків і зборів органами місцевого самоврядування. Вимогами до 

змісту рішень органів місцевого самоврядування є: відповідність 

положенням Податкового кодексу України; обов‟язкове визначення всіх 

елементів податків і зборів, закріплених у ст. 7 Податкового кодексу України. 

Правила, що стосуються процедури прийняття зазначених рішень 

охоплюють: прийняття рішення до 1 липня року, що передує бюджетному 

періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих 

податків; офіційне оприлюднення цього рішення відповідним органом 

місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує плановому періоду; 

направлення не пізніше 1 липня року, що передує плановому періоду, копії 
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прийнятого рішення про встановлення місцевих податків чи зборів або про 

внесення змін до них у десятиденний строк з дня прийняття до 

контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники 

відповідних місцевих податків і зборів; 

− доведено, що обов‟язковою ознакою податку, на відміну від 

збору, є внутрішня структурованість його змісту, що обумовлює законодавче 

закріплення під час його встановлення відповідних елементів. Буквальне 

тлумачення положень ст. 7 Податкового кодексу України свідчить, що 

формальні підходи до встановлення елементів податку та елементів збору 

різняться; 

удосконалено: 

− положення, відповідно до якого законність при встановленні 

ставок податків і зборів, що є наслідком панування принципу верховенства 

права, вимагає дотримання принципів, що розкривають особливості 

нормотворчих процедур у сфері оподаткування, закріплених у Податковому 

кодексі України. Недотримання принципу стабільності податкового 

законодавства свідчить про порушення законності й тягне за собою 

ненабрання чинності законом, яким вносяться зміни до елементів податків і 

зборів; 

− наукові положення щодо визначення впливу податкового тиску 

на розмір ставок податків і зборів, оскільки не завжди в підсумку 

отримуються очікувані результати (зростання податкових надходжень, 

економічне зростання, скорочення податків, підвищення інвестиційного 

клімату тощо). Встановлено, успішність конкретних заходів зі зниження чи 

підвищення ставок податків залежить також від інших чинників (ступеня 

повернення коштів державою платникові податків, зваженості податкової 

політики, співвідношення галузей виробництва тощо); 

− наукові положення про принципи податково-правового 

регулювання, що забезпечують органічний зв‟язок, єдність і системність 

норм податкового права, служать певною гарантією для захисту прав та 



9 
 

інтересів платників податків, оскільки закріплення таких засад у відповідних 

нормативно-правових актах певною мірою виступає обмежувальним 

чинником для органів держави і органів місцевого самоврядування у сфері 

оподаткування під час встановлення ставок податків і зборів; 

дістали подальшого розвитку: 

− підхід, відповідно до якого податки і збори (у т. ч. їх ставки) 

мають бути встановлені як виключно законом, так і законно встановлені. 

Принцип встановлення виключно законом передбачає їх визначення: а) 

законом як формою об‟єктивізації податково-правових норм і б) певним 

суб‟єктом – Верховною Радою України. Законність встановлення ставок 

податків і зборів пов‟язується із закріпленням податкових платежів: а) 

виключно законом і на його підставі необхідними нормативно-правовими 

актами, б) певним суб‟єктом (представницьким органом), в) обов‟язково з 

дотриманням певної процедури й г) згідно з основними засадами 

податкового законодавства; 

− наукові уявлення щодо розкриття змісту принципу 

справедливості у сфері оподаткування через такі складові: а) недопустимість 

дискримінації платників податків і зборів; б) сплата однакових податків всіма 

платниками податків з однаковими об‟єктами оподаткування; в) сплата 

платниками, які мають однорідні об‟єкти оподаткування, але різні податкові 

бази, відповідних податків, які диференціюються залежно від податкової 

бази; г) фактична здатність цих суб‟єктів до сплати податків; ґ) 

пропорційність розміру податків; д) законодавче забезпечення загальності й 

передбачення можливості встановлення диференційованого (прогресивного) 

оподаткування; е) можливість використання державою спеціальних правових 

механізмів для соціально незахищених категорій платників податків. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

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

використані у: 
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− науково-дослідній сфері – з метою подальшого опрацювання 

проблем правового регулювання ставок податків і зборів; 

− правотворчій діяльності – під час розроблення проектів законів 

про внесення змін до Податкового кодексу України (акт впровадження 

Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики від 

18.05.2018); 

− практичній діяльності – у процесі проведення науково-

методичних семінарів із проблем застосування податкового законодавства з 

учасниками податкових правовідносин, посадовими особами, працівниками 

правоохоронних, контролюючих та інших органів державної влади й органів 

місцевого самоврядування (акт впровадження Головного управління 

Державної фіскальної служби у Харківській області від 23.04.2018); 

− навчальному процесі – під час підготовки підручників, 

навчальних і навчально-методичних посібників з таких дисциплін, як 

«Фінансове право», «Податкове право», зі спеціальних курсів, присвячених 

податково-правовому регулюванню, а також у їх викладанні у вищих 

навчальних закладах (акт впровадження Класичного приватного університету 

від 25.05.2018). 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на 6 науково-практичних 

конференціях, а саме: «Вороновські читання (Фінансове право: сучасний стан 

та перспективи)» (м. Київ, 2016 р.); «Розвиток державності та права в 

Україні: реалії та перспективи» (м. Львів, 2016 р.); «Інтеграція юридичної 

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

Дніпро, 2017 р.); «Сучасні погляди на актуальні питання правових наук» (м. 

Запоріжжя, 2017 р.); «Актуальні питання юридичної теорії та практики: 

наукові дискусії» (м. Харків, 2017 р.); «Нове міжнародне право та 

національне законодавство – нові завдання юридичної науки» (м. Київ, 2017 

р.). 
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Публікації. Основні положення та результати дисертації викладено у 

5 наукових статтях, що опубліковані у виданнях, що визнані як фахові з 

юридичних наук, які включені до міжнародних наукометричних баз, а також 

6 тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, що містять 6 підрозділів, висновків та списку використаних джерел. 

Загальний обсяг роботи становить 189 сторінок, у т. ч. основного тексту – 

172 сторінки. Список використаних джерел налічує 201 найменування. 
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РОЗДІЛ 1.  

СТАВКА ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ  

ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ 

 

1.1. Правовий механізм податків і зборів та його елементи 

 

Податки, як економічне і правове явище, притаманні будь-якій 

сучасній державі. Вони виступають найбільш ефективним інструментом 

регулювання економічних процесів. Застосування податкових важелів в 

умовах розвитку України повинно бути спрямовано на забезпечення й 

підтримку збалансованого економічного зростання, на ефективне 

використання ресурсів і стимулювання інвестиційної та підприємницької 

діяльності держави [194, с. 106]
1
. При цьому слід погодитися з тим, що 

податки мають унікальний характер, що в них однаково представлені 

публічні і приватні засади суспільного розвитку, їх статика й динаміка, 

дискретність і неперервність, а також уявлення про суспільну справедливість 

та їх найрізноманітніші втілення [27, с. 49]
2
.  

Водночас податки сьогодні служать не єдиним видом обов‟язкових 

платежів, що надходять до бюджетів та інших публічних фондів. Тому вкрай 

важливо відшукати і ґрунтовно проаналізувати ті чинники, за якими податки 

різняться від інших платежів. При цьому особливого значення набуває 

розгляд елементів податку, його правового механізму, оскільки вони є 

характерними саме для нього. Як слушно зазначає І. Є. Криницький, 

правовий механізм податку – досить цікавий і специфічний феномен, 

ексклюзивно властивий  саме податково -правовому  регулюванню. Без нього 

не тільки неможливе досягнення мети й вирішення завдань правової 

                                                           
1
[194] Цимбал П. В. Проблеми вдосконалення податкового законодавства та засоби 

протидії в боротьбі з транснаціональною злочинністю. Вісн. Ун-ту внутр. справ. Харків, 

2002. Вип. 12. Ч. ІІ. С. 106. 
2
 [27] Бабін І. І. Юридична конструкція податку: дис. … канд.юрид. наук: Чернівці, 

2007. С. 49. 
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регламентації у сфері оподаткування, а й податково-правове регулювання 

взагалі нормально функціонувати не зможе» [88, с. 10]
1
. Однак, незважаючи 

на таку унікальність, думки науковців різняться в тому, яким чином має 

визначатися це поняття, як воно співвідноситься з іншими категоріями 

ексклюзивно притаманними  саме  податково -правовому  регулюванню. 

Сьогодні наука податкового права, як і практика правового 

регулювання податкових відносин і їх правозастосування, невпинно 

розвиваються. Податкова реформа стала певною ознакою останніх десяти 

років. За цей час багато категорій, сформованих науковцями, набули 

законодавчого закріплення й визначення. Водночас, незважаючи на доволі 

значні напрацювання й досягнення у цій царині, багато питань потребують 

якомога ґрунтовнішого аналізу. До кола останніх цілком справедливо можна 

віднести такі, як правовий механізм податків, елементи податків чи зборів. 

Наразі у наукових джерелах можна зустріти різні підходи щодо того, 

яким чином можна охарактеризувати сукупність елементів, що дозволяють 

створити цілісну уяву стосовно певного податку чи збору, які саме елементи 

дозволять найповніше визначити податок чи збір і яким чином назвати такий 

набір елементів. Як відмічає І.Є. Криницький, у фінансово-правовій доктрині 

існують різні підходи до інтерпретації цього явища як сукупності елементів 

податку, його елементного складу і юридичної конструкції, як системи 

юридичної конструкції елементів оподаткування, юридичного  складу  

податку, елементів закону про податок тощо [87, с. 95] 
2
. Дійсно, такий 

неоднозначний підхід є властивим науковим доробкам фахівців, що як 

свідчить про надзвичайну складність означеного питання, так і підкреслює 

нагальну потребу його вирішення.  

                                                           
1
 [88] Криницький І. Є. Теоретичні проблеми податкового процесу: дис. … д-ра. 

юрид. наук. Київ, 2010. С. 10. 
2
 [87] Криницький І. Є. Про матеріально-процесуальну природу податкового 

правового механізму. Вороновські читання (Співвідношення матеріального та 

процесуального в регулюванні  фінансових відносин) : матер. міжнар. наук.-практ. конф., 

(м.Чернівці,4-5 жовт. 2017р.). Харків: Асоц. фін. права України, 2017. С. 95. 
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У цьому контексті викликає науковий інтерес аналіз міркувань учених 

у часовому вимірі. Відмітимо певні етапи. Показово, що порушене питання 

привертало увагу фахівців як у XIX – XX сторіччях, так і сьогодні. 

Наприклад, над виділенням і характеристикою елементів податку 

замислювалися С. І. Іловайський, І. Х. Озеров, М. І. Тургенєв І. І. Янжул 

[117; 187; 184; 201]
1
. Так, І. І. Янжул ще в 1898 році, розглядаючи основні 

засади фінансової науки і аналізуючи суть оподаткування, звертав особливу 

увагу на три основні елементи – на суб‟єкта податку, на його об‟єкт (або 

джерело) і міру. З огляду на запропонований ним підхід до вивчення цих 

елементів, вважаємо, що обов‟язковому визначенню підлягають такі аспекти: 

(а) хто за правильної системи оподаткування повинен нести податок, (б) із 

якої частини народного майна мають черпатися податки, (в) у якому розмірі 

суб‟єкт оподаткування зобов‟язаний платити податки [210, с. 247]
2
.  Як 

бачимо, науковець цілком справедливо вказував на необхідність 

установлення відповідних елементів, хоча, й не об‟єднував їх будь-яким 

чином у ту чи іншу систему.  

Черговим етапом на шляху визначення означеного питання можна 

вважати наукові здобутки радянських учених. Найяскравішим їх прикладом 

слід назвати роботу С. Д. Ципкіна, який у 1973 р. писав, що своєрідність 

податкових правовідносин знаходить своє відбиття в законах про податки. 

По кожному податку законодавство передбачає коло осіб, зобов‟язаних його 

сплачувати, тобто коло суб‟єктів податкових правовідносин, визначає 

фактичні умови, що породжують обов‟язок зі сплати (об‟єкт оподаткування), 

встановлює  одиницю оподаткування, його ставки, пільги і строки, а також 

відповідальність за невиконання передбачених обов‟язків. У законах про 

деякі податки, - зазначає далі науковець, можуть міститися й інші правила, 

                                                           
1
  [187; 117; ] Учебникъ финансоваго права С. И. Иловайскаго. 4-е изд. Одесса, 

1904. 383 с.; Озеров И. Х. Основы финансовой науки. Вып.1 Учение об обыкновенных 

доходах. Изд. 3-е. Москва, 1909. 520 с.; Тургенев Н. И. Опыт теории налогов. У истоков 

финансового права. Москва: Статут, 1998. С. 107-274. 
2
  [201] Янжул И. И. Основные начала финансовой науки. Москва: Статут, 2002. С. 

247. 
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наприклад, про порядок оподаткування, стягнення недоїмки, процедуру 

оскарження тощо [195, с. 57]
1
. Як бачимо, за такого підходу йдеться про 

відповідні положення, що стосуються як безпосередньо податку, так і його 

справляння, які при цьому мають визначатись у відповідних законах.  

Погляди цього вченого, як зазначає В. М. Іванова [70, с. 11]
2
, отримали 

свій розвиток у напрацюваннях С. Г. Пепєляєва, який розглядаючи елементи 

законів про податки, теж стверджує, що кожен елемент податку має 

відповідати елементу закону про останній [120, с. 5-7]
3
. З нашого погляду, С. 

Д. Ципкін і С. Г. Пепєляєв справедливо вказують  на необхідність визначення 

чітких положень, що стосуються оподаткування. У той же час вони змішують 

такі поняття, як елементи податку й елементи закону про податки, а також 

положення, що можуть і мають визначатися податковим законодавством. 

Цілком очевидно, що закон, будучи нормативно-правовим актом, має свою 

структуру, елементами якої виступають його статті. У статтях такого закону 

мають закріплюватися не лише  елементи податку (приміром, об‟єкт чи база 

оподаткування), а й інші правила, що можуть стосуватися порядку сплати 

податкового боргу, оскарження рішень контролюючих органів, 

відповідальності за порушення податкового законодавства, забезпечення 

виконання податкового  обов‟язку та ін. Отже, елементами закону про 

податки, тобто статтями закону, фактично можуть охоплюватися різні 

положення. Поряд із цим підкреслимо, що певний набір елементів податку 

обов‟язково повинен визначатись у відповідному законі, тим самим ці 

елементи мають служити алгоритмом для законодавця.  

Не випадково Д. В. Винницький хоча й застосовує таке поняття, як 

«конструкція елементів оподаткування», справедливо вказує, що такі 

                                                           
1
 [195] Цыпкин С. Д. Доходи государственного бюджета СССР. Правовые вопросы. 

Москва: Юрид. лит., 1973. С. 57. 
2
 [70] Иванова Н. В. Юридическая конструкция налога как фактор 

совершенствования налогового законодательства: моногр. Ульяновск: Изд. Тухтаров В. 

И., 2009. С. 11. 
3
 [120] Пепеляев С. Г. Законы о налогах: элементы структуры. Москва: Изд-во 

СВЕА, 1995. С. 5-7. 
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елементи на стадії правотворчості становлять собою схему, за допомогою 

якої організовується весь нормативний матеріал [44, с. 278]
1
. Тож зрозуміло, 

що методику розроблення законопроектів про податки необхідно будувати на 

доктринальному теоретичному підґрунті.  

Дещо відмінною від наведених видиться позиція М. П. Кучерявенка, 

який у 1997 р. чи не вперше при окреслені сукупності елементів податку, 

став їх розглядати як правовий механізм останнього [97] 
2
. Квінтесенцією 

подальших наукових пошуків правника вважається формулювання дефініції 

введеного ним у науковий ужиток поняття «правовий механізм податків». Як 

стверджує М. П. Кучерявенко, вся сукупність елементів податку становить 

його правовий механізм. Останній є певним чином упорядкованою системою, 

що включає обов‟язкові й факультативні елементи. Обов‟язкові вчений 

поділяє на основні і додаткові елементи. За його словами, основні елементи 

визначають фундаментальні, сутнісні характеристики податку, що формують 

головну уяву про зміст податкового механізму, а додаткові – деталізують 

специфіку конкретного платежу, створюють завершену і повну систему 

податкового механізму, забезпечують логічний і раціональний режим його 

закріплення [96, с. 135-141]
3
.  

Показово, що, незважаючи на використання принципово відмінних від 

наведених вище термінів (ідеться про правовий механізм податку), 

М. П. Кучерявенко все-таки підкреслює, що вагомими складниками 

законодавчих актів по окремих податках і зборах виступають елементи 

правового механізму податку чи збору [96, с. 135] 
4
. Як бачимо, вчений, 

запроваджуючи в науку оперування новою категорією податкового права – 

«правовий механізм податку», додержується позиції й інших правників. У 

                                                           
1
  [44] Винницкий Д. В. Российское налоговое право: проблемы теории и практики: 

моногр. Санкт-Петербург: Юрид. центр Пресс, 2003. С. 278. 
2
 [97] Кучерявенко Н. П. Теоретические проблемы правового регулирования 

налогов и сборов в Украине. Харьков: Фирма “Консум”, 1997. 256 с. 
3
  [96] Кучерявенко Н. П. Курс налогового права: в 6-ти т. Т. ІІІ: Учение о налоге. 

Харьков: Легас; Право, 2005. С. 135-141. 
4
 [96]Кучерявенко Н. П. Курс налогового права: в 6-ти т. Т. ІІІ: Учение о налоге. 

Харьков: Легас; Право, 2005. С. 135. 
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підсумку за такого підходу, елементи правового механізму податку стають 

елементами закону. Однак, як ми вже зауважували, такий підхід не є 

логічним. 

Із плином часу фінансово-правова наука отримує стрімкий розвиток 

концепції з визначення елементів, з якими має пов‟язуватися встановлення 

податку чи збору. Водночас пошуки вчених не завжди були такими, які ми 

можемо беззастережно підтримати. Так, І. І. Бабін, наслідуючи погляди 

С. Г. Пепєляєва, обстоює позицію про доцільність застосування такої 

категорії, як «юридична конструкція податку». При цьому він виокремлює 

два її складника – ідеальний та реальний. Ідеальна юридична складова 

податку, за його словами, становить собою конструкцію, реальним відбиттям 

якої є перерозподільні відносини між платником податків і публічним 

суб‟єктом, у яких кожна зі сторін належним чином виконує свої обов‟язки. 

Ідеальна юридична конструкція, зауважує вчений, у цілому збігається з 

установленим у ст. 3 Закону України “Про систему оподаткування” 

переліком її елементів (платник, об'єкт оподаткування, джерела сплати 

податків і  зборів, податковий період, ставки податку і збору, строки й 

порядок їх сплати, підстави для надання податкових пільг). Що стосується 

реальної юридичної конструкції податку, за словами І. І. Бабіна, вона 

складається з елементів, що відображають усі перерозподільні відносини – як 

ті, що складаються у процесі належного виконання суб‟єктами своїх 

обов‟язків, так і ті, що виникають при неналежному виконанні ними 

останніх. Юридична конструкція податку є більш повною й закріплює всі 

можливі ситуації, які можуть виникнути між платником податків і публічним 

суб‟єктом у процесі перерозподілу власності [27, с. 45]
1
.  

Детально проаналізувавши погляди вченого, ми бачимо, що він робить 

особливий наголос на тому, що юридичну конструкцію можна розглядати не 

тільки як внутрішню побудову податку, а й з точки зору законодавчої техніки 

                                                           
1
 [27] Бабін І. І. Юридична конструкція податку: дис. … канд. юрид. наук. Чернівці, 

2007. С. 45. 
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– як спосіб його закріплення, надання йому юридичної сили, оскільки 

наявність законодавчо закріплених елементів юридичної конструкції податку 

визначає встановлення останнього [27, с. 46] 
1
. Зважаючи на це, родове 

поняття «юридична конструкція податку» у структурному аспекті включає в 

себе платника податку й публічного суб‟єкта, представленого відповідним 

бюджетом (фондом) надходження податку, й також фіскальні, організаційні й 

захисні елементи оподаткування, а в більш повному, функціональному зрізі 

охоплює ще й внутрішні й зовнішні вертикальні і горизонтальні зв‟язки 

окремих елементів, та  їх груп як між собою, так і з середовищем [27, с. 49]
2
.  

Як вбачається, такий підхід є дещо обтяжливим і може провокувати ті 

чи інші складнощі при його практичному застосуванні. Водночас ми 

солідарні з ученим у його намаганні опрацювати концепцію щодо елементів 

податку, яка стала б орієнтиром для законодавця. Безумовно, слід прагнути 

до того, аби ця наукова ідея, зважаючи на її доцільність  і обґрунтованість, 

була  підтримана законодавцем, який, здійснюючи нормотворчу діяльність, 

розробляючи проекти податкових законів, спиратиметься на ці теоретичні 

концепції, в результаті чого з‟являться логічні, визначені, ясні і зрозумілі 

податково-правові норми.  

Висловимо ще одне зауваження щодо позиції І. І. Бабіна: у 

розглядуваній ситуації навряд чи доречно вести мову про ідеальну й реальну 

конструкцію податку. Зауважимо, що остання не може бути різною і не треба 

говорити про якісь дві сторони такого правового явища, як податок, у 

контексті того, що саме має визначатися при встановленні цього 

обов‟язкового платежу. Конструкція податку, іншими словами, його 

елементи в загальному вигляді є однаковими. Скоріше тут можна вести мову 

про їх форму і зміст. Усі елементи у своїй сукупності у загальному вимірі 

можна вважати тим, що характеризує будь-який податок за формою. Що ж 

                                                           
1
 [27] Бабін І. І. Юридична конструкція податку: дис. … канд. юрид. наук. Чернівці, 

2007. С. 46.  
2
 [27] Бабін І. І. Юридична конструкція податку: дис. … канд. юрид. наук. Чернівці, 

2007. С. 49. 
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стосується змісту, яким наповнюється форма, тут платник, об‟єкт, ставка, 

строки та інші елементи набувають конкретизації стосовно певного податку, 

наприклад, екологічного, на доходи фізичних осіб, на додану вартість та ін. 

Нарешті, щодо розуміння І. І. Бабіними реальної конструкції, з нашого 

погляду, елементи, «що відображають всі перерозподільні відносини, …. в 

процесі належного виконання обов‟язків …. і неналежного виконання ними 

своїх обов‟язків», доволі спірно включати саме до елементів податку. Тут 

доречніше наполягати на характеристиці більш ширшого поняття, яким може 

бути «правовий механізм податку» чи «механізм оподаткування», про що 

буде йтися далі. 

К. С. Бєльський наполягає на оперуванні терміном «склад податку», 

який тлумачить у двох площинах. Зокрема, вузький підхід, за його словами, 

використано законодавцем у ст. 17 Податкового кодексу РФ. За широкого 

підходу до складу податку включаються: нормативна підстава, суб‟єкт і 

об‟єкт оподаткування, податкові пільги, розмір, порядок і строк сплати 

податку, відповідальність за податкове правопорушення, право платника 

оскаржити дії податкових органів [29, с. 10, 11] 
1
. Наведений підхід нам 

видиться доречним при застосуванні поняття «склад податку» і доволі 

спірним щодо змістовного його наповнення. Це поняття фокусує нашу увагу 

на тому, що потрібно відшукати й охарактеризувати елементи, властиві саме 

податку як суспільному явищу. При цьому ми наголошуємо на 

обов‟язковості розмежування ознак податку й ознак його елементів. Ознаки, 

розкриваючи сутність податку як категорії податкового права, дозволяють 

відмежувати податки від інших обов‟язкових платежів, якими можуть бути 

збори, плати, мита. У ст. 6 Податкового кодексу України закріплено такі 

властивості податку, як обов'язковість, безумовність, платіж до відповідного 

бюджету, встановлення їх цим Кодексом. Окрім наведених податок є: 

                                                           
1
  [29]Бельский К. С. Основы налогового права. Гражданин и право. 2006. № 4. С. 

10, 11. 



20 
 

нецільовим, безвідплатним, безповоротним грошовим платежем [96, с. 102; 

125, с. 29 ] 
1
.  

Поглиблене вивчення наукових робіт учених-фінансистів переконує 

нас у тому, що наведений перелік ознак податку не є вичерпним. І тут треба 

розглянути міркування М. П. Кучерявенка, який зазначає, що правове 

регулювання обов'язкових податкових платежів визначається як 

особливостями компетенції органів державної влади й органів управління 

щодо їх установлення, зміни і скасування, так і чітким закріпленням усіх 

елементів, що характеризують податок як цілісний досконалий механізм [96, 

с. 135] 
2
. Зважаючи на наведену позицію правника, до кола ознак, властивих 

податку як одному з видів обов‟язкових платежів, пропонуємо віднести 

внутрішню структурованість його змісту. Це виявляється в тому, що податок 

складається з відповідних елементів. У той же час постає питання щодо того, 

які конкретно елементи треба виокремлювати, аби охарактеризувати податок 

саме як цілісний, чітко сформований платіж. 

Показово, що, вступаючи в полеміку із К. С. Бєльським, В. М. Іванова 

теж акцентує увагу на тому, що деякі з названих ним елементів не можуть 

бути включені до складу податку. Дослідниця вказує, що нормативна 

підстава становить собою закон, яким закріплюються елементи податку, а 

тому вона не може входити одночасно й до складу податку [70, с. 14, 15] 
3
. 

Ми погоджуємося з таким зауваженням ученої і вважаємо, що певні 

характеристики, названі К. С. Бєльським, можуть охоплюватися іншим 

поняттям (а не елементами податку), про що йтиметься в роботі далі. Адже 

дійсно, податок має визначатися виключно нормативно-правовим актом, 

який має найвищу юридичну силу, тобто законом. Відповідно до ч. 2 ст. 92 

                                                           
1
 [96; 125] Кучерявенко Н. П. Курс налогового права: в 6-ти т. Т. ІІІ: Учение о 

налоге. Харьков: Легас; Право, 2005. С.102; Податковий кодекс України : постатейний 

коментар : у 2 – х ч. за ред. М. П. Кучерявенка. Харків: Право, 2011. Ч. 1. С. 29. 
2
 [96] Кучерявенко Н. П. Курс налогового права: в 6-ти т. Т. ІІІ: Учение о налоге. 

Харьков: Легас; Право, 2005. С. 135. 
3
 [70] Иванова В. Н. Юридическая конструкция налога как фактор 

совершенствования налогового законодательства: моногр. Ульяновск: Изд. Тухтаров В. 

Н., 2009. С.14, 15. 
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Конституції виключно законами України встановлюються система 

оподаткування, податки і збори [84]
1
. До речі, про визначення податку саме 

законом зазвичай вказується й у конституціях більшості держав. Приміром, у 

ст. 217 Конституції Польщі закріплено, що законом повинно регулюватись 

оподаткування податками, іншими публічними зборами, визначення суб'єктів 

та об'єктів оподаткування й податкових ставок, а також принципів надання 

пільг та анулювання недоїмок, як і встановлення категорій суб'єктів, 

звільнених від податків [83]
2
. У Конституції Франції теж міститься схожа 

норма у її ст. 34, де вказано, що законом закріплюються правила стосовно 

бази оподаткування, ставок та умов справляння будь-яких податків, а у ст. 

72-2 встановлено, що законом передбачаються механізми пропорційного  

оподаткування, спрямовані на  досягнення рівності між адміністративно-

територіальними утвореннями [85]
3
.  

 Однак, остання ознака податку, вважаємо, аж ніяк не може бути 

включена до елементів податку, які характеризують його як структурно 

впорядкований платіж. На наше переконання, нелогічно включати до цих 

елементів також і відповідальність за податкове правопорушення, адже 

елементи податку й відповідальність за податкове правопорушення –

абсолютно різнопорядкові явища. Так, згідно зі ст. 109 Податкового кодексу 

України податковими правопорушеннями є протиправні діяння (дія чи 

бездіяльність) платників податків, податкових агентів та/або їх посадових 

осіб, а також посадових осіб контролюючих органів, що призвели до 

невиконання або до неналежного виконання вимог, установлених цим 

Кодексом та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого 

покладено на контролюючі органи. При цьому за ст. 111 названого 

                                                           
1
 [84] Конституція України. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran4537#n4537. 
2
 [83] Конституція Польщі. URL: 

http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/rosyjski/kon1.htm. 
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http://megabook.ru/article/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82
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кодифікованого акта за порушення законів з питань оподаткування та іншого 

законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі 

органи, застосовується юридична відповідальність: фінансова; 

адміністративна; кримінальна. Фінансова відповідальність застосовується у 

виді штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та/або пені.  

Таке ж зауваження висловлюємо і щодо включення права платника 

оскаржувати дії податкових органів до складу податку. Тут наводимо 

правильну позицію В. М. Іванової, що право платника оскаржити дії 

податкових органів – це його суб‟єктивне право. Як суб‟єктивно-правове 

явище воно діє в системі «норма права – суб‟єктивне право – 

правовідносини». Елементи податку – це явище, що належить до статики 

податку, тобто до об‟єктивного права [70, с. 15]
1
.  

До всестороннього розгляду порушеної нами проблеми вдавався й 

О. Ю. Ліпко. Шукаючи відповіді на існуючі питання, він аналізує чинний 

підхід законодавця, викладений у ст. 7 Податкового кодексу України. Учений 

констатує, що з положень указаної статті Кодексу «лише опосередковано 

можна зрозуміти, що йдеться про елементи податку. Підтвердження 

отримуємо вже у п. 7.4 вказаної статті: «елементи податку, визначені у пункті 

7.1….». Отже законодавець пропонує вести мову про елементи податку. 

Науковець критикує цей підхід законодавця з урахуванням того, що він не 

віддзеркалює саме юридичного змісту податку, й уточнює, що треба мати на 

увазі, що податкове законодавство досі перебуває у стадії реформування. 

Хоча прийняття Податкового кодексу України і є значним етапом у 

законотворчості, процес удосконалення цього акта не припиняється. Лише 

нагадаймо, що ст. 1 Закону України «Про систему оподаткування» оперувала 

правовою конструкцією «механізм справляння податків і зборів 

(обов'язкових платежів)», ст. 3 зазначала, що при розробленні податкових 

законів обов‟язковим є визначення платника податку і збору (обов'язкового 
                                                           

1
  [70] Иванова В. Н. Юридическая конструкция налога как фактор 

совершенствования налогового законодательства: моногр. Ульяновск: Изд. Тухтаров В. 

Н., 2009. С. 15. 
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платежу), об'єкта оподаткування, джерела сплати податку і збору 

(обов'язкового платежу), податкового періоду, ставок податку і збору 

(обов'язкового платежу), строків і порядку сплати податку, підстав для 

надання податкових пільг, а у ст. 15 йшлося про механізм оподаткування. 

Робота ж О. Ю. Ліпка присвячена виробленню теоретичного підходу до 

набору елементів, що визначають обов‟язковий платіж податком [100, с. 

100]
1
. У підсумку вчений констатує, що елементи механізму податку 

становлять притаманні лише податку якісні характеристики, закріплення 

яких спрямовано на виникнення й добровільне виконання податкового 

обов‟язку. Отже закріплення всіх елементів механізму податку щодо кожного 

податку при його встановленні, не є обов‟язковим [99, с. 7]
2
. 

Наведені міркування дослідника сприймаються нами лише частково. 

Як пише О. Ю. Ліпко, підхід, викладений у ст. 7 Податкового кодексу 

України, не відображає юридичного змісту податку. Поряд із цим сам 

науковець не висловлює власного бачення стосовно  того, яким є юридичний 

зміст податку. Податок, як суспільне явище, безумовно, має як юридичний 

так і економічний зміст.  Водночас юридичний зміст якраз і розкривається 

шляхом відповідного закріплення у нормативно-правових актах тієї 

структури, тих властивостей, що притаманні податку. Як видиться, треба 

зазначити, що особливістю юридичних категорій, якою, безсумнівно, є і 

термін «податок», порівняно з поняттями інших суспільних наук полягає 

саме в тому, що визначення або суттєві ознаки деяких з них отримують своє 

закріплення в законі. Це стосується більшості понять, вироблених іншими 

науками. Об'єктивуючись у праві, відповідні категорії виходять за межі суто 

наукових уявлень, отримуючи більш широку суспільно-юридичну 

значимість. Така об'єктивізація виступає моментом переходу правових 

категорій у категорії права і служить підставою для проведення відмінностей 

                                                           
1
  [100] Ліпко О. Ю. Правове регулювання механізму податку: зміст і складові: дис. 

… канд. юрид. наук. Харків, 2013. С. 100. 
2
  [99] Ліпко О. Ю. Правове регулювання механізму податку: зміст і складові: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2013. С. 7. 
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між ними [39, c. 90, 91] 
1
. Отже, юридичний зміст податку не може не 

відповідати самому собі. 

Поряд із цим висловимо солідарність із твердженням О. Ю. Ліпка щодо 

некоректності формулювання ст. 7 Податкового кодексу України, оскільки 

воно є повністю об‟єктивним. Цілком очевидно, що з урахуванням принципу 

визначеності і зрозумілості [57, с. 59-68; 119, с. 97-93; 132, 53-55] 
2
, до цієї 

законодавчої норми мають бути внесені зміни і доповнення. До того ж ми 

цілком поділяємо прагнення науковця до опрацювання чіткого й виваженого 

теоретичного підходу до окреслення елементів, які визначають обов‟язковий 

платіж податком. Це вкрай важливе положення, оскільки ним 

підкреслюються особливість і своєрідність податку як правової категорії, 

адже розглядуваний набір елементів, що характеризує платіж як цілісне 

явище (а саме як податок), не є притаманним іншим обов‟язковим платежам, 

тобто тим, які не мають податкового характеру.  

Таким чином, не зменшуючи значення наукових здобутків жодного з 

наведених вчених, зазначимо, що навряд чи потрібно будувати занадто 

складні конструкції чи механізми, які як обтяжують сприйняття відповідного 

правового явища, так і не додають визначеності до того, які саме параметри 

мають бути встановлені законодавцем з метою забезпечення законності 

встановлення податку.  

Проаналізувавши положення ст. 7 Податкового кодексу України, 

звернімо увагу ще на один аспект, який має важливе значення в контексті 

тематики нашого дослідження. Так, указана стаття має назву «Загальні засади 

встановлення податків і зборів». Поряд із цим у змісті цієї статті (п. 7.1) 

                                                           
1
 [39] Васильев А. М. Правовые категории: Методологические аспекты разработки 

системы категорий теории права: моногр. Москва: Юрид. лит., 1976. С. 90, 91.  
2
  [57;119; 132 ] Дахова І. І., Чуб О. О. Багатоаспектність принципу правової 

визначеності щодо сучасних конституційно-правових відносин. Форум права. 2017. № 4. 

С. 59–68. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_4_11.pdf; Панкратова В.О. 

Принцип правової визначеності в системі загальних принципів права. Держава і право. 

Юридичні і політичні науки. 2014. Вип. 64. С.87-93; Приймак А.М. Принцип правової 

визначеності: поняття та окремі аспекти. Наукові записки Національного університету 

«Києво-Могилянська академія». Юридичні науки. 2010. Т. 103. С. 53-55. 
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ідеться про податок: «під час встановлення податку обов'язково 

визначаються такі елементи…».  Іншими словами, зміст наведеної статті 

Кодексу є вужчим, аніж її назва. Водночас у ст. 6 цього кодифікованого акта 

провадиться чітке розмежування податку і збору. Податком визнано 

обов'язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється 

із платників податку згідно з цим Кодексом. Збором (платою, внеском) є 

обов'язковий платіж до відповідного бюджету, що справляється із платників 

зборів, з умовою отримання ними спеціальної вигоди, у тому числі внаслідок 

вчинення на користь таких осіб державними органами, органами місцевого 

самоврядування, іншими уповноваженими органами та особами юридично 

значимих дій. За такого підходу логічно виникає запитання: чи буде 

різнитися підхід законодавця при встановленні податку від того підходу, що 

буде обраний при встановленні збору? Зважаючи на формальний підхід і 

буквальне тлумачення положень ст. 7 Податкового кодексу України ми 

робимо такий висновок: підходи до встановлення елементів податку і 

елементів збору мають відрізнятись. З огляду на такий висновок у цьому 

дослідженні ми будемо акцентувати увагу саме на тому, який алгоритм 

установлено для податку, й, відповідно, досліджувати положення щодо 

елементів податку, його правового механізму, зокрема, щодо ставки податку. 

Що стосується питання, який термін потрібно застосовувати, ми знову ж таки 

залишаємося прихильниками формального підходу. Зважаючи на положення 

ст. 7 Податкового кодексу України, це має бути поняття «елементи податку».  

Щодо сукупності елементів, які мають охоплюватися категорією 

«елементи податку», тут цілком очевидно, що ними є ті, що притаманні саме 

податку як правовому явищу, тобто податку як обов'язковому, безумовному 

платежу до відповідного бюджету, що справляється із платників податку за 

Податковим кодексом України. До кола останніх згідно зі ст. 7 цього 

кодифікованого акта включаємо: платника податку, об‟єкт і базу 

оподаткування, ставку, порядок обчислення, податковий період, строк і 

порядок сплати податку, строк та порядок подання звітності про обчислення і  
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сплату податку, податкові пільги. Саме ці елементи повинні знаходити своє 

закріплення у відповідних нормах податкового закону, серед них значиться і 

категорія «ставка податку». 

Для справедливості викладу матеріалу зробимо певне застереження 

щодо конкретного переліку елементів, адже тут вкрай потрібен виважений 

підхід. На думку В. М. Іванової, законодавець в кожному конкретному 

випадку закріплюватиме ту кількість елементів у юридичній конструкції 

конкретного податку, яка необхідна для його точного розуміння платником 

податків, податковими й судовими органами. У кожному конкретному 

випадку можливе не закріплення в окремій нормі  того чи  іншого елемента 

юридичної конструкції податку. Саме такий підхід, з точки зору дослідниці, є 

наявним на практиці, що зумовлено двома чинниками. По-перше, ним 

дотримуються правила юридичної техніки; по-друге, не виділяються в числі 

елементів ті, які повинні бути обов'язково виражені в окремій нормі закону 

(тобто основні й допоміжні), а саме предмет податку, джерело податку та ін. 

[70, с. 14]
1
.  

Із такою позицією вченої можна погодитися частково. На наше 

переконання, законодавець все ж таки зобов‟язаний дотримуватись одного 

алгоритму, яким має бути той, який визначений безпосередньо законом. У 

розглядуваному випадку це  Податковий кодекс України, зокрема його ст. 7. 

Зважаючи на це, при закріпленні будь-якого податку і збору, що включені до 

податкової системи України, названі у цій статті елементи є обов‟язковими 

до встановлення. І тому не може бути жодних інших дій законодавця, окрім 

цілеспрямованого визначення цих елементів. При чому названий підхід не 

буде перепоною тому, аби будь-який елементний склад конкретизувати й 

позначити додаткові елементи, що віддзеркалюють специфіку відповідного 

податку. Окрім того, ґрунтовний аналіз чинного законодавства переконує нас 

у тому, що в разі конкретизації, виокремлення специфіки податкового 
                                                           

1
 [70] Иванова В. Н. Юридическая конструкция налога как фактор 

совершенствования налогового законодательства: монограф. Ульяновск: Изд. Тухтаров 

В.Н., 2009. С. 14. 
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платежу в більшості випадків не з‟являється «нового» елементу, а скоріш за 

все відбувається більш детальне закріплення його  певних складників. 

Приміром, податкова накладна, будучи елементом податку на додану 

вартість, стосується деталізації такого обов‟язкового елемента, як порядок 

обчислення податку (ст. 201 Податкового кодексу України). Акцизні склади 

й акцизна накладна логічно належать до такого елементу як строк і порядок 

сплати податку ( статті 230 і 231 Податкового кодексу України )  . 

На користь наведеного погляду наведемо також положення пп. 4.1.11 

ст. 4 Податкового кодексу України, де закріплено принцип єдиного підходу 

до встановлення податків і зборів. З урахуванням його змісту на 

законодавчому рівні й має будуватися визначення відповідних елементів 

податку. Як слушно вказує О. Е. Лукашева, при визначенні принципу 

єдиного підходу до встановлення податків і зборів наголос робиться на 

закріпленні на законодавчому рівні всіх обов‟язкових елементів податку. 

Дійсно це так, адже при цьому межі деталізації норм податкового закону 

окреслюються законодавцем з огляду на необхідність їх ефективного 

застосування до необмеженої кількості суспільних відносин. У ст. 7 

«Загальні засади встановлення податків і зборів» Податкового кодексу 

України йдеться про обов‟язковість закріплення елементів під час 

установлення податків, які не поділяються на обов‟язкові, додаткові, 

факультативні та ін. Обов‟язковість передбачає потребу встановлення всіх 

елементів, віднесених до цього вичерпного переліку, адже за браком будь-

якого з них податковий обов‟язок не виникне. При цьому зміст 

конституційного принципу встановлення податків та зборів виключно 

законами не може бути звужено лише до формалізованої законодавчої 

процедури прийняття тих чи інших нормативно-правових актів з питань 

оподаткування» [101, с. 145]
1
. 

                                                           
1
 [101] Лукашева О. Е. Конституційно-правові засади публічної фінансової 

діяльності в Україні: дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2016. С. 145. 
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Таким чином, у податковому законі (яким в Україні є Податковий 

кодекс) мають закріплюватися саме елементи податку. Цей принцип має 

вагоме значення, оскільки відсутність у цьому законодавчому акті хоча б 

одного елемента має означати, що обов‟язок платника щодо сплати податку 

належними чином не встановлено. За таких обставин вимогу виконати ним  

його податковий обов‟язок має бути кваліфіковано як порушення принципу 

законності.  

Наведений підхід не означає відсторонення від оперування правовою 

конструкцією «правовий механізм податку», зміст якої набагато ширшим, 

аніж проста сукупність елементів податку. З огляду на наведене, ми 

приєднуємося до позиції І. Є. Криницького, який справедливо наголошує, що 

ключовим словом у контексті визначення  правової  природи податково-

правового механізму вважаємо слово «механізм», що, по-перше,  відбиває  

рух,  динаміку, по-друге, – взаємодію складників,  ланок  цілого,  

співвідношення матеріального і процесуального.  Механізм – це  вже  рух, 

процес,  зміна  стану, трансформація кількісних і якісних параметрів [88, с. 

95]
1
.  

Отже, характеризуючи правовий механізм податку, ми виходимо із 

того, що до його складу органічно входять:  

(а) елементи податку,  

(б) принципи встановлення податку,  

(в) відповідальність за порушення норм податкового закону,  

(г) заходи забезпечення виконання податкового обов‟язку,  

(д) заходи стягнення податкового боргу та ін. 

Системне тлумачення ст. 4 і ст. 7 Податкового кодексу України 

переконує нас у тому, що податок, як відповідний платіж, має свій зміст, 

який наповнюється відповідними елементами. Такими  елементами є ті, що 

                                                           
1
 [88] Криницький І. Є. Про матеріально-процесуальну природу податкового 

правового механізму. Вороновські читання (Співвідношення  матеріального та 

процесуального в регулюванні  фінансових відносин) : матер. міжнар. наук.-практ. конф. 

(м.Чернівці,4-5 жовт. 2017 р.).–Харків: Асоц. фін. права України, 2017. С. 95.  
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названі у ст. 7 кодифікованого акта, яким надано обов‟язкового характеру. Це 

означає, що і ставку податку можна охарактеризувати як його обов‟язковий 

елемент. Положення ст. 4 Податкового кодексу України стосовно 

обов‟язковості елементів підкреслюють цілісність податку як правової 

категорії і забезпечують об‟єктивні підстави та можливість виконання 

платником податків свого податкового обов‟язку. 

Незважаючи на сформований законодавцем підхід до характеристики 

елементів податку як обов‟язкових, серед науковців ще й дотепер вникають 

дискусії про поділ елементів податку на обов‟язкові (основні й додаткові) і 

факультативні, а також про визнання певних елементів податку 

обов‟язковими, основними, додатковими і факультативними. Такий поділ 

свого часу було обґрунтовано М. П. Кучерявенком. Правознавець стверджує, 

що вся сукупність елементів податку становить правовий механізм 

останнього, який є певним чином упорядкованою системою, що включає 

обов‟язкові й факультативні елементи. Як стверджує науковець, обов‟язкові 

елементи можуть бути основними й додатковими. Основні елементи 

визначають фундаментальні, сутнісні характеристики податку, які формують 

головну уяву про зміст податкового механізму, а їх відсутність не дозволяє 

визначити тип такого платежу. Додаткові елементи деталізують специфіку 

конкретного платежу, створюють завершену і повну систему податкового 

механізму, забезпечують логічний і раціональний режим його закріплення 

[96, с. 135-141]
1
.  

Як бачимо, критеріями, за яких елементи правового механізму податку 

набувають неоднакової ролі і значення, науковець вбачає: по-перше, 

формування уявлення про зміст платежу; по-друге, можливість впливу на 

визначення типу платежу; по-третє – деталізацію платежу; по-четверте, 

специфіка елементу, що не може бути властива абсолютно усім податкам. 

Нам складно підтримати позначений погляд перш за все тому, що такі 

                                                           
1
 [96] Кучерявенко Н. П. Курс налогового права: в 6-ти т. Т. ІІІ: Учение о налоге. 

Харьков: Легас; Право, 2005. С. 135-141. 
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критерії є вкрай умовними  і такими, що не передбачають чіткої відповіді на 

порушене питання. Отже, в який спосіб ми будемо формувати головне 

уявлення про зміст податкового механізму й чим воно буде відрізнятися від 

уявлення неголовного – це ті аспекти, що явно потребують уточнення. Що ж 

стосується визначення типу платежу, то, приміром, розмежування на прямі й 

непрямі податки відбувається з урахуванням сукупності ознак, до кола яких 

належать і платник, і об‟єкт оподаткування, і порядок сплати податку та інші 

його елементи. До того ж, навряд чи брак таких елементів, як предмет 

оподаткування, строки сплати податку тощо, не впливатиме на визначеність 

податкового платежу. Як вбачається, саме наявність усіх елементів, вказаних 

у ст. 7 Податкового кодексу України, і дозволяє найповніше 

охарактеризувати платіж і віднести його до того чи іншого типу.  

Видиться показовим, що більшість учених дотримуються думки, 

близької до названої вище, лише з незначними відмінностями. Так, 

В. М. Іванова пише: «Теоретичний і емпіричний підходи до дослідження 

моделі юридичної конструкції податку та юридичних конструкцій 

конкретних податків дозволяють виділити платника податків (як елемента, 

що має особливі характеристики і займає особливе положення в юридичній 

конструкції податку) і дві групи елементів моделі юридичної конструкції 

податку». Далі, розмірковуючи із цього приводу, вчена уточнює, що в першу 

групу об‟єднані загальні елементи, без яких юридична конструкція 

конкретного податку не може бути повною, сплата податку можливою і, 

відповідно, закон про податок не буде мати достатньої інформації для 

платника податків і податкових органів, а податкові відносини будуть 

спотворені. Другу групу елементів юридичної конструкції податку 

поєднують додаткові елементи, без яких особливості внесення податкового 

платежу до бюджету платником будуть не визначені» [70, с. 45] 
1
. Ще раз 

наголосимо, що цей підхід ми не підтримуємо, адже будь-які елементи у 
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 [70] Иванова Н. В. Правовая характеристика системно-структурного анализа 

налоговой системы: моногр. Ульяновск: Изд. Тухтаров В. Н., 2006. С. 45. 
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своїй сукупності формують достатню інформацію як для платника податків, 

так і для податкових органів. І на цій підставі навряд чи логічно їх поділяти. 

До того ж саме ті елементи, які В. М. Івановою відносяться до додаткових, і 

створюють найповніше уявлення про платіж. 

У цьому контексті необхідно зробити застереження, на що слушно 

звернув увагу М. І. Вишемирський. На думку правника, попри обов‟язковість 

всіх позначених елементів, вони мають неоднакове значення щодо один 

одного, коли певні елементи займають більш важливе, пріоритетне 

становище порівняно з іншими. За приклад він наводить категорію «суб‟єкт 

податку», чим підкреслює подвійну роль платника, який виступає не тільки 

елементом податкового механізму, а й зобов‟язаним суб‟єктом податкових 

правовідносин, а тому за відсутності останнього не є можливим не тільки 

встановлення та справляння податку, а й саме існування податкових відносин 

[46, с. 87]
1
. Дійсно, значення того чи іншого елемента може бути різним. 

Однак за браком будь-якого з названих у ст. 7 Податкового кодексу України 

елементів податкові правовідносини втрачають сенс, оскільки належним 

чином виконати платнику податковий обов‟язок не вдасться. Наприклад, 

якщо в податковому законі не закріплено ставки податку, податкові 

правовідносини не можуть бути реалізовані, адже суми останнього, що 

мають прямувати до публічних коштів, залишаться невизначеними. Зміст 

податкових правовідносин буде невільовано як таких, що опосередковують 

рух коштів у відповідних сумах від платника до публічних фондів.  

Наразі виникає потреба у вирішенні суперечності, продукованої 

наданням різного ступеня обов‟язковості тим чи іншим елементам податку. 

М. І. Вишемирський із цього приводу задається питанням: як можуть прямо 

позначені в законодавстві обов‟язковими до закріплення елементи мати різну 

міру такої обов‟язковості і яким чином останню визначати? Власне кажучи, 

подібна логіка суперечить як уявленню про сутність самого права як міри 
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  [46] Вишемирський М. І. Податкові пільги за податком законодавством України: 

дис. … канд. юрид. наук. Ірпінь, 2015. С. 87. 
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належної і допустимої поведінки, так і публічно-правової природи 

податкових правовідносин з домінуючим у них імперативним методом 

правового регулювання. Звідси виникає суперечність вимозі визначеності та 

чіткості як окремих податково-правових норм, що визначають елементний 

склад обов‟язкового податкового платежу, так і податково-правового 

регулювання в цілому [46, с. 89, 90] 
1
.  

О. Е. Лукашева щодо цього приводу справедливо констатує, що в ст. 7 

«Загальні засади встановлення податків та зборів» Податкового кодексу 

України йдеться про обов‟язковість визначення елементів під час 

встановлення податків, які не розподіляються на обов‟язкові, додаткові, 

факультативні та ін. Обов‟язковість передбачає необхідність закріплення всіх 

елементів, які віднесено до цього вичерпного переліку. Без будь-якого з них 

податковий обов‟язок не виникне. При цьому зміст конституційного 

принципу встановлення податків та зборів виключно законами не може бути 

звужено лише до формалізованої законодавчої процедури прийняття тих чи 

інших нормативно-правових актів з питань оподаткування [101, с. 134] 
2
. З 

нашого погляду, такі міркування варті підтримки. Дійсно, при встановленні 

будь-якого податку, названі у ст. 7 Податкового кодексу України елементи, 

мають визначатись обов‟язково. І тут не повинно бути жодних умов. Міра 

обов‟язковості не може бути більшою чи меншою, адже відповідне 

положення за своєю суттю є або обов‟язковим, або ні.  

Є сенс позначити, що окрім наведеного поділу елементів податків на 

обов‟язкові і факультативні, вчені запроваджують також й інші диференційні 

ряди. Наприклад, І. І. Кучеров пропонує поділяти всі ці елементи на дві 

групи: статичні і динамічні. Статичними він вважає ті елементи податку, що  

формують матеріальне підґрунтя останнього, і визначають, хто, з чого і 

скільки зобов‟язаний платити до  бюджету. До кола таких елементів учений 
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 Вишемирський М. І. Податкові пільги за податком законодавством України: дис. 
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2
 [101] Лукашева О. Е. Конституційно-правові засади публічної фінансової 

діяльності в Україні: дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2016. С. 134. 
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включає: суб'єкта й об'єкт податку, податкову базу, масштаб податку, 

податковий період і податкову ставку. Що стосується динамічних елементів, 

то у поєднанні із  статичними, вони призводять до руху всю юридичну 

конструкцію податку і становлять собою процедуру виконання податкового 

обов'язку, якою фактично і визнається функціонування податку. Це порядок 

обчислення, сплати податку, порядок заліку та повернення надміру 

сплачених коштів [94, с. 237] 
1
. 

Отже, за положеннями ст. 7 Податкового кодексу України сукупність 

елементів, притаманних саме податку як правовому явищу,  має 

охоплюватися конкретним поняттям – «елементи податку». До їх кола 

відповідно до ст. 7 цього кодифікованого акта включаємо: платника податку, 

об‟єкт і базу оподаткування, ставку й порядок обчислення податку, 

податковий період, строк та порядок сплати податку, строк та порядок 

подання звітності про обчислення і  сплату податку, податкові пільги. Саме 

наведені елементи й повинні знаходити своє закріплення у відповідних 

нормах податкового закону. Водночас ми підтримуємо необхідність 

використання й більш ширшого за змістом поняття «правовий механізм 

податку». До його складу органічно входять:  

(а) елементи податку,  

(б) принципи його встановлення, 

(в) відповідальність за порушення норм податкового закону,  

(г) заходи забезпечення виконання податкового обов‟язку і стягнення 

податкового боргу та ін. При цьому ставка податку є неодмінним елементом, 

який обов‟язково має бути присутнім при характеристиці будь-якого 

податкового платежу. 

 

1.2. Ставка як елемент податків і зборів 

 

Прискіпливо вивчивши численні позиції вчених щодо порушеної 
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  [94] Кучеров И. И.  Теория налогов и сборов: моногр. Москва, 2009.  С. 237 
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проблеми, бачимо, що вони є одностайними в тому, що такий елемент 

податку, як його ставка, обов‟язково притаманний будь-якому податку чи 

збору. Відповідно до ст. 25 Податкового кодексу України ставкою податку 

визнається розмір податкових нарахувань на (від) одиницю (одиниці) виміру 

бази оподаткування. Серед науковців висловлюються різні думки стосовно 

визначення поняття «ставка податку». Приміром, Д. В. Винницький визначає 

такою ставкою вважає розмір податку на одиницю його виміру [44, с. 242] 
1
. 

І. І. Кучеров формулює ставку податку як закріплену в законодавстві міру, за 

допомогою якої встановлюється сумарне значення обов‟язку платника із 

сплати податку [94, с. 335] 
2
. Дещо по-іншому до тлумачення ставки 

підходить Е. В. Порохов, який пише про податкову ставку як про поставлену 

в залежність від загальної кількісної міри податкової бази норму податкового 

вилучення й належних державі грошових коштів суб‟єкта оподаткування, що 

виражається в абсолютній сумі або у відсотках до відповідної величини 

податкової бази [128, с. 111]
3
.  

Різниться від наведених підхід В. Ю. Хомутинника, який податкову 

ставку вважає визначеною податково-правовими нормами міру податкового 

обов‟язку платника зі сплати податку або збору податкового характеру [192, 

с. 120]
4
. Як бачимо, вчені близькі у висловлюваннях щодо характеристики 

ставки податків як певної «міри», і ми з цим погоджуємося. Однак навряд чи 

термін «міра», який тлумачиться як одиниця вимірювання, певна величина, 

що є одиницею вимірювання [21]
5
, може бути застосований до податкового 

обов‟язку.  

Без податкової ставки, як слушно підкреслює М. П. Кучерявенко, 

                                                           
1
 [44] Винницкий Д. В. Российское налоговое право: проблемы теории и практики: 
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 [94] Кучеров И.И.  Теория налогов и сборов: монограф. Москва, 2009. С. 335. 
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 [128] Порохов Е. В. Теория налоговых обязательств: учеб. пособие. Алматы: Жети 

Жаргы, 2001. С. 111. 
4
  [192] Хомутинник В.Ю. Загальні засади встановлення податків і зборів: дис. … 

канд. юрид. наук. Харків, 2015. С. 120. 

5 [21] Академічний тлумачний словник української мови. URL: 

http://sum.in.ua/p/5/480/2. 
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неможливо уявити ні конкретного податку, ні рівня податкового тиску. 

Особливістю цього елемента є його мобільність, рухливість, оскільки є 

можливість за його допомогою достатньо оперативно реагувати на зміни чи 

стимулювати їх. Причому це можна робити без змін механізму податку [96, с. 

254, 255]
1
. Дійсно, вагомість ставки серед елементів податку складно 

переоцінити. Як справедливо зауважують науковці, ставка податку  виступає 

елементом, за допомогою якого держава пристосовує дохідність податку до 

власних потреб у грошових коштах і водночас визначає застосування інших 

його груп [27, с. 90, 91] 
2
. В. Ю. Хомутинник логічно вказує на певну 

подвійність змісту податкової ставки. З одного боку, вона «безпосередньо 

визначає частку майна платника, яку останній, виходячи із об‟єкта 

оподаткування, що він має, та виконуючи свій податковий обов‟язок, 

повинен передати на користь держави». Тут до вже встановленого і 

введеного в дію податку або збору ставка податку виконує першочергову 

роль у конкретизації податкового обов‟язку зі сплати до бюджету 

обов‟язкового податкового платежу. З другого боку, вона детермінує рівень 

податкового тиску в цілому й виступає своєрідною мірою втручання держави 

у сферу майнових інтересів платників податків. Цей аспект функціонального 

впливу податкової ставки безпосередньо виявляється при встановленні 

податку або збору. Саме його має в першу чергу брати до уваги 

законодавець, закріплюючи податкову ставку у правовому механізмі кожного 

обов‟язкового податкового платежу [192, с. 118]
3
. Тож неправильне, 

недоцільне застосування цього елемента впливає на розподіл частини 

внутрішнього валового продукту, що здійснюється через публічні фонди 

коштів. У підсумку до бюджетів різних рівнів можуть надійти менші суми, а 

через надвеликий податковий тягар у платника може виникнути податковий 
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борг.  

Водночас І. І. Бабін доводить, що податкова ставка взаємопов‟язана з 

іншими елементами податку, які визначають порядок її застосування, а вона 

сама виступає мірилом частини внутрішнього валового продукту, що 

перерозподіляється через бюджет, за допомогою якого держава встановлює 

рівень податкового тиску (навантаження) й податкові межі, що показують, 

яка частина виробленого суспільством продукту перерозподіляється в такий 

спосіб. Питання оцінки тягаря податкового навантаження, окреслення меж 

втручання держави в перерозподіл внутрішнього валового продукту та його 

розмірів, у яких саме публічний суб‟єкт має право вимагати частину 

власності приватного суб‟єкта на свою користь, як зазначає дослідник, у 

фінансовій і фінансово-правовій науках уже більше сотні років залишається 

дискусійними [27, с. 90, 91] 
1
. З огляду на викладене, правова природа ставки 

як елемента податку вимагає ґрунтовного наукового вивчення. При 

визначенні правової природи ставки податку виникають запитання: яка 

ставка буде вважатися законно встановленою і який розмір такої ставки має 

бути визначений. У межах цього підрозділу ми зупинимося на докладній 

відповіді на перше питання.  

Характерним є те, що над питанням щодо законного встановлення 

податків а, значить, і їх ставок, останнім часом науковці замислюються все 

частіше. Т. Джобс, розкриваючи принцип законності пише: «Законодавчо 

передбачені склади зобов‟язань повинні бути встановлені таким чином, аби 

ті, кого вони стосуються могли зрозуміти правову ситуацію, орієнтуватися на 

свою поведінку. Податкові зобов‟язання мають бути так визначені, щоб 

платник міг заздалегідь передбачити ту суму податку, яку має сплатити» [59, 

с. 123] 
2
. На перший погляд, здається, що податкова ставка вважатиметься 

                                                           
1
[27]  Бабін І. І. Юридична конструкція податку: дис. … канд.юрид. наук. Чернівці, 

2007. С. 90, 91. 
2
  [59] Джобс Т. Конституционные принципы законности и определенности 

правовых норм налогового и уголовного права. Налоговое право в Решениях 

Конституционного Суда Российской Федерации 2004 года. Москва, 2006. С. 123.  
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законно встановленою при законно закріпленому податку. Відповідно, 

потрібно з‟ясувати аспекти, з якими пов‟язано законне визначення податків. 

Законність установлення податків вбачається у формі, у процесі прийняття й 

у порядку вступу рішень про включення до складу національної податкової 

системи нового податку, підкреслює М. Ю. Березін [30, с. 40]
1
. Однак з 

огляду на специфіку ставки як елемента податків, а також розмежування 

останніх на загальнодержавні і місцеві, законність встановлення ставки 

податків має свої особливості. Нам імпонує міркування М. І. Вишемирського, 

який наголошує, що встановлення і введення в дію загальнодержавних 

податків і зборів здійснюється Верховною Радою України шляхом прийняття 

Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України» і, як 

правило, в нормативно-правовому акті (у відповідному законі) одночасно 

позначається й про встановлення податкового платежу і введення його в дію. 

Що ж стосується місцевих податків і зборів, тут повноваження з їх 

установлення та введення в дію належать різним органам публічної влади: 

встановлюються вони парламентом, а вводяться в дію місцевими радами. Ці 

процеси відбуваються в різних нормотворчих формах: установлення – 

шляхом прийняття закону, введення в дію – шляхом прийняття рішення 

місцевою радою, а висвітлюються в різних джерелах. Підзаконні рішення 

місцевих рад про введення податку видаються лише на підставі раніше 

виданого закону про встановлення податку [46, с. 82]
2
. 

Деякі правники, порушуючи проблему законності встановлення 

податку, звертають увагу на співвідношення таких принципів як закріплення 

податків законом і законність їх установлення, а дехто з учених їх 

ототожнює. Наприклад, Ф. Верт стверджує, що «оподаткування є 

допустимим лише тоді, коли воно ґрунтується на законі, оскільки воно 

                                                           
1
 [30] Березин М. Ю. Процесс решения налоговых споров в Конституционном Суде 

РФ. Налоговое право в решениях Конституционного Суда Российской Федерации 2003 

года. Под ред. С.Г. Пепеляева. Москва: Статус-Кво 97, 2004. С. 40. 
2
  [46] Вишемирський М. І. Податкові пільги за податким законодавством України: 

дис. … канд. юрид. наук. Ірпінь, 2015. С. 82. 
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стосується основних прав окремої особи» [43, с. 63].
1
 Н. К. Шаптала зазначає, 

що ч. 2 ст. 92 Конституції України закладає принципове значення виключно 

законного (навіть не законодавчого) регулювання відносин оподаткування. У 

такому випадку робиться відповідний наголос на сфері застосування актів 

вищої юридичної сили [197, с. 147] 
2
. Як вбачається, наведена теза мстить у 

собі певні протиріччя. У ст. 92 Основного Закону йдеться саме про 

встановлення податків законом, а не про законне їх регулювання. Останнє є 

більш ширшим за змістом і передбачає не лише акцент на застосуванні такої 

форми джерел податкового права, як закон, і, відповідно, заснування актів 

вищої юридичної сили, а й указує на необхідність дотримання  принципу 

законності.  

З нашої точки зору, сутність законності визначається низкою 

відповідних чинників. З одного боку, характером податкового законодавства, 

де важливого значення набуває такий аспект, як відбиття у ньому 

об‟єктивних тенденцій розвитку відносин стосовно оподаткування, а також  

конституційних принципів, на яких ґрунтуються податкові правовідносини. 

Поза сумнівом, що розроблення і прийняття нормативно-правових актів з 

питань оподаткування мають здійснюватися з дотриманням відповідної 

процедури й відбуватись у межах повноважень органів держави й органів 

місцевого самоврядування.  

З другого боку, необхідно у змісті принципу законності виокремлювати 

певний правореалізаційний аспект. Тут ідеться про створення й забезпечення 

організаційно-правових умов з метою належної реалізації відповідних 

повноважень державними органами і органами місцевого самоврядування, 

про недопущення порушення закону з огляду на політичну чи економічну 

                                                           
1
  [43] Верт Ф. Рассмотрение Федеральным конституционным судом Германии 

обращений по налоговым вопросам. Налоговое право в решениях Конституционного Суда 

Российской Федерации 2006 года. Под ред. С. Г. Пепеляева. Москва: Волтерс Клувер, 

2007. С. 63. 
2
 [197] Шаптала Н. К. Співвідношення принципів рівності та соціальної 

справедливості в податково-правовому регулюванні : дис ... канд. юрид. наук. Ірпінь, 

2012. С. 147. 
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доцільність. Вважаємо наведений аспект є вкрай важливим. Водночас, як 

свідчить практика правового регулювання податкових відносин, зазначений 

аспект останніми роками явно порушується. Наразі спостерігається 

негативна тенденція нехтування положеннями, закріпленими у ст. 4 

Податкового кодексу України. Передусім це порушення принципу 

стабільності при прийнятті змін як в цілому до Податкового кодексу України, 

так і до рішень органів місцевого самоврядування.  

Потрібно констатувати, що податки, як і відповідно їх ставки, мають 

установлюватися як виключно законом, так і передбачати законність цього 

процесу. У свою чергу, зауваження «виключно законом» повинно розумітися 

як встановлення податкової ставки:  

(а) законом як формою об‟єктивізації податково-правових норм і  

(б) певним суб‟єктом – Верховною Радою України.  

Що ж стосується законності визначення податків, то її змістом 

охоплюється закріплення податкових платежів:  

(а) виключно законом і на його підставі відповідними нормативно-

правовими актами,  

(б) певним суб‟єктом (представницьким органом),  

(в) з дотриманням певної процедури,  

(г) згідно з основними засадами податкового законодавства. 

О. Е. Лукашева нагадує, що встановлення податків і зборів на підставі 

закону визначено в ч.2 ст. 92 Конституції України, що знайшло своє відбиття 

й закріплення в низці родових норм Податкового кодексу України, зокрема, у 

ст. 4 «Основні засади податкового законодавства України». Зі справедливого 

погляду вченої, така редакція назви статті не збігається з її змістом, оскільки 

значна кількість принципів, які розкриті та деталізовані в ній, безпосередньо 

не стосується податкового законодавства. З урахуванням цього дослідниця 

пропонує змінити назву цієї статті  на «Принципи організації регулювання 

податкових відносин». Вона запевняє, що через принципи, які будуть 

міститися в ній, з‟явиться можливість сформулювати не лише підходи до 
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побудови податкового законодавства, а й вимоги до податків чи зборів [101, 

с. 128] 
1
. Ми цілком підтримуємо цю позицію. Дійсно, положення, закріплені 

у ст. 4 Податкового кодексу України, стосуються не лише податкового 

законодавства, а й правової природи податків і зборів. Отже, рекомендація 

щодо зміни назви розглядуваної статті є цілком об‟єктивною, своєчасною і 

доречною.  

Звернемо увагу на те, що О. Е. Лукашева, здійснюючи системний 

аналіз ч. 2 ст. 92 і ч. 1 ст. 67 Конституції України, констатує, що 

конституційно-правове регулювання сфери оподаткування з огляду на 

принцип установлення податків і зборів виключно законом характеризується 

органічним поєднанням певних елементів, а саме: (а) податки та збори 

належить встановлювати виключно законом як джерелом права; (б) 

виключно в законі повинні закріплюватися всі елементи правового механізму 

податку; (в) установлення законом податків і зборів має відбуватися з 

урахуванням економічної обґрунтованості, співрозмірності й визначеності. 

При цьому дослідниця далі резонно підкреслює, що зміст конституційного 

принципу встановлення податків та зборів виключно законами не може бути 

звужено лише до формалізованої законодавчої процедури прийняття тих чи 

інших нормативно-правових актів з питань оподаткування, оскільки 

визначеність і чіткість податкового закону відразу набуває принципового 

значення. У першу чергу цей закон повинен бути зрозумілим саме для 

зобов‟язаної сторони податкових правовідносин – платників податків, 

оскільки в багатьох випадках такий суб‟єкт не володіє спеціальними 

знаннями, що потребує захисту саме його прав та інтересів. У той же час 

принцип законності в розрізі прозорості і зрозумілості самого тексту закону 

чинить значний вплив і на владну сторону податкових правовідносин – на 

контролюючий орган [101, с. 129 ]
2
.  

                                                           
1
 [101] Лукашева О. Е. Конституційно-правові засади публічної фінансової 

діяльності в Україні: дис. канд. юрид. наук. Харків, 2016. С. 128. 
2
 [101] Лукашева О. Е. Конституційно-правові засади публічної фінансової 

діяльності в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2016. С. 129.  
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Щодо закріплення податків саме законом наведемо також тезу вчених з 

Німеччини – О. Олтерло і Т. Джобса. Вони влучно наголошують, що 

значення такої практики полягає у тому, щоб парламент не знімав із себе 

відповідальності законодавчого органу. Він не повинен мати можливість 

передавати частину своїх повноважень іншим органам (виконавчим) влади, 

не встановлюючи меж таких повноважень, щоб було очевидно, що саме 

вважається допустимим стосовно громадян [118, с. 84] 
1
. Цілком очевидно, 

що зауваження цих науковців мають сенс. Так, податки повинні обов‟язково 

встановлюватись у законі, як і ставки податку. І тут треба вимагати, щоб 

поняття «встановлення законом» розглядалося в органічній єдності з іншими 

ознаками, як-от: встановлення відповідним суб‟єктом, за відповідною 

процедурою, чітко і зрозуміло. 

У процесі розгляду проблеми про процедуру законодавчого 

закріплення податків та їх ставок цілком логічно об‟єктивуються декілька 

питань. Зокрема, закони можуть бути прийняті і шляхом проведення 

референдуму. Як пише О. О. Дмитрик, закон приймається вищим 

представницьким органом або на референдумі шляхом прямого 

волевиявлення народу. Але для фінансового закону характерним є те, що він 

приймається виключно парламентом, тоді як використання прямої 

демократії, яким є референдум, для вирішення питань у сфері публічних 

фінансів, як правило, не дозволяється [62, с. 126]
2
. Водночас, зважаючи на 

зміст ст. 74 Конституції України, референдум не допускається щодо 

законопроектів з питань податків [84]
3
. Це означає, що податки в державі, а 

значить, і податкові ставки, мають бути встановлені виключно Верховною 

Радою України. Така заборона має цілком логічне й об‟єктивне пояснення 

                                                           
1
 [118] Остерло Л., Джобс Т. Конституционные принципы налогов и сборов в ФРГ. 

Налоговое право в решениях Конституционного Суда Российской Федерации 2003 года. 

Под ред. С. Г.Пепеляева. Москва: Статус-Кво 97, 2004. С. 84. 
2
 [62] Дмитрик О. О. Джерела фінансового права: проблеми та перспективи 

розвитку: моногр. Харків: Віровець А.П. Апостроф, 2010. С. 126. 
3
 [84] Конституція України. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran4537#n4537. 
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перш за все, тому, що громадянин, яким би компетентним він не був, не може 

досконало опанувати складний механізм публічних фінансів, а принципи 

єдності бюджетної каси й заборони на спеціалізацію податку (відповідно до 

якого податки не повинні призначатися для конкретних державних витрат) не 

дозволяють йому належними чином оцінити суспільну корисність введення 

того чи іншого податку. Унаслідок цього з порушенням питання про 

оподаткування для розгляду його на референдумі, необхідного рішення може 

бути не прийнято, що позбавить державну владу фінансових ресурсів і 

призведе до її паралічу [78] 
1
. 

Системний аналіз Податкового кодексу України вказав на наявність 

певного дискусійного аспекту у змісті принципу встановлення податків 

законом. Особливого значення цей аспект набуває при визначенні ставок за 

різними видами податків. У цьому контексті логічно зауважує 

В. Ю. Хомутинник, установлення загальнодержавних і місцевих податків та 

зборів – це різні за змістом процедури. Місцеві податки та збори спочатку 

повинні бути передбачені у відповідному їх переліку, а вже потім закріплені 

рішенням місцевої ради. У той же час конституційний припис вимагає 

встановлення податку чи збору виключно законом, а компетенція на 

прийняття останнього належить виключно Верховній Раді України [192, с. 

28] 
2
. Розмірковуючи далі із цього приводу, Ю. В. Хомутнник приєднується 

до міркування М. Ю. Березіна, який, зокрема, зазначає, що поняття 

«встановлення» податку означає прийняття федерального закону про 

податок, яким він установлюється в переліку податків відповідного рівня 

податкової системи з одночасним обов‟язковим викладенням у цьому 

нормативному акті економіко-правового змісту всіх суттєвих (імперативних) 

елементів установлюваного податку. Учений наголошує, що встановлення 

податку (незалежно – федерального, регіонального чи місцевого) має місце 

                                                           
1
   [78] Козырин А. Н. Публичные финансы: взаимодействие государства и 

общества. Москва: Статут, 2002. 37 с. 
2
  [192] Хомутинник В. Ю. Загальні засади встановлення податків і зборів: дис. … 

канд. юрид. наук.: спец. 12.00.07. Харків, 2015. С. 28. 
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шляхом прийняття федерального закону й полягає не тільки в наведенні 

найменування цього податку в переліку податків, якими охоплюється 

податкова система держави, а й у закріпленні й детальному розкритті його 

структурної моделі з чітким формулюванням кожного суттєвого 

(імперативного) елемента. У процесі встановлення податків відбувається їх 

розмежування за рівнями податкової системи із закріпленням за кожним 

рівнем влади певних обсягів компетенції у побудові та конкретизації 

параметрів податкових моделей. Показово, що далі М. Ю. Березін правильно 

резюмує, що при введенні податку уточнюється й конкретизується зміст 

доволі вузької кількості елементів податку, сформованих на федеральному 

рівні в такий спосіб, щоб урахувати ступінь необхідної свободи та межі 

суб‟єктивного розсуду територіальних органів влади щодо зміни параметрів 

цих елементів відповідно до коливань потреб у фінансових ресурсах і у 

розвитку соціально-економічних відносин [31, с. 59; 192, с. 30]. 
1
 Як 

справедливо стверджує В.І. Скоробогач, місцеві органи влади у сфері 

справляння місцевих податкових платежів можуть: (а) обрати відповідний 

місцевий податок або збір зі встановленого на загальнодержавному рівні 

переліку; (б) оформити таке веління у форму власного нормативно-правового 

акта; (в) за наявності повноважень деталізувати окремі правові елементи 

конкретного місцевого податкового платежу, в тому числі, його податкову 

ставку [169, с. 34] 
2
.  

З нашої точки зору, наведені погляди науковців мають бути підтримані. 

Так, ставка  становить собою обов‟язковий елемент податку, встановлення 

якого має відбуватися відповідним законом. Це означає, що останнім повинні 

бути визначені всі елементи платежу, про які йдеться у ст. 7 Податкового 

кодексу України, в тому числі й ставка податку. З урахуванням принципу 

                                                           
1
  [31; 192] Хомутинник В. Ю. Загальні засади встановлення податків і зборів: дис. 

… канд. юрид. наук. Харків, 2015. С. 30. Березин М. Ю. Региональные и местные налоги: 

правовые проблемы и экономические ориентиры. Москва: Волтерс Клувер, 2006. С. 59. 
2
  [ 169] Скоробогач В.І. Правове регулювання місцевих податків і збрів: дис. … 

канд. юрид. наук. Харків, 2015. С. 34. 
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визначеності названі елементи мають бути окреслені відповідним чином. 

Водночас установлення загальнодержавних податків і встановлення місцевих 

податків – це різні за суб‟єктним складом, змістом та обсягом процедури, 

однак такі, що обов‟язково слід узгоджувати. Такий висновок базується на 

положеннях пунктів 12.1 – 12.3 ст. 12 Податкового кодексу України. 

У розглядуваному контексті наведемо думку французького науковця 

Ф. Лоїка, який доволі виважено підійшов до вивчення принципу законного 

встановлення податків. Проаналізувавши французьке законодавство, вчений 

наголосив, що зміст цього принципу визначається ст. 14 Декларації прав 

людини і громадянина (1789 р.) і ст. 34 Конституції Франції (1958 р.), яким й 

обумовлюється наявність досить широких повноважень у податковій сфері 

законодавчого органу. Із цього він робить декілька висновків. У першу чергу 

компетенція Парламенту в податковій сфері є загальною, вона стосується не 

лише збирання податків на користь держави, а й усіх інших видів податків, 

зокрема місцевих податків і зборів [12] 
1
. Таке зауваження є цілком 

прийнятним і щодо встановлення податків в Україні. Компетенцію Верховної 

Ради України в податковій сфері можна охарактеризувати загальною. Саме 

парламентом визначаються в тому числі й податкові ставки як за 

загальнодержавними, так і за місцевими податками. 

Ф. Лоїк, досліджуючи принцип законності оподаткування далі 

підкреслює, що вираження законності може бути подвійним. У широкому 

розумінні, воно означає те, чого дотримуються в правовій площині і що 

відповідає правовій нормі. Вочевидь, акт (рішення) про стягнення податку 

                                                           
1
 [12; 58; 85] Philip Loïc Les fondements constitutionnels des finances publiques. 

Economica. 1995. 112 p. (Показово, що у ст. 14 Декларації прав людини і громадянина 1789 

р. всі громадяни мають право встановлювати самі або через своїх представників 

необхідність державного оподаткування, добровільно погоджуватися на його стягнення, 

стежити за його витрачанням і визначати його частковий розмір, підставу, порядок і 

тривалість справляння. Ці положення знайшли відображення й у ст. 34 сучасної 

Конституції Франції. (Див.: Декларация прав человека и гражданина 1789 года. URL: 

http://1789-fr.ru/declaration.html; Конституція Франції. 

URL:http://megabook.ru/article/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D

1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1

%86%D0%B8%D0%B8%201958. 

http://1789-fr.ru/declaration.html
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(на місцевому рівні) повинно бути законним, таким же, яким має бути будь-

який документ (акт), виданий органом адміністративної влади. У вузькому 

значенні вираження законності – це ті зобов‟язання, що підпадають під 

норму закону й лежать у площині компетенції законодавця. Отже, принцип 

законності в означеному аспекті передбачає, що рішення про оподаткування 

(обкладення податком), введення якогось нового податку й визначення суті 

його правового режиму випливає із закону, а тому належить до сфери 

компетенції законодавчого органу [12] 
1
. З урахуванням таких висновків 

ученого, розмірковуючи про законність встановлення податкової ставки, 

констатуємо, що остання вважатиметься законно встановленою за чіткої 

реалізації повноважень органів держави щодо цього.  

І тут треба акцентувати увагу на двох різних рівнях. Перший – це 

повноваження Верховної Ради України, другий – повноваження органів 

місцевого самоврядування. Такий висновок ґрунтується на законодавчих 

положеннях. Що ж стосується ставки податку, то відповідно до статей 7 і 12 

Податкового кодексу України, правом на її закріплення залежно від виду 

податку і збору (загальнодержавний чи місцевий) наділено парламент і 

відповідні місцеві ради України. Розглядувані повноваження місцевих 

органів влади В. І. Скоробогач визначає як « їх вільний розсуд». За його 

словами останній має місце фактично у вузько визначених Верховною Радою 

України межах, які при нормативному регулюванні податкових механізмів 

місцевих податків та зборів передбачаються лише для деталізації органами 

місцевого самоврядування окремих елементів місцевих податкових платежів, 

зокрема, застосовуваних податкових ставок [169, с. 41]
 2
. 

Так, відповідно до  ст. 12 Податкового кодексу України Верховна Рада 

України наділена повноваженнями щодо встановлення й визначення:  

(а) переліку загальнодержавних податків і зборів;  

                                                           
1
  [12] Philip Loïc Les fondements constitutionnels des finances publiques. Economica. 

1995. 112 p. 
2
  [169] Скоробогач В. І. Правове регулювання місцевих податків і збрів: дис … 

канд. юрид. наук. Харків, 2015. С. 41. 
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(б) переліку місцевих податків та зборів, установлення яких належить 

до компетенції сільських, селищних, міських рад та рад об‟єднаних 

територіальних громад, створених згідно з законом та перспективним планом 

формування територій громад;  

(в) положення щодо елементів податків, по які йдеться у пунктах 7.1 і 

7.2  ст. 7 цього Кодексу.  

Отже, саме парламентом встановлюються всі податки, включені до 

податкової системи, визначаються їх елементи, зокрема, встановлюються 

ставки стосовно всіх податків і зборів, включених до цієї системи. 

Що стосується місцевих органів, то їх компетенція у розглядуваній 

сфері видиться доволі протирічною. По-перше, за п. 12.3 ст. 12 Податкового 

кодексу України сільські, селищні, міські ради й ради об‟єднаних 

територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним 

планом формування територій громад, наділено повноваженнями приймати 

рішення про встановлення місцевих податків і зборів. По-друге, таке 

встановлення місцевих податків та зборів має відповідати певним вимогам, 

які можна представити двома групами як вимоги щодо змісту рішень і 

вимоги щодо процедури прийняття рішень.  

Вимогами, які висуваються до змісту рішень місцевих органів є:  

(а) відповідність положенням Податкового кодексу України (пп. 12.3.1 

п. 12.3 ст. 12 Податкового кодексу України );  

(б) обов‟язкове визначення всіх елементів, закріплених у ст. 7 цього 

Кодексу, як-то: платник, об‟єкт, ставка, податковий період, строк і порядок 

сплати (п. 8.3 ст. 8, пп. 12.3.1. ст. 12 Податкового кодексу України). 

Вимоги щодо процедури прийняття рішень місцевими органами є 

такими:  

а) прийняття рішення до 1 липня року, що передує бюджетному 

періоду, в якому планується застосування встановлених місцевих податків 

(підпункти 12.3.1 і 12.3.4 ст. 12 Податкового кодексу України);  
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б) офіційне оприлюднення рішення відповідним органом місцевого 

самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому 

планується застосування встановлених місцевих податків і зборів або змін до 

них (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень 

застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за 

плановим періодом (пп. 12.3.4 ст. 12 Податкового кодексу України);  

(в) направлення не пізніше 1 липня року, що передує бюджетному 

періоду, в якому планується застосовування встановлених місцевих податків 

і зборів або змін до них, копії прийнятого рішення про встановлення 

місцевих податків чи зборів і про внесення змін до них у десятиденний строк 

з дня його прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на 

обліку платники відповідних місцевих податків і зборів.  

Таким чином, цю процедуру можна представити певним алгоритмом:  

(1) прийняття до 1 липня,  

(2) оприлюднення до 15 липня,  

(3) направлення  до 1 липня року, що передує бюджетному періоду, в 

якому планується застосування встановлених місцевих податків та зборів і 

змін до них, копії прийнятого рішення про встановлення місцевих податків 

чи зборів або про внесення змін до них у десятиденний строк з дня його 

прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку 

платники відповідних місцевих податків і зборів. 

Водночас, у Податковому кодексі України містяться положення, які 

дозволяють, так би мовити, зламати алгоритм, запроваджений у цьому ж 

кодифікованому нормативно-правовому акті. І тут можна послатися на 

нижченаведене. Так, у пп. 12.3.5 ст. 12 Податкового кодексу України 

встановлено: «У разі якщо сільська, селищна, міська рада або рада 

об‟єднаних територіальних громад, що створена згідно із законом та 

перспективним планом формування територій громад, не прийняла рішення 

про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов‟язковими 

згідно з нормами цього Кодексу, такі податки до прийняття рішення 
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справляються виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням їх 

мінімальних ставок, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, 

які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому 

планується застосування плати за землю». Окрім того,  у 12.4 ст. 12 Кодексу 

закріплено: «До повноважень сільських, селищних, міських рад та рад 

об‟єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та 

перспективним планом формування територій громад, щодо податків та 

зборів належать: …. до початку наступного бюджетного періоду прийняття 

рішення про встановлення місцевих податків та зборів, зміну розміру їх 

ставок, об'єкта оподаткування, порядку справляння чи надання податкових 

пільг, яке тягне за собою зміну податкових зобов'язань платників податків та 

яке набирає чинності з початку бюджетного періоду» [126] 
1
. Як бачимо, 

наведені нами останні норми фактично скасовують вимогу про прийняття 

рішень органами місцевого самоврядування до 1 липня року, що передує 

бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлених 

місцевих податків. 

Показовим є те, що на існування зазначеної проблеми (у певному 

темпоральному вимірі) звернув увагу Вищий адміністративний  суд України 

(далі – ВАС України) в постанові від 30 серпня 2016 р. у справі К/800/8077/16 

[129] 
2
. Розглянемо цю постанову, в якій ВАС України цілком логічно 

констатував, що особливістю місцевих податків є те, що за законом вони не 

можуть бути встановлені безпосередньо рішенням Верховної Ради України. 

Адже парламент України може встановлювати тільки перелік дозволених до 

визначення місцевими радами місцевих податків і граничних їх параметрів, а 

встановлення місцевих податків, з дотриманням названих Верховною Радою 

критеріїв – це вже компетенція відповідних місцевих рад. Установлення 

місцевих податків виключно відповідними рішеннями місцевих рад 

                                                           

1  [126] Податковий кодекс України від 2 груд. 2010 р. № 2755-VI. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 
2
 [129] Постанова Вищого адміністративного суду України від 30 серп. 2016 року у 

справі К/800/8077/16. URL: http://protokol.com.ua/ua/podatok_na_transport/ 
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закріплено також у п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону «Про місцеве самоврядування в 

Україні» й у ст. 143 Конституції України [84; 145]
1
. Як бачимо, Верховна 

Рада не вправі безпосередньо своїм рішенням запроваджувати місцеві 

податки на відповідних територіях. 

Вищий адміністративний суд України наголосив, що згідно з 

пп. 12.3.4 п.12.3 ст. 12 Податкового кодексу України рішення про 

встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється 

відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що 

передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлених 

місцевих податків та зборів або змін до них, тобто у плановому періоді. В 

іншому разі норми таких рішень застосовуються не раніше початку 

бюджетного періоду, що настає за плановим. Отже, місцеві ради 

за Податковим кодексом України мають обов'язково закріпити (своїм 

відповідним рішенням) транспортний податок і вирішити на власний розсуд, 

чи запроваджувати податок ( і в яких розмірах) на майно, відмінне від 

земельної ділянки. Таке рішення має бути оприлюднено до 15 липня року, що 

передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлених 

місцевих податків і зборів або змін до них, тобто, у плановому періоді. В 

іншому випадку норми таких рішень застосовуються не раніше початку 

бюджетного періоду, що настає за плановим [129] 
2
.  

Спираючись на положення ст. 3 Бюджетного кодексу України і 

зазначивши, що  2015 – це плановий період, а 2016 рік – уже бюджетний 

період. ВАС України констатував, що нові податки практично не можуть 

бути визнані обов'язковими до сплати, принаймні, в 2015 р., оскільки місцеві 

ради не приймали і не могли прийняти й офіційно оприлюднити до 15 липня 

2014 р. рішення про встановлення таких податків і зборів. 

                                                           

1 [84; 145] Конституція України. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran4537#n4537; 

Про місцеве самоврядування в Україні: : Закон України від 21 травн. 1997 р. № 280/97-ВР 

URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80. 
2
  [129] Постанова Вищого адміністративного суду України від 30 серп. 2016 року у 

справі К/800/8077/16. URL: http://protokol.com.ua/ua/podatok_na_transport/ 

http://protokol.com.ua/ua/pro_mistseve_samovryaduvannya_v_ukraini_stattya_26/
http://protokol.com.ua/ua/pro_mistseve_samovryaduvannya_v_ukraini_stattya_26/
http://protokol.com.ua/ua/konstitutsiya_ukraini_stattya_143/
http://protokol.com.ua/ua/podatkoviy_kodeks_ukraini/
http://protokol.com.ua/ua/podatkoviy_kodeks_ukraini_stattya_123/
http://protokol.com.ua/ua/podatkoviy_kodeks_ukraini/
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran4537#n4537
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У той же час у пп 12.3.5 п.12.3 ст. 12 Податкового кодексу 

України  встановлено: якщо сільська, селищна або міська рада не прийняла 

рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів та 

акцизного податку в частині реалізації суб'єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизними товарами, що є обов'язковими згідно з нормами 

цього Кодексу, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з 

норм цього Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю 

справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що 

передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за 

землю. З огляду на значний обсяг законодавчої бази, що регулює питання 

визначення розміру й порядку адміністрування і сплати транспортного 

податку, а також на суперечність, непослідовність і неузгодженість 

зазначених вище норм нормативно-правових актів колегія суддів дійшла 

висновку про наявність неоднозначного (множинного) трактування прав та 

обов'язків платників податків у спірному випадку. 

Основними засадами податкового законодавства виступають 

принципи, в яких визначено зміст і спрямованість правового регулювання 

податкових правовідносин. Принципи, проголошені у ст. 4 Податкового 

кодексу України, повинні застосовуватися на стадіях установлення податків 

та їх основних елементів, внесення змін до окремих елементів податку, так і 

застосування норм, якими закріплено обов'язок сплати останнього. Серед 

принципів, проголошених у вказаній статті, є, зокрема, презумпція 

правомірності рішень платника податку, якщо норми закону чи іншого 

нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми 

різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають 

неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків 

або контролюючих органів, унаслідок чого існує можливість прийняти 

рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу 

(пп. 4.1.4 п.4.1 ст. 4 ). Але відповідно до п. 56.21 ст. 56 Податкового кодексу 

України рішення приймається на користь платника податків. 

http://protokol.com.ua/ua/podatkoviy_kodeks_ukraini/
http://protokol.com.ua/ua/podatkoviy_kodeks_ukraini_stattya_123/
http://protokol.com.ua/ua/podatkoviy_kodeks_ukraini_stattya_12/
http://protokol.com.ua/ua/podatkoviy_kodeks_ukraini_stattya_12/
http://protokol.com.ua/ua/podatkoviy_kodeks_ukraini/
http://protokol.com.ua/ua/podatkoviy_kodeks_ukraini/
http://protokol.com.ua/ua/podatkoviy_kodeks_ukraini_stattya_4/
http://protokol.com.ua/ua/podatkoviy_kodeks_ukraini/
http://protokol.com.ua/ua/podatkoviy_kodeks_ukraini_stattya_41/
http://protokol.com.ua/ua/podatkoviy_kodeks_ukraini/
http://protokol.com.ua/ua/podatkoviy_kodeks_ukraini_stattya_56/
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У свою чергу, принцип стабільності закріплений у пп. 4.1.9 п. 4.1 ст. 4 

Податкового кодексу України, має на меті закріплення незмінних умов 

оподаткування, елементів податків протягом певного часу. Згідно з указаною 

нормою зміни до будь-яких елементів податків і зборів не можуть вноситися 

пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому 

будуть діяти нові правила і податкові ставки. Податки, збори та їх ставки, а 

також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року. З 

урахуванням наведених обставин та особливостей правового регулювання 

колегія суддів дійшла висновку, що застосування контролюючим органом 

положень ст. 267 Податкового кодексу України з метою оподаткування 

транспортним податком не може мати місце у 2015 р [129] 
1
. 

Таким чином, ВАС України послідовно довів, що рішення місцевих 

органів про встановлення місцевих податків, про окреслення їх платників, 

об‟єкта і ставок оподаткування, порядку сплати та інші обов‟язкові елементи 

місцевих податків про їх зміну має відбуватися з урахуванням темпоральної 

вимоги, що міститься у пп. 4.1.9 ст. 4, п. 12.3.3, 12.3.4. ст. 12 Податкового 

кодексу України. Водночас наведена постанова ВАС України не невілювала 

існуючу й донині проблему. З нашого погляду, її вирішення передбачає 

обов‟язкове внесення змін до ст. 12 Податкового кодексу України.  

Наразі проблема недотримання принципу стабільності набуває значних 

розмірів. Цілком очевидно, що вона є досить складною для розв‟язання, 

проте, безумовно, необхідною, оскільки від її вирішення залежать 

доцільність і раціональність правового регулювання відносин у сфері 

оподаткування й публічної діяльності в цілому. За слушним висновком О. О. 

Дмитрик, «незважаючи на об‟єктивну необхідність кожного року приймати 

закон про Державний бюджет, а також, за певних обставин перегляду 

правового механізму податку, що дозволяє краще реагувати на зміни у 

провадженні соціально-економічної та фінансової політики, основи 

                                                           
1
  [129] Постанова Вищого адміністративного  суду України від 30 серп. 2016 р. у 

справі К/800/8077/16. URL:  http://protokol.com.ua/ua/podatok_na_transport/ 
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правового регулювання публічних фінансів мають бути стабільними» [62, с. 

171] 
1
. Таким чином принцип стабільності передбачає, що зміни до будь-яких 

елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців 

до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та 

ставки. Податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть 

змінюватися протягом бюджетного року (підпункт 4.1.9 пункту 4.1 статті 4 

Податкового кодексу України).  

Зважаючи на наведені положення законодавства, можемо констатувати, 

що зміст принципу стабільності податкового законодавства розкривається 

шляхом поєднання двох чинників: по-перше, це заборона внесення змін до 

будь-яких елементів податків і зборів пізніше як за шість місяців до початку 

нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила й податкові 

ставки; по-друге, заборона зміни податків і зборів, їх ставок, а також 

податкових пільг протягом бюджетного року. 

Ми впевнені, що наведений принцип стабільності, суть якого полягає у 

відтермінуванні моменту набрання чинності закону, що вносить зміни до 

елементів податків і зборів, є певною гарантією прав як зобов‟язаної сторони 

податкових правовідносин, так і сторони владної. Ця гарантія може 

розглядатися у двох аспектах: а) з позицій платника – вона надається 

платникові податків державою з метою забезпечення передбачуваності 

податкового законодавства й можливості здійснити податкове  планування; 

б) з позицій держави й територіальних громад як власників публічних коштів 

– це явна затримка моменту набрання чинності закону, яким вносяться зміни 

до елементів податків і зборів, що певною мірою забезпечує належне 

виконання платниками свого податкового обов‟язку, а також сталість 

бюджетів різних рівнів. На переконання Е. О. Лукашевої, принцип 

стабільності має гарантувати платникам податків, що протягом поточного 

бюджетного року їх податковий тягар не буде збільшено, а отже, нові 

                                                           
1
  [62] Дмитрик О. О. Джерела фінансового права: проблеми та перспективи 

розвитку: монограф. Харків: Віровець А. П. Апостроф, 2010. С. 171. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102755.html#701
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податки і збори з них не будуть справлятись. Фактично ж завдяки наведеним 

імперативним нормам система законодавства й податкова система виникають 

і розвиваються в режимі суворої законності, орієнтуючись на загальне благо 

всього суспільства й на реалізацію публічного інтересу, не порушуючи при 

цьому балансу останнього із законними приватними інтересами [101, с. 85] 
1
. 

У підсумку ж реалізація принципу стабільності дозволяє забезпечити 

дотримання іншого принципу – досягнення балансу приватного й публічного 

інтересу. «Публічність фінансової діяльності, – пише О. Е. Лукашева, – не 

повинна нівелювати інтереси приватні, тобто інтереси зобов‟язаних сторін 

фінансових правовідносин. Указані інтереси повинні знаходитися на одному 

правовому рівні, а досягнення їх балансу має бути основною метою 

діяльності інститутів державної влади» [101, с. 23] 
2
. Дійсно, особливого 

значення ця вимога набуває при розробленні і прийнятті нормативно-

правових актів щодо визначення податків та зборів. Таке твердження є 

безапеляційним, ˗ пише О. В. Макух, оскільки Конституція України має 

пряму дію, а принципів, закріплених у ній, необхідно неухильно 

додержуватися. Саме в такий спосіб можна забезпечити  стабільність як всієї 

правової системи, так і фінансової системи зокрема, а також ефективність 

проведення реформ [104, с. 132]
3
. 

Цілком логічно, що Конституційний Суд України у пп 3.1 п. 3 Рішення 

від 29 червня 2010 р. за № 17-рп/2010 зазначив, що одним з елементів 

верховенства права є принцип правової визначеності, в якому стверджується, 

що обмеження основних прав людини і громадянина, а також втілення цих 

обмежень на практиці допустимі лише за умови забезпечення 

передбачуваності застосування правових норм, установлених такими 

                                                           
1
 [ 101]Лукашева О. Е. Конституційно-правові засади публічної фінансової 

діяльності в Україні: дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2016. С. 185; Вишемирський М. І. 

Податкові пільги за податком законодавством України: дис. … канд. юрид. наук. Ірпінь, 

2015. С. 85. 
2
  [101] Лукашева О. Е. Конституційно-правові засади публічної фінансової 

діяльності в Україні :  дис. ... канд. юрид. наук. Харків, 2016. С. 23. 
3
  [104] Макух О. В. Динаміка фінансових правовідносин: методологічний аспект: 

дис. … докт. юрид. наук. Запоріжжя, 2017. С. 132. 
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обмеженнями. Обмеження будь-якого права повинно ґрунтуватися на 

критеріях, які дадуть змогу особі відокремлювати правомірну поведінку від 

протиправної, передбачати юридичні наслідки своєї поведінки [158] 
1
. 

У той же час варто наголосити, що існуюча практика зміни ставок 

податків, а значить і внесення прийняття змін до Податкового кодексу 

України свідчить, що принцип стабільності фактично не реалізується. 

Наведемо такий приклад: 31 липня 2014 р. було прийнято Закон України 

«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 

законодавчих актів України» за № 1621-ІV (далі – Закон № 1621). Як бачимо 

його прийняття відповідає приписам цього Кодексу, тобто це відбулося за 5 

місяців до початку нового бюджетного періоду. Але набрав  чинності цей 

Закон 3 серпня 2014 р., тобто протягом 2014 бюджетного року [136] 
2
. А ось 

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 

деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» № 71 – VIII 

(далі – Закон № 71) прийнято 28 грудня 2014 р., тобто за 3 дні до початку 

нового бюджетного періоду, а набрав він чинності 1 січня 2015 р. [134] 
3
.  

Системний аналіз Закону № 1621 засвідчує, що незважаючи на те, що 

ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин 

визначалися пп. 263.9.1 п. 263.9 ст. 263 Податкового кодексу України,  у абз. 

16 п. 21 п. 1 розділу І Закону № 1621 на період з 3 серпня 2014 р. по 1 січня 

2015 р. були впроваджені інші ставки плати за користування надрами для 

видобування корисних копалин, оскільки розділ ХХ «Перехідні положення» 

Податкового кодексу України доповнювався підрозділом 9
1
 «Особливості 

                                                           
1
 [158] Рішення Конституційного Суду України від 29 червн. 2010 р. № 17-рп/2010 

у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) абзацу восьмого 

пункту 5 частини першої статті 11 Закону України "Про міліцію". URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v017p710-10. 
2
  [136] Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 

законодавчих актів України: Закон України від 31 лип. 2014 р. № 1621-IV. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1621-18/ed20140731/print1476865731938018. 
3
 [134]  Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих 

актів України щодо податкової реформи: Закон України від 28 груд. 2014 р. № 71-VIII. 

URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/71-19/print1476865731938018. 
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справляння плати за користування надрами для видобування корисних 

копалин». При цьому положення пп. 263.9.1 п. 263.9 ст. 263 Податкового 

кодексу України, щодо ставки плати за користування надрами для 

видобування корисних копалин, не змінювались.  

Більше того, зазначеним Законом № 1621 були збільшені податкові 

ставки за користування надрами в частині видобування: 

− нафти з покладів, які повністю або частково залягають на глибині 

до 5000 м, з 39 до 45 відсотків; 

− нафти з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 

м, з 18 до 21 відсотка; 

− конденсату з покладів, які повністю або частково залягають на 

глибині до 5000 м, з 42 до 45 відсотків; 

− конденсату з покладів, які повністю залягають на глибині понад 

5000 м, з 18 до 21 відсотка; 

− газу природного (будь-якого походження) з покладів, які 

повністю або частково залягають на глибині до 5000 м, з 28 до 55 відсотків; 

− газу природного (будь-якого походження) з покладів, які 

повністю залягають на глибині понад 5000 м, з 15 до 28 відсотків. 

Як бачимо, в такий спосіб  Законом № 1621 було змінено розмір ставок 

плати за користування надрами для видобування корисних копалин, чим і 

порушено законодавчу вимогу залишати податкові ставки без зміни протягом 

бюджетного року. 

Комплексний аналіз змісту Закону № 71 переконує нас у тому, що було 

порушено інший аспект принципу стабільності податкового законодавства. 

Ідеться про заборону внесення змін до будь-яких елементів податків і зборів 

пізніше як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому 

будуть діяти нові правила та ставки. Зокрема, цим Законом збільшено ставки 

рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, 

а саме: 
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− нафти з покладів, які повністю або частково залягають на глибині 

до 5000 м, з 39 до 45 відсотків; 

− нафти з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 

м, з 18 до 21 відсотка; 

− конденсату з покладів, які повністю або частково залягають на 

глибині до 5000 м, з 42 до 45 відсотків; 

− конденсату з покладів, які повністю залягають на глибині понад 

5000 м, з 18 до 21 відсотка; 

− газу природного (будь-якого походження) з покладів, які 

повністю або частково залягають на глибині до 5000 м, з 28 до 55 відсотків; 

− газу природного (будь-якого походження) з покладів, які 

повністю залягають на глибині понад 5000 м, з 15 до 28 відсотків. 

Також Законом № 71 визначено нову ставку рентної плати за 

користування надрами для видобування природного газу, під час виконання 

договорів про спільну діяльність. Із закріпленням у п. 252.20 ст. 252 

Податкового кодексу України ставки рентної плати за видобутий під час 

виконання договорів про спільну діяльність природний газ на рівні 70 % від 

вартості товарної продукції гірничого підприємства фактично було 

підвищено ставку рентної плати за такий природний газ як мінімум на 15 % 

(з 55 % – ставка за видобутий природний газ з покладів, які повністю або 

частково залягають на глибині до 5000 м), оскільки до цього учасник 

договору про спільну діяльність, на якого покладено обов'язок нарахування, 

утримання і внесення податків і зборів, виходив зі ставок плати за 

користування надрами для видобування корисних копалин, закріплених у пп. 

263.9.1 п. 263.9 ст. 263 Податкового кодексу України (в редакції, що існувала 

до набрання чинності Законом № 71). 

Досконале вивчення змін, внесених Законами № 1621 і № 71 до 

Податкового кодексу України дає підстави стверджувати, що з їх прийняттям 

цих нормативно-правових актів було явно порушено встановлену в пп. 4.1.9 

п. 4.1 ст. 4 цього кодексу заборону на внесення змін до елементів податків і 
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зборів пізніше як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в 

якому діятимуть нові правила й податкові ставки. Навряд чи такі законодавчі 

зміни останніх можна вважати законними. 

Аби оминути положення пп. 4.1.9 п. 4.1 ст. 4 Податкового кодексу 

України й вільно протягом 2017 р. змінювати ставки за іншими податками, 

(приміром, за податком на землю), 21 грудня 2016 р. було прийнято Закон 

України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

покращення інвестиційного клімату в Україні» за № 1797, у п. 3 розділу II  

якого міститься така норма: «Установити, що у 2017 році в частині плати за 

землю вимоги підпункту 4.1.9 пункту 4.1та пункту 4.5 статті 4, підпункту 

12.3.4 пункту 12.3, підпункту 12.4.3 пункту 12.4 та пункту 12.5 статті 

12 Податкового кодексу України та Закону України "Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності" не поширюються на 

рішення органів місцевого самоврядування, які прийняті на виконання цього 

Закону» [138] 
1
. У результаті за такого підходу дотримання принципів 

податкового законодавства певними суб‟єктами стає необов‟язковим. Так ось 

чи можна такі положення вважати законними? Відповідь на це запитання є 

очевидною. На наше переконання, така практика є неприпустимою. 

Повертаючись до питання про закріплення ставок податків саме 

законом, пропонуємо розглядати його в органічній єдності з іншими 

ознаками: встановлення їх відповідним суб‟єктом, за відповідною 

процедурою, чітко і зрозуміло. Незважаючи на те, що О. Е. Лукашева дещо 

применшує значення законодавчої процедури прийняття тих або інших 

нормативно-правових актів з питань оподаткування [101, с. 128]
2
, ми ж 

підкреслюємо, що вагомість цієї характеристики у розглядуваному контексті 

зменшувати навряд чи доречно. Тут є сенс навести певні положення чинного 

                                                           
1
  [138 ] Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення 

інвестиційного клімату в Україні: Закон України від 21 груд. 2016 р. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1797-19/print1474325560942833 
2
  [101] Лукашева О. Е. Конституційно-правові засади публічної фінансової 

діяльності в Україні: дис. канд. юрид. наук. Харків, 2016. С. 128. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran154#n154
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran160#n160
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran241#n241
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran241#n241
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran248#n248
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran249#n249
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran249#n249
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
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законодавства. Згідно з ч. 1 ст. 27 Бюджетного кодексу України до 

законопроекту, прийняття якого призведе до зміни показників бюджету, 

суб'єкт права законодавчої ініціативи зобов'язаний додати фінансово-

економічне обґрунтування, включаючи відповідні розрахунки. Якщо такі 

зміни показників бюджету передбачають зменшення надходжень до 

останнього та/або збільшення його витрат, до законопроекту подаються 

пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів України про 

скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових його надходжень для 

досягнення збалансованості бюджету [38] 
1
.  

Схожа норма міститься у ч. 3 ст. 91 Закону України «Про Регламент 

Верховної Ради України», в якій указано: у разі внесення законопроекту, 

проекту іншого акта, прийняття якого призведе до зміни показників бюджету 

(надходжень до бюджету та/або його витрат), суб'єкт права законодавчої 

ініціативи зобов'язаний додати фінансово-економічне обґрунтування 

(включаючи відповідні розрахунки) [146] 
2
. Таким чином, у ч. 3 ст. 91 цього 

Закону й у ч. 1 ст. 27 Бюджетного кодексу України встановлюються особливі 

вимоги до законопроектів, які впливають на показники бюджету 

(збільшують/зменшують дохідну/видаткову частину/частини бюджету).  

Цілком очевидно, що вплив на показники бюджету відбувається і 

шляхом зміни податкових ставок. Ми погоджуємося з тим, що розробка і 

прийняття подібних законів за спеціальною процедурою забезпечує 

всестороннє їх вивчення, зокрема, проведення необхідних експертиз, прозоре 

обговорення тощо. Перспектива широкого обговорення проектів фінансових 

законів має велике значення, бо дозволяє ще при створенні такого 

нормативно- правового акта забезпечити збалансування приватних і 

публічних інтересів шляхом максимально можливого врахування пропозицій, 

                                                           
1
  [38] Бюджетний кодекс України від 08 лип. 2010 р. № 2456-VI. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/print1474325560942833 
2
  [146 ] Про Регламент Верховної Ради України: Закон України від 10 лют. 2010 р. 

№ 1861-VI. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1861-17 



59 
 

які були надані як ученими, так і практиками [62, с. ] 
1
. Незважаючи на 

важливість зазначеної вимоги, вона не завжди додержується суб‟єктами 

законодавчої ініціативи. Щодо цього твердження наведемо такі приклади.  

Повторимось, що 31 липня 2014 р. прийнято Закон України за № 1621-

VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 

законодавчих актів України» [136] 
2
. Поряд з іншими, в цьому законодавчому 

акті містилися положення стосовно особливостей справляння плати за 

користування надрами для видобування корисних копалин. Звичайно ж, що 

при представленні проектів указаних законів до парламенту разом з іншими 

необхідними документами мало подаватися їх фінансово-економічне 

обґрунтування. 

Разом із тим, як свідчить офіційний сайт Верховної Ради України, при 

реєстрації проекту Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких інших законодавчих актів України (щодо удосконалення 

окремих положень)» № 4309а від 21 липня 2014 р. (Закон № 1621) 

додавалися такі документи: проект Закону, подання, пояснювальна записка, 

порівняльна таблиця [137] 
3
. Вважаємо, що в розглядуваному випадку 

Кабінет Міністрів України, як суб‟єкт законодавчої ініціативи, порушив 

вимоги ч. 3 ст. 91 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» 

та ч. 1 ст. 27 Бюджетного кодексу України, оскільки не додав до 

вищевказаного проекту Закону фінансово-економічне обґрунтування із 

включенням відповідних розрахунків. Звичайно, можна опонувати нашій 

позиції посиланням на п. 4 Пояснювальної записки розглядуваного 

законопроекту, що має назву «Фінансово-економічне обґрунтування». В 

ньому зазначено, що реалізація зазначеного акта надасть можливості 

                                                           
1
  [62] Дмитрик О. О. Джерела фінансового права: проблеми та перспективи 

розвитку / моногр. Харків: Віровець А.П. Апостроф, 2010. С.  
2
  [136 ] Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 

законодавчих актів України: Закон України від 31 лип. 2014 р. № 1621-VII. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1621-18. 
3
  [137] Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 

законодавчих актів України (щодо удосконалення окремих положень): проект Закону № 

4309 від 21 лип. 2014 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51735. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51735
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отримати додаткові надходження до зведеного бюджету. Однак, з нашого 

погляду, положення, викладені в п. 4 Пояснювальної записки, не можуть 

вважатися фінансово-економічним обґрунтуванням, оскільки останнє 

повинно містити відповідні розрахунки, і, як правило, мати форму окремого 

документа. 

Інший приклад. Як уже згадувалося, 28 грудня 2014 р. прийнято Закон 

України № 71-VIIІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 

деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», в якому 

визначалися ставки рентної плати за користування надрами для видобування 

корисних копалин [133]  
1
. І тут спостерігається та ж сама ситуація. Якщо 

звернутися до офіційного сайту Верховної Ради України, побачимо, що при 

реєстрації 22 грудня 2014 р. проекту Закону «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких законів України (щодо податкової 

реформи)» № 1578 від 22 грудня 2014 р. було додано лише такі документи: 

проект Закону, Пояснювальна записка й Порівняльна таблиця [133] 
2
. Отже, 

вимог ч. 3 ст. 91 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» й 

ч. 1 ст. 27 Бюджетного кодексу України Кабінетом Міністрів України не 

дотримано, оскільки останній не додав до законопроекту фінансово-

економічне обґрунтування з відповідними розрахунками.  

Водночас (як свідчить попередня практика) у п. 4 «Фінансово-

економічне обґрунтування» Пояснювальної записки ми знаходимо вказівку 

без відповідного обґрунтування: «Прийняття й реалізація законопроекту не 

потребує виділення додаткових коштів з Державного бюджету України. 

Реалізація норм законопроекту дозволить додатково залучити до бюджету 

близько 40 млрд грн. в розрахунку на рік». Як видиться, навряд чи п. 4 

Пояснювальної записки може вважатися фінансово-економічним 

                                                           
1
 [133] Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих 

актів України щодо податкової реформи: Закон України від 28 груд. 2014 р. № 71-VIII. 

URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/71-19. 
2
  [133] Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів 

України (щодо податкової реформи): проект Закону від 28 груд. 2014 р. № 71-VIII. URL : 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53072. 

http://zakon.rada.gov.ua/go/71-VIII
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53072
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обґрунтуванням, оскільки воно має містити відповідні розрахунки, і, як 

правило, мати форму окремого документа. 

Наведемо ще одне зауваження щодо необхідності чіткого і зрозумілого 

визначення ставок податків. Законом № 1621 не було внесено змін до ст. 263 

Податкового кодексу України, яка безпосередньо закріплює розмір ставок 

плати за користування надрами для видобування корисних копалин. 

Натомість, повторимося, подібна зміна відбулася іншим шляхом: розділ ХХ 

«Перехідні положення» Податкового кодексу України було доповнено 

підрозділом 9
1
, що визначав до 1 січня 2015 р. особливості справляння плати 

за користування надрами для видобування корисних копалин. Виходячи зі 

змісту принципу правової визначеності ми маємо констатувати, що ставки за 

відповідними податками мають бути закріплені у тому розділі 

кодифікованого акта, що присвячений саме відповідному податку чи збору. 

Лише за таких умов можуть бути дотримані вимоги зрозумілості, 

недвозначності, передбачуваності застосування та надання платнику 

можливості будувати свою поведінку відповідно до норм податкового права 

й відмежовувати правомірну поведінку від протиправної. 

Керуючись наведеними постулатами, платник плати за користування 

надрами для видобування корисних копалин з метою встановлення рівня 

свого податкового тягаря повинен звернутися саме до ст. 263 ПК України (в 

редакції, що існувала до набрання чинності Законом № 71), в якій і визначені 

ставки плати за користування надрами. Однак усупереч принципу правової 

визначеності ставки плати за користування надрами для видобування 

корисних копалин Законом № 1621 визначалися у розділі ХХ «Перехідні 

положення» Податкового кодексу України. З нашого погляду, за такого 

підходу платник, керуючись логікою побудови цього Кодексу, не зможе 

визначити діючу ставку плати за користування надрами для видобування 

корисних копалин, оскільки вона закріплена не у розділі, що регламентує 

плату за таке користування надрами, а у перехідних положеннях 

Податкового кодексу України. Вочевидь, що значення перехідних положень 
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як структурного елемента будь-якого законодавчого акта полягає не в тому, 

аби протягом декількох років змінювати ті норми, що містяться у інших 

частинах такого закону.  

Будь-який закон, як і закон з питань оподаткування, зокрема, має свою 

структуру. «Головне призначення структури законопроекту, як і будь-якого 

іншого документа, – продемонструвати логіку, що лежить у його основі. 

Ієрархія ідей, що містяться в законопроекті, має віддзеркалювати його логіку, 

взаємозв‟язки між головними й другорядними поняттями та правилами, які з 

них виникають. Добре побудований законопроект значно полегшує 

користувачам розуміння того, як мають взаємодіяти відповідні члени 

суспільства. Доступність, а значить і корисність законопроекту прямим 

чином залежить від чіткості та логічності його архітектури» [162, с. 129] 
1
.  

Сьогодні зміст і значення Перехідних положень закону чітко визначена 

у ст. 90 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України», де 

закріплено: якщо для реалізації положень поданого законопроекту після його 

прийняття необхідно внести зміни до інших законів, такі зміни мають 

викладатися в розділі "Перехідні положення" цього законопроекту або в 

одночасно внесеному його ініціатором окремому законопроекті. До 

законопроекту додається перелік законів та інших нормативних актів, 

прийняття або перегляд яких треба здійснити для реалізації положень 

законопроекту в разі його прийняття [146] 
2
. Отже, Перехідні положення 

закону застосовуються, якщо потрібно врегулювати відносини, пов‟язані з 

переходом від існуючого правового регулювання до бажаного, того, яке має 

запроваджуватися з прийняттям нового закону [131].
3
 Разом із тим, як 

свідчить критичний аналіз змін до Податкового кодексу України, його 

                                                           
1
  [162] Розробка проектів нормативно-правових актів відповідно до методики 

вирішення проблем. Т. Фулей, Л Лукас, Л Сайц. Київ: ФОП Москаленко О. М., 2012. С. 

129. 
2
  [146 ] Про Регламент Верховної Ради України : Закон України від 10 лют. 2010 р. 

№ 1861-VI. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1861-17. 
3
 [131] Правила оформлення проектів законів та основні вимоги законодавчої 

техніки (Методичні рекомендації). Апарат Верховної Ради України. Київ 2014. URL: 

http://static.rada.gov.ua/site/bills/info/zak_rules.pdf. 
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«Перехідні положення» порушують логіку цього кодифікованого правового 

акта, чим обумовлюється недотримання принципів законності, визначеності, 

стабільності податкового законодавства і законного очікування. Такі 

негаразди сьогодні можна кваліфікувати як сталу практику, яка призводить 

до виникнення податкових спорів, безпідставного завантаження 

адміністративних судів, свідчить про брак одностайного підходу до 

обов‟язковості відповідних податково-правових норм як для владних 

суб‟єктів, так і зобов‟язаних. «Непередбачуване й суперечливе законодавство 

не дозволяє достатньо точно виокремити категорії й розміри податків, чим 

послаблює дію принципу рівності» [121, с. 74, 75] 
1
. Водночас, буд-які 

перехідні положення у перехідний час, навіть доволі тривалий, не дає права 

порушувати положення Конституції України й норми Податкового кодексу 

України. 

Проблема так званих перехідних положень не є новою для сфери 

оподаткування. Вона знайшла своє відбиття в Рішенні Європейського суду з 

прав людини від 23 жовтня 1997 р. у справі  будівельних кооперативів (№ 

117/ 1996/736/933-935). Зважаючи на те, що розмір податкових платежів за 

новою системою оподаткування залишився таким, що відповідає розміру, 

визначеному за попередньою системою оподаткування (тобто до внесення 

відповідних змін до податкового законодавства), а новий закон лише 

прискорив збір податку (який у будь-якому разі мав бути сплаченим), Суд 

зробив висновок, що прийняття закону було виправданим і принципи 

впевненості й законного очікування не порушені [154] 
2
. Очевидно, такий 

висновок стосовно наведених випадків внесення змін до Податкового 

кодексу України про зміну розміру ставок податків навряд чи можна зробити.  

                                                           
1
 [121] Пепеляев С. Г. Комментарий к докладу Л. Остерло и Т. Джобса 

«Конституционные принципы налогов и сборов в ФРГ». Налоговое право в решениях 

Конституционного Суда Российской Федерации 2003 года. Под ред. С. Г. Пепеляева. 

Москва: Статус-Кво 97, 2004. С. 74, 75. 
2
 [154]  Рішення Європейського суду з прав людини від 23 жовт. 1997 р. у справі  

будівельних кооперативів (№ 117/ 1996/736/933-935). URL: 

https://hudoc.echr.coe.int/rus#{%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,

%22CHAMBER%22]} 
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Ми впевнені, що законність при встановленні як будь-якого податку, 

так і його ставок обумовлює неодмінне додержання принципів, що 

визначають особливості нормотворчих процедур у сфері оподаткування, 

закріплених у Податковому кодексі України, і є наслідком панування 

принципу верховенства права й утвердження на території держави такого 

правового режиму, який унеможливив би зловживання через недотримання 

імперативних норм, в результаті чого порушуються права учасників 

податкових відносин. З урахуванням положення ст. 8 Конституції України 

верховенство права передбачає обов‟язок громадян додержання усіх норм 

права, об‟єктивованих у різних за правовою силою нормативно-правових 

актах. Нехтування принципом стабільності податкового законодавства 

свідчить про порушення законності й повинно мати наслідком ненабрання 

чинності законом, який вносить зміни до елементів податків та зборів. 

Правова природа податкових платежів, з нашої точки зору, зумовлює 

наявність особливостей, властивих нормотворчим процедурам стосовно 

встановлення як податків в цілому, так і їх ставок, зокрема. Це передбачає 

закріплення найбільш важливих правил поведінки у відповідній сфері, чим 

забезпечується реалізація законності й визначеності в царині оподаткування. 

Окрім того, підкреслимо, що закріплення у Податковому кодексі України 

принципів податкового законодавства передбачає обов‟язковість і 

необхідність їх дотримання в тому числі й Верховною Радою України як 

єдиним органом, що має повноваження на прийняття законів. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

 

У перебігу проведення дослідження питань, порушених у першому 

розділі дисертації, нами зроблено низку висновків.  

1. Визначення й окреслення системи елементів податку і збору, що 

дозволяють охарактеризувати його як цілісний, єдиний механізм, мають бути 

встановлені в законі. Ця конституційна вимога стосується, у тому числі і 
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якості податкових законів. Тож набір цих зазначених елементів має бути 

встановлено законодавцем при прийнятті відповідних податкових законів. 

2. Закон про податки, як і будь-який інший нормативно-правовий акт, 

має свою структуру, елементами якої є статті. Статті такого закону можуть 

містити не лише елементи податку (приміром, об‟єкт чи база оподаткування), 

а й інші правила. Останні можуть стосуватися порядку сплати податкового 

боргу, оскарження рішень контролюючих органів, відповідальності за 

порушення податкового законодавства, забезпечення виконання податкового  

обов‟язку та ін. Фактично елементами закону про податки, тобто його 

статтями, можуть охоплюватися різні положення. Поряд із цим відповідний 

набір елементів податку обов‟язково має визначатися в законі про податки, 

тим самим ці елементи мають служити певним алгоритмом для законодавця. 

При цьому методику розроблення законопроектів про податки необхідно 

будувати на доктринальному, теоретичному рівні. 

3. Конструкція податку не може бути різною. У загальному вигляді 

вона (чи іншими словами, елементи податку) є однаковою. Всі елементи у 

своїй сукупності можна у загальному вимірі вважати такими, що 

характеризують будь-який податок за відповідною формою. Що ж стосується 

змісту, яким наповнюється форма, то платник, об‟єкт, ставка, строки та інші 

елементи податку набувають конкретизації стосовно певного податку, 

наприклад, податку на доходи фізичних осіб, екологічного податку, податку 

на додану вартість та ін. 

4. Як суспільне явище, податок має і юридичний, і економічний зміст. 

Юридичний зміст розкривається шляхом відповідного закріплення у 

нормативно-правових актах тієї структури,  тих властивостей, які притаманні 

податку. Зважаючи на те, що податок є юридичною категорією, його зміст і 

визначення порівняно з категоріями інших суспільних наук отримують своє 

закріплення у відповідному законі. Об'єктивуючись у праві, ці поняття 

виходять за межі суто наукових уявлень, отримуючи більш широку 

суспільно-юридичну значимість. 
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5.  З огляду на специфіку ставки як елемента податків, а також на 

розмежування податків на загальнодержавні і місцеві, зміст принципу 

законності при встановленні різних видів податкових ставок має свої 

особливості. Установлення загальнодержавних податків і встановлення 

місцевих податків –різні за суб‟єктним складом, змістом та обсягом 

процедури, які, однак обов‟язково мають бути узгодженими. Установлення 

податкових ставок має ґрунтуватися на принципах закріплення податків у 

законі й законності їх визначення. 

6. Принцип законності встановлення податків є більш ширшим за 

змістом і передбачає як застосування такої форми джерел податкового права, 

як закон, а значить, заснування актів вищої юридичної сили, так і вказує на 

необхідність дотримання цього принципу. Сутність законності полягає в 

низці чинників, що охоплює: а) характер податкового законодавства 

(відбиття в ньому об‟єктивних тенденцій розвитку відносин щодо 

оподаткування, а також конституційних принципів, на яких ґрунтуються 

податкові правовідносини; б) прийняття нормативно-правових актів з питань 

оподаткування з дотриманням відповідної процедури й у межах повноважень 

органів держави й органів місцевого самоврядування); в) виокремлення у 

змісті принципу законності правореалізаційного аспекту, а саме: створення й 

забезпечення  організаційно-правових умов для реалізації відповідних 

повноважень державними органами й органами місцевого самоврядування, 

недопущення порушення закону з огляду на політичну чи економічну 

доцільність. 

7. Принцип встановлення ставок податків і зборів виключно законом 

передбачає встановлення: (1) законом як формою об‟єктивізації податково-

правових норм, (2) певним суб‟єктом – Верховною Радою України. 

Законність встановлення пов‟язується із закріпленням податкових платежів: 

(1) виключно законом, і на підставі закону відповідними нормативно-

правовими актами, (2) певним суб‟єктом (представницьким органом), (3) з 
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дотриманням певної процедури, (4) відповідно до основних засад 

податкового законодавства. 

8. Спираючись на зміст принципу правової визначеності, констатуємо, 

що ставки за відповідними податками повинні бути закріплені у тому розділі 

кодифікованого акта, який присвячений саме конкретному податку чи збору. 

Лише за таких умов можуть бути дотримані вимоги зрозумілості, 

недвозначності й передбачуваності його застосування та надання платнику 

податків можливості будувати свою поведінку відповідно до норм 

податкового права й відмежовувати правомірну поведінку від протиправної. 

Зміна ставок податків, запроваджена в «Перехідних положеннях» 

Податкового кодексу України, порушує логіку цього кодифікованого акта, 

чим обумовлюється й недотримання принципів законності, визначеності і 

стабільності податкового законодавства й законного очікування. 

9. Правова природа податкових платежів тісно пов‟язана з наявністю 

особливостей, властивих нормотворчим процедурам щодо встановлення як 

податків і зборів в цілому, так і їх ставок, зокрема. Це передбачає закріплення 

найбільш важливих правил поведінки у відповідній сфері, чим 

забезпечується реалізація законності, визначеності у сфері оподаткування. 

Окрім того, закріплення в Податковому кодексі України принципів 

податкового законодавства передбачає необхідність їх дотримання у тому 

числі й Верховною Радою України як єдиним органом, що має повноваження 

щодо прийняття законів. 
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РОЗДІЛ 2 

ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ВИЗНАЧЕННЯ І 

ВСТАНОВЛЕННЯ СТАВКИ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ 

 

2.1. Податковий тиск і його значення під час встановлення ставки 

податків і зборів 

 

Проблеми оподаткування за сучасних умов розвитку економіки 

України набувають особливого значення. На порядку денному постають 

питання побудови ефективної податкової системи, за якої остання набуває 

справедливого характеру і здатності забезпечити баланс публічних і 

приватних інтересів. Безумовно, це важливий крок у зазначеній системі, 

оскільки сфера оподаткування є такою, де держава завжди намагається 

отримати якомога більше надходжень від платників податків і зборів, тоді як 

ці суб‟єкти прагнуть зменшити покладені на них податкові зобов‟язання.  

Як уже вказувалось, ставка є неодмінним елементом, який обов‟язково 

присутній при встановленні будь-якого податку чи збору. Без неї неможливо 

уявити ні конкретного податку, ні рівня податкового тиску [96, с.254, 255]
1
. 

При цьому для законодавця ставка податку є одним з найважливіших 

інструментів податкового маневрування. Здійснюючи лише коригування 

податкової ставки, законодавець може змінювати існуючий податковий тиск, 

і залежно від стану економіки держави та сутності публічного інтересу 

варіювати функціональне навантаження того чи іншого податку або збору 

податкового характеру, переміщуючи акцент з їх функції фіскальної на 

регулювальну і навпаки [192, с. 118] 
2
. Водночас неправильне, 

несправедливе, економічно не обґрунтоване встановлення цього елемента 

може негативно вплинути на розподіл частини внутрішнього валового 

                                                           
1
 [96]  Кучерявенко Н. П. Курс налогового права: в 6-ти т. Т. ІІІ: Учение о налоге. 

Харьков: Легас; Право, 2005. С. 254, 255. 
2
  [192] Хомутинник В. Ю. Загальні засади встановлення податків і зборів: дис. … 

канд. юрид. наук. Харків, 2015. С. 118. 
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продукту, здійснюваний через публічні фонди коштів. У результаті до 

бюджету можуть надійти менші суми, а через надвеликий податковий тягар у 

платника може виникнути податковий борг або він намагатиметься 

незаконно мінімізувати своє податкове зобов‟язання. Ось чому виникає 

об‟єктивна потреба у виваженому й обґрунтованому підході до встановлення 

розміру податкових нарахувань.  

На необхідність об‟єктивного визначення розміру податку звертали 

увагу О. О. Соколов, І. І. Янжул та інші науковці. Так, І. І. Янжул 

замислювався на тим, яким чином окреслюються межі податків. При цьому 

вчений справедливо підкреслював, що межа оподаткування визначається, з 

одного боку, потребами держави, для покриття яких і встановлюються 

податки, а з другого – майновими здібностями платників задовольняти ці 

потреби своїми пожертвами [210, с. 245, 246] .
1
 Як констатував О. О. 

Соколов, якщо розцінка окремих народногосподарських потреб за ступенем 

важливості для господарства зроблена правильно, якщо потребам державного 

управління відведено у ній належне місце без перебільшення чи 

призменшення їх значення, а тиск оподаткування співмірний з цією 

відносною важливістю потреб державного управління, то оподаткування 

ґрунтується на здоровому економічному підґрунті й відповідає об‟єктивним 

потребам народного господарства [173, с. 172] 
2
. За зауваженням І. Х. 

Озерова, ще Саксом було наголошено, що обґрунтовувати податок 

моральністю обов‟язку, а його міру – справедливістю, ˗ це все одно, що 

пояснювати живлення людини з огляду на обов‟язок підтримувати її життя, а 

кількість їжі визначати її апетитом. Це є придатним лише для практичної 

мети і зовсім не є фізіологічним вирішенням питання. Як апетит необхідно 

обґрунтовувати законами життя, так і податок і податкоспроможність на 

                                                           
1
 [201] Янжул И. И. Основные начала финансовой науки: Учение о 

государственных доходах: моногр. Москва: Статут, 2002. С. 245, 246. 
2
  [173] Соколов А. А. Теория налогов: моногр. Москва: ЮрИнфор-Пресс, 2003. С. 

172. 
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економічних законах [117, с. 242]
1
. Як бачимо, вчені акцентували свою увагу 

на необхідності виваженого, співмірного, економічно обґрунтованого 

встановлення податків. Цілком очевидно, що ці зауваження стосуються і 

розміру податкових відрахувань, тобто ставок податків. 

Зрозуміло, що розмір податкових ставок залежить від низки чинників: 

рівня розвитку економіки, співвідношення галузей виробництва, переконання 

платника в необхідності і доцільності сплати податків, змісту податкової 

політики державі та ін. Як справедливо вказує М. П. Кучерявенко, 

законодавці багатьох держав постають перед вибором: збільшити дохідну 

частину бюджету за рахунок надходження податкових платежів при 

підвищенні ставок податку або податкового тиску в цілому й у такий спосіб 

скоротити дефіцит державного бюджету або встановити середню оптимальну 

податкову ставку, сформувати систему стійких стимулів для виробництва й 

забезпечення мінімізації дефіциту в найближчому майбутньому і 

перспективу стабілізації або поліпшення економічного становища в цілому 

[96, с. 57] 
2
. При вирішенні названих та інших питань особливого значення 

набуває характеристика тих чинників, що впливають на визначення розміру 

ставок податків.   

Ґрунтовний аналіз наукових здобутків переконує нас у тому, що 

вагомим показником у розглядуваному контексті є податковий тиск. Він 

визначається співвідношенням загальної суми податкових платежів і 

сукупного національного продукту. При цьому дослідники справедливо 

наголошують на тому, що податковий тиск здійснюється на декількох рівнях. 

Зокрема, це тиск безпосередньо податків і зборів; усієї їх сукупності; 

використання платниками механізму пільг, надання їм пільгових кредитів, 

дотацій, за яких цей тиск перерозподіляється з одних платників на інших, а 

також використання податкової техніки, що посилює тиск на платників [96, с. 

                                                           
1
  [117] Озеров И. Х. Основы финансовой науки. Вып.1 Учение об обыкновенных 

доходах. Изд. 3-е. Москва, 1909. С. 242. 
2
  [96] Курерявенко Н. П. Курс налогового права: в 6-ти т. Т. ІІІ: Учение о налоге. 

Харьков: Легас; Право, 2005. С. 57. 
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57] 
1
. У цій науковій роботі ми не будемо зупинятися на розгляді всіх 

наведених рівнів, а з‟ясуємо тиск податку, що відчувається передусім через 

установлення ставки податку.  

Дійсно, у багатьох наукових виданнях звертається увага на те, що з 

метою оптимізації податкового навантаження, запровадження нових 

податків, установленні ставок податків широко використовується так звана 

«крива Лаффера». За її допомогою графічно відображаються залежності між 

податковими надходженнями і динамікою податкових ставок. Автором цієї 

методики є економіст А. Лаффер, який у 1974 р. спробував довести наявність 

такої залежності. Науковець стверджував, що існує певна оптимальна 

величина ставки податку. Для обґрунтування її наявності вчений 

запропонував гіпотетичну криву, відповідно до якої доходи бюджету 

зростають при не дуже високих податкових ставках. У разі збільшення 

розміру ставки податку від нуля (за якої надходжень до бюджету немає) 

зростає частка доходу кожного суб‟єкта, яка спрямовується до бюджету, але 

при цьому підриваються стимули трудової активності платників і розвитку 

виробництва. Далі Лаффер А. встановив таку економічну закономірність: 

підвищення податкової ставки забезпечує більшу величину податкових 

надходжень лише до певного моменту, після чого подальше підвищення 

ставки податку призводить до зниження стимулів виробництва, що скорочує 

загальну суму податкових надходжень. Якщо ставка податку перевищує 

якийсь гранично допустимий рівень (що за оцінкою вченого дорівнює 50 %), 

це теж викликає різке зниження ділової активності населення та фірм. 

Унаслідок зменшення стимулів до виробничої діяльності скорочуються база 

оподаткування, обсяг податкових надходжень і сповільнюється економічне 

зростання [65, с. 12] 
2
. 

                                                           
1
  [96] Курерявенко Н. П. Курс налогового права: в 6-ти т. Т. ІІІ: Учение о налоге. 

Харьков: Легас; Право, 2005. С. 57. 
2
 [65] Жигульский Г. В. Налоговая система как механизм экономического 

стимулирования роста эффективности производства: моногр. Новосибирск: Изд-во 

ИЭОПП СО РАН, 2014. С. 12. 
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На перший погляд можна констатувати, що, визначаючи більший 

розмір податкових відрахувань за певним податком, надходження коштів до 

публічних фондів (зокрема, до бюджетів) буде збільшуватися. Такий 

висновок ми робимо з огляду на аналіз «кривої Лаффера», проведений 

В. Г. Жигульським. При нульовій ставці податку, зауважує дослідник, 

надходжень до бюджету немає. Якщо вона дорівнює 100%, надходжень до 

бюджету також бракує, оскільки в цьому випадку легальна економіка 

трансформується в тіньову. Якщо податкова ставка встановлена в межах 50 

%, то при певному її оптимальному значенні досягається оптимальна 

величина податкових  надходжень
 
[65, с. 12] 

1
. Із використанням такого 

підходу, будується правовий механізм податку, визначаються його елементи і 

визначається його ставка. Водночас доволі часто, встановлюючи ставки 

податків, законодавець виходить з потреби профінансувати відповідні 

видатки бюджетів, а в разі неможливості збільшити базу оподаткування або 

винайти інші джерела поповнення публічних фондів вдається саме до 

підвищення податкових ставок. У підсумку ж, очікуваного ефекту не 

спостерігається.  

Є сенс навести думку М. П. Кучерявенка, що надмірне зростання 

ставок податків часто призводить не до збільшення надходжень до бюджету, 

як того бажає законодавець, а до абсолютно протилежного результату. По-

перше, високий рівень оподаткування підриває стимули до виробництва і 

змушує віддавати перевагу відпочинку, аніж роботі (виробництву) або ж 

переносити виробництво в інші регіони (що означає відток доходів для 

регіонального бюджету). По-друге, цим не стимулюється зростання 

виробництва і збільшення податкової бази, а відбувається пошуки шляхів 

ефективного приховування доходів [96, с. 57] 
 2

. Отже, надмірне підвищення 

                                                           
1
  [65] Жигульский Г. В. Налоговая система как механизм экономического 

стимулирования роста эффективности производства: моногр. Изд-во Новосибирск: 

ИЭОПП СО РАН, 2014. С. 12.  
2
  [96] Кучерявенко Н. П. Курс налогового права: в 6-ти т. Т. ІІІ: Учение о налоге. 

Харьков: Легас; Право, 2005. С. 57. 
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ставок податків – це хибний шлях, оскільки для цього потрібно виходити не з 

розміру видатків, а враховувати «існуючі» об‟єктивні чинники, які свідчать 

про рівень розвитку економіки, виробництва тощо.  

Звертаючись до наукових розробок економіста А. Лаффера, 

М. П. Кучерявенко резонно вказує на те, що зростання податкових ставок 

наштовхується на певну межу. Податкова межа це – частина валового 

національного продукту, який перерозподіляється через податкові механізми 

й подальше збільшення якого викликає різке загострення суспільних 

протиріч. Досягнення цієї межі призводить до відтоку капіталу з країни і 

згортання підприємницької активності [96, с. 60]
 1

. Отже, очевидним є той 

факт, що потрібно враховувати податкову межу, відшукати, обрахувати й 

обґрунтувати такий розмір податкових ставок, який є найоптимальнішим для 

платника. Неминуче постає запитання: яким же чином це можна зробити? 

Для можливої відповіді на нього звернімося до думки економістів, які 

зазначають чинники, за яких підхід А. Лаффера безвідказно працює. Як 

зазначає В. В. Жигульський, для практичного використання ідеї Лаффера 

необхідно вирішити два завдання. По-перше, потрібно теоретично довести 

важливість наявності «кривої Лаффера» не тільки для загальної маси 

податків, а й для окремих їх видів. По-друге, обов‟язково слід визначити, на 

якій стороні кривої (зліва чи справа від позначки 50%) знаходиться в даний 

момент система оподаткування країни. Далі економіст, посилаючись на 

досвід США й Німеччини, стверджує, що наведені ним аспекти не завжди 

враховується при використанні «кривої Лаффера», а тому не завжди в 

підсумку мають місце очікувані результати. Зокрема, спираючись на 

розрахунки А. Лаффера, на початку 1980 – х років (з приходом до влади в 

США адміністрації Р. Рейгана), законодавці цієї країни провели значне 

скорочення податків. Таке широкомасштабне скорочення останніх хоча і 

стимулювало ділову активність населення, але негативно відбилося на 

                                                           
1
  [96] Курерявенко Н. П. Курс налогового права: в 6-ти т. Т. ІІІ: Учение о налоге. 

Харьков: Легас; Право, 2005. С. 60. 
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соціальних програмах, оскільки очікуваного зростання надходжень до 

бюджету не відбулось. «Ефект Лаффера» не спрацював і в Росії, де у 2002 р 

збирання податку на прибуток з організацій знизилося на 13 млрд руб. через 

зниження податкової ставки на прибуток з 35 до 24% [65, с. 12] 
1
. 

Інші економісти теж акцентують увагу на тому, що не у будь-яких 

випадках пропонована модель матиме економічний ефект. Приміром, 

М. У. Какауліна стверджує, що зниження податкового навантаження здатне 

забезпечити економічне зростання, якщо досліджувана економічна система в 

цілому в даний момент знаходиться на низхідній гілці «кривої Лаффера», 

тобто, якщо фактичне значення податкового навантаження вище верхнього 

граничного допустимого значення. А це підтверджує той факт, що гіпотеза А. 

Лаффера про зміну обсягу податкових надходжень внаслідок управління 

податковим навантаженням не є універсальною або безумовною, а знаходить 

свій прояв лише за певних (початкових) умов [71, с. 41] 
2
. Як бачимо, 

податковий тиск, ˗ безумовно важливий показник, однак успішність 

конкретних заходів зі зниження чи підвищення ставок податків залежить і від 

інших умов. 

З огляду на це науковці рекомендують акцентувати увагу як на  

позитивних, так і негативних аспектах реформ, що впроваджувалися з 

використанням надбань цього знаного економіста. Позитивними зазвичай, 

вважаються: зниження ставок; розширення оподатковуваної бази; інтеграція 

прибуткового і корпораційного податків; розширення застосування непрямих 

податків як більш нейтральних; вдосконалення податкових методів 

стимулювання інвестиційної активності підприємців і населення у 

виробничій та науково-технічній сферах; підтримка малого бізнесу.  

                                                           
1
  [65] Жигульский Г. В. Налоговая система как механизм экономического 

стимулирования роста эффективности производства: монограф. Новосибирск: Изд-во 

ИЭОПП СО РАН, 2014. С. 12. 
2
  [71] Какаулина М. У. Влияние налоговой нагрузки на валовой региональный 

продукт: дис. … канд. екон. наук. Благовещенск, 2015. С. 41. 
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Що ж стосується негативних аспектів, то вчені вказують на такі, як-то: 

податкова політика, яку так і не вдалося в цілому перевести на концепцію 

нейтральності, зниження номінальних ставок прибуткового податку, що не 

призвело до значного зменшення реальної норми оподаткування, тому що 

воно супроводжувалося скасуванням пільг. Наприклад, в США зниження 

граничної ставки на понад 10%, відбулося лише для 11,3% платників, а для 

інших 84,8% вона змінилася несуттєво, а ось дефіциту бюджету збільшився 

[106, с. 28-42] 
1
.  

Отже, «крива Лаффера», й загалом податковий тиск можуть і повинні 

використовуватися при визначенні ставок податків. При цьому ідея Лаффера, 

як констатує Т. В. Меркулова, є теоретично доведеним результатом, який 

виражає певну закономірність оподаткування і є наслідком досить загальних 

посилок щодо поведінки економічних агентів та їх реакцій на зміну 

податкового навантаження. Однак очікувати, що будь-яке зниження ставок 

обов'язково викличе віддачу у виді зростання податкових надходжень, 

необґрунтовано. Потенційно це є можливим тільки у випадку, якщо діюча 

ставка вже перейшла свій оптимальний поріг, а реалізуватися цей потенціал 

може тільки при усуненні всіх протидіючих чинників. Але з того, що «ефект 

А. Лаффера» далеко не завжди можна виявити емпірично, в жодному разі не 

можна робити висновок, що його не існує [106, с. 40]
 2

. Таким чином, зміна 

податкового тиску не завжди призводить до очікуваного результату і має 

певні труднощі, що вказує на необхідність пошуку й інших критеріїв, 

здатних забезпечити дієвість податкової системи держави.  

Над пошуком чинників, спроможних гарантувати дієвість державної 

податкової системи, реалізацію фіскальної функції податками, зокрема, 

оптимальними ставками, замислюється І. І. Бабін. Проаналізувавши підхід 

                                                           
1
  [106] Меркулова Т. В. Снижение налоговой нагрузки и эффект Лаффера: 

аргументы и заблуждения. Налогообложение: проблемы науки и практики: монограф. 

Харьков: ИД „ИНЖЕК”, 2007.  С. 28 – 42.  
2
  [106] Меркулова Т. В. Снижение налоговой нагрузки и эффект Лаффера: 

аргументы и заблуждения. Налогообложение: проблемы науки и практики: монограф. 

Харьков: ИД „ИНЖЕК”, 2007.  С. 28 – 42.  
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А. Лаффера, він стверджує, що його дотримання неминуче мало б призвести 

до негативних наслідків у більшості сучасних європейських держав, у яких 

податкове навантаження у відсотках щодо внутрішнього валового продукту 

значно перевищує максимальні межі податкового навантаження, визначені 

вченим, та коливається, приміром, від 33,9% у Великобританії до 54,2%, у 

Швеції ж середній показник перевищує 40%. Учений підсумовує, що на тягар 

податкового навантаження впливає не тільки величина частини внутрішнього 

валового продукту, що перерозподіляється через бюджет, а й інші чинники, 

одним з яких І. І. Бабін вважає ступінь повернення державою коштів. Цей 

критерій, на переконання правника, визначає прийнятність того чи іншого 

податкового навантаження. Водночас найбільш високий рівень податкового 

навантаження, як правило, характерний для держав із соціально 

орієнтованою моделлю ринкової економіки, пише вчений, уточнюючи далі, 

що для держав з розвиненою економікою, в яких якість державного 

адміністрування має практично однакові високі оцінки, величина 

податкового навантаження визначається фактично одним важливим 

чинником – рівнем соціальної політики держави [27, с. 92]
1
.  

Безумовно, наведені міркування потребують підтримки. Показово, що 

ще В. А. Лебєдєв писав: крім економічного підґрунтя для існування і 

справляння податків, тобто підстави, яка полягає в господарських потребах 

держави та інших суспільних союзів, необхідно з‟ясувати й встановити їх 

юридичну підставу, й пояснити, чому саме кожен громадянин зобов‟язаний 

сплачувати податки і що саме дає державі і іншим примусовим спілкам право 

збирати їх. Однієї фактичної господарської необхідності в засобах права ще 

недостатньо. Юридична підстава полягає в тому, що держава та інші 

примусові союзи існують і діють не для себе, а в інтересах своїх громадян, 

                                                           
1
  [27] Бабін І. І. Юридична конструкція податку: дис. … канд.юрид. наук. Чернівці, 

2007. С. 92. 
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членів спілок, у чому й полягає юридичний обов'язок сплачувати податки, як 

засіб здійснення інтересів платників [189, с. 369, 370]
1
.  

Незважаючи на те, що податок традиційно характеризується як 

нецільовий, безумовний, безповоротний і безвідплатний платіж, його 

платник, виконуючи податковий обов‟язок, повинен розуміти, що у підсумку 

кошти, що надійшли до публічних фондів, можуть витрачатися на 

фінансування будь-яких завдань і функцій держави і територіальної громади. 

При цьому особливий наголос набуває фінансування певних соціальних 

функцій держави, через реалізацію яких особа може отримувати певні 

соціальні пільги й виплати. І тут вкрай важливо забезпечити певну 

пропорційність між кількістю податків, розміром їх ставок і досягненням 

публічних інтересів шляхом фінансування соціальних заходів.  

Отже, окреслений зв'язок інтересів має особливий сенс, адже у 

правовій і соціальній державі, якою є Україна, кошти мають повертатися 

платникові податків через фінансування освіти, науки, медицини, соціальних 

програм тощо. У подібній точці зору, зауважує В. Ю. Хомутинник, існують 

своя логіка й користь для підвищення податкової дисципліни серед платників 

податків. Адже їм буде легше погодитися на сплату податків, коли вони чітко 

усвідомлюватимуть здатність зарахованих до бюджетів податкових коштів 

повернутися до них згодом у тому чи іншому вигляді при виконанні 

державою своїх обов‟язків перед громадянами. Разом із тим така якість 

податку може характеризувати здебільшого його економічні властивості 

[192, с. 19] 
2
.  

Розглянемо ще один чинник, вартий уваги. Формування основних 

уявлень стосовно ставок податків і державної податкової системи в цілому, 

беззаперечно пов‟язано з тим, якою в країні є податкова політика. На думку 

О. М. Козиріна, податкова політика складає частину загальної фінансової 

                                                           
1
  [189] Финансовое право: лекции доц. СПб ун-та В. А. Лебедева. Санкт-

Петербург, 1882, С. 369, 370. 
2
 [192] Хомутинник В. Ю. Загальні засади встановлення податків і зборів: дис. … 

канд. юрид. наук. Харків, 2015. С. 19. 



78 
 

політики і є предметом вивчення економічної науки. Зв‟язок податкової 

політики з правом виявляється, перш за все, за двома напрямами: а) через 

податкову політику реалізуються основні завдання оподаткування, а тому її 

вивчення дозволяє отримати більш повне уявлення про предмет регулювання 

податковим правом; б) податкова політика передбачає проведення 

податкових реформ, які оформлюються відповідними фінансовими законами 

[77, с. 14 ]  .
1
 Звичайно ж, практично будь-яка держава, наголошує М. Н. 

Карасьов, заінтересована в тому, щоб реалізовувати свої завдання за 

допомогою здійснення узгоджених, послідовних, взаємопов'язаних між 

собою і схвалюваних суспільством дій. Саме досягнення узгодженості в діях 

державних інститутів, а також забезпечення поєднання інтересів державних з 

приватними і суспільними є основним завданням будь-якої держави, що 

претендує на те, щоб називатися демократичною і правовою [73, с. 16 ] 
2
. 

Податкова політика визначається як сукупність правових, економічних та 

організаційних заходів держави у сфері оподаткування, спрямованих на 

регулювання податкових відносин, за допомогою яких вона встановлює 

умови оподаткування, на забезпечення надходжень податків до 

централізованих державних фондів грошових ресурсів і на стимулювання 

економічного зростання за допомогою податкової системи.  

При реалізації податкової політики одним з пріоритетних завдань 

постає узгодження публічних і приватних інтересів, оскільки сфера 

оподаткування характеризується певною конфліктністю. Це пов'язано також 

із тим, що держава через відповідне, так би мовити, вторгнення у право 

власності платників податків, реалізацією фіскальної і регулятивної функцій 

податків забезпечує наповнення публічних фондів коштів. Цей процес 

передбачає постійний пошук і належне впровадження у життя засобів, що 

будуть ефективними і доцільними на відповідному етапі розвитку 

                                                           
1
  [77] Козырин А. Н. Налоговое право зарубежных стран: вопросы теории и 

практики. Москва: Манускрипт, 1993.  С. 14. 
2
  [73] Карасев М. Н. Вопросы реализации налоговой политики в российском 

законодательства о налогах и сборах: дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2005. С. 16. 
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державотворення. У той же час платники податків намагаються захистити 

свої приватні інтереси, результатом чого є пошуки ними шляхів оптимізації 

сплати податків. Саме тому питання, якими є межі державного втручання у 

відносини, пов‟язані  з відчуженням приватної власності і якими правовими 

засобами держава обмежується при проведенні податкової політики, 

виступають центральними питаннями податкової політики.  

Податкова політика будь-якої держави є складною. Керуючись 

положеннями Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», можна 

констатувати, що у підсумку податкова політика має на меті побудову 

податкової системи, яка є простою, економічно справедливою, з 

мінімальними затратами часу на розрахунок і сплату податків, створює 

необхідні умови для сталого розвитку національної економіки, забезпечує 

достатнє наповнення Державного бюджету України і місцевих бюджетів. 

При цьому головними напрямами реформи є перехід від наглядово-каральної 

функції фіскальних органів до обслуговуючої, що допомагає у нарахуванні та 

проведенні сплати податків, а не має на меті наповнення бюджету за рахунок 

фінансових санкцій та переплат; зменшення кількості податків, їх розміру та 

спрощення порядку розрахунку і сплати; впровадження електронних сервісів 

для платників податків; зменшення податкового навантаження на заробітну 

плату з метою її детінізації; удосконалення законодавства України, 

спрямованого на посилення боротьби зі схемами ухиляння від сплати 

податків як юридичними, так і фізичними особами, зокрема удосконалення 

адміністрування податку на додану вартість, формування системи 

податкового контролю залежно від ступеня ризику в діяльності платників 

податків, забезпечення відкритості доступу до інформації про сплату 

податків, удосконалення законодавства [177]  
1
. 

Вочевидь, зважаючи на правові позиції Конституційного Суду України, 

викладені у Рішеннях від 24 березня 2005 р. № 2-рп/2005 і від 25 січня 2012 

                                                           
1
  [177] Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020», схвал. Указом Президента 

України від 12 січ. 2015 р. № 5/1215. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015. 
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р. № 3-рп/2012, податкова політика має набувати соціального характеру [157] 

1
. Водночас, вона поєднує у собі різноманітні аспекти, головним з яких слід 

назвати задоволення публічних інтересів, які водночас мають узгоджуватися 

з інтересами приватними, носієм яких є платники податків. За допомогою 

правового впорядкування податкових відносин і мають забезпечуватися 

узгодження, баланс публічних і приватних інтересів у царині оподаткування. 

Реалізуючи податкову політику, закріплюючи той чи інший різновид 

податкової ставки при встановленні правового механізму обов‟язкового 

податкового платежу, законодавець повинен керуватися метою, що він 

ставить перед собою як провідну. Конкретний вид і розмір податкової ставки 

варіюватимуться залежно від потреби зробити акцент на фіскальній чи 

регулятивній функціях податку, від самої природи податку, особливостей 

інших елементів його правового механізму, загального стану економіки 

держави тощо [192, с. 126 ] 
2
.  

Саме в такий спосіб відбувається формування такої моделі правового 

впливу на відносини, виникаючі у зв'язку і з приводу встановлення, 

обчислення і сплати податків, яка дозволяла б збалансувати публічні і 

приватні інтереси різних учасників економічних відносин, забезпечити 

виконання органами публічної влади своїх законодавчо визначених функцій 

найбільш ефективним і мінімально витратним чином і яка, при цьому по 

                                                           

1  [157] Рішення Конституційного Суду України від 24 березня 2005 р. у справі по 

конституційному зверненню 48 народних депутатів України про відповідність 

Конституції України (конституційності) положень пункту 1.17 статті 1, статті 8 Закону 

України «Про порядок погашення зобов‟язань платників податків перед бюджетами та 

державними цільовими фондами», № 2-рп /2005. URL: http://zakon3.rada.gov.ua; Рішення 

Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням правління 

Пенсійного фонду України щодо офіційного тлумачення положень статті 1, частин 

першої, другої, третьої статті 95, частини другої статті 96, пунктів 2, 3, 6 статті 116, 

частини другої статті 124, частини першої статті 129 Конституції України, пункту 5 

частини першої статті 4 Бюджетного кодексу України, пункту 2 частини першої статті 9 

Кодексу адміністративного судочинства України в системному зв‟язку з окремими 

положеннями Конституції України від 25 січн. 2012 р., № 3-рп/2012. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-12. 
2
  [192] Хомутинник В. Ю. Загальні засади встановлення податків і зборів: дис. … 

канд. юрид. наук. Харків, 2015. С. 126. 

http://zakon3.rada.gov.ua/
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можливості мінімально втручалась би у право приватної власності й не 

впливала негативно на розвиток економічних відносин [73, с. 2] 
1
.  

Охарактеризувати податкову політику можна шляхом поглибленого 

аналізу декількох напрямів її провадження. По-перше, для її належної 

реалізації мають бути розроблені обґрунтовані концепції  розвитку 

податкових відносин, які, зазвичай мають своїм підґрунтям вивчення і 

визначення стану економіки, перспектив розвитку виробничих, 

інвестиційних та інших відносин, можливості зростання фінансових ресурсів 

держави. Причому це повинно відбуватися з обов‟язковим врахуванням 

міжнародних інтеграційних аспектів на поточний період і перспективу. До 

цієї роботи мають залучатися як науковці, так і практики. 

Залежно від тривалості періоду і характеру вирішуваних завдань 

податкову політику можна поділити на податкову стратегію і податкову 

тактику [73, с. 2] 
2
. Стратегічне планування полягає в окресленні шляхів і 

засобів на довгостроковий період і розраховано на перспективу. У підсумку 

його реалізація передбачає вирішення великомасштабних завдань, 

визначених економічною і соціальною стратегією, прогнозування основних 

тенденцій розвитку оподаткування. Податкова тактика спрямована на 

вирішення завдань конкретного етапу розвитку суспільства шляхом 

своєчасної зміни способів організації податкових відносин. Розглядаючи 

взаємозв‟язок цих двох напрямків, необхідно акцентувати увагу на тому, що 

при відносній стабільності податкової стратегії податковій тактиці належить 

бути гнучкою, оскільки економічні умови за своєю суттю є доволі 

рухливими. Утім, відмітимо, що податкова політика органічно пов‟язана з 

бюджетною, адже податки сьогодні є головним джерелом надходжень до 

Державного і місцевих бюджетів. З огляду на цю залежність можна 

припустити, що основи податкової політики визначаються кожного року при 

                                                           
1
  [73] Карасев М. Н. Вопросы реализации налоговой политики в российском 

законодательства о налогах и сборах: дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2005. С. 2.  
2
  [73] Карасев М. Н. Вопросы реализации налоговой политики в российском 

законодательства о налогах и сборах: дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2005. С. 2.  
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прийнятті закону про Державний бюджет на відповідний рік. У той же час 

підкреслимо, що такий підхід не  вирішує тих проблем, що існують у сфері 

оподаткування. 

Провадження податкової політики на сучасному етапі державотворення 

навряд чи можна назвати послідовним і виваженим. Українська податкова 

система за своїми зовнішніми ознаками є дуже подібною до податкових 

систем більшості європейських країн. Проте, на відміну від країн ЄС, 

податкова система України не служить інструментом підвищення 

конкурентоспроможності держави й не сприяє зростанню економічної 

активності суб‟єктів господарювання. Існуюча система формування 

державних доходів, маючи переважно фіскальний характер, свідчить про 

недосконалість перехідної економіки. Основна проблема вітчизняної 

податкової системи полягає в надмірному навантаженні як на бізнес, так і на 

громадян. Тож цілком очевидно, що важливим чинником забезпечення 

економічної стабільності країни виступає здійснення ефективної фінансової 

політики, яка перш за все повинна бути спрямована на стимулювання 

економічного зростання та соціального розвитку. Необхідно відзначити, що в 

Україні реформаційні процеси в податковій системі останніми роками не 

мають сталого характеру, безсистемно врегульовуються окремі питання та 

зміни, орієнтовані на нетривалий термін часу. Але ж ефективне 

функціонування податкової системи детермінує фінансову незалежність 

будь-якої держави, створює умови для розвитку економіки та бізнесу  [130] 
1
.   

Для податкової  політики, як і для всієї державної політики, 

характерним є управлінський вплив на суспільні відносини. Так справедливо 

твердить Г.В. Россіхіна. Її формування є прерогативою суб‟єктів державної 

влади (Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України тощо). При 

цьому якість реалізації такої політики вчена переважно вбачає в зумовленості 

                                                           
1
  [130 ] Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо проведення податкової реформи та підвищення 

інвестиційної привабливості України» від 16 берез. 2017 р. URL: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61355. 
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діючою системою податкового адміністрування, передбаченою Податковим 

кодексом України. Тобто йдеться про формування чітких організаційних 

структур, процедур, системи взаємовідносин, що забезпечують ефективність 

і оперативність виконання платниками податків і зборів своїх прав і 

обов‟язків щодо сплати останніх. Саме тоді можна говорити про підвищення 

ефективності податкової  політики  [163, с. 89] 
1
.  

Провідну роль у здійсненні податкової політики ст. 116 Конституції 

України відводить Кабінету Міністрів України, який затверджує відповідні 

стратегії і концепції. На жаль, станом на сьогодні бракує документів, в яких 

уряд позначав би напрямки реалізації податкової політики. Певним 

орієнтиром тут може виступати Стратегія реформування системи управління 

державними фінансами на 2017 – 2020 роки від 8 лютого 2017 р., яка 

ґрунтується на Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленій 

Указом Президента України від 12 січня 2015 р. за № 5/1215 [176; 177] 
2
. У 

ній зазначено, що бюджетно-податкова політика у середньостроковій 

перспективі є непередбачуваною. Як наслідок платникам податків невідомо, 

які податки будуть запроваджені найближчим часом, державні установи не 

знають, який обсяг коштів буде їм доступний у середньостроковій 

перспективі, а громадяни не мають уяви, на які цілі виділятимуться бюджетні 

кошти та які послуги вони можуть отримати. І цей висновок, на жаль, є 

об‟єктивним. У той же час у цьому нормативно-правовому акті, яким і є 

зазначена Стратегія, не окреслюються конкретні кроки, які дозволили б 

виправити наявну ситуацію. У результаті цього такий стан негативно 

позначається на функціонуванні всієї податкової системи. Сформованій в 

результаті здійснення податкової політики моделі розвитку податкових 
                                                           

1
  [163] Россіхіна Г.В. Застосування фінансово-правових норм: моногр. Харків: 

Цифрова друкарня № 1, 2013. С. 89. 
2
  [176; 177] Стратегія реформування системи управління державними фінансами 

на 2017-2020 роки, схвал. розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 

р. № 142-р. URL:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/142-2017-

%D1%80/print1476865731938018; Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020», схвал. 

Указом Президента України від 12 січ. 2015 р. № 5/1215. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/142-2017-%D1%80/print1476865731938018
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/142-2017-%D1%80/print1476865731938018
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правовідносин належить визначити напрямки удосконалення податкового 

законодавства країни. Адже успішна реалізація податкової політики є 

запорукою стабільного і поступового розвитку економіки, зміцнення 

інвестиційних відносин, забезпечення ефективності податкового 

законодавства, що у підсумку позначиться на належному, в повному обсязі й 

на своєчасному виконанні платниками свого податкового обов‟язку й 

фінансовому забезпеченні виконання всіх завдань і функцій держави. 

Наведені, а також інші чинники вказують на необхідність виваженого і 

обґрунтованого підходу до встановлення розміру податкових нарахувань. Як 

вбачається, для досягнення такого результату підґрунтям для визначення 

найоптимальнішого розміру податків є відповідні принципи, які мають бути 

втілені в концепції податкової політики у державі. Ці принципи становлять 

собою ідею, положення, вимогу й виступають не простими положеннями, а 

головними, основоположними, засадничими, фундаментальними, вихідними, 

загальними, керівними, відправними, провідними й чільними [122, c. 24] 
1
. 

Безсумнівно, що  основою правового регулювання будь-якої сфери 

суспільних відносин, у тому числі й податкових, є принципи права, оскільки 

вони втілюють в собі найвищі людські ідеали, на сторожі яких право і 

виступає. Таке твердження сьогодні вважається аксіоматичним, адже вчені 

під принципами права розуміють вихідні нормативно-керівні начала, що 

характеризують його зміст, його основи, закріплені в ньому закономірності 

суспільного життя [22, , c. 98; 68, с. 22; 182, с. 123]
2
. У них втілюються 

сутність, призначення та імперативна динамічна спрямованість певного 

правового інституту чи явища. Очевидно, що принципи права відграють 

основоположну роль при упорядкуванні податкових відносин, і зокрема, 

процесів, пов‟язаних із встановленням ставок податків і зборів. Невипадково 

                                                           
1
 [122] Погребняк С. П. Основоположні принципи права (змістовна 

характеристика): моногр. Харків: Право. 2008. С. 24. 
2
 [22; 68; 182] Алексеев С. С. Общая теория права: в 2-х томах. Т. 1. М.: Юрид. лит., 

1981. С. 98; Зайчук О. В. Принципи права в контексті розвитку загальної теорії держави і 

права. Альманах права. 2012. Вип. 3. С. 22; Теорія держави і права: підручник; за ред. 

О. В. Петришина. Харків: Право, 2015. С.123. 
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Н.К. Шаптала підкреслює, що принципи податково-правового регулювання 

об„єктивно зумовлені економічним, соціальним і політичним устроєм 

держави, основними засадами побудови і функціонування суспільства тощо. 

Їх цінність вбачається й у тому, що вони покликані забезпечити органічний 

зв‟язок, єдність і системність норм податкового права [197, с. 50]
1
. Тож у 

своїй сукупності принципи, на яких базується оподаткування, служать 

певною гарантією забезпечення захисту прав і інтересів платників податків, 

адже закріплення таких засад у нормативно-правових актах відповідною 

мірою виступає обмежувальним фактором для органів держави й органів 

місцевого самоврядування у досліджуваній нами сфері.  

Висловлюємо своє погодження з правниками, які вказують на 

неодмінне значення правових принципів, на яких ґрунтується оподаткування. 

Адже дійсно, ці принципи: а) віддзеркалюють сутність права, а тому 

побудова правотворчої політики на їх підставі закономірно сприяє 

вдосконаленню законодавства; б) визначають характер тлумачення і 

застосування правових норм, чим оптимізують правоінтерпретаційну і 

правозастосовну їх діяльність; в) забезпечують вирішення справ, що виникли 

на підставі відносин, не врегульованих нормами права, що дозволяє 

оптимізувати процес захисту порушених прав громадян без очікування 

внесення відповідних змін до чинного законодавства; г) дозволяють 

підвищити ефективність правової політики, оскільки (у тому числі й вона), 

відповідатиме загальним уявленням про справедливість, моральність, 

законність тощо; д) мають виховне значення й відіграють важливу роль у 

формуванні правосвідомості різних суб‟єктів [147, с. 88; 197, с. 50]
2
. 

                                                           
1
 [197] Шаптала Н. К. Співвідношення принципів рівності  і соціальної 

справедливості в податково-правовому регулюванні: дис. … канд. юрид. наук. Ірпінь, 

2012. С. 50. 
2
   [147; 197] Пузиков Р. В. Доктринальное осмысление понятия, места и роли 

принципов права в современной правовой политике. Принципы российского права: 

общетеоретический и отраслевой аспекты / под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. 

Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратов. гос. акад. права», 2010. C. 88; Шаптала Н. К. 

Співвідношення принципів рівності і соціальної справедливості в податково-правовому 

регулюванні: дис. … канд. юрид. наук. Ірпінь, 2012. С. 50. 
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Як уже зазначалося, вчені-фінансисти останніми роками зайнялися 

поглибленим дослідженням принципів, на яких базується податково-правове 

регулювання, і які до того ж сьогодні знайшли законодавче закріплення й 

визначення. Зокрема, цьому присвячена ст. 4 Податкового кодексу України, в 

якій до принципів податкового законодавства віднесено: загальність 

оподаткування, рівність усіх платників перед законом, недопущення будь-

яких проявів податкової дискримінації; невідворотність настання визначеної 

законом відповідальності у разі порушення податкового законодавства; 

презумпція правомірності рішень платника податку; фіскальна достатність; 

соціальна справедливість; економічність оподаткування; нейтральність 

оподаткування; стабільність; рівномірність та зручність сплати; єдиний 

підхід до встановлення податків та зборів [126]
1
. Усі названі принципи 

певною мірою позначаються на процесі встановлення ставки податку і збору, 

адже вона функціонує відповідно за загальних підстав і вимог, закріплених 

Податковим кодексом України і вироблених податково-правовою доктриною 

[]
2
. Поряд з цим питання стосовно того, які саме принципи чинять 

безпосередній вплив на встановлення й закріплення ставки будь-якого 

податку, наразі ще не знайшло відповіді. 

Позначимо, що сьогодні серед правників склалася позиція, відповідно 

до якої такі принципи становлять самостійну систему. Як що звернутися до 

надбань теорії держави та права, то можна констатувати, що принципи права 

поділяються на основоположні принципи права, загальні, міжгалузеві, 

галузеві, підгалузеві принципи права та принципи правових інститутів [200, 

c. 124]
3
. Відтак система принципів, на яких ґрунтується правове регулювання 

різних видів суспільних відносин становить собою сукупність обумовлених 

соціальною дійсністю, пов‟язаних між собою керівних начал. При цьому 

                                                           
1
 [126] Податковий кодекс України від 2 груд. 2010 р. № 2755-VI. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 
2
  [200] Юхимюк О. Способи викладу принципів права у нормативно-правових 

актах. Іст.-прав. часопис. 2014. № 2. С.23-27. 
3
 Теорія держави і права: підручник / О. В. Петришин, С. П. Погребняк, 

В. С. Смородинський та ін.; за ред. О. В. Петришина. Х.: Право, 2015. С. 124. 
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можна стверджувати, що такі принципи пов‟язані між собою, а існування 

одних принципів зумовлює існування інших. Їх єдність та взаємозв‟язок 

прослідковується у всіх сферах правового регулювання, у тому числі й у 

сфері оподаткування і, зокрема, відносин, що стосуються встановлення і 

визначення ставок податків і зборів. 

Особливе місце у такій системі відведено основоположним принципам 

права. У теорії права основоположними принципами називають найбільш 

важливі фундаментальні принципи, на яких ґрунтується право як 

загальнообов‟язковий соціальний регулятор [182, c. 125]
 1

 . С. П. Погребняк 

трактує основоположні принципи права як систему найбільш загальних і 

стабільних імперативних вимог, закріплених у праві, які є концентрованим 

виразом найважливіших сутнісних рис та цінностей, що притаманні цій 

системі права, і визначають її характер і напрямки подальшого розвитку [122, 

c. 37] 
2
. О. О. Уварова називає їх визнаними у суспільстві цінностями, на яких 

мають будуватися встановлені державою правила поведінки [185, c. 7] 
3
. До 

основоположних принципів права традиційно відносять принципи 

справедливості, рівності, свободи та гуманізму [122, c. 39-147; 182, c. 125-

127; 178, c. 275] 
4
. Основоположні принципи права поширюють свою дію, у 

тому числі, й на податкові відносини. Водночас, їх зміст набуває відповідної 

специфіки, впливаючи певною мірою на принципи оподаткування. 

 

2.2. Принципи податкового законодавства як орієнтуючий чинник 

під час визначення і встановлення ставки податків і зборів 

                                                           
1
  [182] Теорія держави і права: підруч. за ред. О. В. Петришина. Х.: Право, 2015. С. 

125. 
2
 [122] Погребняк С. П. Основоположні принципи права (змістовна 

характеристика): моногр. Харків: Право, 2008. С. 37. 
3
  [185] Уварова О. О. Роль принципів права у процесі правозастосування: автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук. Харків, 2009. С. 7. 
4
 [122; 182; 178] Погребняк С. П. Основоположні принципи права (змістовна 

характеристика): моногр. Харків: Право, 2008. С. 39-147; Теорія держави і права: підруч. 

за ред. О. В. Петришина. Х.: Право, 2015. С. 125-127; Сунєгін С. О. Основоположні 

принципи права: загальна характеристика та деякі аспекти реалізації. Альманах права. 

2012. Вип. 3. С. 275. 
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Певні принципи оподаткування ще  були окреслені А. Смітом, до кола 

яких він відніс: 1) співмірність – платникам належить брати участь у 

оподаткуванні відповідно до своєї податної спроможності, пропорційно 

доходу, отриманого під захистом держави; 2) визначеність – податок має 

бути чітко встановленим, а не довільним, причому термін сплати, спосіб і 

сума платежу повинні бути точно й заздалегідь визначені, обґрунтовані й 

відомі платникам та іншим суб‟єктам оподаткування; 3) зручність – час і 

спосіб сплати податків мають бути якнайзручнішими для платника; 4) 

економічність оподаткування – податок повинен бути побудований так, аби 

він брав з кишені платника якомога менше понад те, що він приносить до 

скарбниці [172, с. 588, 589]
1
.  

Із ближчим підходом до критичного вивчення названих принципів 

об‟єктивно виникає питання  про співвідношення принципів оподаткування і 

принципів податкового права (податково-правового регулювання). Ми 

приєднуємося до позиції тих учених, які стверджують, що категорія 

«принципи оподаткування» є ширшою і об'ємнішою порівняно з категорією 

«принципи податкового права», оскільки принципи оподаткування є 

первинними, властивими початковому етапу історичного розвитку, 

безпосередньо пов'язаними з економічним рівнем держави. Вони 

формуються в процесі генезису економіки і фінансової науки, а вже потім 

знаходять своє відбиття у принципах податкового права [170; 171]
2
. 

Зважаючи на такий підхід, констатуємо, що наведені А. Смітом принципи не 

втрачають своєї актуальності й донині, адже вони певною мірою 

позначаються на процесі визначення і встановлення податкових ставок. 

                                                           
1
  [172] Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов: моногр. 

Москва: Соцэкгиз, 1962. С. 588, 589. 
2
  [170; 171] Смирнов Д. А. К вопросу о соотношении принципов налогового права 

и принципов налогообложения: логико-семантический анализ. Налоги и финансовое 

право. 2009. № 8. С. 168-177; Смирнов Д. А. Принципы российского налогового права: 

теоретические и практические аспекты формирования и реализации: автореф. дис. … д-ра 

юрид. наук. Саратов, 2011. 
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Водночас на кожному етапі розвитку державотворення зміст цих принципів 

набуває більш чіткого тлумачення, деякі з названих отримали законодавче 

закріплення в Конституції України й у Податковому кодексі України, інші ж 

є надбанням податково-правової доктрини. Так, принцип співмірності 

закріплено у чинному податковому законодавстві через конструкцію 

принципу справедливості оподаткування. Зокрема, Конституційний Суд 

України у Рішенні від 24 березня 2005 р. констатував, що співрозмірність є 

елементом принципу справедливості [157].
1
 Що стосується справедливості, 

то вона Конституційним Судом України у наведеному Рішенні визнана 

основоположним принципом правової держави, однією з основних засад 

права, яка є вирішальною у визначенні його як регулятора суспільних 

відносин, одним із загальнолюдських вимірів права. Справедливість є 

універсальним загальноправовим принципом, який набуває специфічного 

змісту залежно від галузевої сфери реалізації його регулятивного впливу 

[159] 
2
.  

Показово, що сутність справедливості в контексті права доволі вдало 

розкрив В. С. Нерсесянц. Він зауважував, що тільки право і є справедливим, 

оскільки справедливість тому тільки і справедлива, що втілює собою і 

виражає загальнозначущу правильність, а це у своєму раціоналізованому 

вигляді означає всезагальну правомірність, тобто сутність і початок права, 

зміст правового принципу всезагальної рівності і свободи [116, c. 28] 
3
. 

                                                           
1
 [157] Рішення Конституційного Суду України від 24 березня 2005 р. у справі по 

конституційному зверненню 48 народних депутатів України про відповідність 

Конституції України (конституційності) положень пункту 1.17 статті 1, статті 8 Закону 

України «Про порядок погашення зобов‟язань платників податків перед бюджетами та 

державними цільовими фондами», № 2-рп /2005. URL: http://zakon3.rada.gov.ua. 
2
  [159] Рішення Конституційного Суду України у справі у справі за 

конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності  Конституції 

України (конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України  (справа 

про призначення судом більш м'якого покарання) від 2 листоп. 2004 р., № 15-рп/2004. 

Офіц. вісн. України. 2014. № 45. Ст. 2975. 
3
  [116] Нерсесянц В. С. Философия права. Учебник для вузов. Москва: 

Издательская группа НОРМА-ИНФА М, 1998. С. 28. 
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Незважаючи на основоположне значення принципу справедливості для 

сфери оподаткування, зокрема, для встановлення податкових ставок, 

Податковий кодекс України його не містить. Такий підхід законодавця, 

переконує В. О. Рядінська, зовсім не свідчить про прагнення останнього не 

дотримуватися справедливості при оподаткуванні. Цей принцип 

оподаткування пов‟язаний зі складністю та різноплановістю терміна 

«справедливість», його розуміння вирізняється суб‟єктивністю та 

відносністю, а його трактування залежить від підходу до сутності та змісту 

справедливості оподаткування. Це пояснюється тим, що справедливість – це 

суб‟єктивне поняття, яке неоднаково розуміється різними категоріями 

платників. При цьому кожній історичній епосі притаманне своє визначення 

справедливості оподаткування, що зумовлено різним економічним, 

політичним, культурним та соціальним розвитком суспільства [164, с. 173] 
1
. 

Отже, уявлення про справедливість оподаткування може змінюватися 

залежно від різних умов, об‟єктивних і суб‟єктивних факторів, якими є 

економічна і політична система держави, соціальний статус особи та ін. 

Зважаючи на це, при з‟ясуванні критеріїв, за яких оподаткування 

визнаватиметься справедливим, будемо виходити із твердження С. А. 

Муромцева, що справедливість – це притаманна в даний час певній 

суспільній спільноті сукупність уявлень про найбільшдосконалий правовий 

порядок» [111, с 1-12] 
2
. Іншими словами, нам слід виявити, які саме 

уявлення про досконалу систему оподаткування, що склалися у суспільстві й 

відповідають забезпеченню як публічних, так і приватних інтересів. 

Справедливість залежно від сфери реалізації, якою у нашому випадку є 

оподаткування, набуває тієї чи іншої специфіки, що відбилась у ст. 4 

Податкового кодексу України, де  вказано, що соціальна справедливість – це 

встановлення податків та зборів відповідно до платоспроможності платників 

                                                           
1
 [164] Рядінська В. О. Генезис принципу справедливості оподаткування. Наше 

право.  2013. № 11. С. 173. 
2
 [111] Муромцев С. А. Право и справедливость. Сборник правоведения и 

общественных знаний. Т. 2. СПб.: Тип. Стасюлевича, 1993. С. 1-12. 



91 
 

податків. Поряд із тим, за слушним зауваженням Н. К. Шаптали, 

законодавець дещо спрощує зміст принципу соціальної справедливості, 

оскільки розглядає його як просте узгодження розміру податкового платежу 

із платоспроможністю зобов‟язаної особи. З одного боку, такий, можна 

сказати, технічний наголос доволі складно реалізувати, а з другого, принцип 

соціальної справедливості значно ширший порівняно з буквальним зв‟язком 

між можливістю сплачувати податки і закріпленням їх розмірів, оскільки він 

виконує функцію системоутворюючого фактора, відповідно до змісту якого 

повинно відбуватися регулювання правом податкових відносин, формування 

усієї системи принципів податкового права, а також процес правореалізації. 

Зміст розглядуваного принципу при його податково-правовому 

впорядкуванні полягає не лише в тому, щоб належним чином встановити 

правовий статус платника податків і зборів. Справедливість має 

забезпечувати ефективність правових засобів захисту прав та інтересів 

платників податків і зборів, а також застосування співрозмірного покарання 

при порушенні норм податкового законодавства [197, с. 141]
1
. Ми 

погоджуємося із твердженням цієї дослідниці, оскільки закономірним є те, 

що справедливість повинна поєднуватися не лише зі спроможністю платника 

сплачувати податки, бо в оподаткуванні вона є більш ємним поняттям. С. О. 

Бондаренко із цього приводу наголошує, що принцип соціальної 

справедливості у податковому законодавстві має реалізовуватися не лише 

встановленням права користуватися податковими пільгами, відстроченням, 

розстроченням сплати податків або податковим кредитом, а й шляхом 

закріплення права платників податків на зменшення податкового 

навантаження, позаяк сьогодні вони змушені вдаватися до, так би мовити, 

механічної мінімізації податкового навантаження: знижується прибуток 

підприємства, отже, зменшується розмір податку на прибуток; знижується 

                                                           
1
  [197] Шаптала Н. К. Співвідношення принципів рівності та соціальної 

справедливості в податково-правовому регулюванні : дис. … канд.юрид. наук. Ірпінь, 

2012. С. 141. 
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оборот від реалізації останнього, значить, зменшується розмір податку на 

додану вартість [36, с. 34] .
1
 

А.О. Поляничко вказує, що принцип соціальної справедливості полягає 

у встановленні податків і зборів відповідно до платоспроможності платників 

податків. На його переконання, даний принцип особливо проявляється в 

тому, як держава соціально підтримує малозабезпечені верстви населення, 

зокрема шляхом запровадження неоподатковуваного мінімуму доходів 

громадян, податкових соціальних пільг тощо. Окрім того, вчений засвідчує і 

той факт, що цей принцип має економіко-правову та морально-етичну 

природу і посідає особливе місце в системі принципів податкового права та 

оподаткування взагалі, знаходить прояв у всезагальності оподаткування (всі 

зобов‟язані сплачувати податки і збори в порядку, визначеному законом), у 

рівності й недопущенні будь-яких проявів податкової дискримінації. Тобто 

вбачається взаємопов‟язаність окремих принципів податкового права за 

допомогою об‟єднуючого принципу – справедливості [127, с. 11,12] 
2
. 

Вважаємо наведений підхід цілком логічним. 

На багатоаспектність у визначенні справедливості в оподаткуванні 

звертають увагу й інші науковці. Так, М. М. Карасьов, виходячи з 

конституційно закріпленого пріоритету прав і свобод людини і громадянина 

пропонує визначати соціальну справедливість з огляду на три аспекти. 

Перший, на його думку, передбачає, що встановлювати податки треба з 

урахуванням фактичної здатності платників їх сплачувати. Саме 

законодавству про податки і збори належить гарантувати непоширення 

обов'язку зі сплати податків на певний законодавчо визначений розмір 

грошових коштів, що знаходяться у власності платника податків, а 

сумаостанніх, що підлягають сплаті протягом одного податкового періоду, 

має бути співмірною, й не повинна перешкоджати реалізації конституційно 

                                                           
1
  [36] Бондаренко С. О. Суб‟єктивні права платників податків: зміст і класифікація: 

дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2017. С. 34 
2
  [127] Поляничко А. О. Принципи податкового права: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. К., 2014. С. 11, 12. 
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визначених прав платників на гідне життя і вільний розвиток. Суть другого 

аспекту справедливості вчений розкриває у зв‟язку із принципом рівності. 

Зважаючи на це, вважає М. М. Карасьов, податки, що встановлюються 

законодавством, повинні відповідати конституційним принципам рівності 

всіх форм власності, а також рівності перед законом (в даному випадку 

податковим) всіх учасників податкових відносин, включаючи державні 

органи та їх посадових осіб. При цьому цей принцип, забезпечуючи 

загальність оподаткування, не виключає можливості встановлення 

диференційованого (прогресивного) оподаткування. Третій аспект у змісті 

принципу справедливості правознавець пов‟язує з тим, що ця засада за 

допомогою використання спеціальних правових механізмів (податкових 

пільг, спеціальних режимів оподаткування та інших інструментів податкової 

політики) передбачає закріплення в законодавстві найбільш вигідних або 

полегшених умов оподаткування стосовно окремих груп платників податків, 

які мають індивідуально узагальнені, законодавчо визначені особливості 

правового статусу (наприклад, інвалідів , соціально незахищених громадян та 

ін.) [73, с. 11,12] 
1
. Як вбачається, такий підхід доволі повно характеризує 

досліджуваний принцип справедливості в оподаткуванні. 

На складність розглядуваного поняття звертають увагу й і інші 

фінансисти. Наприклад, В. О. Рядінська, вивчаючи погляди науковців у 

часовому вимірі, стверджує, що справедливість у оподаткуванні слід вивчати 

у двох аспектах – вертикальному і горизонтальному. Згідно з принципом 

горизонтальної справедливості всі платники податків з однаковими 

об‟єктами оподаткування повинні сплачувати однакові податки, а відповідно 

до вертикальної справедливості платники, які мають однорідні об‟єкти 

оподаткування, але різні податкові бази, мають сплачувати податки, які 

диференціюються залежно від податкової бази (зростають у міру її 

                                                           
1
 [73] Карасев М. Н. Вопросы реализации налоговой политики в российском 

законодательства о налогах и сборах: дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2005. С. 11, 12. 
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збільшення) [164, с. 177] 
1
. При цьому вчена у процесі аналізу 

податкоспроможності платників у контексті податку на доходи фізичних осіб 

акцентує увагу на тому, що ж визначатиме такий стан платника. Зокрема, 

одним з аспектів, який визначає сутність платоспроможності, вона називає 

встановлення податків і зборів залежно від доходів фізичних осіб, що 

забезпечує можливість платника податку сплачувати їх [165]
2
. Такий 

висновок, вважаємо, має повне право на існування.  

Можемо підсумувати, що принцип справедливості органічно 

пов‟язаний із принципом рівності, який у ст. 4 Податкового кодексу України 

визначено як рівність усіх платників перед законом, недопущення будь-яких 

проявів податкової дискримінації – забезпечення однакового підходу до всіх 

платників податків незалежно від соціальної, расової, національної, 

релігійної належності, форми власності юридичної особи, громадянства 

фізичної особи, місця походження капіталу [126] 
3
. При цьому в правовій 

науковій літературі звертається при характеристиці рівності в оподаткуванні 

особлива увага на два аспекти – на принцип формальної рівності платників 

податків і принцип рівного податкового тягаря. Першим забороняється 

дискримінація в податковій сфері залежно від форми власності, 

організаційно - правової форми підприємницької діяльності, 

місцезнаходження платника податків. Що ж стосується рівного тягаря, то 

справедливо зазначається, що важливою умовою дотримання рівності 

платників податків є її наявність в рамках однієї категорії платників податків; 

це і є горизонтальна рівність. Якщо такі платники поставлені в однакові 

                                                           
1
  [164] Рядінська В. О. Генезис принципу справедливості оподаткування. Наше 

право. 2013. № 11. С. 177. 
2
  [165] Рядінська В. О. Соціальна справедливість при оподаткуванні доходів 

фізичних осіб. Південноукраїнський правничий часопис. 2013. № 2. С. 59–64. URL: 

file:///Users/anastasia/Downloads/ Pupch_2013_2_24.pdf. 

3 [126] Податковий кодекс України від 2 груд. 2010 р. № 2755-VI. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 
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умови, не можна вести мову про порушення цього принципу [181, с. 7] 
1
. Д. 

В. Винницький наголошує: горизонтальна рівність передбачає сплату рівних 

сум податків особами, які перебувають в однакових обставинах; вертикальна 

означає, що особи в різних обставинах зобов‟язані платити суму податку, що 

відповідає різниці [44, с. 193]
2
.  

У визначенні змісту принципу рівності показовим є досвід Франції. Як 

зазначає Ф. Лоїк, принцип рівності платників податків випливає, з одного 

боку, з принципу рівності всіх громадян перед законом; з другого – зі ст. 13 

Декларації (1789 р.), згідно з положенням якої загальні внески мають бути 

рівномірно розподілені між громадянами пропорційно їх статкам. Окрім 

того, у преамбулі Конституції Франції (1946 р.) йдеться про рівність усіх 

громадян щодо тягаря, пов‟язаного з національним лихом [12, с. 58] 
3
.  

У той же час, наведені положення не є перепоною у застосуванні 

іншого фіскального режиму, відмінного від загального, з моменту, коли 

йдеться про платників податків в іншій ситуації, які знаходяться в іншому 

економічному становищі. Навпаки, зважаючи на наявність загального 

порядку в такій ситуації, рівність виправдовує наявну різницю у фіскальному 

режимі, навіть якщо положення платників були аналогічними. Іншими 

словами, принцип рівності в податковому законодавстві не означає, що всі 

без винятку платники мають підпадати під однаковий режим оподаткування, 

ні те, що вони мають сплачувати однакову суму податку. Далі Ф. Лоїк 

підкреслює, що податковий закон не повинен містити невиправданої 

дискримінації, тобто різниці в порядку сплати податків, яка ґрунтується на 

національній, релігійній чи расовій приналежності платника. Водночас 

законодавець повинен встановлювати відмінний порядок оподаткування 

                                                           
1
 [181] Тарибо Е. В. Доктрины Конституционного Суда Российской Федерации в 

сфере налогообложения (теоретический и практический аспекты): дис. ... канд. юрид. 

наук. Москва, 2005. С. 7 . 
2
  [44] Винницкий Д. В. Российское налоговое право: проблемы теории и практики. 

Санкт-Петербург: Юрид. центр Пресс. 2003. С. 193. 
3
  [12 ] Philip Loïc Les fondements constitutionnels des finances publiques. Economica. 

1995. Р. 58. 
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серед платників, якщо це виправдовується різницею їх ситуації (становища) 

платника. Може мати місце різниця в порядку оподаткування відповідно до 

його особистої ситуації, зокрема, залежно від його сімейного стану, його 

професійної кваліфікаційної категорії, або згідно з його, так би мовити, 

економічною поведінкою як соціального суб‟єкта. З моменту встановлення 

існуючої різниці в стані платників законодавчий орган отримує широкі 

повноваження щодо оцінної вартості при нарахуванні податків. Він може 

запровадити різні фіскальні режими оподаткування, що стосуються як 

законодавчих норм, застосовуваних при визначенні як базової ставки, так і 

диференційованої ставки податку [12, с. 58, 59].
1
 

С. Є. Федоров, вдаючись до розгляду принципу справедливості 

оподаткування, розмірковує над питаннями, як саме оцінюється 

платоспроможність; що покладається в основу її оцінювання під час 

установлення дотримання цього принципу податкової системи. І далі 

правник надає таку відповідь: ці підходи до оцінювання платоспроможності 

платника варто шукати у сфері економічної науки, оскільки під час 

установлення платоспроможності певних груп населення чи окремих осіб 

повинні враховуватися саме економічні показники. Аби такі дії мали свій 

сенс, учений пропонує залучати до розроблення нормативно-правових актів у 

сфері оподаткування фахівців у сфері економіки з метою розрахунку ними на 

підставі економічних показників платоспроможності платників податків. 

Прийняттю таких податкових нормативно-правових актів має передувати 

проведення відповідних досліджень, вивчення необхідності, обґрунтованості 

й доцільності прийняття того чи іншого акта, в тому числі і щодо його 

соціальної справедливості. [188, с. 162] 
2
  

Дійсно, справедливість, як і податкоспроможність, у царині 

оподаткування є оцінними категоріями. З метою забезпечення принципу 
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 [12] Philip Loïc. Les fondements constitutionnels des finances publiques. Economica. 

1995. Р. 58, 59. 
2
  [188] Федоров С. Є. Принцип соціальної справедливості податкової системи 

України як оцінне поняття. Підпр-во, господарство, право. 2017. № 10. С. 162. 
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визначеності у правовому регулюванні податкових відносин вони 

потребують окреслення властивостей, за допомогою яких їх можна буде 

осягнути. Отже, пропозицію С. Є. Федорова вважаємо доречною. М. І. 

Вишемирський теж стверджував: чим більше платників податків буде 

позитивно сприймати факт покладення на них податкового обов‟язку, 

розуміючи не лише користь від цього для благополуччя всього суспільства 

(через задоволення публічного інтересу), а й те, що це законодавець зробив у 

повній відповідності до всіх принципів права (зокрема, надавши податкові 

пільги категоріям осіб, які їх об‟єктивно потребують), тим більше 

оподаткування вважатиметься ними справедливим. Із відчуттям наявності 

справедливості в податкових відносинах, у платників податків не виникатиме 

бажання ухилитись від їх сплати, а значить, пропорційно збільшуватиметься 

й режим всебічної законності в оподаткуванні – як при загальному правовому 

регулюванні цих відносин, так і при реалізації змісту конкретних податкових 

правовідносин, тобто при користуванні суб‟єктами оподаткування своїми 

правами й виконанні своїх обов‟язків [46, с. 28] 
1
. 

Подібним питанням опікувався й Ш. Рекцигель, який розкриває зміст 

конструкції «фактична здатність платника до сплати податку». Науковець 

розглядає її як різновид принципу рівності перед законом, який забороняє 

дискримінацію. Однакові або схожі фактичні обставини, як він вважає, 

мають спричиняти однакові (схожі) наслідки [152, с. 221]. 
2
 Як бачимо, у 

даному випадку він наголошує на рівному обтяженні платників податків. 

Далі Ш. Рекцигель пише, що податкоспоможність платників конкретизується 

принципом «нетто-дохід». На переконання вченого, податкоспроможність 

виникає лише тоді, коли отримувач доходу створить для себе умови 

отримання заробітку та забезпечить необхідні фінансові гарантії свого 

                                                           
1
  [46] Вишемирський М. І. Податкові пільги за податком законодавством України: 
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існування. При цьому законодавець не зобов‟язаний допускати вирахування 

фактично здійснених видатків, але може встановлювати їх види (маються на 

увазі видатки, пов‟язані з отриманням доходів) [152, с. 221] 
 1
. 

Таким чином, розглянувши принцип справедливості в оподаткуванні у 

контексті визначення податкової ставки, можемо констатувати, що розмір 

податкових нарахувань належить корелювати зі спроможністю платника 

сплатити податок. У цілому ж податково-правове регулювання має бути 

ефективним. При цьому справедливість щодо оподаткування розкривається в 

сукупності таких чинників:  

1) недопущення дискримінації стосовно платників податків;  

2) всі платники податків з однаковими об‟єктами оподаткування мають 

сплачувати однакові податки (в цьому полягає рівне обтяження платників);  

3) платники, які мають однорідні об‟єкти оподаткування, але різні 

податкові бази, зобов‟язані сплачувати податки, які диференціюються 

залежно від податкової бази;  

4) фактична здатність платника до сплати податку, створення ним для 

себе умов отримання заробітку та забезпечення ним необхідних фінансових 

гарантії свого існування (забезпечення реалізації визначених Конституцією 

України прав платника податків на гідне життя і вільний розвиток);  

5) співмірність розміру податків;  

6) забезпечення загальності оподаткування;  

7) передбачення можливості встановлення диференційованого 

(прогресивного) оподаткування;  

8) можливість використання спеціальних правових механізмів для 

соціально незахищених категорій платників податків.  

Науковці зазначають, що встановлення будь-якого податку або збору 

служать фіскальним бар‟єром для реалізації конституційних прав громадян. 

                                                           
1
 [152] Рекцигель Ш. Применение Конституционным Судом ФРГ принципов 

налогообложения. Налоговое право в решениях Конституционного Суда Российской 

Федерации 2008 года: матер.VI междунар науч.-практ. конф.17-18 апреля 2009 г. Москва: 

Статут, 2010. С. 221. 
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Однак в одному випадку законодавець визнає платіж економічно 

обґрунтованим, а в іншому, навпаки, визнає його справляння незаконним 

через перешкоджання реалізації громадянами своїх конституційних прав [41, 

с. 125] 
1
. З огляду на те, що податкова ставка, як вважає І. І. Бабін, виступає 

мірилом частини внутрішнього валового продукту, який перерозподіляється 

через бюджет, за допомогою якого держава встановлює рівень податкового 

тиску (навантаження) й окреслює податкові межі, що показують, яка частина 

виробленого суспільством продукту перерозподіляється через бюджет [27, с. 

90, 91] 
2
, зупинімося на системному вивченні принципу економічної 

обґрунтованості податку й на з‟ясуванні його впливу на встановлення 

податкової ставки.  

Принцип економічної обґрунтованості податку наразі відсутній серед 

засад, закріплених у ст. 4 Податкового кодексу України. За словами 

К. О. Гетьман, «йому на зміну прийшов принцип фіскальної достатності» [50, 

с. 58] 
3
, який означає, що податки і збори мають встановлюватися з 

урахуванням необхідності досягнення збалансованості витрат бюджету з 

надходженнями до нього. Як вбачається, це не зовсім правильне твердження, 

оскільки принцип економічної обґрунтованості є значно ширшим за змістом. 

Не випадково Ю. О. Крохіна наголошує на тому, що потреба держави у 

фінансових ресурсах не може бути задоволена повністю, а сама її наявність 

не може вважатися достатньою підставо для фіску [92, с. 7-15] 
4
. 

Принцип фіскальної достатності, вказує А. О. Поляничко, означає 

встановлення податків та зборів з урахуванням необхідності досягнення 

збалансованості витрат бюджету з його надходженнями. Це, за його словами, 

означає, що саме податкові надходження є основним доходним джерелом 

                                                           
1
 [41] Васянина Е. Л. Теоретические основы правового регулирования публичных 

доходов в Российской Федерации: дис. … д-ра юрид. наук.м, 2016. С. 125.  
2
  [27] Бабін І. І. Юридична конструкція податку: дис. … канд. юрид. наук. 

Чернівці, 2007. С. 90, 91. 
3
  [50] Гетьман К. О. Правова природа фіскальної функції податків: дис. … канд. 

юрид. наук. Харків, 2015. С. 58. 
4
 [92] Крохина Ю. А. Принцип экономической обоснованности налога в правовых 

позициях Конституционного Суда РФ. Налоговед. 2004. № 7. С. 7-15. 



100 
 

бюджетів усіх рівнів; вони є основним фінансовим інструментом, який 

використовує держава для збалансування доходів і видатків бюджету. 

Складається ситуація, що в разі розбалансованості бюджету (передусім 

державного) держава може йти шляхом запровадження нових податків, 

підвищення ставок вже існуючих. У такому випадку тягар збалансування 

покладається на платників податків [127, с. 11].
1
 

Підкреслимо, що принцип фіскальної достатності знаходиться на межі 

бюджетного та податкового регулювання. З одного боку, справляння 

податків не є самоціллю, адже вони справляються не просто для формування 

дохідних частин бюджетів, а з метою забезпечення виконання усіх завдань і 

функцій держави та територіальних громад. З другого боку, цим принципом 

пропонується і певне обмеження свавілля з боку законодавця під час 

встановлення податків та зборів. Розмір та види останніх не можуть бути 

нескінченними, безмежними, вони повинні лише забезпечувати необхідні 

надходження до бюджетів різних рівнів. З огляду на це, науковці 

стверджують, що принцип фіскальної достатності включає такі основні два 

складники, як: 1) принцип економічної основи об‟єкта оподаткування; 2) 

принцип співрозмірності встановленої системи податкових платежів 

потребам бюджетів. Це означає, що у процесі вибору та закріплення об‟єкта 

оподаткування законодавець повинен виходити з наявності потенційної 

можливості того чи іншого об‟єкта використовувати в економічній 

(господарській) діяльності платника податків або приносити йому дохід, а 

також виключати невиправданий фінансовий тягар для цього платника. 

Розглядуваний принцип покликаний забезпечувати потреби всіх рівнів 

влади у фінансових ресурсах, достатніх для проведення економічної та 

соціальної політики, а також для виконання відповідними органами влади 

покладених на них функцій. Виникає запитання: для чого податкові 

надходження мають бути постійними та стабільними? Як зауважує 

                                                           
1
 [127] Поляничко А. О. Принципи податкового права: автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. К., 2014. С. 11. 
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О. О. Барабаш, їх постійність означає, що податки мають надходити до 

бюджету не у виді разових платежів з невизначеними термінами, а 

рівномірно, протягом усього бюджетного року, в чітко встановлені терміни. 

Оскільки призначення податків полягає у забезпеченні витрат держави, 

строки їх сплати мають бути узгоджені зі строками фінансування видатків 

бюджету. Стабільність податкових надходжень визначається достатнім 

рівнем гарантій того, що доходи, передбачені законом про Державний 

бюджет на поточний рік, будуть отримані у повному обсязі [28] 
1
.  

Поряд із цим в наведеній ст. 4 податкового кодифікованого акта 

закріплено принцип економічності оподаткування, сутність якого полягає в 

тому, що при установленні податків та зборів обсяг надходжень від їх сплати 

до бюджету має значно перевищувати витрати на їх адміністрування. 

Н. К. Шаптала принцип економічності оподаткування трактує як певне 

продовження принципів рівномірності та зручності сплати і характеризує 

його як намагання сформувати оподаткування на економічних засадах. 

Фактично в цій ситуації закладено основоположні підстави ефективності 

податкової системи. Остання дорівнюватиме нулю, якщо всі кошти, отримані 

за рахунок податкових надходжень, будуть використані на обслуговування 

процедур адміністрування цих платежів. Саме тому важливим є не лише 

мінімальна перевага перевищення коштів від надходження податків (сума 

яких має бути вищою) над витратами на їх адміністрування, а й принципова 

розбіжність між ними на користь спрямування коштів до бюджетів [197, с. 

87]  
2
 

Навряд чи такий підхід законодавця є вдалим. Як слушно висловилася 

М.Ю. Чернишова, це формулювання є не лише неточним, а й хибним. У такій 

редакції йдеться фактично про порівняння коштів, які надходять від сплати 

                                                           
1
 [28] Барабаш О. О. Принцип фіскальної достатності у податковому законодавстві 

України. Вісн. Нац. ун-ту "Львівська політехніка". Юрид. науки. 2014. № 801. С. 46-50. 

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2014_801_11. 
2
  [197] Шаптала Н. К. Співвідношення принципів рівності і соціальної 

справедливості в податково-правовому регулюванні: дис. … канд. юрид. наук. Ірпінь, 

2012. С. 87. 



102 
 

податку, та коштів, які необхідні для організації і контролю за додержанням 

платниками податкового законодавства; тобто фактично маються на увазі 

кошти на утримання контролюючих органів та органів стягнення [196, с. 185] 

1
. Ми цілком згодні із твердженням ученої. Дефініцію терміна 

«адміністрування» містить ст. 14 Податкового кодексу України: це 

сукупності рішень та процедур контролюючих органів, дій їх посадових осіб, 

які визначають інституційну структуру податкових та митних відносин, 

організовують ідентифікацію, облік платників податків і платників єдиного 

внеску та об‟єктів оподаткування, забезпечують сервісне обслуговування 

платників податків, організацію та контроль за сплатою податків, зборів, 

платежів відповідно до порядку, встановленого законом. Тож цілком 

очевидним є те, що цей чинник має враховуватися, однак, при встановленні 

податків він не є основним, визначальним, адже мета цього процесу – 

забезпечення різних публічних інтересів, у системі яких значиться також і 

потреба щодо фінансового гарантування адміністрування податків і зборів. 

Наведений законодавчий підхід може мати відповідне пояснення. По-

перше, принцип економічного обґрунтування податку наразі в українському 

податковому законодавстві не визначено, як не отримав він належного 

тлумачення і Конституційним Судом України. Проте Н. К. Шаптала 

підкреслює, що цінність принципів від обраного способу їх закріплення 

жодним чином не знижується. А тому доцільним вбачається підхід, коли в 

акті, який закладає підвалини правової регламентації певної сфери відносин, 

існують норми (або норма), що містять безпосередньо принципи 

регулювання конкретної відособленої частини відносин [197, с. 50] 
2
. А ось 

незакріплення того чи іншого принципу у тексті нормативно-правового акта 

                                                           
1
  [196] Чернишова М. Ю. Економічна обґрунтованість платежу як принцип 

оподаткування  Право і суспільство. 2014. № 5. С. 185  
2
 [197] Шаптала Н. К. Співвідношення принципів рівності і соціальної 

справедливості в податково-правовому регулюванні: дис. … канд. юрид. наук. Ірпінь, 
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не свідчить про те, що він не чинить безпосереднього впливу на податкові 

відносини.  

По-друге, сутність розглядуваного законодавчого підходу 

охарактеризувати доволі складно, оскільки у сфері оподаткування держава 

завжди намагається отримати більше надходжень від платників податків і 

зборів, тоді як останні намагаються зменшити свої податкові зобов‟язання.  

По-трете, науковці і практики доволі часто змішують зміст таких 

понять, як економічне обґрунтування податку (оподаткування), економічна 

підстава й економічна доцільність податку, економічність оподаткування, що 

аж ніяк не сприяє чіткому закріпленню їх у законодавстві. 

Критичне вивчення багатьох наукових робіт, присвячених нашій 

тематиці, дозволяє виокремити декілька позицій щодо співвідношення 

названих понять. Так, деякі фахівці ототожнюють такі принципи, як 

економічна обґрунтованість податку (оподаткування) й економічність 

оподаткування. Наприклад, В. Гвоздій економічну обґрунтованість 

оподаткування тлумачить як установлення податків і зборів, обсяг 

надходжень від сплати яких до бюджету значно перевищує витрати на їх 

адміністрування і посилається на п. 4.1.7 ст. 4 Податкового кодексу України. 

Далі дослідник наводить постанову Вищого адміністративного суду України 

від 26 листопада 2014 р. (справа № К/800/31362/14), в якій сказано: 

«Недотримання норм земельного законодавства щодо реєстрації права 

оренди земельних ділянок (припинення цього права) не може викликати 

права та обов‟язки платників у сфері оподаткування. Оскільки при такому 

підході порушується принцип економічної обґрунтованості стягнення 

земельного податку внаслідок  покладення обов‟язку зі сплати земельного 

податку на особу, яка не використовувала земельну ділянку у спірному 

періоді та не мала юридичної можливості одержувати дохід від її 

використання»» [49]
1
.  
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  [49] Гвоздій В. Трансформація податкового судочинства. Перспективи та 

виклики: матер. ІІІ судово-правового форуму «Судова реформа в Україні: європейський 
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Схоже твердження зустрічаємо у Н. Мисника, який зазначає, що 

відповідно до офіційного визначення принцип економічної обґрунтованості 

передбачає встановлення податків та зборів, обсяг надходжень від сплати 

яких до бюджету значно перевищує витрати на їх адміністрування. Фактично 

йдеться про порівняння розміру коштів, які надійшли від справляння такого 

податку та коштів, які мають бути витрачені на забезпечення збору такого 

податку. Вимога економічної обґрунтованості останнього пов‟язується з 

ефективністю, самоокупністю податків, при яких суми, отримані державою 

по кожному окремому податку, мають перевищувати витрати на його 

збирання, обслуговування, контроль
1
 [107].  

Зауважимо між іншим, що названі автори не переймаються чистотою 

термінології і належним розмежуванням розглядуваних принципів. Іншими 

словами, такий виклад матеріалу засвідчує нелогічний і необ‟єктивний 

погляд на досліджувані принципи. Ми не можемо підтримати думки цих 

дослідників, оскільки зміст названих ними засад нерівнозначний, а їх 

змістовне наповнення суттєво різниться. Навряд чи принципи економічного 

обґрунтування оподаткування й економічності оподаткування є ідентичними, 

адже зміст останнього полягає в тому, аби установлення податків та зборів 

має відбувалося таким чином, щоб обсяг надходжень від їх сплати яких до 

бюджету значно перевищував витрати на їх адміністрування. В цьому, 

ймовірно, можна вбачати лише певний аспект принципу економічного 

обґрунтування, про що в роботі йтиметься далі.  

Розглядаючи критерії економічної підстави податків, О. Л. Васяніна 

теж явно змішує наведені правові явища, хоча й замислюється над питаннями 

про обґрунтованість, довільність чи недовільність встановлення податків, про 

економіко-правові підстави цього процесу. При цьому економічну 

                                                                                                                                                                                           

вектор». URL: http://www.justicereformukraine.eu/wp-

content/uploads/2015/10/Book_sud_FORUM.pdf 
1
 [107] Мисник Н. Податкові спори. Останні тенденції. Принцип економічного 

обґрунтування оподаткування. URL: http://blog.ubr.ua/pravo/podatkovi-spori-ostanni-

tendencii-princip-ekonomichnoi-obgruntovanosti-opodatkuvannia-9119. 
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обґрунтованість вона пов‟язує із декількома факторами. Посилаючись на 

Д. В. Винницького, дослідниця стверджує, що конкретною юридичною 

категорією, що має на меті відобразити економічну обґрунтованість будь-

якого податку, традиційно виступає поняття «об‟єкт оподаткування». Учена 

підкреслює, що на початковому етапі розвитку оподаткування фінансовою 

політикою держав були вироблені певні принципи й розкрита їх логічна 

взаємозалежність у сфері оподаткування. Далі вона називає такі принципи: 

(а) пропорційність податкового тягаря з величиною доходу платника 

податку; (б) визнання існування своєрідних взаємних зобов'язань держави і 

його громадян в справі доходів і витрат; (в) визнання традицій і правових 

установлень як певних «заходів» оподаткування; (г) первинність витрат і 

вторинність доходів в державі, тобто побудова фінансової діяльності на 

публічно-правових засадах. При цьому найважливішими категоріями в 

системі уявлень про правильне оподаткування дослідниця теж називає 

справедливість і законність, адже вони означали, що величина норми 

оподаткування (як і дії податкових органів) повинні були ґрунтуватися на 

законах, звичаях і стійких громадських уявленнях про справедливість [41, с. 

125] 
1
. Як бачимо, О. Л. Васяніна не надає логічного пояснення 

співвідношенню розглядуваних понять. Як наслідок, в її роботі ми не 

знаходимо тих критеріїв, що дозволити б вважати податок економічно 

обґрунтованим.  

Прихильники іншої течії намагаються розмежувати розглядувані 

принципи оподаткування. Наприклад, А. О. Поляничко наголошує на 

необхідності розмежування економічного обґрунтування податку та 

економічного підґрунтя податку (наприклад, дохід, прибуток, додана 

вартість). При цьому принцип економічності оподаткування (економічної 

обґрунтованості оподаткування) він характеризує як такий, що означає 

установлення податків і зборів, обсяг надходжень від сплати яких до 

                                                           
1
  [41] Васянина Е. Л. Теоретические основы правового регулирования публичных 

доходов в Российской Федерации: дис. … д-ра юрид. наук. Москва, 2016. С. 125.  
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бюджету значно перевищує витрати на їх адміністрування. Далі вчений 

резюмує, що законно встановленими мають бути ті податки та збори, які є 

економічно обґрунтованими. Цей принцип поширюється передусім на 

діяльність законодавця як органу, що створює законодавче поле для 

оподаткування і має виходити із того, що видатки на адміністрування 

податків і зборів фінансуються з коштів державного бюджету [127, с. 12]  
1
. 

Ю. О. Крохіна намагається переконати, що принцип економічного 

обґрунтування податків обмежує фіскальний суверенітет держави й захищає 

платників від довільно, безпідставно встановлених податків. Законно 

встановленим може вважатися податок, який має економічні сенс і підставу. 

Такою підставою можуть бути економічні реалії, а не пуста казна чи дефіцит 

бюджету. Учена зосереджує увагу на розкритті змісту принципу економічної 

підстави. За її словами, це: (а) розумна достатність задоволення державних і 

громадських потреб у поповненні державної скарбниці; (б) нечерезмірна 

обтяжливість для середньостатистичного платника податків; (в) відповідність 

ставок податку реальній цінності бази оподатковування, точніше, економічно 

оптимальне співвідношення між ними, що не провокує платника 

відмовлятися від пов'язаних оподатковуваного базою матеріальних та інших 

благ або йти в тіньовий бізнес; (г)·неруйнівність для економічно слабкого 

платника податків [92, с. 10] 
2
. Як бачимо, вчена розглядає названі нею 

принципи в сукупності, що вказує на їх пов‟язаність. Фактично, за наведеною 

думкою, зміст принципу економічного обґрунтування містить декілька 

аспектів і принцип економічної підстави є одним з них. Водночас дослідниця 

зовсім не приділяє уваги на тому, яким чином трактувати економічний сенс. 

Про взаємопов‟язаність, але неідентичність поняття «економічна 

обґрунтованість» та «економічна підстава» податків пише І. Е. Зубарєва. 

Економічну обґрунтованість, зауважує науковець, буквально означає, що 

                                                           
1
  [127] Поляничко А. О. Принципи податкового права: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. К., 2014. С. 12. 
2
  [92] Крохина Ю. А. Принцип экономической обоснованности налога в правовых 

позициях Конституционного Суда РФ. Налоговед. 2004. № 7. С. 7-15. 
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податок повинен відповідати тому завданню, яке було в нього закладено 

спочатку. Для пояснення своєї позиції він наводить такий приклад: якщо 

дохід обкладається в рамках податку на прибуток, значить оподатковуватися 

має саме дохід. У свою чергу, дохід вчений трактує як економічну вигоду, 

яка враховує виручку й витрати. Як тільки виникає ситуація, коли певні 

витрати не приймаються до відрахування, порушується принцип економічної 

обґрунтованості. Принцип економічної підстави податку І. Е. Зубарєва 

характеризує як складне поняття, що має принципово різні сторони: одна – 

макроекономічна, орієнтована на необхідність врахування балансу 

публічного та приватного інтересів (необхідність влади отримувати гроші, 

здатність суспільства платити податки); друга – мікроекономічна, згідно з 

якою не можна стягувати податок там, де не існує джерела його сплати [69, с. 

71, 72] 
1
. Ми в цілому погоджуємося із таким підходом, але зазначимо, що І. 

Е. Зубарєва не розкриває, як саме виявляється взаємозв‟язок розглядуваних 

принципів. При цьому вважаємо справедливим наголос правника на 

необхідності досягнення у сфері оподаткування балансу приватного і 

публічного інтересів. Окрім того, за такого підходу забезпечується 

врахування здатності платників сплачувати податки, що виражається у 

наявності  джерела його сплати.  

Показово, що європейські правники при визначенні принципу 

економічної обґрунтованості також справедливо звертають у вагу на декілька 

аспектів. Так, О. Бланкенагель, зазначений принцип розглядає у трьох 

площинах. По-перше, з позиції платника податків. У цьому контексті зміст 

названого принципу він вбачає у тому, що це, власне, економічний стан і 

економічні можливості платника. По-друге, з точки зору держави. Ідеться 

передусім про грошові потреби самої держави. По-третє, інше бачення 

економічної обґрунтованості податків полягає у економічній системі, де 

головний акцент ставиться на невтручання в економічне життя, де, як відомо, 
                                                           

1
  [69] Зубарева И. Е. Принцип экономического основания налогов - это скрытое 

оружие налогоплательщика или декларативная норма. Ваш налоговый адвокат. 2009. № 5.  

С. 71-72. 
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діють свої закони 
1
[33, с. 53-65]. Учений чітко вказує, які саме податки мають 

визнаватись економічно обґрунтованими. Зокрема, вони: (1) враховують 

здатність платника до їх сплати, оскільки рівень доходів у людей різний, 

принцип економічно обґрунтованих податків означає диференціацію 

останніх відповідно до доходів і заборону уніфікованих ставок; 

(2) включають також нижню межу оподаткування, тобто передбачають 

заборону стягування податків з тієї частини доходів платника, яка необхідна 

йому для підтримання свого існування; (3) допускають оподаткування тільки 

чистих доходів платника податків (принцип нетто) і включають заборону 

подвійного оподаткування, тобто справляння однорідних або ідентичних 

податків; (4) здатні досягати бажаної мети (мети держави); (5) не повинні 

заважати економічному житті і заохочувати нерозумні витрати і виробництво 

[33, 60 –63] 
2
. З нашої точки зору, наведений підхід вченого має бути 

підтриманий. Як вбачається, це дасть змогу проводити певну паралель між 

тим, що податки мають певним чином корелюватися з економічними 

характеристиками платників, а також враховувати фактичну здатність особи 

їх сплачувати.  

Схожої позиції дотримується й К. О. Гетьман, яка і акцентує увагу 

перш за все на тому, що принцип економічної обґрунтованості податку має 

(за її словами) «надподаткове», «надінституційне» значення. Урахування 

через нього макроекономічних наслідків віддзеркалює бюджетний сенс 

реалізації цього принципу, перспективи  виконання бюджетних показників, а 

дотриманням останніх забезпечується й соціальна стабільність, виваженість 

та послідовність в розвитку суспільства. З погляду дослідниці, економічна 

обґрунтованість пов‟язується насамперед з узгодженням надходжень та 

                                                           
1
 [33] Бланкенагель А. Конституционное понимание и  функции экономически 

обоснованных налогов – с точки зрения специалиста из Германии. Налоговое право в 

решениях Конституционного Суда  Российской Федерации 2008 года: матер. VI 

Междунар науч.-практ. конф.17-18 апреля 2009 г. Москва: Статут, 2010. С. 53-65. 
2
 [33]  Бланкенагель А. Конституционное понимание и  функции экономически 

обоснованных налогов – с точки зрения специалиста из Германии. Налоговое право в 

решениях Конституционного Суда  Российской Федерации 2008 года: матер. VI 

Междунар науч.-практ. конф.17-18 апреля 2009 г. Москва: Статут, 2010. С. 53-65. 
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витрат при справлянні податків та зборів. Економічна підстава передбачає 

більш глибинні умови для запровадження тих чи інших форм або режимів 

оподаткування. Ідеться про наявність майна, доходів, про інші обставини, які 

об‟єктивно породжують виникнення податкового обов‟язку і забезпечують 

можливість сплати податків та зборів. Ця підстава пов‟язана із 

платоспроможністю зобов‟язаної особи [50 с. 63] 
1
. Далі вчена розглядає 

елементи, які розкривають зміст принципу економічного обґрунтування, що 

полягає: а) в наявності у платника грошової можливості сплачувати податки 

та збори; б) у перевищенні надходжень від сплати податку над витратами 

щодо його адміністрування; в) у відповідності економічних потреб 

публічного суб‟єкта в певній сумі, в обґрунтованості у збиранні коштів лише 

в тих розмірах, які об‟єктивно необхідні для задоволення публічних потреб 

[50, с. 63] 
2
. У цілому погоджуючись з наведеною позицією вченої, 

підкреслимо, що економічна обґрунтованість має широкий зміст і пов‟язана 

не лише з узгодженням надходжень та витрат при справлянні податків та 

зборів. Інакше кажучи, можемо стверджувати, що економічне обґрунтування 

поєднує у собі декілька аспектів, що охоплюються змістом таких інших 

принципів: фіскальна достатність, економічність оподаткування і економічна 

основа.  

Доволі виваженою видиться думка Ф. А. Гудкова, який теж переконує, 

що економічне обґрунтування і економічна підстава податку – близькі 

поняття. Позитивно, що правник доволі ретельно підходить до 

характеристики економічного обґрунтування податку і пропонує оцінювати 

його наслідки за такими критеріями, як ефективність, збирання, регулюючий 

вплив податків. Цілком логічно, що у разі низької ефективності вплив 

оподаткування буде негативним, а тому податок вводити не бажано, бо таке 

оподаткування є необґрунтованим. Економічне підґрунтя податку вчений 

                                                           
1
  [50] Гетьман К. О. Правова природа фіскальної функції податків: дис. … канд. 

юрид. наук. Харків, 2015. С. 63. 
2
 [50] Гетьман К. О. Правова природа фіскальної функції податків: дис. … канд. 

юрид. наук. Харків, 2015. С. 64, 65. 
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пов‟язує з наявністю джерела для його сплати, що формується за рахунок 

оподатковуваних цим податком операцій або інших об'єктів оподаткування. 

Якщо ця умова не виконується, створюється небезпечна ситуація: бізнес 

змушений шукати інші джерела для сплати податку (так би мовити, з'їдати 

власний капітал, залучати позики або вести іншу діяльність), що може 

призвести взагалі до руйнування бізнесу [54, с. 9; 69, с. 75] 
1
.  

З урахуванням семантичного тлумачення терміна «обґрунтування», 

відповідно до якого він трактується як сукупність доказів, фактів, аргументів 

для переконання в чому-небудь, висування на підтвердження чого-небудь 

переконливі докази, факти тощо; аргументування [21] 
2
, економічне 

обґрунтування передбачає встановлення фактів, які стануть вагомими 

аргументами для переконання у доцільності саме такого оподаткування. При 

цьому цілком логічно економічне обґрунтування податку вимірювати за 

певними критеріями, якими, ймовірно, можуть бути: ефективність податків, 

їх збирання й регулюючий вплив. 

Підсумовуючи наведені позиції правників, констатуємо, що принципи 

податкового законодавства, безумовно, позначаються на процесі визначення і 

встановлення ставки податків і зборів, адже ставка функціонує відповідно до 

загальних підстав і вимог, закріплених Податковим кодексом України, а 

також тими, які не закріплені у нормативно-правових актах, а вироблені 

податково-правовою доктриною. У їх системі можна виокремити низку 

принципів, що справляють безпосередній вплив на встановлення і 

закріплення ставки будь-якого податку. До їх кола належить і принцип 

економічного обґрунтування, зміст якого розкривається шляхом 

характеристики декількох аспектів. Ідеться передусім про аналіз принципів 

фіскальної достатності, економічності оподаткування й економічної основи 

                                                           
1
 [54; 69] Гудков Ф. А. Экономическое основание и фактическая способность к 

уплате налога. Налоговед. 2009. № 9. С. 9; Зубарева И.Е. Принцип экономического 

основания налогов - это скрытое оружие налогоплательщика или декларативная норма. 

Ваш налоговый адвокат. 2009. № 5. С. 75. 
2
 [21] Академічний тлумачний словник української мови. URL: 

http://sum.in.ua/p/5/480/2. 
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податку. При цьому принцип економічного обґрунтування податку вказує на 

необхідність встановлення фактів, які стануть вагомими аргументами для 

переконання у доцільності саме такого оподаткування. У цьому контексті 

органічно поєднуються певні фактори, а саме: для платника податків 

принцип економічного обґрунтування забезпечує врахування здатності 

суб‟єкта сплачувати податки (в тому числі визначає наявність об‟єкта 

оподаткування, джерела податку, оподаткування виключно чистих доходів і 

заборону подвійного оподаткування); для держави він засвідчує, що вона не 

має необмеженого права щодо встановлення податків, а також окреслює 

межу, якою є як відповідні потреби у формуванні публічних фінансів для 

задоволення публічних витрат, так і мета встановлення податків; цим 

принципом передбачається забезпечення балансу приватних і публічних 

інтересів у царині оподаткування. 

Принципу визначеності в оподаткуванні теж не закріплено у ст. 4 

Податкового кодексу України, але його реалізація цілком забезпечується 

декількома законодавчими положеннями. По-перше, ст. 7 Податкового 

кодексу України, в якій сказано, що під час установлення податку 

обов'язково визначаються такі елементи, як платники податку, об'єкт 

оподаткування, база оподаткування, ставка податку, порядок його 

обчислення, податковий період; строк та порядок сплати податку; строк і 

порядок подання звітності про його обчислення і сплату. У процесі 

встановлення податку можуть передбачатися податкові пільги та порядок їх 

застосування. При цьому будь-які питання щодо оподаткування регулюються 

цим Кодексом і не можуть встановлюватися або змінюватися іншими 

законами України, крім тих, що містять виключно положення щодо внесення 

змін до цього Кодексу та/або положення, які закріплюють відповідальність за 

порушення норм податкового законодавства. Названі елементи податку, 

підстави для надання податкових пільг та порядок їх застосування 

визначаються виключно цим Кодексом. Як бачимо, законодавець підкреслює, 

що ставка обов‟язково має бути визначена при встановленні будь-якого 
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податку. До того ж вона має визначатися не будь-яким нормативно-правовим 

актом, а виключно Податковим кодексом України. 

По-друге, у ст. 67 Конституції України закріплено, що кожен 

зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, установлених 

законом. Наведене положення корелюється зі ст. 1 Основного Закону, згідно 

з якою Україна є правовою державою, в якій панує верховенство права. 

Одним з елементів такого верховенства є принцип правової визначеності, у 

якому стверджується, що обмеження основних прав людини і громадянина і 

втілення  цих обмежень на практиці допускається лише за умови 

забезпечення передбачуваності застосування правових норм, 

встановлюваних такими обмеженнями. Іншими словами, обмеження будь-

якого права повинно базуватися на критеріях, які дадуть змогу особі 

відокремлювати  правомірну  поведінку від протиправної, передбачувати 

юридичні наслідки своєї поведінки. За справедливим зауваженням О. 

Е. Лукашевої, наведені конституційні положення необхідно тлумачити з 

урахуванням практики Європейського суду з прав людини, за якої в умовах 

необхідності дотримання принципів верховенства права і правової 

визначеності категорія «встановлений законом» має бути пов‟язана з 

вимогою якості закону [101, с. 6] 
1
. До цього додамо ще одне Рішення 

Конституційного Суду України , в якому він зазначив: «із конституційних 

принципів рівності і справедливості випливає вимога визначеності, ясності і 

недвозначності правової норми, оскільки інше не може забезпечити її 

однакове застосування, не виключає необмеженості трактування у 

правозастосовній практиці і неминуче призводить до сваволі» (п.5.4) [161] 
2
. 

Таким чином, визначення й окреслення системи тих елементів податків і 

                                                           
1
  [101] Лукашева О. Е. Конституційно-правові засади публічної фінансової 

діяльності в Україні: дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2016. С. 6.  
2
  [161] Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням 51 народного  депутата України щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) положень статті 92, пункту 6 розділу X "Перехідні положення" 

Земельного кодексу України (справа про постійне користування земельними ділянками) 

від 22 вересн. 2005 р. № 5-рп/2005. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-05. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-05
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зборів, що дозволяють його охарактеризувати як цілісний, єдиний механізм і 

які мають бути встановлені в законі, ˗ це конституційні вимоги, що 

стосуються, у тому числі якості податкових законів. Тож очевидно, що цей 

набір елементів обов‟язково має бути визначено законодавцем при прийнятті 

відповідних податкових законів і встановленні ставок податків і зборів 

зокрема.  

Принцип визначності має велике значення. Ще А. Сміт писав: «Там, де 

цього немає, кожна особа, яка має сплачувати даний податок, віддається 

більшою чи меншою мірою у владу збирача податків, який може обтяжувати 

податок для будь-якого невгодного йому платника або вимагати для себе 

загрозою такого обтяження подарунок або хабар» [172, 341-434] 
1
. 

Наголосимо, що І. Т. Тарасов, розмірковуючи стосовно встановлення 

податків і зборів, підкреслив, що закони, які встановлюють податки, мають 

різнитися суворою послідовністю, внутрішнім зв‟язком, повнотою, 

визначеністю, зрозумілістю і ясністю, щоб платник з точністю знав свої 

обов‟язки, щоб свавіллю не було місця. Закон має визначити з точністю 

платника, предмет, податну дію, за настанням якої настає платіж, форми 

об‟яви, обчислення, податний контроль, погашення податку, справляння, 

стягнення … [190, с.127, 128]
2
. А. А. Ісаєв дійшов висновку, що «податкова 

система повинна відрізнятися якомога більшою простотою». Він вказував на 

те, що мова правових актів, які встановлюють податки і роз‟яснюють їх 

застосування, має бути точною, зрозумілою, щоб не викликати жодних 

непорозумінь [190, с. 604] 
3
. Як бачимо, І. Т. Тарасов, підкреслюючи 

значимість якості закону при встановленні податків, називає доволі 

різнорідні явища, які мають бути зазначені в такому законі. Водночас 

позитивним є те, що вчений намагався шляхом встановлення відповідних 

                                                           
1
 [172] Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов: моногр. 

Москва, 1935. Т. 2. С. 341-343. 
2
  [190] Финансы и налоги: очерки теории и политики. Москва: Статут, 2004. С.127, 

128. 
3
  [190 ] Финансы и налоги: очерки теории и политики. Москва: Статут, 2004. С. 

604. 
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елементів податку, збору, й у цілому оподаткування забезпечити 

визначеність при правовому регулюванні податкових відносин.  

Наразі розглядуваний принцип часто порушується, в результаті чого 

платнику доволі складно визначити своє грошове зобов‟язання. Пошлемося 

на ситуацію, що склалася у 2017 р. щодо встановлення ставок за податком на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Зокрема,  у п. 3 

Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» 

закріплено: до ставок податку на нерухомість застосовується коефіцієнт 0,5 

до моменту прийняття відповідними місцевими радами рішень про 

встановлення ставок місцевих податків та зборів на 2017 р. відповідно до 

цього Закону [135] 
1
. Рішенням Київської міської ради «Про встановлення 

місцевих податків та зборів у м. Києві» в редакції від 22 грудня 2016 р. за 

№791/1795 закріплено, що ставки податку на нерухомість у м. Київ протягом 

поточного року застосовуються одночасно з коефіцієнтом 0,75 [139] 
2
. Як 

бачимо, у наведених нормативно-правових актах йдеться про різні 

понижувальні коефіцієнти ставки податку на нерухомість на 2017 рік . 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

 

Дослідивши питання, порушені в цьому розділі цієї наукової роботи, 

ми зробили основні нижченаведені висновки:  

1. Ставка податку – це величина податкових нарахувань на одиницю 

виміру податкової бази. Вона є одним з обов'язкових елементів податку. 

                                                           
1
  [135] Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих 

актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році: 

Закон України 20 груд. 2016 р. №1791-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1791-

19. 
2
  [139] Про встановлення місцевих податків та зборів у м. Києві: рішення Київської 

міської ради від 23.06.2011 р. №242/5629 в редакції від 22.12.2016 р. №791/1795. URL: 

http://kyiv.sfs.gov.ua/rishennya-mistsevih-rad-/podatok-na-mayno/transportniy-podatok/. 
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Через визначення і встановлення певного рівня ставок податків і зборів 

податкова політика впливає на загальний рівень податкового навантаження 

кожного суб‟єкта економічної діяльності в країні. 

2. Відповідним показником при встановленні податкової ставки 

виступає податковий тиск, який визначається співвідношенням загальної 

суми податкових платежів і сукупного національного продукту. З метою 

оптимізації податкового навантаження, запровадження нових податків, при 

встановленні податкових ставок широко використовується так звана «крива 

Лаффера», за допомогою якої графічно відображаються залежності між 

податковими надходженнями й динамікою цих ставок.  

3. Проведення податкових реформ, що мали місце з використанням 

надбань А. Лаффера, має як позитивні, так і негативні результати. 

Позитивними наслідками зазвичай називають: зниження податкових ставок, 

розширення оподатковуваної бази, інтеграцію прибуткового й 

корпораційного податків, розширення застосування непрямих податків як 

більш нейтральних, удосконалення податкових методів стимулювання 

інвестиційної активності підприємців і населення у виробничій та науково-

технічній сферах, підтримка малого бізнесу. Негативними наслідками є: 

податкова політика, яка не набуває нейтральності; зменшення ставок 

податку, що не призводить до значного зниження рівня оподаткування, тому 

що це супроводжується скасуванням пільг. Наведене засвідчує той факт, що 

зміна податкового тиску не завжди призводить до очікуваного результату й 

має певні труднощі, що вказує на необхідність пошуків інших критеріїв, 

здатних забезпечити дієвість податкової системи держави. 

4. Формування основних уявлень стосовно ставок податків і в цілому 

податкової системи держави, безсумнівно пов‟язано з податковою політикою 

в країні. Податкова політика будь-якої держави є досить складною, адже вона 

поєднує у собі різні аспекти, головним з яких є задоволення публічних 

інтересів. Водночас ці інтереси повинні узгоджуватися з інтересами 

приватними, носієм яких і є платники податків. За допомогою правового 
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регулювання податкових відносин і мають забезпечуватися узгодження й 

баланс публічних і приватних інтересів у сфері оподаткування.  

Успішна реалізація податкової політики, що передбачає в тому числі 

встановлення елементів податкового платежу, визначення й закріплення того 

чи іншого різновиду ставки податків, залежить від чіткості тієї мети, яка була 

поставлена як провідна. Конкретні вид і розмір ставки податків будуть 

знаходитися в залежності від того, який ефект потрібно досягти – фіскальній 

або регулятивний. 

5. При встановленні податкових ставок береться до уваги податкова 

межа, обраховується і обґрунтовується такий розмір ставок, який буде 

найоптимальнішим для платника податків. Для досягнення такого результату 

– визначення найоптимальнішого розміру податків – особливого значення 

набувають принципи оподаткування, адже податкова ставка функціонує 

відповідно до загальних підстав і вимог, закріплених Податковим кодексом 

України, а також тими, які в нормативно-правових актах не закріплені, а 

вироблені податково-правовою доктриною. У їх системі можна виокремити 

низку принципів, що чинять безпосередній вплив на встановлення і 

закріплення ставки будь-якого податку. До їх кола належать принципи 

справедливості, рівності, економічного обґрунтування. 

6. Принципи оподаткування, як елементи системи принципів 

податкового законодавства, позначаються на процесі визначення і 

встановлення податкових ставок. Водночас на кожному етапі розвитку 

державотворення їх зміст набуває більш чіткого визначення, деякі з них 

отримали законодавче закріплення в Конституції й Податковому кодексі 

України, інші ж є певним надбанням податково-правової доктрини. 

7. Принцип соціальної справедливості значно ширший порівняно зі 

зв‟язком між можливістю сплачувати податки й закріпленням їх розмірів, 

оскільки він виконує функцію системоутворюючого чинника, відповідно до 

змісту якого має відбуватися регулювання правом податкових відносин, 

формування усієї системи принципів податкового права, а також процес 
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правореалізації. Принцип справедливості органічно пов‟язаний із принципом 

рівності, зміст якого розглядається у двох площинах. Принцип формальної 

рівності забороняє дискримінацію в податковій сфері залежно від форми 

власності, організаційно-правової форми підприємницької діяльності, 

місцезнаходження платника податків. Що ж стосується рівного податкового 

тягаря, то тут важливою умовою дотримання рівності платників податків є 

його наявність в рамках однієї категорії платників податків (горизонтальна 

рівність). Якщо такі платники поставлені в однакові умови, вести мову про 

порушення принципу рівності не можна. 

8. Зміст принципу економічного обґрунтування розкривається шляхом 

характеристики декількох аспектів: фіскальна достатність, економічність 

оподаткування, економічна основа податку. Принцип економічного 

обґрунтування податку вказує на необхідність встановлення фактів, які 

стануть відповідними аргументами для переконання у доцільності саме 

такого оподаткування. З урахуванням цього зміст принципу економічного 

обґрунтування розкривається таким чином:  

по-перше, для платника податків він забезпечує врахування його 

здатності сплачувати податки (визначає в тому числі наявність об‟єкта 

оподаткування, джерела податку, оподаткування виключно чистих доходів і 

заборону подвійного оподаткування);  

по-друге, для держави засвідчує, що в неї немає необмеженого права 

стосовно встановлення податків, а також окреслює межі, якими виступають 

як відповідні потреби у формуванні публічних фінансів для задоволення 

публічних витрат, так і мета визначення податків; по-третє, цей принцип 

передбачає забезпечення балансу приватних і публічних інтересів у царині 

оподаткування. 
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РОЗДІЛ 3 

КЛАСИФІКАЦІЯ СТАВОК ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ 

 

3.1. Види ставок податків і зборів 

 

Як уже зазначалося, податкова ставка становить собою величину 

податкових нарахувань на одиницю виміру податкової бази. Вона є одним з 

обов'язкових елементів податку. Шляхом з‟ясування певного рівня ставок 

податків і зборів державна податкова політика впливає на загальний рівень 

податкового навантаження кожного суб‟єкта економічної діяльності в країні. 

Сьогодні серед науковців склалася досить усталена позиція стосовно 

різновидів ставок податку. Так, С. Г. Пепєляєв поділяє податкові ставки 

залежно від низки критеріїв, а саме: від методу їх установлення – на тверді й 

відсоткові; від форми їх визначення й економічного формування – на 

маргінальні, фактичні й економічні [113, 112, 113].
1
 М. П. Кучерявенко, 

спираючись на податкове законодавство, підкреслює наявність декількох 

різновидів ставок, що різняться між собою як за формою, так і за характером 

закріплення, за змістом, за особливостями застосування. Учений виокремлює 

їх залежно: (а) від податкового тиску на платника – як ставку базову, 

понижену й підвищену; (б) від методу встановлення – як абсолютну і 

відносну; (в) від змісту – як маргінальну, фактичну і економічну, (г) від 

формування стимулів для платника – як стимулюючу, обмежуючу, 

забороняючу [96, с. 257, 258]
2
. Схожою до наведених можна назвати позицію 

А. І. Худякова, який залежно від характеру застосування податкових ставок 

поділяє їх на загальні, знижені й підвищені. Загальні ставки свідчать про 

загальний режим оподаткування. Підвищені або знижені ставки чинять 

регулюючий вплив держави на ту чи іншу сферу виробництва, вони 

                                                           
1
  [113] Налоговое право: учебник под ред С. Г. Пепеляева. Москва: Юристъ, 2003. 

С. 112, 113.  
2
 [96]  Кучерявенко Н. П. Курс налогового права: в 6-ти т. Т. ІІІ: Учение о налоге. 

Харьков: Легас; Право, 2005. С. 257, 258. 
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продиктовані тими чи іншими міркуваннями держави про соціальну 

справедливість [193, с. 48]
1
. Як вбачається, А. І Худяков застосовує синонім 

для позначення базової ставки податків. 

В. П. Синчак наводить свою класифікацію податкових ставок. Залежно 

від способу визначення суми податку він виокремлює ставки: 1) рівні (для 

кожного платника встановлюється рівна сума податку); 2) тверді або 

специфічні (на кожну одиницю оподаткування встановлюється фіксований 

розмір податку); тверді (встановлюються у грошовому обчисленні на 

одиницю об‟єкта оподаткування в натуральному вираженні); 3) відсоткові 

або адволарні (у вигляді частки від загальної величини податкової бази); 4) 

комбіновані (поєднання твердих і відсоткових ставок) [169, с. 95] 
2
.  

Залежно від ступеня змінності В. П. Синчак виокремлює  такі ставки: 

1) загальні (встановлюються без винятків для платників податку та об‟єктів 

оподаткування); 2) підвищені (встановлюються у підвищеному розмірі до 

певних видів об‟єктів оподаткування); 3) понижені (встановлюються у 

пониженому розмірі до певних видів об‟єктів оподаткування та платників 

податків). 

Залежно від змісту вчений розрізняє ставки: 1) маржинальні або 

законодавчі (безпосередньо вказані в нормативно-правовому акті, 

Податковому кодексі України); 2) фактичні (визначаються як відношення 

сплаченого податку до податкової бази); 3) економічні (визначаються як 

відношення сплаченого до одержаного доходу). Залежно від зміни податкової 

бази вченим виділено ставки: 1) пропорційні (не змінюються зі зростанням 

податкової бази); 2) прогресивні (збільшуються зі зростанням податкової 

бази та утворюють шкалу ставок з простою або складною прогресією; проста 

прогресія передбачає зростання податкової ставки до всього об‟єкта 

                                                           
1
  [193] Худяков А. И., М. Н.Бродский, Г. М Бродский Основы налогообложения. 

учеб. пособ. Европейский дом» Санкт–Петербург, 2002.  С. 48.  

2 [168] Синчак В. П. Ставки єдиного податку як елементи спрощеної системи 

оподаткування в податковому регулюванні розвитку малого підприємництва  в Україні. 

Наука й економіка. 2015. № 1 (37). С. 93. URL: 

file:///C:/Users/user/Downloads/Nie_2015_1_18.pdf. 



120 
 

оподаткування, складна – поділ об‟єкта на частини, кожна наступна з яких 

оподатковується підвищеною ставкою); 3) регресивні (зменшуються зі 

зростанням податкової бази; такі ставки застосовуються з метою зменшення 

тінізації великих доходів або стимулювання певних видів діяльності)
 
[168, с. 

92-97] 
1
. Як бачимо, вчений доволі ґрунтовно підходить до групування і 

розподілу ставок податків і зборів. 

Характерно, що у присвячених цьому питанню наукових роботах, 

можна зустріти й більш розгалужений поділ ставок податків. Заслуговує на 

явну увагу поділ ставок податку на прибуток підприємств, проведений Ю. С. 

Стоян. Дослідниця називає низку класифікаційних критеріїв, усі ставки вона 

поділяє залежно від: а) формування стимулів для платника –  стимулюючу (у 

нашому випадку стимулюючим розміром ставки може бути 0 або 5%) і 

обмежуючу (ставки 20%); б) джерела отримуваного прибутку – ставки для 

оподаткування прибутку від страхування, від господарської діяльності, від 

букмекерської діяльності, прибутку, який отримують державні підприємства, 

та ін.; в) розміру прибутку платника податку на прибуток підприємств на: 

великі (тобто максимальний розмір ставки, який передбачений у цьому виді 

податку); середні (відповідно середній розмір ставки); мінімальні 

(найнижчий розмір ставки або взагалі може дорівнювати 0%); г) критерію 

резидентства – ставки для резидентів і нерезидентів; д) строку (терміну), на 

який вони встановлюються – постійні, тимчасові та разові ставки; д) рівня 

економічного розвитку певних регіонів - провінційні ставки (ставка 

знижується залежно від місця знаходження підприємства) та федеральні 

ставки (ставка збільшується за рахунок того, що підприємство розташовані 

на території адміністративного центру країни чи окремого промислового 

                                                           
1
 [168] Синчак В. П. Ставки єдиного податку як елементи спрощеної системи 

оподаткування в податковому регулюванні розвитку малого підприємництва  в Україні. 

Наука й економіка. 2015. № 1 (37). С. 90 – 99. URL: 

file:///C:/Users/user/Downloads/Nie_2015_1_18.pdf. 
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району столиці); е) величини підприємства – ставки для великих 

підприємств, для середніх і для малих [175, с. 98-100]
1
. 

Певного законодавчого закріплення класифікація ставок податків 

набула у статтях 26 – 28 Податкового кодексу України, в яких наведено 

формулювання базової, граничної, абсолютної й відносної ставки. Так, 

базова (основна) ставка податку визначена такою для окремого податку. При 

цьому у випадках, передбачених законодавством, під час обчислення одного 

й того самого податку можуть використовуватися декілька базових 

(основних) ставок. Граничною визнається максимальний або мінімальний 

розмір ставки за певним податком. Абсолютною (специфічною) є податкова 

ставка, згідно з якою розмір податкових нарахувань встановлюється як 

фіксована величина стосовно кожної одиниці виміру бази оподаткування. 

Відносною (адвалорною) названо ставку податку, згідно з якою розмір 

податкових нарахувань встановлюється у відсотковому або кратному 

відношенні до одиниці вартісного виміру бази оподаткування [126] 
2
.  

Однак, поряд з наведеними визначеннями у цьому Кодексі містяться й 

інші варіанти назв ставок податків, а саме: пп. 12.3.7. ст. 12 називає 

індивідуальні пільгові ставки, п. 29.2 ст. 29 – фіксовані , п. 30.9 ст. 30 – 

знижені; п. 103. 2 ст. 103 – зменшені, п. 103.3 ст. 103 – понижені, п. 293.1 ст. 

293 – фіксовані ставки, відсоткові ставки. 

 У цьому контексті зробимо декілька зауважень. По-перше, оцінювання 

логічності поділу ставок залежно від рівня податкового тиску, а відтак і 

ступеня їх змінності, свідчить, що поряд з базовою ставкою можуть 

виокремлюватися не лише граничні ставки, що передбачають максимальний 

або мінімальний розмір, а й інші, відмінні за розміром від базової. Приміром, 

за податком на додану вартість передбачено три ставки – 20 %, 7 % і 0 %. 

Перша буде вважатися базовою (основною) ставкою, а третя – граничною, 

                                                           
1
  [175] Стоян Ю. С. Правове регулювання податку на прибуток підприємств в 

України: дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2017. С. 98 –100. 
2
 [126]  Податковий кодекс України від 2 груд. 2010 р. № 2755-VI. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran1321#n1321 
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що має мінімальний розмір. Постає запитання: яким чином, до якого 

різновиду ставок за поділом, визначеним у статтях 26 і 27 Податкового 

кодексу України, потрібно відносити другу ставку – 7%? Звичайно, вона є 

меншою за розміром порівняно з базовою, однак її не можна віднести до 

граничної. Отже, стаття 27 цього Кодексу вимагає внесення змін з метою 

логічного окреслення знижених або підвищених за розміром нарахувань 

порівняно з базовою ставкою.  

Водночас підкреслимо, що відмовлятися від конструкції граничних 

ставок недоцільно, оскільки вони стосуються визначення дискреційних 

повноважень органів місцевого самоврядування щодо встановлення розміру 

ставок податків і фактично служать певним обмежуючим чинником [23, 34-

36; 26, с. 140-143]
1
. Вочевидь, саме таким чином забезпечуються 

Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи № R(80)2 стосовно здійснення 

адміністративними органами влади дискреційних повноважень [151]
2
. 

По-друге, підхід законодавця, за якого за текстом кодифікованого акта 

зустрічаються інші (ніж передбачені у статтях 25 – 28 Податкового кодексу 

України) назви ставок, навряд чи має логічне обґрунтування. Це актуалізує 

питання щодо проведення більш чіткої класифікації ставок податків і 

наведення їх видів. Отже, зробимо висновок: незважаючи на так звану 

«застиглість» у наукових підходах до класифікації ставок податків, на 

порядку денному з‟являються проблеми, потребуючі вирішення.  

Як справедливо вказує В. П. Синчак, зміст сьогоднішніх дискусій 

навколо податкових ставок, визначених у Податковому кодексі України, в 

основному зводиться до практичних аспектів і стосується у першу чергу, 

                                                           
1
  [23; 26] Аллахвердова Л. В. Обмеження дискреційних повноважень як вимога 

верховенства права. Наук. записки НаУКМА. Юридичні науки, 2015. Т. 168. С. 34-36; 

Бааджи Н.А. Гарантії законності застосування адміністративного розсуду в діяльності 

органів публічної адміністрації. Південноукр. прав. часопис. 2016. № 1. С. 140-143. 
2
  [151] Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи № R(80)2 стосовно 

здійснення адміністративними органами влади дискреційних повноважень / прийнята 

Комітетом Міністрів 11.03.1980 р. на 316-й нараді заступників міністрів. 

Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції 

для України. К. : Факт, 2003. С. 469–479. 
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розміру ставок, обґрунтованості їх величини й застосування останніх у 

вітчизняній практиці з посиланням на зарубіжний досвід [168, с. 95] 
1
. Цілком 

очевидно, що порушені питання мають місце і потребують належної 

відповіді. Утім, як далі зазначає вчений, вагомість практичного складника 

настільки переважає, що поза увагою таких обговорень залишаються 

теоретичні аспекти побудови податкових ставок, підходи до їх класифікації 

та навіть до самої назви цих ставок. Логічним видиться посилання науковця 

на положення Податкового кодексу України щодо встановлення ставок 

єдиного податку для першої і другої груп платників. Йдеться про фіксовані 

ставки, що визначаються у відсотках до розміру мінімальної заробітної 

плати. По суті, використана в законодавстві некоректність призводить до 

ототожнення відсоткової та фіксованої ставок оподаткування, що тягне за 

собою термінологічну плутанину із застосуванням різних за сутнісними 

ознаками та призначенням дефініцій [168, с. 97 ]
2
. Ми підтримуємо таке 

твердження правознавця, адже відсоткова і фіксована ставки є різними за 

своєю суттю. 

Так, у п. 293.1 ст. 293 Податкового кодексу України закріплено ставки 

єдиного податку: (а) для платників першої групи встановлюються у відсотках 

(фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 

закріпленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі 

– прожитковий мінімум); (б) для платників другої групи – у відсотках 

(фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої 

законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі – мінімальна 

заробітна плата); (в) для платників третьої групи –у відсотках до доходу 

(відсоткові ставки).  

                                                           
1
  [168] Синчак В. П. Ставки єдиного податку як елементи спрощеної системи 

оподаткування в податковому регулюванні розвитку малого підприємництва  в Україні. 

Наука й економіка. 2015. № 1 (37). С. 95. URL: 

file:///C:/Users/user/Downloads/Nie_2015_1_18.pdf 
2
 [168] Синчак В. П. Ставки єдиного податку як елементи спрощеної системи 

оподаткування в податковому регулюванні розвитку малого підприємництва  в Україні. 

Наука й економіка. 2015. № 1 (37). С. 90-99. URL: 

file:///C:/Users/user/Downloads/Nie_2015_1_18.pdf. 
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У п. 293.2 ст. 293 Податкового кодексу України читаємо: фіксовані 

ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними, міськими 

радами або радами об‟єднаних територіальних громад, що створені згідно із 

законом та перспективним планом формування територій громад, для 

фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, 

залежно від виду останньої, з розрахунку на календарний місяць: 1) для 

першої групи платників єдиного податку – у межах до 10 % розміру 

прожиткового мінімуму; 2) для другої групи платників єдиного податку – в 

межах до 20 % розміру мінімальної заробітної плати.  

Водночас, у статтях 26 – 28 зазначеного нормативно-правового акта, 

що стосуються визначення видів ставок, фіксовані ставки не названі. 

Імовірно, законодавець переплутав назву тих ставок, що встановлюються у 

абсолютному розмірі (як чітко визначена величина, безвідносна, взята поза 

зв'язком з іншими величинами, без порівняння з чим-небудь; тобто 

безумовна [21]
1
), і тих, що є відносними (встановлюються у певному 

відсотковому значенні або у кратному відношенні).  

Зважаючи на викладене, пропонуємо викласти п.п. 293.1  і 293.2 ст. 293 

Податкового кодексу України в наступній редакції: 

«293.1. Ставки єдиного податку для платників першої групи 

встановлюються у відсотках до розміру прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) 

року (далі у цій главі - прожитковий мінімум), другої групи - у відсотках до 

розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 

податкового (звітного) року (далі у цій главі - мінімальна заробітна плата), 

третьої групи - у відсотках до доходу. 

293.2. Ставки єдиного податку встановлюються сільськими, 

селищними, міськими радами або радами об‟єднаних територіальних громад, 

що створені згідно із законом та перспективним планом формування 

                                                           
1
 [21] Академічний тлумачний словник української мови. URL: 

http://sum.in.ua/s/absoljutnyj. 
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територій громад, для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють 

господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з 

розрахунку на календарний місяць: 

1) для першої групи платників єдиного податку - у межах до 10 

відсотків розміру прожиткового мінімуму; 

2) для другої групи платників єдиного податку - у межах до 20 

відсотків розміру мінімальної заробітної плати». 

Залежно від методу встановлення податкові ставки поділяються на 

абсолютні й відносні. Абсолютною (або твердою) вважається ставка, за якої 

розмір податку в твердій фіксованій величині визначається на кожну 

одиницю оподаткування. Такі ставки застосовуються в Україні досить рідко, 

оскільки інфляційні процеси в економіці роблять цей механізм таким, що 

запізнюється за метою збору податків і платежів. У випадках, коли 

використовуються абсолютні ставки, їх перегляд відбувається досить часто. 

Сьогодні в абсолютному розмірі встановлено ставку транспортного податку. 

Відповідно до п. 267.4 ст. 267 Податкового кодексу України ставка 

транспортного податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у 

розмірі 25 000 грн за кожен легковий автомобіль, який є об‟єктом 

оподаткування.  

Більшість же ставок за податками, які включені до податкової системи 

України, є відносними. Наприклад, відповідно до пп. 266.5.1 ст. 266 

Податкового кодексу України ставки податку для об‟єктів житлової та/або 

нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та 

юридичних осіб, встановлюються за рішенням сільської, селищної, міської 

ради або ради об‟єднаних територіальних громад, створених згідно із 

законом та перспективним планом формування територій громад, і залежно 

від місця розташування (зональності) та типів таких об‟єктів нерухомості у 

розмірі, що не перевищує 1,5 % розміру мінімальної заробітної плати, 

закріпленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази 

оподаткування. 
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Відносними вважаються ставки, що передбачають розмір податку у 

певному співвідношенні до одиниці оподаткування. Характер такого 

співвідношення ставки податку і одиниці оподаткування дозволяє виділити 

декілька підвидів відносних ставок: відносно-процентні – встановлюються у 

відсотках до одиниці оподаткування; відносно-кратні, за яких 

співвідношення розміру податку і одиниці оподаткування встановлюється у 

величинах, кратних певному показнику (неоподатковуваному мінімуму, 

мінімальній заробітній платі тощо); відносно-грошові – встановлені у формі 

певної грошової суми на частину об'єкта оподаткування [96, с. 202]
1
. У 

податковій системі України сьогодні пропорційні ставки зазначено для 

єдиного податку, податку на доходи фізичних осіб, на прибуток підприємств, 

на додану вартість і на військовий збір.  

Розглядувана ситуація зазнала критики науковців. Так, В. П. Синчак 

справедливо констатує, що в законодавстві при встановленні ставок 

застосовано два різні підходи до їх назви. І у першому, і у другому випадках 

вони встановлюються у відсотках, але лише з тією різницею, що вони мають 

два відмінні об‟єкти застосування – розмір мінімальної заробітної плати і 

валовий дохід. Причому для фізичних осіб-підприємців, які є платниками 

першої і другої груп і які здійснюють господарську діяльність, залежно від її 

виду і з розрахунку на календарний місяць фіксовані ставки єдиного податку 

у межах, визначених Податковим кодексом України, встановлюють сільські, 

селищні та міські ради. Вважаємо за доцільне визначитися із зміною назви 

фіксованої податкової ставки, що діє для платників єдиного податку першої 

та другої груп, адже її затверджено у відсотках до розміру мінімальної 

заробітної плати, яка має грошове вираження. Як наголошує далі вчений, 

саме грошове вираження служить підґрунтям для встановлення відсоткової 

ставки. До того ж сільські, селищні та міські ради для кожних видів 

діяльності можуть встановлювати різні її величини (відсотки) для платників 

                                                           
1
  [96] Кучерявенко Н. П. Курс налогового права: в 6-ти т. Т. ІІІ: Учение о налоге. 

Харьков. Легас; Право, 2005. С. 202. 
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єдиного податку обох груп. Такий висновок свідчить про ще один аргумент 

на користь того, що вказана податкова ставка не фіксується і не 

встановлюється у твердих (абсолютних) сумах, а застосовується у відсотку, 

нехай навіть до мінімальної заробітної плати, а тому вона повинна мати й 

відповідну назву [169, с. 90-99]
1
. Тож очевидно, що положення пунктів 293.1 

і 293.2 ст. 293 Податкового кодексу України потребують відповідних змін. 

Підсумовуючи наведені погляди на досліджувані питання, пропонуємо 

виокремити нижченаведені класифікаційні ряди ставок податків. Так, узявши 

за підставу для такого поділу рівень податкового тиску на платника податків 

виділяємо базову (основну), знижену й підвищену ставки. Базова не враховує 

особливостей ні платника, ні об‟єкта оподаткування ні виду діяльності. Так, 

базову ставку податку (а) на доходи фізичних осіб установлено на рівні 18% 

від бази оподаткування (п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу України) (б) на 

додану вартість – 20 % (ст. 193 Податкового кодексу України). Для 

порівняння: базовою ставкою податку на додану вартість у Німеччині 

встановлено на рівні 15% [123]
2
.  

Характерно, що за деякими податками цю ставку неможливо виявити з 

огляду на множинність встановлення останніх у цілому. Ідеться насамперед 

про акцизний податок, ставки якого визначено для відповідних підакцизних 

товарів у ст. 215 Податкового кодексу України. Але закріплення лише 

базової ставки є виправданим та доцільним далеко не завжди. У багатьох 

випадках для належної реалізації фіскальної й регулюючої функцій податків 

більш придатним є використання граничних податкових ставок. При цьому 

залежно від особливостей платника або об‟єкта оподаткування 

передбачається максимальний або мінімальний розмір податкової ставки за 

                                                           
1
  [168] Синчак В. П. Ставки єдиного податку як елементи спрощеної системи 

оподаткування в податковому регулюванні розвитку малого підприємництва в Україні. 

Наука й економіка. 2015. № 1 (37). С. 90-99. URL: 

file:///C:/Users/user/Downloads/Nie_2015_1_18.pdf. 

 
2
 [123] Податкова система Німеччини: URL: 

http://www.appu.org.ua/main2/shkola_platnyka_podatkiv/vse_pro_podatki/zarybizhnuy_dosvid/

Germany.html. 
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певним обов‟язковим податковим платежем. З‟являються податкові ставки, 

які є або підвищеними або зниженими порівняно з усередненою базовою 

ставкою. Тим самим балансується податковий тиск та враховується принцип 

соціальної справедливості оподаткування [192, с. 12]
1
. 

Наступним різновидом ставок податків нами названа підвищена ставка, 

що визначається з урахуванням особливостей платника податків, виду його 

діяльності, форми і розміру отримуваних ним доходів, яка перевищує розмір 

базової (основної) ставки. За приклад можна послатися на п. 136.6  ст. 136 

Податкового кодексу України, де закріплено: під час провадження діяльності 

з випуску та проведення лотерей встановлюється ставка податку на дохід від 

суми доходів, визначених пп. 134.1.4 пункту 134.1 ст. 134 цього Кодексу, у 

розмірі 30 % з урахуванням положень п. 47 підрозділу 4 розділу XX цього 

Кодексу. 

Знижена ставка теж визначається з урахуванням особливостей 

платника податків і (чи) видів його діяльності, форми і розміру отримуваних 

ним доходів. За своїм розміром вона є нижчою за базову ставку. На сьогодні 

більшість податків у своєму складі мають знижені ставки. Наприклад, 

зниженою є ставка податку на доходи фізичних осіб за отриманими особою 

дивідендами по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами – 

платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів по акціях та/або 

інвестиційних сертифікатах, які виплачуються інститутами спільного 

інвестування); вона становить 5 % (п.167.5.2 ст. 167 Податкового кодексу 

України). Оподаткування доходу від продажу протягом звітного податкового 

року більш як одного з об'єктів нерухомості, а також доходу від продажу 

об'єкта нерухомості, не зазначеного в п.172.1 теж здійснюється за 5-

відсотковою ставкою (п. 172.2 ст. 172 Податкового кодексу України).  

Що стосується знижених ставок по податку на прибуток підприємств, 

то вони застосовуються під час здійснення страхової діяльності юридичними 

                                                           
1
 [192] Хомутинник В. Ю. Загальні засади встановлення податків і зборів: дис. … 

канд. юрид. наук. Харків, 2015. С. 12. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/print1474325560942833#n10638
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/print1474325560942833#n14495
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особами – резидентами і становлять 3 % за договорами страхування (п. 

136.2.1 ст. 136 Податкового кодексу України). За пп. 141.4.2. ст. 141 

наведеного акта резидент або постійне представництво нерезидента, що 

здійснюють на користь останнього або уповноваженої ним особи (крім 

постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку 

виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким 

нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому числі на 

рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), утримують 

податок з таких доходів, зазначених у пп. 141.4.1 цього пункту, за ставкою в 

розмірі 15 % (крім доходів, зазначених у підпунктах 141.4.3-141.4.6 та 

141.4.11 цього пункту) їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету 

під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних 

договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються 

виплати, що набрали чинності. 

Характеризуючи знижені ставки податку, вчені-фінансисти часто 

стверджують, що такі ставки можуть виконувати роль податкової пільги. 

Зокрема, М. І. Вишемирський із цього приводу наголошує, що різновидом 

податкових пільг, які визначені за змістовним критерієм видозмінення 

головного податкового обов‟язку платника податку, та які безпосередньо 

зменшують податкову суму, слід визнати знижені податкові ставки у 

порівнянні до базової (основної) податкової ставки. Застосування таких 

пільгових податкових ставок  найбільш наочний та простий шлях зниження 

фіскального тиску на платника податку. Завдяки цьому значно посилюється 

дія регулятивного складника функціональної реалізації податкових платежів, 

відбувається стимулювання соціально-корисної діяльності платників 

податків. Згідно з вимогами принципу соціальної справедливості пільговими 

(аж до нульової ставки) мають обкладатися окремі випадки появи в особи 

додаткового доходу, що одночасно не свідчить про збільшення її 

платоспроможності (що відбувається, наприклад, при отриманні майна у 

спадщину від родичів першого та другого ступеня спорідненості)
 
[46, с. 62, 
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63]
1
. Станом на сьогодні конкретних прикладів використання законодавцем 

пільгових податкових ставок дійсно безліч. Як ми вже зауважували, ними 

можуть обкладатися доходи як фізичних, так і юридичних осіб. Окрім того, 

нульова податкова ставка існує у прямих податках і в непрямих податках і 

застосовується як до податкових резидентів, так і до осіб, які для цілей 

оподаткування резидентами не вважаються.  

Розглянемо знижені ставки за податком на додану вартість, адже цей 

обов‟язковий платіж нині є основним непрямим податком у державах – 

членах Європейського Союзу. Крім того, наявність податку на додану 

вартість (далі – ПДВ) у податковій системі держави є обов‟язковою умовою її 

приєднання до ЄС, оскільки фінансові надходження від ПДВ становлять 

собою одне з основних джерел формування бюджету цього Союзу. Цей 

податок (ПДВ) застосовується в державах – членах ЄС, які визначають 

розмір його податкової ставки в межах, запропонованих законодавством 

цього об‟єднання. Маастрихтським договором установлені основні 

положення країн ЄС щодо уніфікації непрямих податків: (а) ПДВ 

сплачується в країні походження; (б) єдність основної ставки ПДВ (не менше 

15%) та пільгової (не менше 5%); (в) обмежене коло товарів(переважно 

соціального призначення), яке може бути звільнено від сплати ПДВ [24; 199] 

2
. 

Отже, практика застосування знижених ставок за податком на додану 

вартість властива для європейських країн. Так у Директиві ЄС 2006/112/ЄС 

від 28 листопада 2006 р. вказано, що у законодавствах цих країн можуть 

встановлюватись дві ставки податку на додану вартість – загальна (не менше 

15%) та пільгова (не менше 5%). При цьому цей же правовий документ 

                                                           
1
 [46] Вишемирський М. І. Податкові пільги за податком законодавством України: 

дис. … канд. юрид. наук. Ірпінь, 2015. С. 62, 63. 
2
 [24;199] Андріяш М. М. Проблеми розвитку оподаткування податком на додану 

вартість країн ЄС. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2014. Вип. 122 (частина І). 

URL: file:///C:/Users/user/Downloads/2442-8881-1-PB.pdf; Юрченко В. В. Cучасні тенденції 

розвитку та гармонізації податкових систем країн Європейського Союзу. Вектори для 

України. Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів органів ДПС 

України. Київ, 2014. С. 1 – 15. 

file:///C:/Users/user/Downloads/2442-8881-1-PB.pdf;
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називає чіткий перелік товарів і послуг, до яких можуть використовуватися 

знижені ставки, серед яких: харчові продукти (крім алкогольних напоїв), 

послуги з водопостачання, ліки, медичне обладнання та пристрої для 

інвалідів, перевезення пасажирів та їх ручного багажу, книги, газети, послуги 

бібліотек, театр, цирк, концерти, ярмарки, розважальні парки, музеї, 

зоопарки, кінотеатри та ін. Крім того, Директивою дозволяється 

застосовувати знижену ставку ПДВ до поставки природного газу, 

електроенергії або централізованого теплопостачання, якщо внаслідок цього 

не виникає ризик викривлення конкуренції [61, с. 171]
1
.  

Як наголошують науковці, всі країни ЄС (крім Данії) разом з 

підвищенням ставок ПДВ запровадили знижені ставки на декілька груп 

товарів. Переважно вони стосуються товарів першої необхідності, послуг 

громадського транспорту, ліків, медичного обладнання для осіб з 

особливими потребами, дитячих крісел тощо. Болгарія, Чехія, Німеччина, 

Естонія, Іспанія, Італія, Латвія, Нідерланди, Австрія, Словаччина, 

Великобританія застосовують одну знижену ставку. Найбільший варіаційний 

розмах між стандартною та зниженою ставкою характерний для Нідерландів 

(21% і 6%) і Великобританії (20% і 5%). Варто підкреслити, що інші 

спеціальні ставки ПДВ зазначені країни не використовують, однак така їх 

комбінація дала їм можливість максимально реалізувати не тільки 

фіскальний, а й регуляторний потенціал цього податку. Найменший 

варіаційний розмах між стандартною та зниженою ставкою притаманний для 

Чехії (21% і 15%), проте знижена ставка справляння ПДВ поширюється при 

цьому на значний перелік товарів та послуг: на продукти харчування, 

послуги з водопостачання, фармацевтичну продукцію, обладнання для осіб з 

особливими потребами, дитячі крісла, пасажирські перевезення, книги, 

журнали, газети, послуги культури (кіно, театри), діяльність готелів тощо. 

                                                           
1
   [61] Директива ЄС щодо ПДВ 2006/112 / ЄC . Непряме оподаткування: правова 

сутність та адміністрування: наук.-практ. посіб. / О. Д.Гетманцев, В. Л.Форсюк, Ю. А. 

Федчишин, Ю. М. Лавреха. Київ: Юрінком Інтер, 2016. С.171. 
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Названа комбінація ставок функціонує в Чехії майже 6 років і 

зарекомендувала себе як доволі високоефективна [74]
1
. 

Наразі в Україні знижені ставки по податку на додану вартість 

встановлено на рівні 7 і 0 відсотків. Так, згідно з п. 193.1 ст. 193 Податкового 

кодексу України ставка у розмірі 7 % застосовується по операціях з 

постачання на митній території України та ввезення на митну територію 

України: лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в 

Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а також 

медичних виробів, які внесені до Державного реєстру медичної техніки та 

виробів медичного призначення або відповідають вимогам відповідних 

технічних регламентів, що підтверджується документом про відповідність, та 

дозволені для надання на ринку та/або введення в експлуатацію і 

застосування в Україні; постачання на митній території України та ввезення 

на митну територію України лікарських засобів, медичних виробів та/або 

медичного обладнання, дозволених для застосування у межах клінічних 

випробувань, дозвіл на проведення яких надано центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 

охорони здоров‟я [126] 
2
.  

Як уже підкреслювалося, зниженою також є нульова ставка. Так, 

відповідно до статей 193 і 195 Податкового кодексу України ця ставка 

податку на додану вартість застосовується до таких операцій, як-от: 

вивезення товарів за межі митної території України у митних режимах 

експорту, реекспорту, якщо вони поміщені у такий режим відповідно до п. 5 

ч.1 ст. 86 Митного кодексу України [108] 
3
, а також у митному режимі 

безмитної торгівлі;  у митному режимі вільної митної зони; постачання 

товарів: а) для заправки або забезпечення морських суден, що 

                                                           
1
  [74] Карпенко С. П. Оподаткування доданої вартості: європейський досвід та 

українські реалії. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3650. 
2
 [126] Податковий кодекс України від 2 груд. 2010 р. № 2755-VI. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 

3 [108] Митний кодекс України  від 13 берез. 2012 р. 

URL:http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17/paran1137#n1137
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17/paran1137#n1137
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використовуються для навігаційної діяльності, перевезення пасажирів або 

вантажів за плату, промислової, риболовецької чи іншої господарської 

діяльності, що провадиться за межами територіальних вод України, для 

рятування або подання допомоги в нейтральних або територіальних водах 

інших країн; входять до складу Військово-Морських Сил України та 

відправляються за межі її територіальних вод, у тому числі на якірні стоянки; 

б) для заправки або забезпечення повітряних суден, що: виконують 

міжнародні рейси для навігаційної діяльності чи перевезення пасажирів або 

вантажів за плату; входять до складу Повітряних Сил України та 

відправляються за межі її повітряного кордону, у тому числі у місця 

тимчасового базування; в) для заправки (дозаправки) та забезпечення 

космічних кораблів, космічних ракетних носіїв або супутників Землі; г) 

забезпечення наземного військового транспорту чи іншого спеціального 

контингенту Збройних Сил України, що бере участь у миротворчих акціях за 

кордоном України, або в інших випадках, передбачених законодавством; ґ) 

магазинами безмитної торгівлі, відповідно до порядку, встановленого 

Кабінетом Міністрів України; (3) постачання таких послуг: а) міжнародні 

перевезення пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, 

морським і річковим та авіаційним транспортом; б) послуги, що 

передбачають роботи з рухомим майном, попередньо ввезеним на митну 

територію України для виконання таких робіт та вивезеним за межі митної 

території України платником, що виконував такі роботи, або отримувачем-

нерезидентом цього майна. 

Проте, незважаючи на положення розглядуваної Директиви ЄС 

нульову ставку закріплено в більшості європейських держав. Наприклад, у 

Ірландії нульова ставка податку на додану вартість  поширюється на такі 

товари й послуги, як-от: експорт, постачання товарів всередині 

Співтовариства для осіб, зареєстрованих платниками цього податку, в інших 

державах – членах ЄС, певні їжа й напої, пероральна медицина, книги та 

буклети, корми для тварин, деякі добрива, насіння та рослини, що 
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використовуються для виробництва продуктів харчування, одяг та взуття для 

дітей віком до 11 років, поставки для ПДВ зареєстрованих осіб, 

уповноважених Доходом за схемою нульової оцінки для кваліфікованого 

бізнесу [18] 
1
.  

Зазначена нульова ставка використовується в Австрії щодо операцій з 

надання внутрішніх та міжнародних перевезень (крім дорожнього та 

залізничного транспорту). У Бельгії вона діє щодо операцій з реалізації 

щоденних та щотижневих газет, деяких перероблених матеріалів та побічних 

продуктів, внутрішніх громадських та міжнародних перевезень (крім 

автомобільних, залізничних та внутрішніх водних шляхів). У Болгарії,  

Латвії, Люксембурзі, Хорватії, Чехії, Німеччині, Угорщині та Франції 

нульова ставка на додану вартість застосовується стосовно внутрішніх та 

міжнародних перевезень. У Данії – щодо газет та журналів (опублікованих 

більше одного разу на місяць), внутрішньодержавного й міжнародного 

транспорту, в Естонії – стосовно деякого пасажирського транспорту, 

внутрішньодержавного та міжнародного транспорту; у Фінляндії нею 

охоплені поліграфічні послуги для публікацій неприбуткових організацій; 

внутрішньодержавний та міжнародний транспорт; деяке оподаткування 

золотих злитків, барів та монет. Нульова ставка досліджуваного податку 

функціонує також в Італії щодо операцій з поставки земель, які не можуть 

бути використані для будівництва, і щодо внутрішньодержавного та 

міжнародного транспорту [19] 
2
. 

Незважаючи на доволі широке застосування нульової ставки за 

податком на додану вартість, науковці по-різному підходять до 

характеристики її правової природи. Приміром, Ю. О. Крохіна, визнає, що її 

використання призводить до встановлення сприятливого податкового 

                                                           
1
 [18] Value-Added Tax (VAT). URL: https://www.revenue.ie/en/vat/vat-rates/search-

vat-rates/current-vat-rates.aspx Value-Added Tax (VAT). URL: 

https://www.revenue.ie/en/vat/vat-rates/what-are-vat-rates/zero-rate-of-value-added-aax-vat.asp 
2
 [19] VAT rates applied in the Member States of the European Union. URL: 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/how_

vat_works/rates/vat_rates_en.pdf (р. 9 - 12) 

https://www.revenue.ie/en/vat/index.aspx
https://www.revenue.ie/en/vat/vat-rates/search-vat-rates/current-vat-rates.aspx
https://www.revenue.ie/en/vat/vat-rates/search-vat-rates/current-vat-rates.aspx
https://www.revenue.ie/en/vat/index.aspx
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf
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режиму для деяких категорій платників, що виявляється в можливості 

відшкодування з бюджету грошових коштів. Учена водночас стверджує, що 

за своєю суттю нульова ставка не відповідає тому тлумаченню ставки, що 

міститься у податковому законодавстві, тобто, нульова ставка, на її думку, не 

є величиною податкових нарахувань на одиницю виміру податкової бази [91, 

с. 233]
1
. Далі дослідниця резюмує, що «нульова ставка не застосовується для 

визначення тієї суми, що підлягає сплаті до  бюджету як податок, а, навпаки, 

створює передумови для відшкодування з бюджету певних сум. Покладання 

на платника обов‟язку по застосуванню ставки податку на додану вартість 

нуль відсотків не пов‟язано зі справлянням податків як обов‟язкових 

індивідуально безоплатних грошових платежів, необхідних для  покриття 

публічних витрат». У підсумку вона допускає можливість відмови платника 

від застосування цієї ставки [91, с. 234] 
2
.  

З нашої точки зору, навряд чи така думка має об‟єктивні підстави, що 

зумовлено нижченаведеним міркуванням. Формальний математичний підхід 

обрахування суми податку до сплати становить собою математичні операції з 

числами. При цьому нуль є таким самим числом, як і 1, 2, 5, 7, 20 та ін. З 

огляду на це втрачає доречність твердження науковця, що «нульова ставка не 

застосовується для визначення тієї суми, що підлягає сплаті до бюджету як 

податок». У будь-якому разі наявність цієї ставки засвідчує певну 

математичну залежність, проте суми до спати в такому випадку не існує. 

Розмірковуючи далі з приводу означеного питання, наголосимо ще на 

одному аспекті. Ю. О. Крохіна намагається переконати, що кваліфікація 

нульової ставки як податкової пільги автоматично означає можливість 

відмови платника від використання пільги або призупинення її застосування 

                                                           
1
 [91] Крохина Ю. А. Применение нулевой ставки НДС: право или обязанность 

налогоплательщика. Налоговое право в решениях Конституционного Суда Российской 
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налогоплательщика. Налоговое право в решениях Конституционного Суда Российской 
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на один чи декілька податкових періодів [91, с. 233]
1
. Дійсно її висновок має 

право на існування. Як закріплено в п. 30.9 ст. 30 Податкового кодексу 

України, податкова пільга надається, у тому числі, й шляхом встановлення 

зниженої ставки  податку чи збору, а у п. 30.4 ст. 30 цього Кодексу вказано, 

що платник податків має право відмовитися від використання податкової 

пільги чи зупинити її застосування на один або декілька податкових періодів, 

якщо інше не передбачено цим кодифікованим актом. Отже, за такого 

підходу можна дійти висновку, що за наявності базової і знижених ставок 

будь-якого податку, платник має право відмовитися від застосування тих 

ставок, які будуть нижчими від базової. Але ж, зрозуміло: цей висновок є 

хибним. Вважаємо, що таке протиріччя можна подолати тільки шляхом 

внесення змін до п. 30.9 ст. 30 Податкового кодексу України, видаливши таку 

форму надання податкових пільг, як встановлення зниженої ставки податку.  

Як видиться, законодавець, передбачаючи можливість існування 

знижених ставок податків і безпосередньо їх встановлюючи, має на меті 

надання певного стимулу, підтримки для платника. Не випадково науковці 

акцентують увагу на тому, що основне призначення нульової ставки полягає 

у підтримці вітчизняного товаровиробника, який при вивезенні товарів за 

кордон фактично відшкодовує весь сплачений при виготовленні товару на 

території держави податок на додану вартість. Пільгова ставка податку 

дозволяє зменшити негативний, регресивний вплив ПДВ на соціально 

незахищені верстви населення [115, с. 169].
2
 К. В. Кудряшова із цього 

приводу зазначає: зважаючи на конструкцію податку на додану вартість, що 

передбачає перекладання із складним механізмом заліку, нульова ставка 

виступає єдиною справжньою пільгою для цього податку. Вона означає, що 

його платник не нараховує податок при реалізації товарів чи послуг, однак 
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при цьому може здійснити залік чи відшкодувати цей податок з бюджету за 

реалізованими товарами та послугами. Якщо товари й послуги, що 

реалізуються платником, звільняються від податку на додану вартість, 

можливості одночасно зарахувати податок, сплачений по набутих у зв‟язку з 

неоподаткованою різницею товарах и послугах, не надається. Податок 

покладається на юридичного платника, а пільги за таким податком є зразком 

законодавчого закріплення так званого зворотного перекладення [93, с. 17].
1
 

З огляду на проведений аналіз податкових ставок, актуальною 

вбачається їх класифікація залежно від формування стимулів для платника 

податків. Ідеться про стимулюючі й обмежуючі (перешкоджаючі) податкові 

ставки. Стимулюючі за своєю суттю породжують у платника стимул для 

підвищення результатів діяльності, що призводить до збільшення доходів, 

майна і т. д. Такою якраз і можна вважати нульову ставку податку на додану 

вартість. Обмежуючі ставки, у свою чергу, зумовлюють наявність чинників, 

що певною мірою або стримують розвиток доходів або прибутку платника, 

або  забезпечують його діяльність без суттєвої зміни показників і масштабу 

діяльності. Окрім того обмежуючими вважаються ставки, за допомогою яких 

установлюються певні обмеження, чим можна пояснити неефективність 

будь-якої дії, що призводить до зміни об'єкта оподаткування і переходу до 

нової ставки.  

За приклад можна навести зарубіжний досвід, що стосується 

податкового стимулювання, що відбувалося через зниження ставки податку 

на прибуток компаній. Із 2000 по 2009 рр. 90% країн – учасниць ОЕСР 

понизили ставки податку на прибуток своїх компаній. Продовження цієї 

загальносвітової тенденції до зниження податкового навантаження на бізнес 

дозволяє констатувати, що незважаючи на економічні труднощі, 

міждержавна конкуренція на ринку праці і інвестицій триває. Держави 

переконані, що низькі податкові ставки на прибуток підприємств надають 
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певну підтримку бізнесу, стимулюють загальний попит і заохочують 

інвестиції. Проте пониження податкової ставки зменшує і привабливість 

таких податкових заходів, як прискорена амортизація і перенесення збитків, а 

також знижує вартість відкладених податкових активів, як і обтяжливість 

відкладених податкових зобов'язань. Деякі країни (зокрема, Канада) не 

знизили ставки податку на прибуток компаній, але продовжили оголошений 

раніше курс на поступове зниження ставок. Японія, приміром, ввела 

звільнення від податку дивідендів, що отримуються від іноземних джерел на 

95 %, для стимулювання вітчизняних транснаціональних корпорацій до 

репатріації їх зарубіжних доходів [42, с. 242-244]
1
. 

Як ми продемонстрували, поділ ставок податків і зборів може 

відбуватися за численними критеріями. Залежно від рівня податкового тиску, 

а також ступеня їх змінності доцільно виокремлювати поряд із базовою 

ставкою не лише ставки граничні, що передбачають максимальний або 

мінімальний розмір, а й інші, відмінні за розміром від базової. При 

класифікації ставок залежно від формування стимулів для платника 

виокремлюємо стимулюючі й обмежуючі (стимулюючі ставки створюють у 

платника бажання підвищувати ефективність діяльності; обмежуючі –  

зумовлюють наявність чинників, які певною мірою або стримують 

збільшення доходів чи прибутку платників, або забезпечують їх діяльність 

без зміни суттєвих показників чи масштабу діяльності). Залежно від змісту 

виокремлюємо ставки маржинальні (безпосередньо вказані в Податковому 

кодексі України), фактичні (визначаються як відношення сплаченого податку 

до податкової бази) та економічні (визначаються як відношення сплаченого 

до одержаного доходу). Залежно від зміни податкової бази – пропорційні (не 

змінюються зі зростанням податкової бази), прогресивні (збільшуються зі 

зростанням податкової бази) та регресивні (зменшуються зі зростанням 

податкової бази). Від способу визначення суми податку: рівні (для кожного 
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платника встановлюється рівна сума податку); специфічні (на кожну 

одиницю оподаткування встановлюється фіксований розмір податку), тверді 

(встановлюються у грошовому обчисленні на одиницю об‟єкта 

оподаткування в натуральному вираженні); відсоткові (у вигляді частки від 

загальної величини податкової бази); комбіновані. 

 

3.2. Взаємозв’язок видів ставки і функцій податків та зборів 

 

У попередньому підрозділі даної дисертаційної роботи акцентувалась 

увага на поділі ставок податків залежно від різноманітних критеріїв. 

Очевидно, що таким мірилом можуть виступати й функції податків.  

Характерно, що майже кожен дослідник, що переймається проблемами 

оподаткування, звертається до розгляду цих функцій.  

М. П. Кучерявенко стверджує, що податки виконують низку функцій. 

Такі функції є похідними від функцій фінансів. Їх сукупність вчений поділяє 

на основні й додаткові. Основні свідчать про  головне призначення податку, 

характеризують  ті загальні риси, що об‟єднують їх із іншими фінансово-

правовими категоріями в єдину систему. За допомогою додаткових функцій 

формується й обґрунтовується особливість окремих типів податків чи їх 

видів, тобто вони свідчать про специфічність змісту як окремих податків і 

зборів, так і режимів реалізації податкового обов‟язку за ними. До основних 

науковець відносить фіскальну, регулюючу і контрольну функції, до 

додаткових (факультативних) – розподільчу, стимулюючу та накопичувальну 

[96, с. 106-109]
1
. 

Принциповими функціями податку К. О. Гетьман вважає ті, на підставі 

яких можна зробити висновок про єдину фінансово-правову природу  

податку. Причому вчена посилається на регулюючу, контролюючу і 

фіскальну функції, притаманні всій сфері фінансово-правового регулювання. 
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Регулююча функція податку забезпечує галузевий прояв призначення права в 

цілому. Право, будучи засобом упорядкування відносин у суспільстві, 

засобом організації поведінки учасників правових відносин спрямовується й 

на відносини з оподаткування. Розмірковуючи стосовно регулюючої функції, 

вона приєднується до позиції М. П. Кучерявенка й констатує, що завдяки 

такій системній конструкції регулююче призначення податків виявляється на 

таких рівнях, як розподіл податків за окремими типами бюджетів, розподіл їх 

між бюджетами, перерозподіл коштів при сплаті непрямих податків [50, с. 

21-23, 28]
1
. Контролююча функція, на думку дослідниці, зумовлює 

розроблення певних орієнтирів при встановленні вимог до справляння 

податків та зборів. Загально-правове призначення цієї функції дозволяє 

встановлювати та реалізовувати відповідні процедури закріплення приписів 

щодо оподаткування. Фіскальна функція податку, на переконання правниці, 

займає центральне місце в системі функцій основних. Вона найкращим 

чином відображає призначення податку, передачу коштів до відповідних 

фондів, а також виступає і засобом обмеження у свавіллі публічного 

суб‟єкта. Адже податки мають забезпечувати публічні витрати, а не 

сплачуватися на будь-яку вимогу держави чи територіальних громад. 

Водночас К. О. Гетьман виокремлює й додаткові функції –розподільчу, 

стимулюючу й накопичувальну [50, с. 29 ]
2
.  

Можна вести мову і про інші погляди вчених на це питання. 

Наприклад, Р. А. Гаврилюк називає такі функції податку, як фіскальна 

(бюджетна), розподільча (соціальна), регулююча (відновлювальна, 

стимулююча, дестимулююча), контролююча, заохочувальна [48, с.34-38].
3
 

Де що відмінною від наведених є точка зору В. М. Фокіна. Він 

стверджує, що функціями податку в теорії податкового права в загальному 
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розумінні є напрямки правового впливу норм податкового права на суспільні 

відносини. Ці напрямки є постійними, розкривають сутність податку і 

реалізують соціальне призначення держави. При цьому сутнісними 

функціями податку вчений визнає регулюючу і фіскальну. Усі інші функції, 

властиві податкам, є не що інше, як наслідок реалізації фіскальної, 

регулюючої функцій [191, с. 192, 193] 
1
.  

Незважаючи на певні розбіжності у поглядах науковців, вони є 

одностайними у виокремленні фіскальної й регулюючої функцій податку. Із 

розвитком цивілізації, зауважує В. М. Фокін, фіскальна функція перестала 

бути єдиною (як спостерігалося раніше). Підвищується роль регулюючої 

функції податку, оскільки головними орієнтирами розвиненої держави 

стають не тільки економічне зростання, а й соціальний розвиток. Яскравий 

прояв цієї функції дослідники вбачають у тому, що податок, як активний 

інструмент перерозподільних процесів, справляє суттєвий вплив на 

відтворення капіталу, стимулюючи або стримуючи його темпи, посилюючи 

або послаблюючи його накопичення, розширюючи або зменшуючи 

платоспроможний попит населення [191, с. 193]
2
. Що стосується інших 

функцій, приміром, стимулюючої й накопичувальної, вчені не заперечують їх 

існування, однак надають їм різного значення.  

На наше переконання, безсумнівно те, що функції податків є похідними 

від функцій фінансів, адже ми говоримо про єдину систему відносин, що 

реалізуються в державі стосовно акумулювання і подальшого використання 

коштів публічних фондів. За такого підходу виокремлення фіскальної і 

регулюючої функцій є очевидним. Водночас, навряд чи можна говорити про 

контрольну, стимулюючу, стримуючу та інші функції, оскільки вони за 
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своєю суттю походять і розкривають зміст двох названих функції. Тож 

самостійного значення не мають.  

Реалізація фіскальної функції податків відбувається у тому числі й 

через встановлення таких ставок податків  і зборів, які б у підсумку 

дозволяли повною мірою наповнювати публічні фонди і, відповідно, у 

повному обсягу забезпечували фінансування публічних видатків. Фіскальна 

функція дозволяє  реалізувати основне суспільне призначення податків - 

формування фінансових ресурсів держави, що акумулюються в бюджетній 

системі й позабюджетних фондах, для здійснення власних функцій. Сутність 

фіскальної функції полягає в кількісному зіставленні податкових надходжень 

із потребами держави у фінансових ресурсах, оцінці ефективності кожного 

податкового каналу й податкового пресу в цілому [76, с. 70-73] 
1
. І тут 

фахівці вірно підкреслюють, що фіскальна функція є дуже важливою для 

характеристики податків, їх суспільного призначення. Для здійснення цієї 

функції важливе значення має постійність і стабільність надходження коштів. 

З огляду на цю функцію держава повинна отримувати не просто достатньо 

податків, але головне - надійних. Податкові надходження мають бути 

постійними і стабільними. Постійність означає, що податки мають надходити 

до бюджету не у вигляді разових платежів з невизначеними термінами, а 

рівномірно протягом бюджетного року в чітко встановлені строки [51] 
2
.   

Дійсно, фіскальна функція забезпечує об'єктивні умови для утворення 

матеріальної основи функціонування суспільства. Якраз з її допомогою 

реалізується велика частина суспільного призначення податків, проявляються 

конкретні форми утворення грошових фондів держави, які забезпечують 

виконання покладених на неї функцій [90, с. 157] 
3
. Водночас, переслідуючи 

лише фіскальну мету, держава ризикує втратити можливі доходи, адже без 

                                                           
1
 [76] Ковальчук К., Рева Т. Функції податків та їх реалізація в податковій системі 

України. Вища школа. 2009. №3 С. 70-83. 
2
 [51] Голишевська Л.В., Андрущак А.А. Роль фіскальної та регулюючої функції 

податків. URL:http://www.rusnauka.com/12_KPSN_2010/Economics/62930.doc.htm 
3
 [90] Крисоватий А.І. Теоретико-організаційні домінанти та практика реалізації 

податкової політики в Україні: моногр. Тернопіль: Картбланш, 2005. С.  157. 
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урахування регулюючого потенціалу, що реалізується у тому числі й через 

встановлення відповідних ставок податків, неможливо досягти того 

економічного ефекту, на який спрямовано податково-правове регулювання. 

Так, регулюючий вплив виявляється у тому, що через встановлення 

підвищених чи знижених ставок податків і зборів можуть створюватися такі 

умови для суб‟єктів господарювання та інших платників податків, які будуть 

стимулювати у платників розвиток виробництва, заохочувати вкладення  

коштів чи навпаки стримувати інвестиційні процеси, активувати розвиток 

пріоритетних галузей господарства.  

Для підтвердження достовірності нашої позиції наведемо міркування 

Г.В. Россіхіної, яка міркуючи про податкову політику, що проводиться в 

державі, характеризує її як фіскальну за суттю. Уряд України останнім часом 

запроваджує зменшення ставок деяких податків, наприклад податку на 

додану вартість (до 2014 року вона повинна становити 17%). Але, на наш 

погляд, має сенс встановити триступінчату ставку даного податку і ввести 

середню - на рівні 5-7 %, причому застосовувати її для реалізації лікарських 

препаратів, надання соціально значущих послуг тощо [163, с. 164]  
1
. 

Показово, що схожу  позицію відстоюють як правники, так і 

економісти. Наприклад, А. І. Крисоватий також наголошує, що «недоцільно 

нехтувати регулюючим потенціалом окремих податків та всієї системи 

оподаткування країни. Цей потенціал, що відображає сутність податків як 

економічної категорії, останнім часом був недостатньо реалізованим у 

загальній структурі інструментів державного регулювання економіки. 

Можливо, саме тому економічна історія України містить більше прикладів 

втрачених можливостей, аніж досвіду ефективної реалізації запланованих 

дій» [90, с. 158]
 2

. Регулююча функція податків виявляється через 

                                                           
1
  [163] Россіхіна Г.В. Застосування фінансвоо-правових норм: моногр. Харків: 

Цифрова друкарня № 1, 2013. С. 164. 
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провадження низки заходів [25; 37; 50; 94; 96] 
1
. Аналіз наукової літератури 

дозволяє у їх сукупності виокремити такі: встановлення чи скасування 

певних податків і зборів; наданні пільг при сплаті податків і зборів окремим 

категоріям платників, враховуючи перспективи їх діяльності, рівень 

прибутковості; диференціації умов оподаткування для різних категорій 

платників; запровадження спеціальних податкових режимів; встановлення 

різних видів ставок податків і зборів; тощо. 

Таким чином, значення регулюючого пливу податків і зборів, що 

здійснюється також і через встановлення ставок податків і зборів навряд чи 

можна переоцінити. У цьому контексті доречно наполягати про нерозривний 

зв'язок фіскальної і регулюючої функцій податків, що дозволить державі не 

просто отримати необхідну кількість грошових коштів від податків і зборів, а  

й забезпечити постійність, стабільність такого надходження і, що є вкрай 

важливим, регулювати економічні процеси в країні, сприяти покращенню 

добробуту населення, забезпечувати гідне існування своїх громадян, тобто 

повною мірою втілювати в життя положення ст. 1, 3, 13, 41,  42 та ін. 

Конституції України [84] 
2
.  

Водночас для виявлення того, яким чином розкривається зміст 

наведених функцій податку, зокрема, шляхом установлення його відповідних 

ставок, треба провести комплексний аналіз законодавства, що регулює той чи 

інший податковий платіж на сучасному етапі розвитку державотворення. При 

цьому такий аналіз має бути проведений з урахуванням поділу ставок 

податків і зборів залежно від різних критеріїв, а саме: від формування 

стимулів для платника (стимулюючі й обмежуючі); від зміни податкової бази 
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 [25; 37; 50; 94; 96] Атамчук О.В. Регулююча функція податків та регуляторний 
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на пропорційні, прогресивні та регресивні, оскільки завдяки вибору того чи 

іншого різновиду податкових ставок регулюючий вплив податків і зборів 

буде різнитися. Окрім того, важливим є виявлення взаємозв‟язку при 

реалізації  регулюючої функції ставки з іншими елементами податку чи 

збору. 

Таким чином, з метою з‟ясування взаємозв‟язку видів ставок податків з 

іншими елементами податків і зборів, а також характеристики виконуваних 

ними функцій проведемо порівняльний аналіз підходів до встановлення 

ставки акцизного податку в Україні та Австралії, адже, по-перше, серед 

сукупності непрямих податків саме акцизний найяскравіше реалізує 

фіскальну й регулюючу функції оподаткування, що відбивається через вплив 

на різні сторони діяльності суб‟єктів; по-друге, безпосередній вплив на ці 

процеси здійснюють два елементи податку: предмет оподаткування (якими є 

підакцизні) і ставка податку. У цьому контексті наведемо слушні слова 

М. І. Тургенєва, який, характеризуючи непрямі податками, підкреслював, що 

це ті податки, котрі накладаються не так на того, хто їх сплачує, а на товари, 

в ціну яких включається цей податок, так що той, хто купує товар, платить 

разом з ціною і податок. Ці податки називаються також податками зі 

споживання 
1
. [184, с. 142]. Встановлюючи ставки на відповідному рівні 

(максимальному чи, навпаки, мінімальному), регулюючий вплив виявляється 

найвиразніше. 

Сучасні податкові системи різних держав включають декілька 

непрямих податків. Як правило, це акцизний податок і податок на додану 

вартість. Потреба їх справляння зумовлюється низкою об‟єктивних підстав. 

Так, ці податки є податками на споживання й реалізуються вони в цінах на 

товари. Ось чому тягар непрямого оподаткування падає на ті групи 

населення, які характеризуються більш високим рівнем споживання. Строки 

їх реалізації і сплати практично співпадають. Крім цього, вони можуть 
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збиратися з відносно нечисленних джерел при одночасно широкому 

економічному ефекті. Велика увага, що приділяється розвитку та 

використанню механізму акцизу, пов‟язана зі зручністю останнього для 

держави і з певною непримітністю для споживачів. Дію цього механізму 

можна порівняти з тиском навколишньої атмосфери, якому підлягає кожен, 

хоча цього ніхто не відчуває [32, с. 45, 46] 
1
. Показово, що І. Х. Озеров ще на 

початку ХХ ст. акцентував свою увагу на тому, що прямі податки сумірні з 

платоспроможністю населення, а непрямі характеризуються стійкістю 

надходження. Головна зручність останніх для населення полягає в тому, що 

вони сплачуються незначними частками, в міру споживання і в такий час, 

коли платники мають кошти, щоб купити оподатковуваний податком 

предмет [117, с. 146, 147]
2
. А. Вагнер підкреслював, що непрямі податки – це 

податки в яких платник припустимо не є носієм податку і навіть умисно не 

повинен бути ним, в той час як законодавець бажає і очікує перекласти 

податок на інших і, навіть, закріплює здійснення такого процесу [150, c. 

122]
3
. Зважаючи на наведені й інші чинники, непрямі податки є атрибутами 

багатьох країн.  

Серед сукупності непрямих податків саме податок акцизний 

найяскравіше реалізує регулюючу функцію оподаткування шляхом впливу на 

різні сторони діяльності суб‟єктів. Передусім ідеться про те, що держава, 

визнаючи певні товари підакцизними, суттєво впливає  і корегує попит і 

пропозицію на них за рахунок включення цього податку до ціни товару при 

його реалізації. Як слушно наголошує А. В. Саленков, цінова надбавка на 

стадії реалізації у формі акцизного збору в змозі створити бар‟єр у 

доступності того чи іншого товару (продукції) для широких верств 

населення. У такому випадку цілком можлива її аналогія з митом, коли 
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збільшення її до певних меж по окремих товарах може припинити ввіз або 

вивіз їх на митну територію України [166, с. 370]
1
. При цьому безпосередній 

вплив на ці процеси здійснюють два елементи податку – предмет 

оподаткування (якими є підакцизні товари) і ставка податку.  

Визнаючи певні товари підакцизними, держава зосереджує увагу на тих 

предметах, що є монопольними, високорентабельними й можуть бути 

віднесені до предметів розкоші або складати сферу споживання забезпечених 

широких верств населення. Установлюючи ставки на максимальному чи, 

навпаки, мінімальному рівні, регулюючий вплив виявляється найвиразніше. 

Позначимо, що відповідно до пп. 14.1.4 ст. 14 Податкового кодексу 

України акцизний податок – це непрямий податок на споживання окремих 

видів товарів (продукції), визначених цим Кодексом як підакцизні, що 

включається до ціни таких товарів (продукції). При цьому згідно зі ст. 215 

цього кодифікованого акта до підакцизних товарів належать: спирт етиловий 

та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво; тютюнові вироби, тютюн 

і промислові його замінники; пальне; автомобілі легкові, кузови до них, 

причепи та напівпричепи, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для 

перевезення 10 – ти й більше осіб, транспортні засоби для перевезення 

вантажів; електрична енергія [126]
2
. 

За законодавством Австралії акцизний податок накладається на певні 

групи товарів, вироблених в країні або за її межами. Ними є алкоголь, тютюн, 

нафта, альтернативні види пального [20]
3
. Показово, що в цій державі 

стосовно правової природи  і справляння  акцизу виникають численні спори. 

При цьому Високий (Вищий) суд Австралії неодноразово стверджував, що 

податок може бути акцизним незалежно від походження товару 

(внутрішнього чи іноземного). Наприклад, у рішенні Хау проти Нового 
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Південного Уельсу (1997 р.) більшість членів Суду схвалила думку, що акциз 

є «внутрішнім податком на стадіях виробництва, продажу або розподілу 

товарів» 
1
 [10]. 

Як бачимо, природа акцизного податку в обох країнах приблизно є 

однаковою. Водночас позначимо й наявні відмінності. Так, в Австралії не є 

підакцизними товарами такі, як: вино, легкові автомобілі, кузови, причепи та 

напівпричепи до них, мотоцикли. Це пов‟язано з тим, що до податкової 

системи цієї держави включено й окремі податки на транспортні засоби й 

вино, електрична енергія взагалі не оподатковується
2
 [2]. Звичайно ж, 

виникає запитання: чому в Австралії наведені товари (приміром автомобілі) 

визнані об‟єктами іншого податку. Відповідь тут має бути такою: в цій країні 

застосовується підхід, за якого для  автомобілів не встановлено єдиного 

критерію обкладення податком, а податок на автівку різниться за регіоном, за 

об‟ємом двигуна, за ціною тощо [3]
3
.  

Що ж стосується ставок, то в Україні вони визначені Податковим 

кодексом України (ст. 215), а в Австралії – це Schedule to the Excise Tariff 

Act 1921, Excise Act 1901 [14] .
4
 Показово, що в Україні змінюватися ставки 

акцизу можуть раз на рік (зважаючи на принцип стабільності), а в Австралії 

прийнятною є практика їх зміни двічі на рік. Не випадково М. 

П. Кучерявенко вказує на таку позитивну особливість ставки, як її 

                                                           
1
  [10] Ha v New South Wales [1997] HCA 34; (1997) 189 CLR 465; (1997) 146 ALR 

355; (1997) 71 ALJR 1080 (5 August 1997). URL: http://www.austlii.edu.au/cgi-

bin/viewdoc/au/cases/cth/HCA/1997/34.html 
2
  [2] Cars and tax. URL: https://www.ato.gov.au/Newsroom/smallbusiness/Lodging-and-

paying/Cars-and-tax/ 
3
 [3]  Comments on Excise Taxation in Australia: Australian School of Taxation Faculty 

of Law, UNSW 19  June, 2009. URL: 

http://taxreview.treasury.gov.au/content/html/conference/downloads/Warren_Neil_comments.pd

f 
4
 [14] Schedule to the Excise Tariff Act 1921, Excise Act 1901. URL: 

http://www5.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/eta1921134/schthe.html 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D1%96%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D1%96%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB
http://www.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/cases/cth/HCA/1997/34.html
http://www.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/cases/cth/HCA/1997/34.html
https://www.ato.gov.au/Newsroom/smallbusiness/Lodging-and-paying/Cars-and-tax/
https://www.ato.gov.au/Newsroom/smallbusiness/Lodging-and-paying/Cars-and-tax/
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мобільність, тобто можливість достатньо оперативно реагувати на зміни чи 

стимулювати їх [96, с.254, 255]
1
. 

Особливістю податкової ставки як елемента правового механізму 

податку є їх видова диференціація. Окрім того, необхідно наголосити й на 

відсутності базової ставки, й на використанні цілої системи конкретних 

ставок для окремих товарів [95, с. 420] 
2
. Таким чином, по акцизу закріплено 

ставки як абсолютні (специфічні), відповідно до яких розмір податкових 

нарахувань встановлюється як фіксована величина стосовно кожної одиниці 

виміру бази оподаткування, так і відносні (адвалорні), згідно з якими розмір 

податкових нарахувань встановлюється у відсотковому або кратному 

відношенні до одиниці вартісного виміру бази оподаткування. Наведена 

диференціація податкових ставок передбачена як українським, так і 

австралійським податковим законодавством. Однак в Австралії не 

передбачено одночасне застосування адвалорної та специфічної ставок [3]
3
. 

За Податковим кодексом України зазначені ставки встановлюються 

одночасно у відсотках до вартості товару й у твердих сумах з одиниці 

реалізованого товару (продукції) (це стосується тютюнових виробів, тютюну 

і промислових його замінників). 

Використання саме такого підходу до поділу ставок акцизного податку 

можна пояснити тим, що при цьому забезпечується відносна простота 

контролю за обчисленням і сплатою податку. Це особливо важливо, коли 

йдеться про нарахування акцизу при перетині підакцизними товарами 

митного кордону. Крім того, застосування специфічних (твердих) ставок 

акцизу дозволяє досить чітко пов'язати диференціацію типів підакцизних 

товарів з особливостями встановлення податкового обов‟язку, сформувати 

                                                           
1
  [96] Кучерявенко Н. П. Курс налогового права: в 6-ти т. Т. ІІІ: Учение о налоге. 

Харьков: Легас; Право, 2005. С. 254, 255. 
2
  [95] Кучерявенко Н. П. Курс налогового права: в 6 –ти т. Особ. ч. Т. ІV: 

Косвенные налоги. Харьков: Право, 2007. С. 420. 
3
 [3] Comments on Excise Taxation in Australia: Australian School of Taxation Faculty 

of Law, UNSW 19  June, 2009. URL: 

http://taxreview.treasury.gov.au/content/html/conference/downloads/Warren_Neil_comments.pd

f 
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можливість детальної гармонізації сплати акцизу з окремими видом  

підакцизного товару [95, с. 421]
1
. 

Порівнявши ставки податку на алкогольні вироби в обох названих 

країнах, можемо зазначити, що податкове законодавство Австралії 

класифікує алкогольні вироби за вмістом спирту (у відсотках) у конкретному 

напої. Ставка обчислюється одночасно за граничним об‟ємом тари і вмістом 

спирту в напої; причому чим більше тара, тим нижча ставка податку. У 

деяких випадках, різниця ставки акцизного податку на алкоголь  залежно від 

об‟єму може досягати 20%. Австралійське податкове управління встановило 

48 літрів алкоголю граничним його об‟ємом, долаючи який, ціни 

зменшуються.  

Показовим є те, що в цій державі акцизний податок  на алкогольні 

напої різниться також за кінцевою метою їх споживання. Ідеться про те, що 

для алкоголю, який іде на продаж, ставка акцизного податку є вищою, ніж 

для алкогольних напоїв, вироблених для некомерційного застосування (тобто 

продукт не призначено для продажу) з використанням комерційного 

обладнання. Таке формулювання підходу до закріплення ставки податку є 

дещо незвичним для українського законодавства, оскільки тут присутній 

особливий суб‟єкт, який володіє спеціальним обладнанням. Останнє 

представлено, зокрема, у спеціалізованих магазинах Brew on Premises Shops 

(BOPS), які надають, як обладнання для виготовлення приміром, пива, так і 

інгредієнти. Покупець сплачує за інгредієнти, експлуатацію обладнання, 

пляшки (в разі необхідності), експертизу персоналу BOPS. Акциз на зварене 

пиво вираховується на кожну партію з її окремим дозуванням, для чого в 

даному закладі й існує експертна комісія. На підставі її висновку особа, яка 

виготовляє пиво на некомерційних засадах, повинна сплатити до 

Австралійського податкового управління суму коштів, що відповідатиме 

відсотковому змісту алкоголю у виготовленій партії. При цьому акциз 

                                                           
1
  [95] Кучерявенко Н.П. Курс налогового права. В 6 т. Особенная часть. Т. ІV: 

Косвенные налоги. Харьков: Право, 2007. С. 421.  
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сплачується за повний вміст кожного ферментера. Відповідно до змісту 

спирту в напої особа сплачує акцизний податок. Відмінність формування 

конкретно цієї ставки полягає в тому, що тут ставка акцизу не розраховується 

відповідно до об‟єму виробленої продукції [8]
1
. В українському 

законодавстві ставка встановлюється на конкретний вид напою, тож 

Податковим кодексом України не передбачено її кореляції за літражем.  

Що стосується розміру ставок за акцизом на алкогольні напої, ставка 

такого податку є значно вищою в Австралії, аніж в Україні. Це зумовлено 

низкою соціальних чинників: зниженням рівня споживання алкоголю, 

підвищенням рівня життя тощо. 

Якщо порівнювати ставку акцизного податку на тютюнові вироби, є 

сенс підкреслити, що вона в Австралії встановлюється окремо за цигарку, 

якщо її вага не перевищує 0,8 г, в той час, як в Україні вона розраховується за 

кожну тисячу одиниць. В обох країнах існує розрахунок на кілограм. В 

Україні ставка акцизного податку на тютюнові вироби є більш 

деталізованою, аніж в Австралії, оскільки замість двох категорій, має значно 

більшу їх кількість. 

Ставки на паливо в порівнюваних країнах є майже однаковими на літр 

чи кілограм пального. Можливо, це пов‟язано з тим, що Україна й Австралія 

співпрацюють з Організацією країн – експортерів нафти (ОПЕК), 

імпортерами нафти, а вони впливають на визначення ціни й на інше. 

Існує ще одна відмінність, яка полягає в різному механізмі 

встановлення ставок податку на імпортовані товари. Як зазначає 

Австралійське податкове управляння, мито за підакцизні товари має бути 

сплачено за ставкою, еквівалентною акцизній. В Україні максимальні 

роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) встановлюються їх 

виробником або імпортером шляхом декларування таких цін. Така різниця 

може бути пов‟язана з тим, що якість більшості підакцизних товарів , що 

                                                           

 
1
 [8] Excise guidelines for the alcohol industry. URL: 

https://www.ato.gov.au/law/view/document?docid=SAV/ALCOHOL/00011#FT10.3.4 

https://www.ato.gov.au/law/view/document?docid=SAV/ALCOHOL/00011#FT10.3.4
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виробляються в Україні, є нижчою, а висока ціна на аналогічні, більш якісні 

конкурентні імпортовані товари буде приваблювати покупців вітчизняних 

дешевших замінників. Іншими словами, реалізація такої податкової політики 

формує більш сприятливий клімат для продажу вітчизняних товарів, чим 

стимулюється розвиток національної економіки. У той же час, як в Австралії 

якість як імпортованих, так і місцевих підакцизних товарів стоїть на одному 

рівні, Австралійське податкове законодавство надає більш сприятливі умови 

для їх прозорої конкурентності.  

Спираючись на наведене, підсумуємо, що кожна з позицій має своє 

логічне обґрунтування з огляду на наявність названих внутрішньодержавних 

чинників. 

Отже, проаналізувавши ставки акцизного податку в обох розглянутих 

країнах, наголосимо, що існує тенденція до їх збільшення, причому ставка 

податку в Австралії є значно вищою порівняно з Україною, що зумовлено 

більш високими заробітними платами й рівнем життя. Податкова ж політика 

держав у цій сфері майже збігається, що пояснюється тим, що акцизний 

податок є універсальним терміном і, можна сказати, не є національною 

категорією.  

З метою визначення ефективності оподаткування, зокрема, реалізації 

акцизним податком фіскальної функції, чинників, що впливають на 

збільшення чи зменшення ставки акцизного податку, доречно здійснити 

поглиблений аналіз статистичних даних вживання й використання 

підакцизних товарів. Зробимо це на прикладі оподаткування тютюнових 

виробів. Так, в Україні (за даними GASP) порівняно з 2010 р. чисельність 

курців серед дорослого населення зменшилася на 19%, а ставка акцизного 

податку (за даними Міністерства фінансів України) продовжує зростати. 

Зважаючи на це можемо констатувати, що зменшення числа тих, хто палить, 

не корелює зі зменшенням ставки. Навпаки, ставка акцизу на тютюнові 

вироби зростає, що свідчить як про досягнення державою мети стосовно 
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збільшення чисельності здорового населення, так і про наповнення дохідної 

частини бюджету. 
1
 [9; 11].  

Характерним є те, що в Австралії склалася аналогічна ситуація. Якщо 

порівнювати статистику за вживанням алкоголю, то в цій країні число людей, 

які вживають алкогольні напої, теж пропорційно зменшується, в той час як 

ставка податку зростає. Такі факти яскраво свідчать про доволі виважений 

підхід щодо реалізації як регулюючої, так і фіскальної функції акцизного 

податку. Водночас, як підкреслює М. П. Кучерявенко, безумовного 

врахування при цьому вимагає аналіз співвідношення використання акцизу й 

фактичної спроможності платників податків сплатити цей податок і доступу 

до певних видів товарів. Незважаючи на зручність справляння акцизів, 

порядок їх сплати, що передбачає включення до ціни товару суми податку, 

обрахованого за єдиною для всіх платників ставкою, не повною мірою 

відповідає такому принципу оподаткування, як облік фактичної здатності до 

сплати податку [95, с. 362]
2
. 

Таким чином, порівняння законодавства України й Австралії, зокрема, 

яке стосується акцизного податку, й регулює такі елементи правового 

механізму акцизного податку, як ставка і предмет оподаткування, дозволяє 

констатувати, що вони встановлюються й реалізуються за схожими 

принципами. Природа акцизного податку в обох країнах є приблизно 

однаковою, що пов‟язано з тим, що податок має єдину мету і єдину природу. 

Водночас наявні відмінності, що знаходять свій прояв у переліку підакцизних 

товарів, у різних підходах до темпоральних змін ставок, у розмірі податкових 

нарахувань, у процедурі сплати податку за певними підакцизними товарами. 

Проведений критичний аналіз переконує нас у тому, що кардинально 

змінювати підходи до встановлення як ставок акцизу, так і в цілому 

                                                           
1
 [9; 11] Global Adult Tobacco Survey: Ukraine. 2017. URL:  

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/347632/UKR_GATS_2017_ES_17Aug201

7_Final.pdf?ua=1; Issue Consumption. The Tobacco Atlas. URL: 

http://www.tobaccoatlas.org/topic/cigarette-use-globally/ 
2
  [95] Кучерявенко Н. П. Курс налогового права. в 6 - ти. Особенная часть. Т. ІV: 

Косвенные налоги. Харьков: Право, 2007. С. 362. 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/347632/UKR_GATS_2017_ES_17Aug2017_Final.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/347632/UKR_GATS_2017_ES_17Aug2017_Final.pdf?ua=1
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правового механізму цього податку  в Україні сьогодні навряд чи доцільно. 

Наразі Україна йде правильним шляхом, використовуючи найбільш 

поширені у світі податки, тому вносити принципові зміни, суттєво змінювати 

правові механізми оподаткування недоречно.  

Необхідність проведення дієвої податкової політики зумовлює потребу 

з‟ясування можливих напрямків реформування сучасної податкової системи і 

правових механізмів тих чи інших податків. З урахуванням цього особливого 

значення набуває адекватне оцінювання впливу пропонованих змін до 

податкового законодавства на економічні відносини в країні. У цьому 

контексті актуалізуються порівняльні дослідження правових механізмів 

податків у різних країнах, що дозволяють виокремити ті аспекти, що 

потребують удосконалення або переконують нас у правильності й 

ефективності функціонування податкових механізмів. 

Пропонуємо розглянути досвід зарубіжних країн у встановленні ставки 

податку на  доходи (прибуток)
1
, для чого проаналізуємо ефективність 

реалізації регулюючої і фіскальної функцій податку і звернімо увагу на 

перспективність розвитку і стабільність податкової й економічної систем 

країн у цілому. При цьому ми будемо акцентувати увагу на тому, якою є 

залежність ставки від зміни податкової бази. Так, трудові доходи фізичних 

осіб для нерезидентів та інвестиційний дохід у Швеції підлягають 

оподаткуванню за фіксованою ставкою – 20% та 30%, відповідно. Трудовий 

дохід для резидентів і комерційний дохід для резидентів та нерезидентів 

одночасно є предметом муніципального й національного податку на 

прибуток. Муніципальний податок установлюється за фіксованою ставкою, 

яка є різною в кожному органі місцевого управління. Поточна середня ставка 

складає 32.12%, ставка національного податку – 20% при прибутку між 

                                                           
1
 Зважаючи на те, що в зарубіжних країнах оподаткування доходів, отриманих 

фізичними особами, відбувається  в межах податку на прибуток, а в Україні схожий за 

замістом податок має назву «податок на доходи фізичних осіб», для уникнення плутанини 

далі за текстом нашої роботи ми будемо використовувати таку назву податку, як податок 

на прибуток.  
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439,000 і 638,500 шведських крон. Ця ставка дорівнює 25%, якщо податок 

перевищує 638,600 шведських крон. Як бачимо, ставки національного 

податку є прогресивними.  

Найнижчі ставки податку у Швеції існують у її заможних (розвинених, 

забезпечених) передмістях, у той час, як найвищі ставки податку встановлені 

в сільських місцевостях на півночі та у муніципалітетах, що зазнали 

індустріального падіння. У 2007 найнижча ставка податку була в Мальмо – 

передмісті Вельєнге (28.89%), а найвища – в Дальс-Еді, що знаходиться 

недалеко від кордону з Норвегією (34.24%). Така різниця податкових ставок 

могла б бути навіть більшою, якби в країні не існувало системи економічного 

вирівнювання для муніципалітетів та земств. Державний податок на 

прибуток застосовується тільки до податку, вищого за 298,600 шведських 

крон. При цьому кожного року обчислюється нова цифра щодо того, який 

прибуток буде вважатися оподатковуваним. За принципом, закріпленим 

податковою реформою 1991 р., таке коригування здійснюється згідно з 

рівнем інфляції та двома додатковими відсотками з метою підвищення 

реального прибутку без підняття граничної ставки податку.  

Практично ж таке щорічне коригування було запроваджено з огляду на 

політичні рішення в державі. Так, після 1991 р., державний податок на 

прибуток складав 20%. У 1995 р. з метою покриття бюджетного дефіциту як 

тимчасовий захід державний податок було підвищено до 25%. У 1999 р. 

ставку податку на прибуток знову було знижено до 20%, проте ставка 

податку у розмірі 25 % була зафіксована щодо більш високого 

оподатковуваного доходу. У 2005 р. ставка у розмірі 25% застосовувалася до 

прибутку, що перевищував 450,500 шведських крон. Гранична ставка 

податку в країні у 2007 р. склала 56.55% (при середній місцевій ставці 

податку, що дорівнювала 31.55%). Ця ставка використовувалася до 

оподаткованого прибутку, що перевищує 476,700  шведських крон (що 

дорівнює начисленим внескам вище 488,600 шведських крон).  
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На нижчих рівнях на ефективні граничні ставки податку впливають 

зміни, що відбулися в 2007 р. у базовій субсидії та зниження податку на 

прибуток від активної праці. У 2005 р. приблизно 17 % населення віком від 

20 років мали дохід, що перевищує порогове значення для податку на доходи 

держави. Дохід 34% штатних працівників від 20 до 64 років перевищував 

порогову величину. Збільшення заробітної плати фізичної особи може 

змінюватися не тільки у залежності від граничної ставки податку, ще на це 

впливає зниження податків або зборів, пов‟язаних з доходами, наприклад, 

пільги на житло. Тобто у Швеції існує розвинута система податкових пільг на 

дохід, де розмір податкової пільги змінюється в залежності від суми 

щорічного доходу [15]
1
.  

Податкова система Канади, де ставки податку є прогресивними і 

зростають відповідно до оподаткованої суми, є аналогічною шведській 

системі оподаткування. У Канаді встановлено ставки федерального та 

місцевого податку. Загалом прогресивна система оподаткування переважає у 

країнах з розвиненою економікою та високим рівнем ВВП на душу 

населення. Із 2009 року федеральний уряд і більшість провінційних урядів 

Канади створили нові, більш високі ставки податку на доходи фізичних осіб, 

результатом чого стало значне збільшення граничних податкових ставок, 

сплачуваних працівниками з високим рівнем доходу по всій країні. Це 

отримало важливі економічні наслідки, оскільки більш високі податки на 

прибуток перешкоджають продуктивній економічній діяльності. Наведене 

отримало нестабільний конкурентний потенціал щодо залучення та 

збереження висококваліфікованих працівників, що в кінцевому рахунку 

завдало шкоди економічним перспективам держави. 

Канада традиційно мала відносно неконкурентоспроможну систему 

оподаткування доходів громадян, особливо порівняно зі Сполученими 

Штатами Америки. Ця ситуація останнім часом погіршилася, і Канада серед 

                                                           
1
 [15] Sweden – Income Tax. URL: 

https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2011/12/sweden-income-tax.html#02 

https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2011/12/sweden-income-tax.html#02
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промислово розвинених країн зараз має найвищий граничний розмір 

податкових ставок серед працівників із високим рівнем доходу. Зокрема, 

зіставлення її податкових ставок з існуючими у США, підкреслює, що Канаді 

бракує конкурентоспроможності, особливо з урахуванням відмінностей у 

порогах доходу. Хтось із трудовим доходом 300 000 або 150 000 доларів 

США у будь-якому місці Канади зіткнеться з відчутно вищою граничною 

ставкою податку, аніж особа з таким самим доходом де-небудь у США. Уряд 

Канади поставили країну в цю неконкурентоспроможну позицію, з метою 

збільшення доходів. Проте платники податків, особливо працівники, які 

отримують прибуток, реагують на збільшення податків в такий спосіб, щоб 

зменшити суму надходжень, яку уряд збиратиме в іншому випадку. Із цієї 

причини канадський уряд навряд чи отримає стільки ж від збільшення 

доходів шляхом збільшення верхньої ставки податку на очікувані доходи 

фізичних осіб. Федеральні і провінційні уряди могли б розглянути питання 

про зміну тенденції до збільшення граничних податкових ставок для 

працівників з високим рівнем доходу та зниження ставки податку на доходи 

фізичних осіб [1]
1
. 

Як бачимо,  у розглядуваних країнах встановлено практично однаково 

високі ставки податку (як у Швеції, так і в Канаді). Водночас, їх ефективність 

з позиції реалізації фіскальної і регулюючої функцій є різними. Таке 

твердження базується на наступному аналізі. Традиційно найбільш надійним 

і доволі авторитетним джерелом такого аналізу може послужити офіційна 

статистика OECР за останні роки. Протягом 2005 – 2016 років валовий 

внутрішній продукт Швеції переважно зростав і досі продовжує 

збільшуватися, рівень безробіття знижується, показники кращого рівня життя 

OECР у Швеції (дохід, професії та заробітки, забезпеченість житлом, рівень 

охорони здоров'я, освіта і розвиток, суспільні зв‟язки, громадянське 

                                                           
1
 [1] Canada's Rising Personal Tax Rates and Falling Tax Competitiveness / Charles 

Lammam, Hugh Maclntyre, Feixue Ren, Ben Eisen, and Milagros Palacios. March, 2006. URL: 

https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/canadas-rising-personal-tax-rates-and-falling-

tax-competitiveness.pdf 

https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/canadas-rising-personal-tax-rates-and-falling-tax-competitiveness.pdf
https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/canadas-rising-personal-tax-rates-and-falling-tax-competitiveness.pdf
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залучення та управління, якість оточуючого середовища, особиста безпека, 

суб`єктивне благополуччя), що входять за оцінкою OECР за шкалою від 1-го 

до 10-ти, всі починаються з 6-ти, порівняно з іншими північними країнами 

Європи Швеція знаходиться приблизно на однаковому рівні, а ось порівняно 

з іншими країнами OECР Швеція за такими показниками значно виграє. 

Зауважимо, що ціни на житло у цій країні, середній наявний дохід громадян 

продовжують пропорційно зростати [6]
1
. Показники кращого рівня життя у 

Канаді (за шкалою від 1 до 10) майже ідентичні з показниками Швеції. Ціни 

на житло так само зростають, а ось високі ставки податків негативно 

вплинули на зростання економіки і призвели до її уповільнення [5]
2
. 

Постає запитання, чи ефективно і перспективно встановлювати 

прогресивні ставки податку на прибуток. Чи потрібно такий підхід 

запроваджувати в Україні? Адже на прикладах цих двох країн ми побачимо 

майже протилежні показники стосовно рівня розвитку їх економіки, 

реалізації регулюючої функції податків. Для формування більш конкретної 

відповіді на це запитання варто звернутися до досвіду іншої країни, 

приміром, Австралії, де показники кращого рівня життя, ціни на житло теж 

так само зростають, а ось рівень валового внутрішнього продукту 

збільшується доволі повільно, як і немає тенденції попереднього великого 

зростання цього показника. 

У США, навпаки, за останні роки простежується підвищення валового 

внутрішнього продукту при майже однакових показниках кращого життя та 

цін на житло порівняно з попередньо розглянутими країнами. Інакше кажучи, 

зважаючи на досліджений досвід названих країн, ми не можемо зробити 

однозначний висновок про ефективність прогресивних ставок податку на 

прибуток. Наголосимо лише на тому, що рівень життя населення (а саме 

життєво важливі показники, що визначаються як показники кращого життя) 

                                                           
1
 [6] Economic Survey of Sweden 2017. URL: 

http://www.oecd.org/eco/surveys/economic-survey-sweden.htm 
2
  [5 ] Economic Survey of Canada 2016. URL: http://www.oecd.org/eco/economic-

survey-canada.htm 

http://www.oecd.org/eco/surveys/economic-survey-sweden.htm
http://www.oecd.org/eco/economic-survey-canada.htm
http://www.oecd.org/eco/economic-survey-canada.htm
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продовжує зростати або ж залишатися на відповідно високому рівні, а ось у 

цих країн не простежується однозначної тенденції зростання ВВП чи, 

навпаки, його зменшення [5]
1
.  

Розглядаючи пропорційні ставки податку на прибуток, треба зазначити, 

що така система користується меншою популярністю за вищезгадані. 

Пропорційні податкові ставки на прибуток мають місце переважно у країнах 

пострадянського простору – в Україні, Білорусі, Естонії, Латвії та ін. У цих 

державах показники кращого рівня життя поступаються показникам країн з 

прогресивними ставками податку на прибуток, але показники валового 

внутрішнього продукту так само неоднозначні. Звичайно, ефективність 

ставок податку та податкової системи загалом не визначають тільки ці два 

фактори [114]
2
. 

Показово, що із року в рік у наукових колах і серед практиків точаться 

дискусії з приводу доцільності закріплення того чи іншого виду ставок 

податку на прибуток. З одного боку, встановлення пропорційних ставок 

податку є доцільним. Це пов‟язується із тим,  що сплачувана сума 

зафіксована у відсотках і не збільшується залежно від прибутку. Такий підхід 

у підсумку має сприяти зниженню рівня корупції й у цілому низькому рівню 

тіньового бізнесу, а це повинно позитивно впливати на розвиток економіки. 

Якщо зіставити ставки податків на прибуток у Швеції, Сполучених Штатах 

Америки, Австралії, Канаді й рівень корупції в них за даними незалежної 

агенції «Транспересі Інтернешенл», усі вони входять до перших 20 із 176 

країн за рівнем корупції (чим вище позиція, тим нижче рівень корупції). А в 

державах з фіксованою ставкою податку, приміром, в Україні та Білорусі, 

рівень корупції значно вищий, а тому вони знаходяться на 131 та 79 місцях 

(відповідно), чого не можна сказати про Естонію та Латвію за аналогічним 

                                                           
1
 [5] Economic Survey of United States 2016. URL: 

http://www.oecd.org/eco/surveys/economic-survey-united-states.htm 
2
[114] Статья 142 Налогового кодекса Республики Беларусь от 29.12.2009 № 71-З. 

URL: http://www.nalog.gov.by/ru/article142/; Tax and customs board Republic of Estonia URL: 

https://www.emta.ee/eng/business-client/income-expenses-supply-profits/tax-rates; Tax system 

in Latvia, URL: http://www.fm.gov.lv/en/s/taxes/ 

http://www.oecd.org/eco/surveys/economic-survey-united-states.htm
http://www.nalog.gov.by/ru/article142/
https://www.emta.ee/eng/business-client/income-expenses-supply-profits/tax-rates
http://www.fm.gov.lv/en/s/taxes/


160 
 

підходом до встановлення ставки податку, у яких рівень корупції є значно 

нижчим [4]
1
. Тут доречною є постановка запитання щодо реалізації 

регулюючого впливу податком через його ставки, і зокрема, чи збільшуються 

інвестиційні процеси, стимулюється розвиток економіки, який рівень 

корупції, тіньової економіки, якості життя, валового внутрішнього продукту 

тощо.  

Для відповіді на поставлене питання необхідно звернутися до 

співвідношення податкової пільги і ставки податків і зборів, адже зазвичай 

вченими  вказується, що для зниження чи підвищення загального 

податкового навантаження не є обов‟язковою зміна розмірів податкових 

ставок. Це пов‟язано із тим, що низка фахівців наполягають на тому, що це 

може бути здійснено шляхом збільшення чи зменшення обсягів податкових 

пільг для певних платників. За словами О. Жукевича, дослідження А. 

Лаффера підтверджує, що держава для забезпечення стабільних надходжень 

зобов‟язана завжди проводити помірковану політику податкового тиску. Ця 

концепція спрямована на зменшення навантаження на суб‟єктів 

оподаткування, а зростання надходжень до бюджету має здійснюватися за 

рахунок збільшення чисельності платників податків та розширення 

податкової бази [66]
2
. 

Для логічності викладу матеріалу позначимо, що податкова пільга 

становить собою передбачене податковим та митним законодавством 

звільнення платника податків від обов'язку з нарахування та сплати податку 

та збору, сплата ним останніх у меншому розмірі за наявності підстав, 

визначених у законі (Податковому й Митному кодексах України)
3
 [108]. 

Аналіз податкового законодавства засвідчує, що підставами для надання 

                                                           

 
1
 [4] Corruption perceptions index. URL: 

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016 
2
  [66] Жукевич О. Ефективність податкової системи України: принципи 

оподаткування та напрями законодавчої бази. Вісник КНТЕУ. 2009. № 2. С. 105-114. URL: 

http://visnik.knteu.kiev.ua/files/2009/02/14.pdf 
3
 [108] Митний кодекс України  від 13 берез. 2012 р. 

URL:http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17; Податковий кодекс України від 2 

http://visnik.knteu.kiev.ua/files/2009/02/14.pdf
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
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таких пільг в Україні є особливості, що характеризують певну групу 

платників податків, вид їх діяльності, об'єкт оподаткування або характер та 

суспільне значення здійснюваних ними витрат, у той час, як у Швеції пільги 

– це конкретно визначені суми податку[6] 
1
.  

В Україні податковими пільгами з податку на доходи фізичних осіб є 

податкові соціальні пільги (далі – ПСП), податкова знижка, а також окремі 

звільнення від сплати податку на доходи фізичних осіб, визначені ст. 165 

Податкового кодексу України. Так, платник податку має право на зменшення 

суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від 

одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової 

соціальної пільги. Можемо констатувати, що механізм застосування ПСП є 

достатньо складним і може використовуватися лише до доходів у виді 

заробітної плати за місцем роботи працівника після подання заяви та інших 

документів, перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України. За 

статистичними даними, можемо прослідкувати таку динаміку надання ПСП: 

з 2011 р. по ІІІ квартал 2014 була наявна тенденція до спаду. При цьому в той 

час загальна чисельність осіб, які її отримали, зменшилася на 1 690 тис. осіб 

– до 5 483 тис. осіб. При цьому понад 90% отримувачів ПСП одержували її на 

підставі пп. 169.1.1 Податкового кодексу України, що встановлено для будь-

якого платника податку. Три інші види пільг сумарно за чисельністю 

отримувачів становили 8 –10%. Зокрема, найменше отримувачів ПСП 

визначено на підставі пп. 169.1.4 цього Кодексу, що встановлено для 

платників податків, які є Героями України, Героями Радянського Союзу, 

учасниками бойових дій під час Другої світової війни, колишніми в‟язнями 

концтаборів та ін. [63] 
 2
  

                                                           
1
 [6] Economic Survey of Sweden 2017. URL: 

http://www.oecd.org/eco/surveys/economic-survey-sweden.htm 
2
 [63] Довідник пільг, наданих чинним законодавством по сплаті податків, зборів, 

інших обов'язкових платежів. URL: http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-

/54005.html 

http://www.oecd.org/eco/surveys/economic-survey-sweden.htm
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Відповідно до ст. 169 Податкового кодексу України розрахунок 

розміру податкових соціальних пільг ґрунтується на показнику мінімальної 

заробітної плати (далі – МЗП) станом на 1 січня поточного року. Водночас 

зазначимо, що підхід, запроваджений щодо такого розрахунку, не враховує 

те, що протягом року МЗП може підвищуватись кілька разів. Як приклад 

наведемо данні по розміру МЗП за декілька років і у продовж бюджетного 

року. Станом на початок 2013 р. МЗП становила 1 1147 грн., 2014 – 1 218 

грн.,  2015 – 1 218 грн., 2016 – 1378 грн., 2017 – 3200 грн. [140; 141; 142; 

143;144] 
1
. До того ж навряд чи позитивно можна оцінити застосування ПСП 

у розмірі 50%, а не 100% до 1 січня 2016 р. Отже, у 2014 та 2015 роках 

фактична сума пільги, призначена на підставі п. 169.1.1 ст. 169 Податкового 

кодексу України (що зараз найчастіше застосовується), становила 609 грн. 

При обрахуванні суми податку ми можемо побачити, що при застосуванні 

такої пільги платник отримав сума коштів, яку він не сплатив до бюджету, а 

залишилась у його розпорядженні, становить 91,35 грн. Тож регулятивний 

ефект, тобто безпосередня реалізація регулюючої функції податку на доходи 

фізичних осіб через застосування ПСП є занадто малою (виходячи із  доходу 

платника податків у розмірі до 1710 грн.)
 
 [67, с. 30, 31] 

2
.  

Характерно, що вчені зазначають, що схожий підхід реалізується й при 

застосуванні податкової знижки, до якої можуть бути віднесені: частина суми 

відсотків, сплачених платником податків за користування іпотечним 

житловим кредитом, сума видатків на будівництво (придбання) доступного 

житла й відсотків за ним. Потрібно при цьому зазначити, що остання 

                                                           
1
  [140; 141; 142;143;144] Про Державний бюджет України на 2013 рік: Закон 

України від 6 груд. 2012 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5515-17; Про 

Державний бюджет України на 2014 рік: Закон України від 16 січн. 2014 р. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/719-18; Про Державний бюджет України на 2015 рік: 

Закон України від 28 грудн. 2014 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80-19; Про 

Державний бюджет України на 2016 рік: Закон України від 25 грудн. 2015 р. 

URL:http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/928-19; Про Державний бюджет України на 2017 

рік: Закон України від 21 грудн. 2016 р. URL:  http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1801-19. 

 
2
 [67] Задорожня Л. Оцінка ефективності встановлення пільг з податку на доходи 

фізичних осіб в Україні. Економіст. 2015. № 9. С. 29-33. URL: http://ua-

ekonomist.com/archive/2015/9/Zadorognia.pdf 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5515-17
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практика в державах – членах ЄС щодо цього питання є досить 

суперечливою. Незважаючи на необхідність підтримання іпотечного 

кредитування, це може призвести до значної заборгованості платників 

податків і до нестабільності на ринку житла. Наприклад, у Португалії й 

Ірландії скасовано знижку на відсотки за іпотечними кредитами, а в 

Нідерландах, Люксембурзі, Чехії й Естонії вона була істотно знижена. Проте 

в Україні ризик різкого зростання вартості житла є нижчим, а також існує 

проблема стабільності банківського сектора. Це часто має наслідком високу 

вартість іпотечних кредитів, що робить їх недоступними для значної частини 

сімей, які не мають власного житла. Ось чому надання податкової знижки 

для цих цілей є необхідним інструментом належного податкового 

регулювання. Водночас про низьку регулятивну ефективність податкових 

знижок з ПДФО свідчить той факт, що відношення чисельності їх 

одержувачів серед зайнятого населення у віці 15 – 70 років не перевищує 1% 

(0,97% - у 2011 році, 0,86 % - у 2012, 1,03 % - у 2013, 0,99% - у 2014). 

Фактично цим і визначається вся подальша статистика надання податкових 

знижок з ПДФО [67, с. 31]
1
. Таким чином, ми можемо впевнено 

стверджувати, що саме за рахунок ставки податку чи збору реалізується 

регулююча функція податків. Податкові пільги впливають на цей процес, 

водночас для платників податків і зборів в Україні суттєвого значення не 

мають.  

Раніше нами вже було зазначено про податкові пільги у країнах 

Європи, детально розглянуто податкові знижки у Швеції, де вони 

вираховуються за іншим, більш простим принципом, ніж в Україні, з 

урахуванням розміру прибутку. Такий підхід вважаємо більш ефективним та 

зручним у застосуванні з точки зору як суб‟єкта  владних повноважень, так і 

платника податків.  

                                                           

 
1
  [67] Задорожня Л. Оцінка ефективності встановлення пільг з податку на доходи 

фізичних осіб в Україні. Економіст. 2015. № 9. С. 29-33. URL: http://ua-

ekonomist.com/archive/2015/9/Zadorognia.pdf 

http://ua-ekonomist.com/archive/2015/9/Zadorognia.pdf
http://ua-ekonomist.com/archive/2015/9/Zadorognia.pdf


164 
 

Таким чином, спираючись на вищезазначене, наголосимо, що питання 

розвитку економіки країни, підвищення рівня життя її громадян, зниження 

корупції та тіньового бізнесу є питанням раціонально проведеної податкової 

політики уряду. Як при встановленні пропорційної, так і прогресивної ставки 

податку на доходи є всі можливості побудувати майже вільну від корупції й 

тіньового сектора систему, де індекс кращого життя є досить високим і 

відповідає сподіванням платників податків на гідний рівень життя своєї 

родини. Тож аналіз численної наукової літератури дозволяє констатувати, що 

будь- яка ставка податку буде ефективною, а відтоді буде повною мірою 

втілено як фіскальну, так  і регулюючу функцію податку, за дотримання 

таких умов, як-то:  

- підвищення конкурентоспроможності вітчизняного бізнесу;  

- легалізація тіньового сектора;  

- активізації інвестиційних процесів в економіці;  

- простота та зрозумілість податкових норм для суб‟єктів 

господарювання;  

- забезпечення умов для добровільного виконання вимог 

податкового законодавства платниками податків; 

- подальшої адаптації  і гармонізації податкового законодавства до 

законодавства ЄС. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

 

При проведенні дослідження питань, позначених у третьому розділі 

дисертаційної роботи, зроблено певні висновки, що полягають у 

нижченаведеному:  

1. При оцінюванні логічності поділу ставок залежно від рівня 

податкового тиску, а відтак і ступеня їх змінності доведено, що поряд з 

базовою ставкою можуть виокремлюватися не лише граничні ставки, що 

передбачають максимальний або мінімальний розмір, а й інші, відмінні за 
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розміром від ставки базової. З метою логічного окреслення знижених або 

підвищених за розміром нарахувань порівняно з базовою ставкою 

запропоновано внести зміни до ст. 27 Податкового кодексу України. 

2. Узявши за підставу для поділу ставок рівень податкового тиску на 

платника податків, авторка виділяє: базову (основну), підвищену й знижену 

ставки. Базовою є ставка, якою не враховуються особливості платника, виду 

його діяльності, об‟єкт оподаткування. Підвищена ставка визначена з огляду 

на особливості платника податків, на вид його діяльності, форми й розмір 

отримуваних ним доходів. Вона перевищує розмір базової (основної) ставки. 

Знижена ставка теж визначається з урахуванням особливостей платника 

податків і (чи) видів його діяльності, форми й розміру отримуваних ним 

доходів, але за розміром вона є нижчою за базову. На сьогодні більшість 

податків у своєму складі мають знижені ставки. 

3. Положення ст. 293 Податкового кодексу  України щодо 

встановлення ставок єдиного податку для першої і другої груп платників 

потребують удосконалення, оскільки вони містять фіксовані ставки, 

визначені у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати. Така 

використана в законодавстві некоректність по суті призводить до 

ототожнення відсоткової й фіксованої ставок оподаткування і створює умови 

для термінологічної плутанини із застосуванням різних за сутнісними 

ознаками і призначенням дефініцій. 

4. У процесі вивчення правової природи нульової ставки податку на 

додану вартість констатовано, що формальний математичний підхід 

обрахування суми податку до сплати становить собою математичні операції з 

числами. При цьому нуль є таким самим числом, як і 1, 2, 5, 7, 20 та ін.  

Нульова ставка, як і інший її розмір, застосовується для визначення тієї суми, 

що підлягає сплаті до  бюджету як податок. У будь-якому разі наявність 

ставки розміром нуль відсотків свідчить про певну математичну залежність. 

При цьому суми до спати у даному разі розраховано не буде. 
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5. Податкова пільга й податкова ставка мають різну правову природу, 

але вони є взаємопов‟язаними. Наявність серед елементів податку зниженої 

ставки не надає її характеристиці пільги, застосування якої залежить від 

волевиявлення платника податку. Незважаючи на норми п. 30.9 ст. 30 

Податкового кодексу України, за яким податкова пільга надається в тому 

числі і шляхом установлення зниженої ставки податку чи збору, а також п. 

30.4 ст. 30 цього Кодексу, за якого платник податків вправі відмовитися від 

використання податкової пільги або зупинити її використання на один чи 

декілька податкових періодів, якщо інше не передбачено цим Кодексом, 

платник не має права відмовитися від застосування ставок, нижчих від 

базової. З метою подолання  протиріччя запропоновано внести зміни до п. 

30.9 ст. 30 Податкового кодексу України, видаливши таку форму надання 

податкових пільг, як установлення зниженої ставки податку. 

6. Поділ ставок податків і зборів може відбуватися за численними 

критеріями. Залежно від рівня податкового тиску, а також ступеня їх 

змінності доцільно виокремлювати базові, підвищені й занижені. При 

класифікації ставок залежно від формування стимулів для платника 

виокремлюємо стимулюючі й обмежуючі. Залежно від змісту виокремлюємо 

ставки маржинальні, фактичні та економічні. Залежно від зміни податкової 

бази – пропорційні, прогресивні та регресивні. Від способу визначення суми 

податку: рівні; специфічні, тверді; відсоткові; комбіновані. 

7. Доведено, недоцільність відмови від конструкції граничних ставок, 

оскільки вони стосуються визначення дискреційних повноважень органів 

місцевого самоврядування щодо встановлення розміру ставок податків і 

фактично служать певним обмежуючим чинником. Вочевидь, саме таким 

чином забезпечуються Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи № 

R(80)2 стосовно здійснення адміністративними органами влади дискреційних 

повноважень. 

8. Класифікація ставок податків залежно від формування стимулів для 

їх платника дозволяє поділити їх на стимулюючі і обмежуючі. Стимулюючі 
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ставки за своєю суттю пробуджують у платника податків певний стимул для 

підвищення результатів своєї діяльності, що призводить до збільшення його 

доходів, майна тощо, отже стимулюючою як раз і можна вважати нульову 

ставку податку на додану вартість. Обмежуючі ставки зумовлюють наявність 

чинників, які тією чи іншою мірою або стримують розвиток доходів чи 

прибутку платника, або забезпечують його діяльність без суттєвої зміни 

показників і масштабу останньої, чим зумовлюють неефективність будь-якої 

дії, що призводить до зміни об'єкта оподаткування і переходу до нової 

ставки. 

9. Необхідність проведення дієвої податкової політики викликає 

потребу пошуків можливих напрямків реформування сучасної податкової 

системи і правових механізмів відповідних податків. З огляду на це 

особливого значення набуває адекватне оцінювання впливу пропонованих 

змін до податкового законодавства на економічні відносини. У цьому 

контексті актуалізуються порівняльні дослідження правових механізмів 

податків в різних країнах, що дозволяють виокремити ті аспекти, що 

потребують удосконалення в національному податковому законодавстві або 

переконують нас у правильності й ефективності функціонування податкових 

механізмів. 

10. Будь- яка ставка податків і зборів буде ефективною за дотримання 

певних умов, а саме: (а) підвищення конкурентоспроможності вітчизняного 

бізнесу; (б) легалізація тіньового сектора; (в) активізація інвестиційних 

процесів в економіці; (г) простота і зрозумілість податкових норм для 

суб‟єктів господарювання; (д) скорочення витрат платників на нарахування і 

сплату податків і держави на їх адміністрування; (е) забезпечення умов для 

добровільного виконання вимог податкового законодавства платниками 

податків; (є) автоматизація процесів оподаткування із застосуванням 

сучасних технологій; (ж) адаптація податкового законодавства до 

законодавства Європейського Союзу. 
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11. Порівняння законодавства України й Австралії, що стосується 

акцизного податку й регулює такі елементи правового механізму акцизного 

податку, як ставка і предмет оподаткування, дозволяє констатувати, що вони 

встановлюються й реалізуються за схожими принципами. Природа акцизного 

податку в обох країнах приблизно є однаковою. Це пов‟язано з тим, що будь-

який податок має єдину мету і єдину природу. Водночас існують також 

відмінності, що виявляються в переліку підакцизних товарів, у різних 

підходах до темпоральних змін ставок, у розмірі податкових нарахувань, у 

процедурі сплати податку за тими чи іншими підакцизними товарами. У той 

же час проведений порівняльний аналіз переконує, що кардинально 

змінювати підходи як до встановлення ставок акцизу, так і в цілому до 

правового механізму цього податку в Україні сьогодні навряд чи доцільно. 

Наразі Україна йде правильним шляхом, використовуючи найбільш 

поширені у світі податки, а тому вносити принципові зміни до податкового 

законодавства, суттєво змінювати його правовий механізм недоречно. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення 

наукового завдання, що полягає у поглибленні наукових знань і 

комплексному розробленні теоретичних положень, що стосуються 

визначення правової природи ставок податків і зборів і проведення їх 

класифікації. За результатами дисертаційної роботи сформульовано такі 

основні висновки: 

1. Встановлено, що до переліку ознак, властивих податку як 

одному з видів обов‟язкових платежів, необхідно віднести внутрішню 

структурованість його змісту. Це зумовлено тим, що податок складається з 

певних елементів. Зважаючи на формальний підхід і буквальне тлумачення 

положень ст. 7 Податкового кодексу України, констатовано, що підходи до 

встановлення елементів податків і елементів зборів різняться. До сукупності 

елементів, що охоплюються поняттям «елементи податку», входять ті, які 

притаманні саме податку як правовому явищу, тобто податку як 

обов‟язковому, безумовному платежу до відповідного бюджету, що 

справляється з платників податку відповідно до Податкового кодексу 

України. До їх кола, згідно зі ст. 7 цього Кодексу, належать: платник 

податку, об‟єкт і база оподаткування, ставка податку, порядок обчислення 

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

порядок подання звітності про обчислення і сплату податку, податкові 

пільги. Саме названі елементи і знаходять закріплення у відповідних нормах 

податкового закону, у т. ч. і ставка податку. 

2. Доведено, що під час встановлення елементів податку 

законодавцю належить дотримуватись одного алгоритму, визначеного 

безпосередньо законом. Виходячи із положень пп. 4.1.11 ст. 4 і ст. 7 

Податкового кодексу України під час встановлення будь-якого податку, 

включеного до податкової системи України, названі у ст. 7 цього Кодексу 
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елементи є обов‟язковими до закріплення. Такий підхід не буде перепоною 

тому, аби будь-який елементний склад конкретизувати й позначити 

додаткові елементи, що віддзеркалюють специфіку того чи іншого податку. 

У разі конкретизації й виокремлення специфіки податкового платежу в 

більшості випадків не з‟являється нового елемента, а відбувається більш 

детальне закріплення його певних складників. Межі деталізації норм 

податкового закону окреслено законодавцем з урахуванням необхідності 

ефективного застосування вказаних норм до необмеженої кількості 

суспільних відносин. 

3. Обґрунтовано, що конструкція «правовий механізм податку і 

збору» за своїм змістом є більш широкою, порівняно з категорією 

«елементи податку і збору». Правовий механізм податку органічно 

охоплює: а) елементи податку, б) принципи його встановлення, в) 

відповідальність за порушення норм податкового закону, г) заходи 

забезпечення виконання податкового обов‟язку, д) стягнення податкового 

боргу та ін. 

Визначено, що системне тлумачення статей 4 і 7 Податкового 

кодексу України засвідчує, що податок як певний платіж, має свій зміст, 

наповнений відповідними елементами, якими є ті, що перелічені у ст. 7 

названого кодифікованого акта. При цьому всім цим елементам надано 

обов‟язкового характеру. Ставку податку можна охарактеризувати як 

обов‟язковий його елемент. Положення ст. 4 Податкового кодексу України 

стосовно обов‟язковості елементів підкреслюють цілісність податку як 

правової категорії і забезпечують об‟єктивні підстави й можливість 

виконання платником податків податкового обов‟язку. 

4. Доведено, що податки і збори, як і їх ставки, мають бути як 

встановлені виключно законом, так і законно встановлені. Принцип 

установлення податків і зборів виключно в законі передбачає їх 

закріплення: а) законом як формою об‟єктивізації податково-правових норм, 

б) певним суб‟єктом – Верховною Радою України. Законність такого 
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встановлення пов‟язується із закріпленням податкових платежів: а) 

виключно законом і на його підставі відповідними нормативно-правовими 

актами, б) певним суб‟єктом (представницьким органом), в) з дотриманням 

конкретної процедури, г) відповідно до основних засад податкового 

законодавства. 

5. Обґрунтовано, що встановлення ставок місцевих податків 

повинно відповідати законодавчим вимогам. Останні можна представити 

двома групами:  

а) вимоги щодо змісту рішень, що охоплюють їх відповідність 

положенням Податкового кодексу України, а також обов‟язкове визначення 

всіх елементів, закріплених у ст. 7 цього Кодексу;  

б) вимоги щодо процедури прийняття рішень, а саме: прийняття 

рішення до 1 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому 

планується застосовування встановлюваних місцевих податків; офіційне 

оприлюднення відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня 

року, що передує плановому періоду; направлення до контролюючого 

органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих 

податків та зборів, не пізніше 1 липня року, що передує плановому періоду, 

копії прийнятого рішення про встановлення місцевих податків чи зборів або 

про внесення змін до них у десятиденний строк з дня прийняття. 

6. Констатовано, що на порядку денному постають питання 

побудови ефективної податкової системи, що характеризується здатністю 

забезпечити баланс публічних і приватних інтересів, застосуванням 

виваженого і обґрунтованого підходу до встановлення розміру податкових 

нарахувань. Встановлено, що розмір ставок податків залежить від таких 

чинників, як: податковий тиск, рівень розвитку економіки, співвідношення 

галузей виробництва, переконання платника у необхідності й доцільності 

сплати податків, зміст податкової політики держави тощо. Цілком очевидно, 

що під час встановлення ставок податків потрібно враховувати податкову 

межу, відшукати, обрахувати й обґрунтувати такий розмір ставок, який буде 
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найбільш оптимальним для платника. Для досягнення такого результату 

особливого значення набувають принципи податкового законодавства, адже 

ставки функціонують відповідно до загальних підстав і вимог, закріплених 

Податковим кодексом України, а також до тих, що не закріплені у 

нормативно-правових актах, а вироблені податково-правовою доктриною. У 

їх системі виокремлено низку принципів, що справляють безпосередній 

вплив на встановлення і закріплення ставки будь-якого податку. 

7. Обґрунтовано, що зміст принципу справедливості 

оподаткування розкривається сукупністю нижченаведених складових: а) 

відсутність дискримінації щодо платників; б) обов‟язок платників податків з 

однаковими об‟єктами оподаткування сплачувати однакові податки, тобто 

рівне обтяження цих суб‟єктів; в) обов‟язок платників, які мають однорідні 

об‟єкти оподаткування, але різні податкові бази, сплачувати податки, які 

диференціюються залежно від податкової бази; г) фактична здатність 

суб‟єктів до сплати податків, створення ними для себе умов отримання 

заробітку й забезпечення ним необхідних фінансових гарантій свого 

існування, тобто забезпечення реалізації проголошених Конституцією 

України прав платника податків на гідне життя й вільний розвиток; ґ) 

пропорційність розміру; д) гарантування державою загальності 

оподаткування, передбачення можливості встановлення для платників 

диференційованого (прогресивного) оподаткування; е) можливість 

використання спеціальних правових механізмів для соціально незахищених 

категорій платників податків. 

Доведено, що зміст принципу економічного обґрунтування 

розкривається у такий спосіб: а) для платника податків він забезпечує 

врахування його здатності сплачувати податки, визначаючи у т. ч. наявність 

об‟єкта оподаткування, джерела податку, оподаткування виключно чистих 

доходів і заборону подвійного оподаткування; б) для держави засвідчується 

той факт, що вона не має необмеженого права щодо встановлення податків, 

а також окреслюється межа, якою є як відповідні потреби у формуванні 
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публічних фінансів для задоволення публічних витрат, так і мета 

встановлення податків. 
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