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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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 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, 
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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). 

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.  

Предметом дослідження є правова природа та 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 
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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 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 
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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 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 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 
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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: 

− 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.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладено у 

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

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначаються її 

зв’язок із науковими програмами, планами, темами, мета і задачі, об’єкт і 

предмет, методи дослідження, розкривається наукова новизна та практичне 

значення одержаних результатів, наводяться відомості про апробацію 

результатів і публікації. 

Розділ 1 «Ставка як елемент правового механізму податків і зборів» 

складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Правовий механізм податків і зборів та його елементи» 

досліджено питання визначення й окреслення системи правового механізму 

податків і зборів, його елементів. Наголошено, що закон про податки як 

нормативно-правовий акт має свою структуру, елементами якої є статті. У 

статтях закону про податки визначаються не лише елементи останніх 

(наприклад, 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 тощо. 

Податковим законодавством можуть охоплюватися фактично різні положення. 

Поряд із цим, відповідний набір елементів податку обов’язково має 

закріплюватися у законі про податки, виступаючи певним алгоритмом для 

законодавця.  

Доведено, що конструкція податку не може бути різною. Усі його елементи 

в сукупності загалом можна вважати саме тим, що характеризує за формою 

будь-який податок. Що ж стосується змісту, яким наповнюється форма, то 

платник, об’єкт, ставка, строки та інші елементи набувають конкретизації щодо 

того чи іншого податку, наприклад, податку на доходи фізичних осіб, на додану 

вартість, екологічного податку та ін. 

Наголошено, що під час встановлення будь-якого податку названі у ст. 7 

Податкового кодексу України елементи повинні визначатись обов’язково. 

Такий підхід не перешкоджає будь-якому елементному складу конкретизувати 

й позначити додаткові елементи, що віддзеркалюють специфіку відповідного 

податку. У разі конкретизації, виокремлення специфіки податкового платежу в 

більшості випадків не виникає нового елемента, а має місце більш детальне 

закріплення його певних складників. Податкова ж накладна у конструкції 

податку на додану вартість стосується деталізації такого обов’язкового 

елемента, як порядок обчислення податку; акцизні склади й акцизна накладна 

логічно належать до такого елементу, як строк і порядок сплати податку.  
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У підрозділі 1.2 «Ставка як елемент податків і зборів» встановлено, що, з 

огляду на специфіку ставки як елемента податків і зборів, а також 

розмежування податків на загальнодержавні й місцеві, зміст принципу 

законності під час встановлення різних видів ставок має свої особливості. 

Встановлення податків загальнодержавних і встановлення місцевих податків – 

різні за суб’єктним складом, змістом та обсягом процедури, однак обов’язково 

ці дії мають бути узгодженими. 

Зроблено висновок, що встановлення ставок податків і зборів повинно 

базуватися на принципі встановлення їх законом і принципі законності 

встановлення податків. Указано, що сутність цього принципу вирізняється 

певними складовими, а саме:  

– характером податкового законодавства, що полягає: а) у відбитті у ньому 

об’єктивних тенденцій розвитку відносин щодо оподаткування, а також 

конституційних принципів, на яких ґрунтуються податкові правовідносини, б) у 

прийнятті нормативно-правових актів з питань оподаткування з дотриманням 

відповідної процедури й у межах повноважень органів держави й органів 

місцевого самоврядування; 

– виокремленням у змісті принципу законності правореалізаційного аспекту, 

що полягає: а) у створенні й забезпеченні організаційно-правових умов для 

реалізації відповідних повноважень державними органами і органами місцевого 

самоврядування й б) у недопущенні порушень закону з огляду на політичну чи 

економічну доцільність. 

Констатовано, що ставка є обов’язковим елементом податків і зборів, що 

встановлюється законом, в якому повинні бути визначені всі елементи платежу, 

про які йдеться у ст. 7 Податкового кодексу України. 

З урахуванням змісту принципу правової визначеності і практики 

Європейського суду з прав людини зазначено, що ставки за відповідними 

податками мають бути закріплені у розділі кодифікованого акта, присвяченому 

тому чи іншому податку чи збору. Лише за таких умов можуть бути дотримані 

вимоги зрозумілості, недвозначності й передбачуваності застосування 

податкового законодавства, надання платникові податків і зборів можливості 

будувати свою поведінку відповідно до норм податкового права й 

відмежовувати свою правомірну поведінку від протиправної. Зміна ставок 

податків, запроваджена у Перехідних положеннях до Податкового кодексу 

України, порушує логіку цього кодифікованого акта, чим обумовлюється й 

порушення принципів законності, визначеності і стабільності податкового 

законодавства й законного очікування. 

Розділ 2 «Фактори, що впливають на визначення і встановлення 

ставки податків і зборів» складається з двох підрозділів.  

У підрозділі 2.1 «Податковий тиск і його значення під час встановлення 

ставки податків і зборів» підкреслено, що за допомогою визначення і 

встановлення рівня ставок податків і зборів податкова політика впливає на 

загальний рівень податкового навантаження кожного платника податків в 

країні. Відповідним показником під час визначення ставки податків і зборів 

служить податковий тиск, який характеризується співвідношенням загальної 
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суми податкових платежів і сукупного національного продукту. З метою 

оптимізації податкового навантаження й запровадження нових податків під час 

встановлення ставок податків і зборів широко використовується «крива 

Лаффера». За її допомогою встановлюється залежність між податковими 

надходженнями і динамікою податкових ставок. Зазначено, що проведення 

податкових реформ, що відбувалося з використанням результатів наукових 

досліджень економіста А. Лаффера, має як позитивні, так і негативні наслідки. 

Це засвідчує той факт, що зміна податкового тиску не завжди приводить до 

очікуваного результату, що вимагає пошуку інших критеріїв, здатних 

забезпечити дієвість податкової системи держави. 

Констатовано, що формування основних уявлень стосовно ставок податків і 

зборів і в цілому податкової системи держави, безумовно, пов’язано з тим, 

якою в державі є податкова політика, на соціальній спрямованості якої 

наголошує Конституційний Суд України у своїх Рішеннях від 24 березня 

2005 р. № 2-рп/2005 і від 25 січня 2012 р. № 3-рп/2012. Податкова політика має 

поєднувати в собі різні аспекти, головним з яких є задоволення публічних 

інтересів, які обов’язково повинні узгоджуватися з інтересами приватними, 

носієм яких і виступають платники податків і зборів. Саме за допомогою 

правового регулювання податкових відносин мають забезпечуватися 

узгодження й баланс публічних і приватних інтересів у сфері оподаткування. 

При цьому акцентовано увагу на фінансуванні тих чи інших соціальних 

функцій держави, внаслідок реалізації яких особа може отримувати відповідні 

соціальні виплати. У зв’язку із чим необхідно забезпечити пропорційність між 

кількістю податків, розміром їх ставок і задоволенням публічних інтересів 

через фінансування соціальних заходів. 

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. 

У підрозділі 2.2 «Принципи податкового законодавства як орієнтуючий 

чинник під час визначення і встановлення ставки податків і зборів» доведено, 

що під час встановлення ставок податків і зборів береться до уваги податкова 

межа, обраховується й обґрунтовується розмір ставок, який буде 

найоптимальнішим для платника податків і зборів. Для досягнення такого 

результату, тобто визначення найоптимальнішого розміру податків, особливого 

значення набувають принципи оподаткування, які є різновидами основних 

засад податкового законодавства, що позначаються на процесі визначення і 

закріплення ставок податків і зборів. Водночас на кожному етапі розвитку 

державотворення їх зміст набуває більш чіткого визначення, деякі з них 

отримали законодавче закріплення в Конституції України й Податковому 

кодексі України, а інші залишаються певним надбанням національної 

податково-правової доктрини. У їх системі виокремлено низку принципів, що 

безпосередньо впливають на встановлення й закріплення ставки будь-якого 
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податку. До засад оподаткування віднесено принципи соціальної 

справедливості, рівності й економічного обґрунтування. 

Встановлено, що принцип соціальної справедливості є системоутворюючим 

чинником, на основі якого здійснюється правове регулювання податкових 

відносин, формування всієї системи принципів податкового права, а також 

процес правореалізації. Підкреслено, що принципи соціальної справедливості і 

рівності органічно пов’язані між собою. Зміст останнього розглядається у двох 

аспектах. Принцип формальної рівності забороняє дискримінацію у податковій 

сфері залежно від форми власності платника податків і зборів, організаційно-

правової форми його підприємницької діяльності і його місцезнаходження. Що 

ж стосується рівного податкового тягаря, тут важливою умовою дотримання 

рівності платників податків є його наявність у рамках однієї категорії цих 

платників податків, що є т. зв. горизонтальною рівністю. Якщо такі платники 

податків поставлені в однакові умови, вести мову про порушення принципу 

рівності не можна. 

Зазначено, що справедливість і податкоспроможність – це оцінні категорії. З 

метою забезпечення принципу визначеності у правовому впорядкуванні 

податкових відносин вони потребують окреслення тих властивостей, за 

допомогою яких їх можна буде досягти. Розмір податкових нарахувань має 

корелюватися зі спроможністю платника до сплати податку; у цілому ж 

податково-правове регулювання має бути ефективним. 

Зміст принципу економічного обґрунтування розкрито шляхом наведення 

характеристики таких аспектів, як: фіскальна достатність, економічність 

оподаткування, економічна основа податку. Принцип економічного 

обґрунтування податку вказує на необхідність з’ясування фактів, які стануть 

вагомими аргументами для переконання у доцільності саме такого 

оподаткування. З урахуванням цього зміст принципу економічного 

обґрунтування розкрито у двох аспектах (для платника податків і для держави). 

Розділ 3 «Класифікація ставок податків і зборів» складається з двох 

підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Види ставок податків і зборів» 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. 

Обґрунтовано, що положення ст. 293 Податкового кодексу України щодо 

встановлення ставок єдиного податку для першої і другої груп платників 

потребують удосконалення, оскільки у статті зазначаються фіксовані ставки, 

що визначені у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, що 

призводить до ототожнення відсоткової та фіксованої ставок оподаткування і 

створює умови для термінологічної плутанини. 

Аналіз правової природи нульової ставки податку на додану вартість 

показав, 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 
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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. Незважаючи на положення п. 30.9 ст. 30 Податкового 

кодексу України, за яким податкова пільга надається у т. ч. і шляхом 

установлення зниженої ставки податку чи збору, а також п. 30.4 ст. 30 

Податкового кодексу України, за яким платник податків має право відмовитися 

від використання податкової пільги чи зупинити її використання на один або 

декілька податкових періодів, якщо інше не передбачено Податковим кодексом 

України, зазначений платник не вправі відмовитися від застосування тих 

ставок, які будуть нижчими від базової. З метою подолання вказаного 

протиріччя запропоновано внесення змін до п. 30.9 ст. 30 Податкового кодексу 

України, скасувавши таку форму надання податкових пільг, як установлення 

зниженої ставки податку. 

Зазначено, що класифікація ставок податків і зборів залежно від формування 

стимулів для платника дозволила виокремити такі їх види: стимулюючі й 

обмежуючі. Стимулюючі ставки створюють у платника бажання підвищувати 

ефективність діяльності, що приводить до збільшення доходів, майна тощо. 

Такою якраз і можна вважати нульову ставку податку на додану вартість. 

Обмежуючі ставки зумовлюють наявність чинників, які певною мірою або 

стримують збільшення доходів чи прибутку платників, або забезпечують їх 

діяльність без зміни суттєвих показників чи масштабу діяльності. Окрім того, за 

їх допомогою встановлюються певні обмеження, чим зумовлюється 

неефективність будь-якої дії, що приводить до зміни об’єкта оподаткування й 

переходу до нової ставки. 

У підрозділі 3.2 «Взаємозв’язок виду ставок і функцій податків та зборів» 

зазначено, що необхідність проведення дієвої податкової політики зумовлює 

потребу визначення можливих напрямків реформування сучасної податкової 

системи і правових механізмів податків і зборів. З огляду на це особливого 

значення набуває адекватне оцінювання впливу пропонованих змін до 

податкового законодавства на суспільні відносини. У цьому контексті 

актуалізуються порівняльні дослідження правових механізмів податків у 

зарубіжних державах, що допомагають виокремити ті аспекти, які потребують 

удосконалення або ж підтверджують правильність та ефективність 

функціонування податкових механізмів. 

Встановлено, що будь-яка ставка податку і збору буде ефективною при 

дотриманні таких умов: а) підвищення конкурентоспроможності вітчизняного 

бізнесу; б) легалізація тіньового сектора; в) активізація інвестиційних процесів 

в економіці; г) простота і зрозумілість 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) подальша 
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адаптація національного податкового законодавства до законодавства 

Європейського Союзу. 

Порівняльно-правовий аналіз законодавства України та Австралійського 

Союзу, що регулює акцизний податок, у т. ч. визначає такі елементи правового 

механізму акцизного податку, як ставка і предмет оподаткування, дозволив 

констатувати, що вони встановлюються й реалізуються за схожими 

принципами. Природа акцизного податку в обох державах має спільні риси. Це 

пов’язано з тим, що податок має єдину мету і єдину природу. Водночас існують 

і відмінності, що виявляються у: а) переліку підакцизних товарів, б) різних 

підходах до темпоральних змін ставок, в) розмірі податкових нарахувань, 

г) процедурі сплати податку на певні підакцизні товари. Проведений аналіз 

переконує, що кардинально змінювати підходи як до встановлення ставок 

акцизу, так і в цілому до правового механізму цього податку сьогодні в Україні 

навряд чи доцільно.  

 

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 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 
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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 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 
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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 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 публічних фінансів для 

задоволення публічних витрат, так і мета встановлення податків. 
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АНОТАЦІЇ 

 

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

класифікація. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 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 принцип установлення ставки 

податку і збору виключно законом передбачає її закріплення: а) законом як 

формою об’єктивізації податково-правових норм і б) певним суб’єктом – 

Верховною Радою України. Законність установлення ставки податку і збору 

пов’язується із закріпленням податкових платежів: а) виключно в законі й 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. На 

підставі теоретичних і практичних висновків, зроблених у результаті 

дослідження, сформульовано рекомендації з удосконалення чинного 

податкового законодавства України. 

Ключові слова: елементи податку і збору, податковий тиск, правовий 
механізм податку і збору, принципи встановлення ставок податку і збору, 

ставка податку і збору. 

 

Полищук Я. В. Ставка налогов и сборов: правовая природа и 

классификация.  Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право; информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2018. 

Диссертация посвящена комплексной разработке теоретических положений 

относительно определения правовой природы ставки налогов и сборов и 

осуществления их классификации. Изучено соотношение таких понятий, как 

«правовой механизм налога и сбора» и «элементы налога и сбора». 

Установлено, что правовой механизм налога органично включает: элементы 

налога, принципы его установления, ответственность за нарушение норм 
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налогового закона, меры обеспечения исполнения налоговой обязанности и 

взыскания налогового долга и др. Ставка налога охарактеризована как 

обязательный его элемент. Указывается, что положения ст. 7 Налогового 

кодекса Украины, закрепляющие обязательность элементов, подчеркивают 

целостность налога как правовой категории и обеспечивают объективные 

основания и возможность исполнения налоговой обязанности 

налогоплательщиком. Принцип установления ставки налога исключительно 

законом предусматривает ее закрепление: а) законом как формой 

объективизации налогово-правовых норм и б) определенным субъектом – 

Верховной Радой Украины. Законность установления налоговой ставки 

связывается с закреплением налоговых платежей: а) исключительно в законе и 

на его основании соответствующими нормативно-правовыми актами, 

б) определенным субъектом – представительским органом, в) с соблюдением 

конкретной процедуры, г) соответственно принципам налогового 

законодательства. 

Обосновано, что установление ставок местных налогов и сборов должно 

соответствовать существующим требованиям. Последние представлены двумя 

группами: а) требования к содержанию решений, т. е. соответствие положениям 

Налогового кодекса Украины, обязательное определение всех элементов, 

закрепленных в ст. 7 Налогового кодекса Украины, и б) требования 

относительно процедуры принятия решений: а) принятие решения до 1 июля 

года, предшествующего бюджетному периоду, в котором планируется 

применение устанавливаемых местных налогов; б) официальное его 

обнародование соответствующим органом местного самоуправления до 

15 июля года, предшествующего плановому периоду; в) направление не 

позднее 1 июля года, предшествующего плановому периоду, в десятидневный 

срок со дня принятия в контролирующий орган, в котором состоят на учете 

плательщики соответствующих местных налогов и сборов, копии принятого 

решения об установлении местных налогов или сборов или о внесении 

изменений в них. 

Установлено, что размер ставок налогов и сборов зависит от таких 

факторов, как: налоговое давление, уровень развития экономики, соотношение 

отраслей производства, убеждения плательщика в необходимости и 

целесообразности платить налоги, содержания налоговой политики государства 

и др. При установлении ставок налогов и сборов необходимо учитывать 

налоговую границу, исчислить и обосновать такой размер ставок, который 

будет наиболее оптимальным для плательщика. Для достижения такого 

результата особое значение имеют принципы налогового законодательства. В 

их системе выделен ряд принципов, которые оказывают непосредственное 

влияние на установление и закрепление ставки любого налога и сбора. 

На основании теоретических и практических выводов, сделанных в 

результате исследования, сформулированы рекомендации по 

совершенствованию действующего налогового законодательства Украины. 
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Ключевые слова: элементы налога и сбора, налоговое давление, правовой 

механизм налога и сбора, принципы установления ставок налогов и сборов, 
ставка налога и сбора. 

 

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

Manuscript. 

Thesis for earning a candidate’s degree in legal sciences with a specialization in 

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

Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2018. 

Thesis is devoted to the complex development of theoretical issues of clarification 

of the legal nature of taxes and fees and their classification. The correlation of such 

concepts as «the legal mechanism of tax and collection» and «elements of tax and 

collection» is presented. It is emphasized that the legal mechanism of the tax 

organically covers: elements of the tax, the principles of its establishment, 

responsibility for violating the norms of the tax law, measures to ensure the 

performance of tax duties, collection of tax debt, etc. The tax and duty rate is 

described as a mandatory element and it is indicated that the provisions of Art. 4 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.  

The principle of setting the tax and collection rate exclusively by law provides for 

its consolidation: a) by law as a form of objectification of tax law and b) by a certain 

entity, the Verkhovna Rada of Ukraine. The legality of the establishment of the tax 

and fee rate is associated with the imposition of tax payments: a) exclusively in the 

law and on its basis by the relevant regulatory acts, b) by a certain entity, a 

representative body, c) in compliance with a specific procedure, d) in accordance 

with the basic principles of tax legislation. Based on the theoretical and practical 

conclusions drawn from this study, other recommendations on improving the current 

tax legislation of Ukraine are also formulated.  

Key words: elements of tax and collection, tax pressure, legal mechanism of tax 
and collection, principles of the establishment of tax rates and taxes, tax rate and 

collection.
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