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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. В Україні вже більше 30 років відбуваються постійні 

соціально-економічні, фінансові та політичні зміни. У статті 1 Конституції 

України закріплено соціальний та правовий характер нашої держави. 

Досягнення ефективності вирішення стратегічних завдань із розбудови 

української держави як соціальної і правової та досягнення європейського рівня 

економічного розвитку вимагає вдосконалення наявної податкової системи, 

якість функціонування якої дає змогу забезпечити достатній рівень життя 

людини, належну реалізацію її соціальних прав та інтересів тощо. 

У сучасних умовах дедалі складнішим для української держави стає 

виконання нею взятих на себе соціально-економічних зобов’язань. Наявні 

проблеми правового регулювання фінансових відносин зумовлені відсутністю 

оптимальної моделі функціонування системи принципів податкових 

правовідносин, завдяки яким забезпечується реалізація публічних інтересів. 

Соціально-економічна та політична криза, що поглиблена українсько-

російською війною, свідчить про низький рівень ефективності формування 

дохідної частини Державного бюджету та місцевих бюджетів України, 

забезпечення фінансування Збройних Сил України, гарантування виплат за 

банківськими депозитними рахунками, підтримки підприємництва, охорони 

довкілля та інших не менш важливих сфер розвитку суспільства. Вирішення 

наведених та інших проблем прямо пов’язане з визначенням закономірностей і 

тенденцій динаміки податкових правовідносин, встановлення змісту й 

структури системи їх принципів, визначення місця та значення принципу 

пропорційності як орієнтиру у процесі розвитку податкової системи України. 

Теоретичним підґрунтям дисертаційної роботи стали праці таких 

науковців – представників вітчизняної та зарубіжної податково-правової 

доктрини, як Д.О. Білінський, Д.В. Вінницький, Ю.А. Волкова, Л.К. Воронова, 

Д.О. Гетьманцев, О.О. Дмитрик, О.Б. Зайчук, Л.М. Касьяненко, 

М.П. Кучерявенко, Ю.О. Легеза, О.А. Лукашев, О.В. Макух, Н.Ю. Мелян, 

А.О. Монаєнко, О.А. Музика-Стефанчук, А.С. Нестеренко, А.А. Нечай, 

С.О. Ніщимна, О.А. Ногіна, О.П. Орлюк, О.О. Семчик, Є.М. Смичок, 

Н.І. Хімічева, О.І. Худяков, В.Д. Чернадчук, Н.Я. Якимчук та інші. Окремі 

висновки щодо з’ясування проблем застосування принципів податкових 

правовідносин зроблені з використанням положень теорії права та галузевих 

правових наук, репрезентованих у роботах таких учених, як І.О. Гуменюк, 

Л.О. Золотухіна, А.М. Колодій, Т.О. Коломоєць, О.Ф. Скакун, Р.Й. Халфіна, 

Н.М. Хуторян, І.М. Федорович, В.В. Юровська та інші. Отже, теоретичне 

підґрунтя дисертаційної роботи становлять розробки вітчизняних і зарубіжних 

науковців, які висвітлюють різні аспекти функціонування системи податкових 

правовідносин. 

Поряд із працями з податкового права в дисертації використано роботи 

дослідників у галузі філософії, логіки, економіки, загальної теорії держави і 

права, конституційного, адміністративного права та інших галузевих правових 

наук. На підставі аналізу й узагальнення наукових праць, вітчизняного та 
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зарубіжного законодавства, а також судової практики вироблено, обґрунтовано 

та викладено висновки і пропозиції, що виносяться на захист. 

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

виконано відповідно до Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої 

Указом Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015. Робота відповідає 

Основним науковим напрямам та найважливішим проблемам фундаментальних 

досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук на 2014–

2018 рр., затвердженим постановою Президії Національної академії наук 

України від 20 грудня 2013 р. № 179 (п. 3.4.2.5), та Перспективним напрямам 

кандидатських і докторських дисертацій за юридичними спеціальностями, 

затвердженим рішенням Президії Національної академії правових наук України 

від 18 жовтня 2013 р. № 86/11. Дисертацію виконано в межах Плану наукових 

досліджень Запорізького національного університету на 2020–2025 рр. 

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

щоб на основі комплексного аналізу наявних наукових і нормативних джерел 

охарактеризувати принцип пропорційності як принцип податкових 

правовідносин. 

Для досягнення зазначеної мети в дисертаційній роботі необхідно вирішити 

такі задачі: 

 визначити зміст поняття та сутність категорії «принцип податкових 

правовідносин»; 

 охарактеризувати систему принципів податкових правовідносин; 

 встановити співвідношення принципу пропорційності та принципу 

верховенства права в регулюванні податкових правовідносин; 

 окреслити місце та значення принципу пропорційності в системі 

принципів податкових правовідносин; 

 визначити особливості застосування процесуального розсуду суду та 

принципу пропорційності; 

 відобразити принцип пропорційності в системі принципів розгляду та 

вирішення податкових спорів; 

 сформувати обґрунтовані пропозиції та рекомендації, спрямовані на 

вдосконалення застосування принципу пропорційності як принципу 

врегулювання податкових спорів в Україні. 

Об’єктом дослідження є адміністративно-правові відносини, що виникають 

у зв’язку із застосуванням принципу пропорційності як принципу податкових 

правовідносин. 

Предметом дослідження є принцип пропорційності як принцип податкових 

правовідносин. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є сукупність 

методів і прийомів наукового пізнання. За допомогою порівняльно-правового 

методу охарактеризовано особливості фінансово-правового регулювання 

застосування принципу пропорційності як принципу податкових правовідносин 

у зарубіжних країнах (підрозділи 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3). Використання 

діалектичного методу дало змогу визначити поняття та систему принципів 

податкових правовідносин (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3, 1.4). Шляхом використання 
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законів формальної логіки та, відповідно, таких методів наукового пізнання, як 

індукція й дедукція, аналіз і синтез, охарактеризовано правову природу 

застосування принципу пропорційності як орієнтиру для вирішення податкових 

спорів (розділ 2). За допомогою системного методу досліджено особливості 

адміністративно-правового регулювання застосування принципу 

пропорційності як принципу регулювання податкових правовідносин у 

здійсненні нормотворчої, правореалізаційної діяльності та у процесі 

тлумачення права (підрозділ 1.3, розділ 2). Застосування методу моделювання 

дало змогу визначити напрями підвищення ефективності адміністративно-

правового регулювання застосування принципу пропорційності як принципу 

податкових правовідносин (підрозділи 1.4, 2.3). 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, міжнародно-

правові акти, закони України, акти Президента України та Кабінету Міністрів 

України, інші підзаконні нормативно-правові акти з питань фінансово-

правового регулювання діяльності позабюджетних цільових фондів нашої 

держави. Для розроблення пропозицій з удосконалення адміністративно-

правового регулювання діяльності позабюджетних цільових фондів України 

використано законодавство зарубіжних держав, як-от: Сполучених Штатів 

Америки, Федеративної Республіки Німеччина, Французької Республіки та 

інших країн Європейського Союзу. 

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані, акумульовані 

Державною службою статистики України за період 2016–2022 рр., інформація 

Єдиного державного реєстру судових рішень України та офіційних 

електронних ресурсів Міністерства фінансів України, Міністерства соціальної 

політики України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 

Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства юстиції 

України, Національного банку України та інших органів державної влади й 

місцевого самоврядування. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

одним із перших у вітчизняній фінансово-правовій науці комплексних наукових 

досліджень, присвячених здійсненню характеристики адміністративно-

правового регулювання застосування принципу пропорційності як принципу 

податкових правовідносин. У результаті дослідження сформульовано низку 

нових наукових положень, рекомендацій і висновків, зокрема: 

уперше: 

 доведено, що адміністрування податків в умовах воєнного стану згідно з 

принципом пропорційності має пріоритетне значення та спрямовується на 

забезпечення балансу інтересів суб’єктів господарювання та держави, що 

полягає у внесенні змін до податкового законодавства України шляхом 

запровадження податкових пільг, зупинення строків оподаткування тощо, що в 

сукупності має як пріоритетне завдання збереження економічної системи 

країни, вжиття заходів із підтримки підприємництва в умовах кризи 

виробництва й втрати ринків збуту, які створюють фактичні перешкоди для 

економічних можливостей для справляння податків і зборів; 
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 представлено розуміння пропорційності як юридичного інструменту, що 

застосовується адміністративними органами та судами під час регулювання 

податкових правовідносин, а метою його застосування є досягнення 

матеріально-правового результату, що полягає у збалансуванні приватних і 

публічних інтересів, визначенні критеріїв і меж втручання держави у сферу 

особистих інтересів платників податків; 

 надано пропозиції щодо необхідності доповнення статті 19 Кодексу 

адміністративного судочинства України пунктом 16 щодо закріплення 

можливості подання позову задля захисту публічного інтересу як позову проти 

рішення, дії чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень або 

адміністративного органу, якщо воно ухвалене з порушенням принципу 

балансу приватних і публічних інтересів (пропорційності) у сфері 

оподаткування; 

удосконалено: 

 наукові підходи до розуміння категорії «принцип податкових 

правовідносин» як керівних засад, що закріплюються положеннями актів 

податкового законодавства, сприяють вирішенню завдань із забезпечення 

ефективності оподаткування діяльності суб’єктів господарювання шляхом 

вирішення стратегічних функцій держави чи окремих регіонів зі створення 

умов для соціально-економічного зростання, поглиблення демократичних 

традицій та інформаційного обміну, що мають корелюватися з об’єктивно 

наявними в суспільстві публічними інтересами держави та приватними 

інтересами особи; 

 розуміння тесту на пропорційність в адміністративному судочинстві, що 

включає в себе такі елементи, як доречність (засіб, що призначений для 

досягнення мети влади, повинен підходити для досягнення цієї мети), 

необхідність (з усіх відповідних засобів має бути вибрано той, який найменшою 

мірою обмежує право приватної особи) і співмірність (збиток, завданий 

приватній особі від обмеження її права, має бути пропорційним вигоді суб’єкта 

владних повноважень щодо досягнення поставленої мети); 

 аргументацію стосовно застосування адміністративними судами тесту на 

пропорційність, що у процесі розгляду податкових спорів дає змогу 

забезпечити реалізацію принципів справедливості та верховенства права як 

гарантій підвищення якості здійснення функції судового контролю; 

набули подальшого розвитку: 

 підхід до здійснення класифікації принципів податкових правовідносин за 

функціональним змістом на основоположні (конституційні), що визначають 

концептуальні засади розвитку податкової системи, та спеціальні (галузеві), які 

встановлюються положеннями податкового законодавства та регулюють 

процедури справляння податків і зборів; 

 науковий підхід до розуміння зв’язків принципу пропорційності як 

принципу податкових правовідносин у його співвідношенні з іншими 

процесуальними принципами, а саме законністю, правовою визначеністю та 

верховенством права в розумінні статті 6 Кодексу адміністративного 

судочинства України; 
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 пропозиції щодо внесення змін до Кодексу адміністративного 

судочинства України, Податкового кодексу України стосовно досліджуваної 

проблеми з використанням сучасної методології юридичної техніки з метою 

вдосконалення правового регулювання застосування принципу пропорційності 

в адміністративному судочинстві. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

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

використані в таких напрямах: 

 науково-дослідній діяльності – висновки та пропозиції щодо 

встановлення особливостей застосування принципу пропорційності як 

принципу податкових правовідносин можуть становити основу для подальших 

наукових досліджень із відповідної проблематики; 

 правотворчій діяльності – у процесі підготовки пропозицій щодо 

внесення змін до чинного податкового та адміністративно-процесуального 

законодавства України з метою оптимізації принципу пропорційності як 

принципу податкових правовідносин; 

 правозастосовній діяльності – для вдосконалення адміністративно-

правового регулювання за допомогою принципу пропорційності як принципу 

податкових правовідносин; 

 навчальному процесі – під час викладання студентам закладів вищої 

освіти дисциплін «Адміністративне право», «Фінансове право», «Податкове 

право», у процесі підготовки підрозділів підручників і навчальних посібників із 

відповідного навчального курсу, а також статей та наукових повідомлень. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою працею, 

що відображає результати проведеного дослідження. Сформульовані 

теоретичні положення, висновки та пропозиції були одержані дисертантом 

унаслідок аналізу та безпосереднього використання в роботі науково-

інформаційних, нормативно-правових джерел і матеріалів щодо застосування 

принципу пропорційності як принципу податкових правовідносин. 

Апробація результатів дисертації. Результати дослідження, його основні 

висновки та рекомендації оприлюднені на 3 науково-практичних конференціях, 

а саме: «Актуальні проблеми реформування системи законодавства України» 

(м. Запоріжжя, 2022 р.); «Стан та перспективи розвитку юридичної науки» 

(м. Дніпро, 2021 р.); «Верховенство права у процесі державотворення та 

захисту прав людини в Україні» (м. Одеса, 2022 р.). 

Публікації. Основні положення роботи знайшли відображення в 4 наукових 

статтях, з них 3 опубліковані у виданнях, що визнані як фахові з юридичних 

наук, та 1 стаття – у зарубіжному науковому виданні, а також у 3 тезах 

доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, двох 

розділів, що містять сім підрозділів, висновків, списку використаних джерел та 

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 213 сторінок, у тому числі 

основного тексту – 163 сторінки. Список використаних джерел налічує 

260 найменувань на 28 сторінках. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

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

науковими програмами, планами й темами, мету та завдання, об’єкт і предмет, 

методи дослідження, розкрито наукову новизну та практичне значення 

одержаних результатів, наведено відомості про апробацію результатів і 

публікації, а також про структуру роботи. 

Розділ 1 «Принцип пропорційності у системі принципів податкових 

правовідносин» складається із чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Поняття та сутність категорії “принцип податкових 

правовідносин”» встановлено, що податкові правовідносини як структурно-

організаційний інститут адміністративного та фінансового права 

характеризуються постійною динамікою розвитку, який визначається 

соціально-економічними потребами держави й суспільства в конкретних 

історико-правових умовах. Підкреслено, що виникнення, зміна та припинення 

податкових правових суспільних відносин вимагають формування 

концептуальних засад їх регулювання, що утворюють певну систему принципів 

та мають розглядатися як об’єктивні умови для забезпечення ефективності 

нормотворення, правореалізації і правозастосування у сфері справляння 

загальнообов’язкових та місцевих податків і зборів. Обґрунтовано доцільність 

відмежування категорії «принципи податкових правовідносин» від суміжних 

(подекуди синонімічних) понять, зокрема «принципи податкового права», 

«принципи оподаткування», «принципи податкової системи», «принципи 

фінансової системи» тощо. 

Визначено, що правове регулювання податкових правовідносин, 

встановлення функціонального змісту їхньої структури та системи їх принципів 

має безпосередній вплив на встановлення рівня ефективності вирішення 

стратегічних завдань соціально-економічного розвитку держави. До змісту 

податкової правосуб’єктності держави як учасника податкових правовідносин 

віднесено обов’язок формування керівних принципів здійснення податкової 

політики на загальнонаціональному та регіональному рівнях, що 

функціонально має переслідувати досягнення мети соціально-економічного 

розвитку країни. 

Доведено, що ефективність і дієвість регулювання податкових 

правовідносин залежить від успішності досягнення балансу приватного та 

публічного інтересів, що в податковій сфері передбачає створення 

сприятливого інвестиційного середовища для відродження суспільства й 

держави в повоєнні часи, збереження, відновлення та створення нових робочих 

місць, реалізацію інших стратегічно важливих завдань функціонування України 

в сучасних умовах. 

Підкреслено, що функціональною метою застосування принципів 

податкового законодавства є створення ефективної системи публічних 

фінансових фондів (ресурсів), здатних вирішити завдання стратегічного 

розвитку України. 
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У підрозділі 1.2 «Система принципів податкових правовідносин» визначено, 

що функціональним призначенням принципів податкових правовідносин є 

встановлення орієнтирів становлення, розвитку та трансформації сфери 

справляння податків і зборів, тлумачення положень податкового законодавства, 

сприяння досягненню стабільності податкової системи держави, вирішення 

стратегічного завдання із забезпечення оперативності й доступності 

правозастосування та правоохорони. 

На підставі аналізу наукових публікацій таких учених, як 

Ю.І. Аністратенко, Н.І. Блащук, Л.М. Касьяненко, М.П. Кучерявенко, 

В.П. Нагребельний, О.О. Семчик, А.В. Цимбалюк та інші, зроблено висновок, 

що система принципів податкового права умовно може бути поділена на такі 

підсистеми, як підсистема матеріальних принципів та підсистема 

процесуальних принципів податкових правовідносин. Визначено, що 

функціональним призначенням матеріальних принципів податкових 

правовідносин є встановлення сутності категорій, норм, які використовуються 

податковим правом, що дає змогу встановити структурно-логічні зв’язки між 

інститутами та нормами права у відповідній сфері. До матеріальних принципів 

податкових правовідносин віднесено загальнообов’язковість справляння 

податків і зборів, справедливість та обґрунтованість податків і зборів. 

Функціональним призначенням процесуальних принципів податкових 

правовідносин визначено здійснення регулювання обсягу правомочностей 

суб’єктів податкових правовідносин та меж повноважень податкових органів, 

що пов’язані з реалізацією процедур установлення, зміни, справляння та 

скасування податкових платежів. До процесуальних принципів податкових 

правовідносин віднесено принцип виключності встановлення податків на 

законодавчому рівні, недопустимість застосування дискримінаційних критеріїв 

до здійснення адміністративних процедур у сфері справляння податків і зборів, 

принцип збалансованості оподаткування. Визначено, що принцип 

пропорційності належить як до матеріальних, так і до процесуальних 

податкових правовідносин. 

Встановлено, що система принципів податкових правовідносин відіграє 

особливу роль у забезпеченні ефективності фінансової системи держави, а їх 

зміст полягає в нормативному закріпленні неприпустимості проявів і ризиків 

виникнення податкової дискримінації, встановленні механізму податкової 

відповідальності та створенні гарантій його ефективності, преюдиції 

правомірності дій і рішень платника податку, встановленні податкової 

(фіскальної) обґрунтованості, соціально-економічної справедливості, 

співмірності оподаткування, стабільності податкової системи, її оперативності 

й доступності, уніфікації підходів до здійснення регламентації податків і зборів. 

Обґрунтовано доцільність класифікації принципів податкових 

правовідносин за функціональним змістом на основоположні (конституційні) та 

спеціальні (галузеві). Підкреслено, що визначення галузевих принципів 

податкових правовідносин не привело до зниження рівня наявних наукових 

дискусій щодо структури її системи, де встановлено доцільність нормативного 

відображення в Податковому кодексі України таких принципів: 
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неприпустимості справляння загальнодержавних та місцевих податків і зборів 

без їх закріплення не лише законодавчими актами податкового законодавства, а 

й безпосередньо положеннями Податкового кодексу України; принципу 

забезпечення оперативності надходжень від справляння податків і зборів, що 

мають бути здійснені у відповідні податкові періоди та строки сплати податків і 

зборів; принципу стратегічного планування формування дохідної частини 

державного та місцевих бюджетів; конфіденційності податкової інформації. 

Зроблено висновок про те, що система принципів податкових правовідносин 

вимагає нормативного закріплення таких принципів, як принцип 

пропорційності та принцип податкової солідарної відповідальності держави і 

платників податків, що полягає в закріпленні переліку підстав для притягнення 

до фінансової відповідальності, нарахуванні пені та штрафних санкцій за 

прострочення виконання податкових зобов’язань тощо. Наголошено на 

необхідності запровадження ефективного механізму відповідальності держави 

за шкоду, завдану неправомірними діями посадових осіб контролюючих 

органів, що вимагає активізації здійснення правоутворюючої та 

систематизуючої діяльності. 

У підрозділі 1.3 «Принцип пропорційності та принцип верховенства права в 

регулюванні податкових правовідносин: співвідношення категорій» визначено, 

що конституційне закріплення принципу верховенства права, встановлення 

його місця в національній правовій системі має пріоритетне значення загалом, а 

також як складник встановлення в системі принципів податкових 

правовідносин, що окреслило вектор розвитку юридичної науки України. 

З’ясовано, що зміст принципу верховенства права включає змістовий 

(встановлення людини, її життя та здоров’я як найвищої соціальної цінності) і 

процедурний (як реалізацію принципу відповідності правотворення та 

правозастосування встановленим вимогам заборони зворотної дії закону, 

неприпустимості застосування відповідальності, що погіршує майнове чи 

особисте становище особи, яка вже притягнута за вчинене правопорушення, 

тощо) аспекти. Наголошено на тому, що основним змістом принципу 

верховенства права є встановлення обмеження стосовно діяльності держави, 

встановлення нею примусів, заборон та обмежень у діяльності приватних осіб, 

тоді як реалізація принципу пропорційності в податкових правовідносинах 

перебуває в синергійному зв’язку з принципом верховенства права. 

Підкреслено, що принцип пропорційності податкових правовідносин 

повинен відображати публічний інтерес визнаних потреб держави, суспільства, 

окремих соціальних груп, що формуються в конкретних історико-правових 

обставинах, мають об’єктивне відображення на рівні конституції країни, а 

також стратегічних планів, програм її розвитку. Констатовано, що реалізація 

принципу пропорційності як досягнення балансу інтересів приватних осіб та 

публічного інтересу є ефективною за проголошення як домінанти ідеї 

розбудови правової соціальної демократичної держави, адже якщо така вимога 

не дотримується, то нормативний базис для обмеження свавілля державної 

влади фактично відсутній. 
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Аргументовано, що в межах податкових правовідносин реалізація принципу 

верховенства права пов’язується з визначенням меж дискреційних повноважень 

податкових органів та інших органів виконавчої влади. До сфери дискреційних 

повноважень податкових органів віднесено встановлення податкових пільг, 

проведення податкових перевірок, здійснення інших форм податкового 

контролю тощо. Підкреслено, що реалізація дискреційних повноважень 

органами державної виконавчої влади не повинна створювати перешкоди для 

забезпечення ефективного функціонування податкової системи України. 

Визначено, що в податкових правовідносинах необхідно застосовувати тест 

на пропорційність рішення, дій чи бездіяльності як пошук відповідей на такі 

запитання: чи належна наявна підстава для державного втручання податкового 

органу в діяльність приватної особи (фактичний аспект); чи легітимна мета 

втручання податкового органу (змістовий аспект); чи необхідне втручання 

(процедурний аспект). Підкреслено, що застосування тесту на пропорційність у 

межах судового захисту прав приватної особи в податковій сфері має 

розглядатися при цьому як елемент верховенства права. 

Встановлено, що проголошення воєнного стану аргументувало необхідність 

внесення змін до Податкового кодексу України, спрямованих на забезпечення 

адміністрування справляння загальнообов’язкових платежів і зборів. Зроблено 

висновок, що адміністрування податків в умовах воєнного стану вимагає 

внесення змін до чинного законодавства України, спрямованих на зупинення 

строків виконання податкового обов’язку, що переслідує мету дотримання 

принципу пропорційності, а також що задля забезпечення балансу інтересів 

суб’єктів господарювання в умовах воєнного стану держава визначає, що 

пріоритетним буде збереження їх функціонування, тобто вжиття заходів із 

підтримки підприємництва в умовах кризи виробництва, втрати ринків збуту, 

які створюють перешкоди для економічних можливостей для справляння 

податків і зборів. Акцентовано на тому, що принцип пропорційності має 

пріоритетне застосування у процесі регулювання податкових правовідносин в 

умовах воєнного часу. 

У підрозділі 1.4 «Місце та значення принципу пропорційності в системі 

принципів податкових правовідносин» обґрунтовано, що реалізація принципу 

пропорційності як принципу податкових правовідносин означає дотримання 

вимог залежності від розміру економічних можливостей платників податків і 

ставки податку та не може розумітися як застосування однакового розміру 

податкового зобов’язання. Визначено, що ідея реалізації принципу 

пропорційності повсякчасно запроваджується відповідно до класичної 

німецької теорії пропорційності, яка використовується в діяльності 

Європейського суду справедливості як сукупність трьох елементів: 

а) відповідності заходів, що застосовуються адміністративним органом 

(наприклад, застосування санкції за податкове правопорушення має 

здійснюватися з дотриманням розумності, балансу інтересів приватного й 

публічного права); б) доцільності заходів втручання податкового органу чи 

адміністративного суду; в) належності заходів («пропорційність у вузькому 

сенсі»). 
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Встановлено, що належність як ознака пропорційності застосовується в разі 

створення державою електронних податкових реєстрів для верифікації 

платників податків, що обмежує певною мірою приватні інтереси, однак при 

цьому забезпечує виконання функцій держави з формування дохідної частини 

Державного та місцевих бюджетів України. 

Визначено, що нормативне закріплення принципу пропорційності як 

перспектива розвитку національного законодавства України встановлює 

імператив здатності держави досягти балансу приватних і публічних інтересів 

загалом та в податковій сфері зокрема. 

Розділ 2 «Застосування принципу пропорційності в регулюванні 

податкових спорів: практичний та праксеологічний виміри» складається з 

трьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Процесуальний розсуд суду та принцип пропорційності» 

підкреслено, що дослідження підстав і меж процесуального розсуду, зокрема 

втручання суду в адміністративний розсуд суб’єктів владних повноважень, 

вивчення труднощів, які виникають під час процесуальної оцінки судом їхньої 

управлінської діяльності, аналіз судової практики із цього питання, є 

необхідним для вдосконалення нормативної бази та впровадження сучасних та 

ефективних підходів у процес здійснення правосуддя в податковій сфері. 

Визначено, що принцип пропорційності є юридичним тестом, інструментом, 

який застосовується адміністративними судами під час розгляду податкових 

спорів, проте метою його застосування є досягнення саме матеріально-

правового результату, тобто належного збалансування приватних і публічних 

інтересів у ситуації, коли держава втручається у приватні інтереси, 

переслідуючи певну мету. Обґрунтовано, що застосування принципу 

пропорційності під час розгляду адміністративним судом податкових спорів 

може забезпечити справедливе здійснення правосуддя в кожній конкретній 

адміністративній справі, підвищити якість судових рішень, а також допомогти 

вирішити податкові спори, які без застосування принципу пропорційності 

потребують втручання законодавця. 

У підрозділі 2.2 «Принцип пропорційності в системі принципів розгляду та 

вирішення податкових спорів» доведено, що принцип пропорційності 

співвідноситься із системою принципів розгляду та вирішення податкових 

спорів у межах його критеріїв як ціле й частини, тому що об’єднує їх 

безпосередньо в межах своїх критеріїв. Зокрема, допустимість співвідноситься 

з принципами законності та правової визначеності, остаточності судового 

рішення під час вирішення податкового спору; необхідність співвідноситься з 

обґрунтованістю судового рішення; співмірність співвідноситься з принципами 

справедливості, рівності всіх учасників перед законом і судом, забезпечення 

права на апеляційний перегляд та на касаційне оскарження судового рішення 

під час вирішення податкового спору, неприпустимості зловживання 

процесуальними правами, відшкодування судових витрат особам у разі 

прийняття судового рішення на їх користь. 

Обґрунтовано, що задля реального з’ясування співвідношення принципу 

пропорційності як принципу податкових правовідносин та принципів 
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адміністративного судочинства є необхідність виокремлення серед останніх як 

тих, які нормативно закріплені в Кодексі адміністративного судочинства 

України, так і тих, що виділяються лише в адміністративно-правовій науці. 

Крім того, з огляду на специфіку унормування принципів у Кодексі 

адміністративного судочинства України задля усунення наявності дискусії 

щодо принципу пропорційності підтримано пропозицію його нормативного 

закріплення в окремій частині статті 6 Кодексу адміністративного судочинства 

України з фіксацією всіх трьох його критеріїв. 

Запропоновано шляхи впровадження співвідношення принципу 

пропорційності як принципу податкових правовідносин із принципами 

адміністративного судочинства, зокрема співвідношення з принципами 

законності, правової визначеності, обов’язковості судового рішення, рівності 

всіх учасників судового процесу перед законом і судом, неприпустимості 

зловживання процесуальними правами, забезпечення права на апеляційний і 

касаційний перегляд справи, справедливості тощо. У цьому аспекті 

запропоновано принцип пропорційності як принцип податкових правовідносин 

розглядати як певну проміжну ланку між принципом верховенства права та 

іншими принципами адміністративного судочинства. 

У підрозділі 2.3 «Принцип пропорційності як принцип урегулювання 

податкових спорів в Україні: сучасний стан та перспективи застосування» 

акцентовано на тому, що оцінка пропорційності застосованих заходів 

обмеження прав охоплює як матеріально-правові, так і процесуально-правові 

відносини. Крім того, на підставі проведеного аналізу рішень адміністративних 

судів, які розглядають податкові спори, визначено, що навіть на рівні 

Верховного Суду доктрина пропорційності використовується фрагментарно, 

формально та часто не впливає на аргументацію в рішеннях, де згадується 

вимога чи тест на пропорційність. Констатовано, що адміністративні суди під 

час вирішення податкових спорів посилаються на частину 2 статті 2 Кодексу 

адміністративного судочинства України досить формально, що дає можливість 

віднайти обмежену кількість судових рішень, де в тесті на пропорційність 

надано аргументацію суду та цей тест оптимально застосовано. Вказано на те, 

що національні адміністративні суди під час вирішення податкових спорів 

використовують досить різні засоби для посилання на принцип пропорційності 

та елементи тесту на пропорційність, а тому такі рішення містять суперечливі й 

дискусійні положення. 

Для адміністративних судів під час вирішення податкових спорів щодо 

використання принципу та тесту на пропорційність у їхній практиці 

запропоновано такі кроки: 1) відмовитися від формального підходу до 

положень частини 2 статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України 

та у процесі розгляду податкових спорів перевіряти їх на відповідність 

принципу пропорційності й фіксувати цю перевірку в рішеннях, постановах, 

ухвалах; 2) під час розгляду податкових спорів використовувати формули 

рішень Європейського суду з прав людини та Конституційного Суду України з 

акцентом на специфіці правовідносин, які складаються в податковій сфері; 

3) обґрунтовувати релевантність певних рішень Європейського суду з прав 
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людини чи Конституційного Суду України щодо конкретних податкових справ, 

які розглядаються адміністративними судами. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукового завдання, що виявляється в розкритті особливостей застосування 

принципу пропорційності як принципу податкових правовідносин. За 

результатами дисертаційного дослідження сформульовано такі основні 

висновки: 

1. Визначено, що принципи податкових правовідносин мають особливе 

значення для забезпечення ефективності фінансової системи держави, а їх зміст 

полягає в нормативному закріпленні неприпустимості проявів і ризиків 

виникнення податкової дискримінації, встановленні механізму податкової 

відповідальності та створенні гарантій його ефективності, преюдиції 

правомірності дій і рішень платника податку, встановленні податкової 

(фіскальної) обґрунтованості, соціально-економічної справедливості, 

співмірності оподаткування, стабільності податкової системи, оперативності та 

доступності податкової системи, уніфікації підходів до здійснення 

регламентації податків і зборів. 

2. Встановлено, що система принципів податкових правовідносин не є 

вичерпною та статичною категорією. Доведено, що принципи податкових 

правовідносин є динамічною категорією, яка формується у процесі не лише 

правотворчості, а й правореалізації та правозастосування. 

Обґрунтовано доцільність класифікації принципів податкових 

правовідносин за функціональним змістом на два типи: а) основоположні 

(конституційні), що визначають концептуальні засади розвитку податкової 

системи; б) спеціальні (галузеві), що встановлюються положеннями 

податкового законодавства та регулюють процедури справляння податків і 

зборів. При цьому до основоположних (конституційних) принципів податкових 

правовідносин віднесено принципи верховенства права, законності, 

пропорційності, справедливості, добросовісності та розсудливості. До 

спеціальних (галузевих) принципів податкових правовідносин віднесено 

принципи загальності оподаткування, рівності платників податків перед 

законом, невідворотності настання визначеної законом відповідальності в разі 

порушення податкового законодавства, презумпції правомірності рішень 

платника податку, фіскальної достатності, соціальної справедливості, 

економічності оподаткування, нейтральності оподаткування, стабільності, 

рівномірності та зручності сплати, єдиного підходу до встановлення податків і 

зборів. 

Зроблено висновок, що система принципів податкових правовідносин 

вимагає нормативного закріплення таких принципів, як принцип 

пропорційності та принцип податкової солідарної відповідальності держави і 

платників податків, що полягає в закріпленні переліку підстав для притягнення 

до фінансової відповідальності, нарахуванні пені і штрафних санкцій за 
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прострочення виконання податкових зобов’язань тощо. Наголошено на 

необхідності запровадження ефективного механізму відповідальності держави 

за шкоду, завдану неправомірними діями посадових осіб контролюючих 

органів, що вимагає активізації здійснення правоутворюючої та 

систематизуючої діяльності. 

3. З’ясовано, що принцип пропорційності не заперечує необхідність 

застосування принципу верховенства права як у звичайних умовах, так і в 

умовах воєнного стану. Встановлено, що реалізація верховенства права в 

податковій сфері означає створення умов для забезпечення правової 

визначеності механізму оподаткування, зокрема в умовах воєнного стану, 

неприпустимості дискримінації за майновими та іншими ознаками, однак при 

цьому необхідне застосування принципу рівності економічних можливостей як 

базису для визначення ставок податків, а це вже корелюється з необхідністю 

законодавчого закріплення принципу пропорційності, тобто збалансованості 

інтересів приватних осіб та публічних інтересів. 

4. Встановлено, що в системі правового регулювання податкових 

правовідносин принцип пропорційності виконує низку функцій у сфері 

правотворчості, правореалізації та правозастосування. Обґрунтовано, що 

принцип пропорційності в податкових правовідносинах виконує такі функції: 

інформаційно-орієнтаційну, роз’яснювальну, правоохоронну. 

Підкреслено, що застосування принципу пропорційності в податкових 

правовідносинах має реальний ресурс як у процесі забезпечення ефективності 

функціонування органів державної влади у сфері акумуляції фінансів 

Державного бюджету України та місцевих бюджетів, так і для досягнення 

«якості» чинного законодавства України задля забезпечення балансу приватних 

і публічних інтересів. 

5. Обґрунтовано, що для оптимального застосування адміністративними 

судами принципу пропорційності під час вирішення податкових спорів вагоме 

значення має тест на пропорційність. Застосування принципу пропорційності 

під час розгляду адміністративним судом податкових спорів може забезпечити 

справедливе здійснення правосуддя в кожній конкретній адміністративній 

справі, що приведе до підвищення якості судових рішень, а також до вирішення 

податкових спорів, які без застосування принципу пропорційності потребують 

втручання законодавця. 

6. Констатовано, що принцип пропорційності як принцип податкових 

правовідносин у співвідношенні з іншими елементами верховенства права не 

варто визначати як один із його елементів. Більш доцільно говорити про те, що 

у пропорційності ми знаходимо принцип, тест і водночас юридичний 

інструмент визначення того, наскільки різноманітними є аспекти верховенства 

права та як дотримано самого принципу пропорційності як принципу 

податкових правовідносин у процесі здійснення владних повноважень у сфері 

податкових правовідносин, а отже, під час розгляду податкового спору в 

адміністративному суді. 

Встановлено, що висновок про пропорційність вживання заходів або дій 

держави в податковій сфері означає, що в конкретній адміністративній справі 
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(податковому спорі) було збалансовано приватні та публічні інтереси, а під час 

вчинення таких дій дотримано вимог верховенства права. Аргументовано, що 

принцип пропорційності як принцип податкових правовідносин є орієнтиром у 

правозастосовній діяльності адміністративних судів у процесі вдосконалення 

механізму вирішення податкових спорів, оскільки він дає можливість 

адміністративним судам, які розглядають цю категорію спорів, коректно 

застосувати законодавство та об’єктивно вирішувати конкретний податковий 

спір. 

Визначено, що послідовне й постійне застосування адміністративними 

судами принципу пропорційності під час розгляду податкових спорів щодо 

судової перевірки актів на їх доречність і необхідність, наслідком чого є 

встановлення справедливого балансу, стає важливою передумовою для 

забезпечення прав особи в податковій сфері. Констатовано, що відсутність 

закріплення в Кодексі адміністративного судочинства України пропорційності 

як принципу адміністративного судочинства не лише зумовлює дискусійність 

поглядів щодо її ролі та значення в адміністративному судочинстві серед 

науковців і практиків, а й ускладнює його застосування як принципу 

податкових правовідносин. 

7. Встановлено зв’язки принципу пропорційності як принципу податкових 

правовідносин з іншими процесуальними принципами, а саме законністю, 

правовою визначеністю, а також верховенством права у формулюванні статті 6 

Кодексу адміністративного судочинства України. Доведено, що вимога 

законності має враховуватися судом під час вирішення податкових спорів на 

предмет їх пропорційності відповідно до частини 2 статті 2 Кодексу 

адміністративного судочинства України. Вказано на те, що порушення правової 

визначеності свідчить про порушення «якості» закону, тобто дає змогу 

говорити про непропорційність обмежень, застосованих владним суб’єктом. 

Крім того, констатовано, що невизначеність закону може мати значення для 

з’ясування легітимної мети, а порушення правової визначеності може свідчити 

про те, що до особи застосовані надто жорсткі обмеження, не потрібні з огляду 

на їх мету, або такі, що можуть бути замінені менш обтяжливими засобами. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Борзаниця С.В. Принцип пропорційності як принцип податкових 

правовідносин. – 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, 2022. 

У роботі встановлено зміст поняття та сутність категорії «принцип 

податкових правовідносин». Охарактеризовано систему принципів податкових 

правовідносин. Встановлено співвідношення принципу пропорційності та 

принципу верховенства права в регулюванні податкових правовідносин. 

Окреслено місце та значення принципу пропорційності в системі принципів 

податкових правовідносин. Визначено особливості застосування 

процесуального розсуду суду та принципу пропорційності. Відображено 

принцип пропорційності в системі принципів розгляду й вирішення податкових 

спорів. Сформульовано обґрунтовані пропозиції та рекомендації, спрямовані на 

вдосконалення застосування принципу пропорційності як принципу 

врегулювання податкових спорів в Україні. 

Обґрунтовано розуміння пропорційності як юридичного інструменту, що 

застосовується адміністративними органами та судами під час регулювання 

податкових правовідносин, метою застосування якого є досягнення 

матеріально-правового результату, що полягає у збалансуванні приватних і 

публічних інтересів із визначенням критеріїв та меж втручання держави до 

сфери особистих інтересів платників податків. 

Обґрунтовано пропозиції щодо необхідності доповнення статті 19 Кодексу 

адміністративного судочинства України пунктом 16 щодо закріплення 

можливості подання позову задля захисту публічного інтересу як позову проти 
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рішення, дії чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень або 

адміністративного органу, якщо воно ухвалене з порушенням принципу 

балансу приватних і публічних інтересів (пропорційності) у сфері 

оподаткування. 

Ключові слова: відповідальність, механізм, податкові правовідносини, 

принципи, пропорційність, структура. 

 

Borzanytsia S.V. The principle of proportionality as a principle of tax 

relations. – Manuscript. 

Dissertation for obtaining the scientific degree of candidate of legal sciences, 

specialty 12.00.07 – administrative law and process; finance law; information law. – 

Zaporizhzhia National University, Zaporizhizhia, 2022. 

The work establishes the content of the concept and the essence of the category 

“principle of tax legal relations”. The system of principles of tax legal relations is 

characterized. The relationship between the principle of proportionality and the 

principle of the rule of law in the regulation of tax relations has been established. The 

place and meaning of the principle of proportionality in the system of principles of 

tax legal relations are outlined. The peculiarities of the application of the court’s 

procedural discretion and the principle of proportionality are defined. The principle 

of proportionality is reflected in the system of principles for consideration and 

resolution of tax disputes. Reasoned proposals and recommendations aimed at 

improving the application of the principle of proportionality as a principle of settling 

tax disputes in Ukraine have been formulated. 

The work proves for the first time that the principle of proportionality has priority 

in the administration of taxes under martial law, which is aimed at ensuring the 

balance of the interests of business entities and the state, which consists in making 

changes to the tax legislation of Ukraine by introducing tax benefits, suspending 

taxation periods, etc. that overall the priority is the task of preserving the country’s 

economic system, taking measures to support entrepreneurship in conditions of a 

production crisis, loss of sales markets, which creates actual obstacles to the creation 

of economic opportunities for paying taxes and fees. 

The understanding of proportionality as a legal tool used by administrative bodies 

and courts during the regulation of tax relations is substantiated, the purpose of which 

is to achieve a material and legal result, which consists in balancing private and 

public interests, determining the criteria and limits of state intervention in the sphere 

of personal interests of taxpayers. 

Proposals regarding the need to supplement article 19 of the Code of 

Administrative Procedure of Ukraine with paragraph 16 regarding the establishment 

of the possibility of filing a lawsuit for the protection of public interest as a lawsuit 

against a decision, action, or inaction of a subject of authority or an administrative 

body, if it was adopted in violation of the principle of balancing private and public 

interests, are substantiated (proportionality) in the field of taxation. 

It was established that the declaration of martial law argued for the need to 

introduce changes to the Tax Code of Ukraine, aimed at ensuring the administration 

of generally mandatory payments and fees. It was concluded that the administration 
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of taxes under martial law requires amendments to the current legislation of Ukraine, 

aimed at stopping the deadlines for fulfilling the tax obligation, which pursues 

compliance with the principle of proportionality, which in order to ensure the balance 

of the interests of business entities under martial law, the state determines, that the 

priority will be to preserve their functioning, that is, to take measures to support 

entrepreneurship in the conditions of a production crisis, the loss of sales markets, 

which creates obstacles to the creation of economic opportunities for paying taxes 

and fees. It is emphasized that the principle of proportionality has a priority 

application in the regulation of tax relations in wartime conditions. 

The scientific approach to understanding the relationship of the principle of 

proportionality as a principle of tax legal relations in its relationship with other 

procedural principles, namely the principle of legality, legal certainty, as well as the 

rule of law in the sense of article 6 Code of Administrative Procedure of Ukraine. 

Proposals to amend the Code of Administrative Proceedings of Ukraine, the Tax 

Code of Ukraine of the investigated issues using modern methodology of legal 

technology with the aim of improving legal regulation are substantiated. 

Key words: mechanism, principles, proportionality, responsibility, structure, tax 

legal relations. 
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