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АНОТАЦІЯ 

 

Борзаниця С.В. Принцип пропорційності як принцип податкових 

правовідносин. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, 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 у регулюванні податкових 

правовідносин. Окреслено місце та значення принципу пропорційності в 

системі принципів податкових правовідносин. Визначено особливості 

застосування процесуального розсуду суду та принцип пропорційності. 

Відображено принцип пропорційності у системі принципів розгляду та 

вирішення податкових спорів. Сформульовано обґрунтовані пропозиції та 

рекомендації, спрямовані на вдосконалення застосування принципу 

пропорційності як принципу врегулювання податкових спорів в України. 

У роботі вперше доведено, що адміністрування податків в умовах 

воєнного стану принцип пропорційності має пріоритетне значення, що 

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 у сукупності пріоритетним має задачу із збереження 

економічної системи країни, вжиття заходів із підтримки підприємництва в 

умовах кризи виробництва, втрати ринків збуту, що створює фактичні 

перешкоди для створення економічних можливостей для справляння 

податків та зборів. 
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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, визначаючи критерії та межі втручання 

держави до сфери  особистих інтересів платників податків. 

Обґрунтовано пропозиції щодо необхідності доповнення статті 19 КАС 

України пунктом 16 щодо закріплення можливості подання позову задля 

захисту публічного інтересу як  позову проти  рішення, дії чи бездіяльності 

суб’єкта владних повноважень чи адміністративного органу, у разі якщо воно 

ухвалено із порушенням принципу балансу приватних та 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 задач із 

забезпечення ефективності оподаткування діяльності суб’єктів 

господарювання шляхом вирішення стратегічних функцій держави чи 

окремих регіонів із створення умов для соціально-економічного зростання, 

поглиблення демократичних традицій та інформаційного взаємообміну, що 

мають корелюватися із об’єктивно існуючими у суспільстві публічними 

інтересами держави та приватними інтересами особи. 

Визначено розуміння тесту на пропорціин̆ість в адміністративному 

судочинстві, що включає в себе такі елементи, як доречність (засіб, 

спрямований на встановлення цілі впливу, її відповідності 

застосування), необхідність  (з усіх підходящих має бути обрано той засіб, 

який у найменшіи ̆ мірі обмежує право приватноі ̈ особи) та співмірність 

(шкода, заподіяна суб’єкту впливу, якої він зазнав обмеження його права має 

відповідати розміру користі адміністративного органу від висунутої цілі 

правозастосування). 
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Удосконалено аргументацію застосування адміністративними судами 

тесту на пропорціин̆ість, що під час розгляду  податкових спорів дозволяє 

забезпечити реалізації принципів справедливості та верховенства права як 

гарантії підвищення якості здійснення функції судового контролю. 

Дістав подальшого розвитку підхід до здійснення класифікації 

принципів податкових правовідносин за функціональним змістом на: 

основоположні (конституційні), що визначають концептуальні засади 

розвитку податкової системи; спеціальні (галузеві), що встановлюються 

положеннями податкового законодавства та регулюють процедури 

справляння податків та зборів. 

Встановлено, що проголошення воєнного стану аргументувало 

необхідність внесення змін до Податкового кодексу України, спрямованих на 

забезпечення адміністрування справляння загально обов’язкових платежів та 

зборів. Зроблено висновок, що адміністрування податків в умовах воєнного 

стану вимагає внесення змін до чинного законодавства України, спрямоване 

на зупинення строків виконання податкового обов’язку, що переслідує 

дотримання принципу пропорційності, 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, що створює перешкоди для створення економічних 

можливостей для справляння податків та зборів. Акцентовано, що принцип 

пропорційності має пріоритетне застосування при регулюванні податкових 

правовідносин в умовах воєнного часу.  

Висвітлено науковий підхід до розуміння зв’язків принципу 

пропорційності як принципу податкових правовідносин у його 

співвідношенні з іншими процесуальними принципами, а саме принципом 

законності, правової визначеності, а також верховенство права у розумінні 

ст. 6 КАС Украін̈и. Обґрунтовано пропозиції щодо внесення змін до Кодексу 

адміністративного судочинства України, Податкового кодексу України 
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досліджуваної проблематики з використанням сучасних методів 

юриспруденції з метою вдосконалення правового регулювання застосування 

принципу пропорційності в адміністративному судочинстві. 

Ключові слова: відповідальність, механізм, податкові правовідносини, 

принципи, пропорційність, структура. 

 

ANNOTATION 

 

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

relations. – Qualification scientific work on the rights of the 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, Zaporizhzhia, 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 
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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 . 

The proposals regarding the need to supplement Article 19 of the Civil Code 

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, in the event 

that it is adopted in violation of the principle of the balance of private and public 

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

Scientific approaches to the understanding of the category “principle of tax 

legal relations” have been improved as guiding principles, which are established by 

the provisions of tax legislation, contribute to solving the problems of ensuring the 

effectiveness of taxation of business entities by solving the strategic functions of 

the state or individual regions to create conditions for socio-economic growth , the 

deepening of democratic traditions and information exchange, which should be 

correlated with the objectively existing public interests of the state and the private 

interests of the individual in society. 

The understanding of the test of proportionality in administrative 

proceedings is defined, which includes such elements as appropriateness (the 

means intended to achieve the goal of the government must be suitable for 

achieving this goal), necessity (from all the suitable ones, the one that is least 

limits the right of a private person) and proportionality (the damage to a private 

person from the restriction of his right must be proportional to the benefit to the 

subject of the authority in order to achieve the set goal). 
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The argumentation of the application of the proportionality test by 

administrative courts has been improved, which during the consideration of tax 

disputes allows to ensure the implementation of the principles of justice and the 

rule of law as a guarantee of improving the quality of the exercise of the function 

of judicial control. 

The approach to the classification of the principles of tax legal relations 

according to their functional content was further developed into: fundamental 

(constitutional), which determine the conceptual foundations of the development of 

the tax system; special (industry) established by the provisions of tax legislation 

and regulating the procedures for payment of taxes and fees. 

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 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 Art. 6 CAS of Ukraine.  

Proposals to amend the Code of Administrative Proceedings of Ukraine,  

the Tax Code of Ukraine of the investigated issues using modern  
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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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ВСТУП 

 

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, 
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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 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. 
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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-
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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 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, 
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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; 

 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 
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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 
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(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; 

 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 
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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 матеріалів 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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РОЗДІЛ 1 

ПРИНЦИП ПРОПОРЦІЙНОСТІ У СИСТЕМІ ПРИНЦИПІВ 

ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН 

 

1.1  Поняття та сутність категорії «принцип податкових 

правовідносин» 

 

Податкові правовідносини визначаються як структурно-організаційний 

інститут адміністративного та фінансового права, що характеризується 

постійною динамікою розвитку, який є взаємообумовленим відповідного до 

соціально-економічних потреб держави та суспільства.  

Підстави виникнення, зміна та припинення податкових правових 

суспільних відносин мають реалізовуватись на нормативно визначених, 

концептуальних засадах, якими є принципи податкових правовідносин, що є 

об’єктивними умовами для забезпечення ефективності функціонального 

змісту діяльності суб’єктів досліджуваної категорії правовідносин.  

Практичне значення та наукова затребуваність здійснення дослідження 

категорії «принципи податкових правовідносин» пов’язується із наявною у 

науково-теоретичних публікаціях дискусією з приводу доцільності 

виокремлення суміжних подекуди синонімічних понять, зокрема, таких, як  

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

податкової системи», «принципи фінансової системи» тощо. 

Дослідження принципів податкових правовідносин як концептуальних 

засад забезпечення ефективності формування  дохідної частини Державного 

та місцевих бюджетів є неможливим без врахуванням результатів наукових 

наробок представників вітчизняної та зарубіжної науки адміністративного та 

фінансового права. Особливу увагу в аспекті дослідження сутності та 

структури системи принципів податкових правовідносин приділено у 

наукових працях таких вчених, як О.С. Башняк [14], В.П. Вишневський [29], 
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О.Л. Гамалій [34], О.О. Золотар [58], Г.В. Іваненко, Ю.Б. Іванов [64], М.П. 

Кучерявенко [91], Л.К. Воронової [31] та інших. 

Ефективність функціонування податкових правовідносин залежить від 

ефективності системи принципів їх регулювання та захисту. Ефективність 

функціонування податкових правовідносин знаходиться у безпосередньому 

взаємозв’язку  із забезпечення успішності вирішення стратегічних задач 

соціально-економічного розвитку держави. 

Отже, набуває особливої актуальності проблема визначення сутності та 

змісту категорії «принципи податкових правовідносин», встановлення їх 

структури, що визначило мету цього підрозділу. 

Динаміка податкових правовідносин має реалізуватися на дотриманні 

та постійному оновленні підходів до реалізації принципів їх регулювання. 

Саме реалізація принципів податкових правовідносин часто на практиці 

дозволяє подолати прогалини правового регулювання відповідною сфери 

суспільного життя. Відтак здійснення дослідження сутності принципів 

податкових правовідносин, встановлення напрямів оптимізації їх системи є 

актуальним та практично затребуваним. Дослідження сутності та структури 

системи принципів податкових правовідносин має базуватися із врахуванням 

надбань та наукових результатів досліджень, висвітлених у працях М. П. 

Кучерявенка, О. А. Музика-Стефанчук, О. І. Павлова та інших.  

Встановлення сутності «принцип податкових правовідносин» 

залишається відносно малодослідженим, необхідним є визначення 

співвідношення категорій «принципів податку», «принципів податкового 

права», «принципів оподаткування», «принципів податкової системи» та 

інших. Встановлення сутності системи принципів, визначення їх 

розмежування на загальні та спеціальні є необхідним для вироблення 

практичних рекомендацій для забезпечення ефективності податкових 

правовідносин.  

Принципи оподаткування визначають базис для прогнозування 

розвитку податкового законодавства, його реформування, що своїм 
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позитивним результатом підвищення рівня здійснення задач 

правозастосовної діяльності, впливаючи на формування суспільної та 

професійної правосвідомості та правової культури. Реформування 

податкового законодавства має здійснюватися з врахуванням надбань 

розвитку національної та європейської правової системи. 

Відповідно до лексикологічного тлумачення категорії «принципи» 

необхідно виходити із встановлення її сутності як певної сукупності 

основних засад, вихідних ідей, що визначають універсальність та загальність 

регулювання певної сфери суспільних відносин, відображаючи певний 

імператив здійснення та захисту прав та інтересів особи, що має перебувати у 

дотриманні балансу між внутрішніми приватними потребами та 

загальнонаціональними, світовими стандартами [249, с. 110].  

Загальнотеоретичний підхід до встановлення сутності категорії 

«принцип права», визначення їх нормативного змісту є неоднозначним. Ряд 

фахівців-представників науки теорії права наголошують на прерогативі 

законодавчого визначення спеціальних галузевих та загальних принципів 

права [231]. Однак в цілому пріоритет віддається необхідності встановлення 

принципів права як на рівні нормативно-правового акту, так і на рівні судової 

практики, що формує зокрема, дух права. До представників такої групи 

вчених необхідно віднести публікації М.С. Кельмана [68, с. 134-140], М.І. 

Козюбри [79, с. 142-164], С.П. Погребняка [136, с. 90-93], А.М. Колодія [165, 

с. 42-46] та ін.. 

Реалізація загальнотеоретичного підходу до встановлення сутності 

галузевих принципів права та їх нормативного закріплення пов’язується із їх 

відображенням на рівні положень окремого, як правило, кодифікованого, 

законодавчого акту. При цьому саме принципи податкових правовідносин не 

можуть розглядатися як виключно юридична категорія, вони мають, 

безсумнівно, економічне підґрунтя, виробляються із врахуванням «законів» 

економічного розвитку та зростання. Зокрема, ще англійським економістом 

Адамом Смітом було обґрунтовано, що ефективність оподаткування має 
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базуватися на дотриманні принципів справедливості (загальності та 

співмірності оподаткування, що має відображати критерії пропорційності 

між рівнем доходів особи та процентною ставкою оподаткування її 

надходжень); визначеності (що вимагає нормативного втілення положень про 

оподаткування діяльності платника податків; комфортності та доступності 

для платника податків (що має розумітися як створення належних, «простих» 

умов для сплати загальнообов’язкових платежів; оперативності (що містить у 

собі не лише дотримання вимог розумності часу повідомлення особи про 

нарахування податків, а також функціонування системи оподаткування з 

дотриманням раціональності підходів) [120, с. 341].  

Проблематику встановлення системи принципів податкових 

правовідносин висвітлювалась у наукових працях таких зарубіжних вчених, 

як Джудіс Фрідман  [255], Джон Е. Джонсон [256] та ін. Зокрема, Джон Е. 

Джонс вдалося обґрунтувати критерії співвідношення категорій «податкове 

правил» та «податковий принцип», що стало основою для визначення вченим 

напрямів оптимізації податкового законодавства як гарантії стабільності 

економічної системи [256]. Цікавим з точки зору кореляції зв’язків між 

формування принципів податкових правовідносин та встановленням їх 

структури є наукова праця Дж. Фрідман [255].  

Система принципів податкових правовідносин наразі в Україні 

перебуває на стадії постійного вдосконалення, що визначається їх особливим 

значенням для практики врегулювання податкових спорів. Попри наявні 

положення чинного Податкового кодексу України, де встановлено принципи 

податкових правовідносин (стаття 4) [144]. До системи принципів 

податкового права відповідно до положень чинного законодавства України 

відносяться принципи: загальності оподаткування, рівності усіх платників 

перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації, 

невідворотності настання визначеної законом відповідальності у разі 

порушення податкового законодавства, презумпції правомірності рішень 

платника податку, фіскальної достатності, соціальної справедливості, 
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економічності оподаткування, нейтральності оподаткування, стабільності, 

рівномірності та зручності сплати, єдиного підходу до встановлення податків 

та зборів. Однак така нормативно закріплена система принципів податкового 

законодавства не повною мірою відображає принципів податкових 

правовідносин, їх сутність, що спричинює формування відповідної судової 

практики, де позовні вимоги приватних осіб до суб’єктів владних 

повноважень ґрунтуються саме на недотриманні чи неналежному дотриманні 

балансу приватного та публічного інтересів, що є основою реалізації та 

ефективності застосування принципу справедливості як керівної засади 

відповідної сфери правовідносин.  

Отже, принципи податкових правовідносин мають особливе значення 

для забезпечення ефективності фінансової системи держави, та їх зміст 

полягає у нормативному закріпленні неприпустимості проявів та ризиків 

виникнення податкової дискримінації, встановленні механізму податкової 

відповідальності та створенні гарантій його ефективності, преюдиції 

правомірності дій та рішень платника податку, податкової (фіскальної) 

обґрунтованості, соціально-економічної справедливості, співмірності  

оподаткування, стабільності податкової системи, оперативності та 

доступності податкової системи, уніфікації підходів до здійснення 

регламентації податків і зборів. 

Науково-теоретична дискусія щодо встановлення сутності категорії 

«принципи податкових правовідносин» впродовж часів незалежності набуває 

все більшої актуалізації та формує окремий напрям здійснення 

монографічних та дисертаційних досліджень, результати яких необхідно 

висвітлити в межах даної роботи.  

Так, у наукових працях В.П. Вишневського обґрунтовується 

авторський підхід до встановлення сутності категорії «принципи 

оподаткування» як певної сукупності вимог (керівних правил, концепцій, 

імперативів, домінант), що встановлюють критерії відповідності податків [29, 

с. 44].  
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На імперативному характері принципів податкового права зроблено 

акцент у дослідженні О.С. Башняка, де підкреслюється їх функціональний 

зміст та спрямування реалізації [14, с. 163]. Доцільність виокремлення у 

системі принципів податкового права загальних та спеціально галузевих 

принципів обґрунтовується у наукових розробках М.П. Кучерявенка. В цьому 

аспекті є цікавим підхід вченого щодо виокремлення з-поміж загальних 

принципів податкового права не лише принципи верховенства права, 

законності, а і таких принципів, як єдність, доцільність та реальність, що 

корелюються із спеціально галузевими принципами, встановленими 

положеннями Податкового кодексу України. Крім того наукову цінність 

мають висновки М.П. Кучерявенка щодо обґрунтування критеріїв авторської 

класифікації принципів податкових правовідносин, що можуть бути поділені 

на безпосередньо закріплені у нормативно-правових актах спеціально 

галузеві принципи та галузеві принципи, що є похідними від положень актів 

податкового законодавства [91, с. 138]. 

Спробу осмислення сутності категорії «принципи податкових 

правовідносин» крізь призму здійснення класифікації їх системи здійснено у 

дослідженні О.С. Башняк, де виокремлюються загальні принципи, що вченою 

ототожнюються із міжгалузевими та галузевими принципами та спеціальні 

принципи, які синонімічно визначаються як інституційні принципи 

оподаткування (серед яких необхідно виділити принципи податкового права, 

принцип податку, принципи побудови податкової системи, принципи актів 

податкового законодавства, принципи податкового адміністрування) [14, с. 

9].  

Податкові правовідносини нерозривно пов’язані із механізмом 

забезпечення реалізації фіскальної функції країни, що є історично усталеним 

базисом для реалізації стратегічних задач держави. Імперативність та 

доцільність вжиття заходів фіскального контролю та аудиту до платника 

податку з боку держави, є ознакою, що виокремлюється Н. Хатнюк [233, с. 

209-214].  Ефективність застосування принципів податкових правовідносин, 
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на думку вченої, має пов’язуватись із закріпленням їх імперативу на рівні 

правової свідомості та правової культури платників податків [233, с. 209-

214]. 

Функціональною метою застосування принципів податкового 

законодавства є створення ефективної системи публічних фінансових фондів 

(ресурсів), здатних вирішити задачі стратегічного розвитку держави. 

Закріплення у ст. 1 Конституції України положення про стратегічний 

напрям державного розвитку як «суверенної, демократичної, соціальної, 

правової держави» вимагає вирішення ряду задач із забезпечення 

ефективності соціально-економічного розвитку суспільства, що 

поглиблюється кризою, спричиненою воєнним станом та загрозою 

зовнішньої агресії з боку Російської Федерації. 

В межах науково-теоретичної дискусії питання встановлення сутності 

соціальної держави неодноразово було предметом досліджень представників 

національної та зарубіжної юридичної науки. Визначальною 

характеристикою соціальної держави є визнання людини як її найвищої 

цінністю, нормативне закріплення «людиноцентристського» підходу до 

нормативного закріплення взаємовідносин з органами державної влади та 

місцевого самоврядування. Визнання України соціальної державою є 

імперативним принципом, що визначає функціональне спрямування та зміст 

будь-яких правовідносин, зокрема, податкових правовідносин [11, с. 67-90; 

19; 93, с. 67-90; 86, с. 67-70].  

Закріплення ідеї розбудови соціальної держави втілюється у 

положеннях не лише Конституції України, але і на рівні міжнародно-

правових актів. Так, відповідно до положень Загальної декларації прав 

людини (ст. 22) встановлюється, що кожна особа, суспільство в цілому має 

право на  належний рівень соціального забезпечення, а також на створення 

умов, що дозволяють гарантувати особі захист її гідності та вільний 

розвиток. Стаття 25 Загальної декларації прав людини розкриває зміст права 

особи на соціальне забезпечення [52].  
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Соціальне спрямування розвитку держави визначається 

В.А. Тулянцевою як матеріальний зміст правової держави [221, с. 100-107]. 

Виконання функцій соціальної держави дозволяє вирішити задачі досягнення 

політичної єдності та виконати стратегічних завдань, що висуваються 

суспільством [86, с. 7, 11].  

Забезпечення реалізації завдання із розбудови соціальної правової 

демократичної держави фактично називається як досягнення стану, коли 

права та свободи людини та громадянина мають пріоритет та найвищу 

цінність. Інколи такий стан розвитку держави називають станом соціальної 

безпеки, що залежить з одного боку від нормативного закріплення пріоритету 

принципів верховенства права, а з іншого  – функціонування економічної  

системи, здатної забезпечувати реалізацію та захист таких пріоритетів та 

цінностей [38].  

Отже, розбудова соціальної держави в Україні вимагає вжиття заходів 

для створення умови із подолання проявів соціальної напруги в соціумі; 

створення гарантій захисту особи в несприятливих для неї умовах; 

забезпечення для особи прожитковим мінімумом соціально незахищених 

верств населення; відбудова фізичного та соціально-духовного розвитку 

нації; формування розвитку підприємницької діяльності.  

Таким чином, розбудова соціальної держави в Україні вимагає 

створення дієвої системи публічних фінансів, а також вжиття заходів із 

забезпечення нормативно-правового регулювання функціонування суб’єктів, 

уповноважених на здійснення публічної фінансової діяльності.  

Саме публічні ресурси є економічний базисом для вирішення 

внутрішніх і зовнішніх завдань держави [227, с. 5]. Ефективні процеси із 

акумуляції публічних ресурсів є передумовою до створення умов для 

здійснення функцій держави [19, с. 48].  

С.П. Погребняк обґрунтовує, що ефективність забезпечення соціальних 

прав особи, а значить і розбудови соціальної функції держави безпосередньо 

пов’язується із ефективністю економічної системи держави [141, с. 19, 24].  
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Реалізація соціальної функції держави вимагає створення певного 

фінансування, що є можливим за рахунок ресурсів позабюджетних цільових 

фондів, коштів Державного бюджету України та коштів місцевих бюджетів. 

Крім того формування публічних фінансів може відбуватися за рахунок 

коштів, відмінних від природи коштів бюджетів різних рівнів.  

Отже, виконання функцій держави, зокрема, з питань реалізації завдань 

соціально-економічного розвитку, здійснюється за рахунок коштів 

Державного та місцевих бюджетів, коштів позабюджетних фондів тощо.  

Таким чином, одним із критеріїв ефективності податкової системи будь-якої 

країни є ефективність функціонування та акумуляції публічних фінансів [51, 

с. 26]. О.А. Лукашева з питань фінансування виконання стратегічних задач 

та цілей розвитку держави та суспільства залежить від державних фінансів, 

від успішності акумуляції державних грошових фондів, що в тому числі 

залежить від ефективності функціонування податкової системи країни [97, с. 

56]. Отже, функціонування податкової системи держави спрямовується на 

забезпечення її функцій, що вимагає здійснення акумуляції певних 

фінансових ресурсів в межах дохідної частини Державного бюджету країни, 

її місцевих бюджетів, коштів позабюджетних цільових фондів, що 

охоплюється поняттям «фінанси» та фінансової системи країни. Попри 

очевидну практичну затребуваність та науково-теоретичну цінність 

дослідження категорії «фінанси» має дискусійний характер, та вимагає 

звернення до результатів напрацювань вітчизняних та зарубіжних 

представників юридичної та економічної науки. 

В.Д. Лагутін, здійснюючи дослідження сутності категорії фінанси, 

обґрунтовує доцільність його розуміння як «тріаду» юридичних інститутів – 

як правові відносини, як грошові фонди, як певний вид діяльності [ 93]. 

У дослідженнях Л.К. Воронової фінанси розглядаються як сукупність 

економічних відносин, які пов’язуються з виникненням держави, 

функціональний зміст яких спрямовується на забезпечення розвитку 

економіки країни, сфер виробництва, а також соціально-духовної сфери 



29 

суспільства. У такий спосіб вченою акцентована увага на такій 

характеристиці фінансів, що відрізняє їх від інших ресурсів, а саме на 

спрямуванні на забезпечення реалізації соціальної функції держави. В якості 

висновку здійснених наукових розробок Л.К. Воронова констатує, що 

фінансами є певна сукупність економіко-правових відносин, що виникають, 

змінюються та припиняються в процесі функціонування цільових бюджетних 

та позабюджетних фондів, використання яких спрямовується на забезпечення 

функціонування держави, її органів публічного адміністрування та інших 

владних суб’єктів [32, с.10, 17].  

А.В. Хомутенко встановлює, що фінанси мають розглядатися як 

економіко-правові відносини, що пов’язані із формуванням, розподілом та 

використанням фондів грошових коштів держави, їх територіальних 

управлінь, що мають спрямовуватись на задоволення соціальних потреб 

суспільства [234, с. 15].  

З врахуванням вище викладених висновків здійснених досліджень в 

межах економічної та правової наук, до ознак фінансів відноситься такі 

характеристики, як: певна взаємообумовленість їх виникнення економічним 

характером походження; соціальне спрямування їх цільового використання; 

планомірність та пропорційність використання, що має корелюватися із 

забезпечення збалансованості публічних та приватних інтересів; їх втілення 

відбувається в межах дохідної частини централізованих і децентралізованих 

фондів; наявність імперативу волі держави в їх правовому регулюванні та 

реалізації.  

Акцент на грошовому характері акумуляції фінансів робиться у 

дослідженні С.О. Ніщимної, але при цьому вченою наголошується на 

доцільності акумуляції таких ресурсів в межах відповідних позабюджетних 

та бюджетних фондів [123, c. 26].  

З точки зору встановлення сутності фінансів як економічної категорії 

В. В. Сісуарі робить акцент на їх акумуляції в межах дохідної частини  

централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів задля 
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реалізації як функціонального змісту діяльності таких суб’єктів, так і задля 

реалізації стратегічних, концептуальних функцій розвитку держави і 

суспільства. Однак при цьому вченою акцентується увага на тому, що 

фінанси мають спрямовуватися і на запровадження заходів підтримки 

розвитку та зростання  валового внутрішнього продукту [212, c. 4, 5]. 

Необхідно доволі обережно ставиться до висновків окремих вчених, 

що певною мірою ототожнюють фінанси та гроші. Зокрема, у наукових 

працях С.В. Барулина та  Е.В. Барулиної зроблено акцент на синонімічності 

такого категоріального ряду, при цьому вченими не робиться розмежування 

категорій «фінанси» та «гроші» [12, c. 56]. Очевидно, що таке ототожнення є 

недоцільним, адже не всі гроші стають фінансами. Гроші були, є та 

залишаються інструментом, що оцінюється як загальний еквівалент. Цікавою 

та певною мірою дискусійним з цього приводу є висновок, досягнутий у 

дослідженнях  Л. К. Воронової про те, що гроші є певним товаром, що 

відіграє важливу роль у функціонуванні економіки [32, с. 5-7]. Підтримуючи 

підхід до розуміння грошей як засобу загального еквіваленту, О. В. Макух 

робить акцент на необхідності їх відмежування від категорії «фінанси» за їх 

відмінним функціональним змістом [104, с. 58]. При цьому очевидно, що 

гроші та фінанси перебувають в одному категоріальному ряді, та при цьому 

співвідносяться як ціле та частина [93]. 

А. О. Монаєнко, досліджуючи категорію фінансів, обґрунтовує, що їх 

складовими елементами є фонди коштів держави; фонди коштів місцевих 

бюджетів; фонди, ресурси яких спрямовуються на задоволення суспільних 

потреб; фонди суб’єктів господарської та негосподарської діяльності [114, 

c. 72]. Таким чином, вченим робиться класифікації фінансів за суб’єктним 

характером таких правовідносин. 

Економічна сутність фінансів демонструється у наукових розробках 

О.П. Орлюк, яка розуміє такий інститут як сукупність суспільних відносин, 

що виникають, змінюються та припиняються  у процесі розподілу і 

перерозподілу вартості валового суспільного продукту шляхом акумуляції 



31 

доходів і накопичень фізичних та юридичних осіб, суб’єктів владних 

повноважень та держави задля їх використання для потреб соціально-

економічного розвитку та зростання  [127, c. 20]. Таким чином, вченою 

робиться акцент на економічному змісті фінансових правовідносин, однак 

при цьому поза увагою залишаються питання встановлення форм їх 

акумуляції, серед яких важливе значення належить податкам та податковій 

системі країни.  

У дослідженнях А.С. Нестеренко доволі успішно поєднується 

економічний зміст категорії «фінанси» та організаційно-правовий її зміст. 

Так, вченою акцент зроблено на економічній природі фінансів, їх 

обумовленості  рівнем розвитку виробництва, що має безпосередній вплив на 

ефективність здійснення функції та стратегії розвитку держави і суспільства; 

однак при цьому дослідниця не оминає проблематику забезпечення 

ефективності акумуляції фінансових ресурсів, де серед форм виділяє певні 

грошові фонди (державний бюджет, місцеві бюджети, позабюджетні та інші 

цільові фонди) [119, c. 38]. Отже, дійсно, фінанси є складною 

багатоаспектною економіко-правовою категорією. Акцент, зроблений А.С. 

Нестеренко на грошовому характері фінансів дозволяє зробити висновок про 

те, що у такий спосіб реалізується участь держави в суспільному 

економічному розподілі та у здійсненні функцій виробництва. Крім того, 

очевидно розвиток категорії «фінанси» є свідченням поступового 

розширення кола учасників правовідноссин, де вона виступає як об’єкт із 

домінування інтересів держави в напряму активізації участі територіальної 

громади у формуванні місцевих бюджетів, а також інших осіб, залучених до 

надання публічно-управлінських послуг.  

Як багатоаспектне явище правової дійсності розглядає фінанси 

М.П. Кучерявенко, виділяючи доцільність їх розуміння як, по-перше, 

функціональний зміст діяльності органів держави та місцевого 

самоврядування; по-друге, процес акумуляції грошових ресурсів, що 

відбувається внаслідок взаємодії держави, юридичних та фізичних осіб; по-
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третє, як процес розподілу валового суспільного продукту; по-четверте, як 

процес вирішення проблеми задоволення публічних (суспільних) потреб 

[227, c. 8].  

Юридична природа фінансів визначається у їх розумінні як 

міжгалузевого та галузевого інститутів, де широке значення пов’язується із 

практичною затребуваністю використання такої категорії в межах різного 

роду суспільних відносин, тоді як вузьке (галузеве) значення М.ВП. 

Кучерявенко обґрунтовує їх публічно-правовою природою [227, с. 9]. 

Певною мірою такі міркування вченого свідчать про ототожненням ним двох 

понять одного категоріального ряду – фінансів та грошей, що виявляється не 

зовсім доцільним з точки зору наукової правової доктрини. Основним 

критерієм відмежування категорій «гроші» та «фінанси», на думку 

О.А. Лукашева, є процес їх акумуляції та накопичення. Гроші вченим 

розглядаються не лише як міра загального еквіваленту, але і як міра вартості,  

як платіжний засіб тощо. Тоді як процес формування фінансів відбувається 

від контролем держави, спрямовується на задоволення потреб, пов’язаних із 

реалізацією функцій держави та її стратегічних завдань [97, с. 46]. 

А.А. Нечай зазначає, що фінанси є відносинами, пов’язаними із 

формуванням фондів, ресурси яких мають використовуватись на задоволення 

потреб та інтересів держави, територіальних громад, підприємств, 

організацій та установ, окремих громадян та суспільства в цілому [122, с. 51-

52].  

До форм розподілу та перерозподілу  публічних фінансів   

О. Головенко відносить не лише гроші в готівковій та безготівковій формах, 

а і результати  публічної фінансової діяльності, включаючи функціонування 

ринку цінних паперів, обіг валютних цінностей, тощо  [39,  с. 75] .  

Особливої уваги в межах даного дослідження потребує висвітлення 

позиції С. Клімової, яка визначає такі властивості фінансів, як: їх грошовий 

характер; їх спрямування на задоволення функцій та потреб держави та 

суспільства; регулювання їх розподілу та перерозподілу здійснюється  на 
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рівні імперативних норм; їх об’єктивізація залежить від наявного 

економічного базису країни [70]. 

У науковій літературі зустрічається підхід до виокремлення державних 

фінансів та фінансів суб’єктів господарювання, що певною мірою свідчить не 

про розмежування змісту цієї категорії, а про процес походження та 

акумуляції таких ресурсів [22]. 

Отже, викладені наукові підходи є свідченням акцентуації при 

встановленні сутності фінансів на економічному змісті таких 

правовідношень. При цьому тенденцією розвитку сучасної юриспруденції є 

виникнення та поширення у вітчизняній практиці доцільності застосування 

категорії «публічні фінанси». Так, у наукових розробках В. М. Світлицької 

йдеться про розуміння публічних фінансів як суспільних відносин, що 

пов’язані із задоволенням будь-яких проявів публічного інтересу, що 

виникають в процесі акумуляції  фондів держави, місцевого самоврядування 

та інших цільових фондів [209, с.82].  

У дисертації Н. Ю. Мелян обґрунтовується авторський підхід до 

розуміння  інституту «публічних фінансів» як певної сукупності засобів, 

способів, інструментів акумуляції грошових фондів задля формування 

відповідних цільових ресурсів, спрямованих на вирішення різноманітних 

соціально-економічних стратегічних задач держави [109, с. 21-22]. 

А. А. Нечай, визначаючи правову природу публічних фінансів робить акцент 

на їх здатності задовольнити всі різновиди  «публічного інтересу» за 

допомогою використання фондів коштів держави та місцевих бюджетів [121, 

с. 145]. До ознак публічних фінансів більшість вчених відносять їх 

імперативний характер формування [205, с. 236].  

В.А. Тулянцева, досліджуючи категорію «публічні фінанси», акцентує 

увагу на взаємозв’язках між власником таких ресурсів та необхідності 

забезпечення прозорості їх використання [222, с. 40-46]. Такий підхід 

корелюється із нормативними положеннями чинного законодавства, зокрема, 

у ст. 1 Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» 
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міститься визначення категорії публічних коштів як «коштів державного 

бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, 

кредитні ресурси, наданих під державні та місцеві гарантії, коштів 

Національного банку України, державних банків, державних цільових 

фондів, Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового 

державного соціального страхування, а також коштів суб’єктів 

господарювання державної і комунальної власності, отриманих ними від 

їхньої господарської діяльності» [167].  

Встановлений нормативно-правовий підхід до розуміння категорії 

«публічних фінансів», що є складовою частиною податкових правовідносин, 

є результативним свідченням пріоритетності адміністративно-правовому 

регулюванні діяльності осіб, що мають організувати рух публічних коштів, а 

саме такими суб’єктами є держава (що впливає на формування дохідної 

частини Державного бюджету). Ефективність при цьому акумуляції 

публічних фінансів полягає не у задоволенні потреб держави в цілому та 

нехтуванні регіональними інтересами, а у створенні умов для 

збалансованості інтересів учасників податкових правовідносин [19, с. 44].  

Н. Хатнюк [233, с. 209-214] до пріоритетних базових функціональних 

напрямів розвитку податкових правовідносин відносить не лише 

необхідність закріплення концептуальної моделі справляння обов’язкових 

платежів та зборів суб’єктами господарювання, але і створення механізму 

відповідальності держави у сфері забезпечення ефективності оподаткування. 

Так само на питанні необхідності закріплення нормативно-правового 

механізму відповідальності держави у сфері справляння 

загальнообов’язкових платежів та зборів зроблено акцент у наукових працях 

А.О. Борисенка [20; 251, с. 58-70]. 

Пріоритетність обумовленості здійснення податкової політики зв’язком 

із необхідністю реалізації та створення дієвої системи гарантій прав та 

свобод людини визначається у наукових працях О.Л. Гамалій, де 

наголошується, що нормативно закріплені інструменти лобіювання інтересів 
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правлячої еліти за допомогою створення податкового тягаря для населення є 

свідченням недотримання конституційних принципів про проголошення 

розбудови держави на засадах демократії та верховенства права і закону [34, 

с. 29-30].  

До змісту податкової правосуб’єктності держави як учасника 

податкових правовідносин відноситься обов’язок формування керівних 

принципів здійснення  податкової політики на загальнонаціональному та 

регіональному рівнях, що функціональне має переслідувати досягнення мети 

соціально-економічного розвитку країни.  

Реалізація функцій державної податкової політики має спрямовуватися 

на здійснення завдань із забезпечення стабільності системи оподаткування, 

що є організаційно-правовим базисом для акумуляції фінансів осіб учасників 

господарської діяльності. Таким чином, ефективність акумуляції коштів із 

наповнення дохідної частини Державного бюджету та місцевих бюджетів 

залежить від сприятливості умов оподаткування діяльності суб’єктів 

господарювання, таким чином функціонуючи в межах механізму солідарної 

відповідальності держави та приватних осіб, що в цілому сприятиме 

досягненню принципу збалансованості та пропорційності економічних 

інтересів та обов’язків.   

Отже, ефективність та дієвість регулювання податкових правовідносин 

залежить від успішності задоволення саме публічного інтересу, досягнення 

балансу приватного та публічного інтересів. Очевидно з точки зору 

необхідності здійснення цього дисертаційного дослідження на засадах 

комплексності та об’єктивності є необхідним звернути увагу на встановлення 

сутності категорії «публічний інтерес» та її місце в межах адміністративно-

правової науки. Категорія «публічний інтерес» О. О. Семчик відноситься до 

системи оціночних понять, що визначаються як певною ситуативною 

характеристикою окремого суспільного явища, сутність якого здійснюється 

крізь призму суб’єктивного власного переконання особи та її розсуду 

(дискреції) [210]. 
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Публічний інтерес, встановлення сутності такої категорії, 

проблематика її правового регулювання є відносною новелою як чинного 

законодавства (передусім в цьому сенсі необхідно зазначити положення 

Закону України від 17 лютого 2022 року № 2073-IX «Про адміністративну 

процедуру», який набуває чинності із 15 грудня 2023 року [166]), так і 

встановлення його змісту з точки зору характеристики результатів науково-

теоретичних досліджень [235, с. 5; 59, с. 37-42; 62, с. 39-45 та ін.]. 

В науково-теоретичних дослідженнях розуміння сутності категорії 

«публічний інтерес» різниться від його абсолютного ототожнення із 

поняттями «державний інтерес», «суспільний інтерес» та антагоністичного 

розуміння із поняттям «приватний інтерес». Також доволі поширеним є 

підхід до розуміння категорії «публічний інтерес» як певна сукупність 

інтересів держави, суспільства, нації, корпорації, про що йдеться у 

дослідженнях О. В. Макух [104, с. 114, 128]. Такий підхід є характерним і для 

представників науки приватного права, зокрема, у працях І. В. Спасибо-

Фатєєвої публічний інтерес  розглядається як інтерес певної сукупності 

людей тощо [214, с. 6].  

Відокремлення публічного інтересу від приватного інтересу робиться 

А. А. Нечай на підставі обґрунтування певних його ознак, зокрема: 

необхідним є встановлення певної підстави виникнення (наявність державної 

або комунальної власності); спеціальної мети задоволення - задоволення 

інтересів держави, соціуму чи окремих груп) [122, с. 17-18]. О. Мельничук 

визначає публічний інтерес як суспільний інтерес, задоволення якого 

гарантується державою [108, с. 117-120]. 

На імперативному регулюванні задоволення публічного інтересу 

акцентується увага у наукових публікаціях Т. Б. Шолкової [247, с. 116-118].  

На змісті публічного інтересу як найбільш значущих інтересів 

суспільства та держави зроблено акцент в наукових наробках І. П. Андрушка 

[7, с. 140-145]. Так само на критерії значущості як критерія виокремлення 
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публічного інтересу від приватного підкреслюється у дослідженнях 

Д. О. Білінського [19, с. 47].  

В межах адміністративно-правової науки виокремлюється підхід до 

розуміння категорії публічного інтересу як певної сукупності приватних 

інтересів незалежно від кількості осіб, про що йдеться, зокрема, у 

публікаціях В.В. Галунька [33, с. 181]. Однак такий підхід не є поширеним. 

На відміну цього у дослідженнях І. М. Жаровського визначається, що 

публічний інтерес не може бути простою сукупністю приватних інтересів. 

Характерною ознакою публічного інтересу є наявність взаємозв’язку між 

спрямування задоволення інтересів суспільства та держави і встановленням 

змісту публічного інтересу. Отже, реалізація публічного інтересу створює 

умови, базис для реалізації приватних інтересів [51, с. 35]. На суб’єктному 

характері розуміння публічного інтересу наполягає і О. А. Музика-

Стефанчук, розуміючи публічний інтерес як інтерес суспільства в цілому, 

інтерес громадян, корпоративні та національні інтереси, інтереси держави, 

державної безпеки [116, с. 338]. 

Доволі цікавим з точки зору розуміння категорії «публічний інтерес» є 

визначення, встановлене у дослідженнях А. А. Данькова, який підкреслює 

необхідність нормативного відображення його змісту з боку держави. Тобто 

об’єктивізація публічного інтересу відбувається державою, яка його і 

повинна гарантувати [43, с. 23].  

Закріплення публічного інтересу державою може відбуватися на рівні  

стратегічних та концептуальних програм її розвитку. Наприклад, таким 

нормативно-правовим актом є Указ Президента України від 30 вересня 2019 

року № 722/2019 [173], де встановлюються пріоритети та потреби розвитку 

української держави та суспільства в сучасних умовах, зокрема, це : і 

подолання бідності, і подолання проявів дискримінації за майновою ознакою, 

за ознакою раси, національності; і впровадження та розбудова економіки на 

засадах екологізації виробництва тощо. Крім того доволі світова спільнота 

виходить з доволі широких підходів до розуміння свободи нормативного 
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закріплення пріоритетів розвитку сучасної цивілізованої держави. Зокрема, у 

висновку  Європейського суду  з прав людини у справі «Інтерсплав проти 

України» закріплюється право держави встановлювати самостійну оцінку 

змісту  публічного інтересу, що пов’язується передусім з діяльністю 

законодавчого органу країни. При цьому визначення меж публічного 

інтересу, оцінка пріоритетів розвитку держави не має меж розвитку, та не 

відноситься до абсолютним прав уряду. Встановлення пріоритетів розвитку у 

формі публічного інтересу має обмежуватися положеннями Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод (з протоколами) [186; 84].  

Реалізація пріоритетів держави, встановлення напрямів розвитку 

суспільства відноситься до імперативу органів публічного адміністрування. В 

сучасних умовах розбудова соціальної, демократичної держави робить не 

допустимим виокремлення інтересів окремих соціальних груп [119, c. 69; 86, 

с. 7, 11]. 

Публічний інтерес не повинен ототожнюватися із інтересом 

територіальної громади, із інтересом держави, із інтересами інших 

адміністративно-територіальних одиниць, однак при цьому такі інтереси 

можуть збігатися, хоча подекуди можуть і суперечити одне одному [46, с. 

14]. В. Б. Авер’янов зазначав, що публічний інтерес повинен бути реальним 

об’єктивним відображенням потреб суспільства та держави [1, с. 130]. 

Не будь-яка потреба держави чи суспільства набуває ознак публічного 

інтересу, не може визнаватися як пріоритет розвитку країни. Публічний 

інтерес має формуватися в певних історичних умовах, вирішувати потреби 

суспільства в конкретному періоді його становлення, як підкреслює Л.О. 

Золотухіна [61, с. 88]. Такий підхід вченої базується на положеннях Рішення 

Конституційного Суду України № 3-рп/99 від 8 квітня 1999 р. у справі про 

представництво прокуратурою України інтересів держави в арбітражному 

суді, де зазначено, що інтереси держави необхідно відрізняти від інтересів 

інших учасників суспільних правовідносин. Реалізація інтересів держави 

завжди полягає у досягненні ефективності із впровадження 
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загальнодержавних (політичних, економічних, соціальних та інших) програм, 

функціонально пов’язується із вжиття заходів, спрямованих на захист 

суверенітету, територіальної цілісності країни, її державного кордону, 

створення системи дієвих гарантій її національної безпеки, захисту прав 

суб'єктів господарської діяльності та інших суб’єктів приватного права тощо 

[202]. 

Водночас необхідно підкреслити і інший вектор впливу. В цьому сенсі 

доцільно навести міркування Р.С. Мельника щодо визначення публічного 

інтересу як детермінанти встановлення змісту суспільних правовідносин у 

всіх сферах діяльності соціуму (політика, культура, економіка, духовна сфера 

тощо), відображають концептуальні засади функціонування окремих 

суб’єктів суспільства та їх взаємозв’язок з державою [107, с. 63]. 

Висловлювання Д. О. Білінського максимально повно відображає реалізацію 

публічного інтересу у податкових правовідносинах, що полягає у створенні 

економічного базису для задоволення приватних інтересів шляхом 

неухильного дотримання вимог чинного податкового законодавства [19, с. 

34]. 

На історико-правовій обумовленості змісту  публічного інтересу 

конкретним обставинам розвитку держави та суспільства наголошується в 

дослідженнях Д. О. Білінського [19, с. 34], Ю. О. Тихомирова, який 

підкреслює динамічність такої категорії [219, с. 93].  

Цікавою є позиція Д. О. Гетманцева, який зазначає, що фінансово-

правове забезпечення публічного інтересу  пов’язується також із 

оптимізацією  сфери фінансової діяльності в різних сферах, зокрема, у 

сферах подолання кризи, спричиненої воєнним станом в Україні, однак і 

задля ефективності акумуляції коштів для здійснення публічних послуг [37, 

с. 151, 152; 135].  

Отже, публічний інтерес у сфері податкових правовідносин має 

розглядатися як динамічна категорія, що формується в історичних умовах 

розвитку суспільства та держави. Зокрема, сучасними умовами для реалізації 
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публічного інтересу в податковій сфері є створення сприятливого 

інвестиційного середовища для відродження суспільства та держави у 

повоєнні часи, збереження робочих місць на територіях, що межують з 

лінією фронту тощо. Однак безумовний вектор розвитку української 

держави, а відтак і формування функціонального змісту публічного інтересу, 

визначається положеннями ст. 1 Конституції України, якою проголошується, 

що наша держава є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, 

правовою [85].  

Резюмуючи вище викладені міркування необхідним є проміжний 

висновок щодо доцільності розуміння публічного інтересу як 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.  

Отже, в сучасних умовах одним із публічних інтересів держави є 

створення ефективної системи оподаткування, що має безпосередній вплив 

на розвиток необхідних пріоритетних галузей економіки. Запровадження 

пільгових умов оподаткування, створення системи спрощеного 

оподаткування є податковим стимулом для створення ефективного базису із 

розвитку малого середнього підприємництва, успішності фінансово-

господарської діяльності суб’єктів підприємництва. Адже, як зазначає Г.В. 

Іваненко, до характеристик правової держави відноситься передусім 

солідарна відповідальність держави та особи, де остання зобов’язана 

сплачувати податки, а перша – забезпечувати функціонування податкової 

системи на засадах збалансованості, співмірності та пропорційності [63, с. 7]. 

З врахуванням здійсненого дослідження визначення категорії «принцип 

податкових правовідносин» вимагає її розуміння як керівних засад, що 

закріплюються положеннями актів податкового законодавства, сприяють 

вирішенню задач із забезпечення ефективності оподаткування діяльності 

суб’єктів господарювання шляхом вирішення стратегічних функцій держави 

чи окремих регіонів із створення умов для соціально-економічного 
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зростання, поглиблення демократичних традицій та інформаційного 

взаємообміну. Принципи податкових відносин мають корелюватися із 

об’єктивно існуючими у суспільстві публічними інтересами держави. 

 

1.2 Система принципів податкових правовідносин 

 

Встановлення принципів податкових правовідносин має базуватися в 

задоволенні інтересів людини. Ефективність оподаткування відносин із 

господарювання має безпосередньо пов’язуватися із врахуванням 

гарантування та забезпечення інформаційних процесів.  

Визначенню системи принципів податкових правовідносин повинно 

передувати висвітлення теоретичних аспектів розуміння категорії «принцип 

права». Одним із концептуальних досліджень, присвячених проблематиці 

розуміння категорії «принцип права», їх класифікації є докторська робота 

А.М. Колодія, одним із висновків якої є обґрунтування доцільності розуміння 

загальноправових принципів права як всезагальних засад правового 

регулювання, що знаходять своє відображення в межах окремих галузей, що 

вченим визначаються як автономіні (галузеві) принципи. Специфіка 

галузевих принципів права залежить від сфери їх реалізації та застосування, 

наприклад, правоохоронним відносинами є притаманними принципи 

здійснення правосуддя, юридичної відповідальності тощо. Крім того А.М. 

Колодій підкреслює необхідність диференціації загальноправових принципів 

права на загальносоціальні та спеціально-юридичні (системні й структурні), 

де серед останніх виділяються політичні, економічні, соціальні, ідеологічні, 

моральні засади [80, с. 42-46].  

А.М. Колодій підкреслює, що структура системи принципів права має 

відображати розуміння правосвідомості, правотворчості, правореалізації, 

правозастосування та правової охорони [80, с. 43–44]. 

В межах загальнотеоретичних концепцій існують класифікації 

принципів права за такими підставами, як: форма нормативного 
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відображення в документарному акті, що дозволяє виокремити принципи: за 

територією їх дії – міжнародні та національні; за колом суспільних відносин - 

загальноправові, міжгалузеві та галузеві принципи, інституційні та 

міжінституційні принципи; за їх змістом – економічні, політичні та виключно 

спеціально юридичні. До головних загальних принципів права відносяться: 

принцип пріоритету прав людини; демократизм; засади свободи; гуманізм; 

добросовісність та справедливість; рівність; законність; прозорість та 

доступність норм чинного законодавства; розумність; засади соціальної 

відповідальності. В межах окремих галузей права, а також на рівні 

міжгалузевого регулювання загальноправові принципи права набувають 

унікального «забарвлення», що мають відображати зміст відповідних 

правовідносин. Подекуди дослідники говорять ще і про необхідність 

виділення принципів інститутів права [53, с. 198–199; 67, с. 287–288]. 

Податкове права в національній системі права відноситься до системи 

публічного права та подекуди розглядається як підгалузь фінансового права, 

що виявляється доволі спірним підходом [66]. Наявність унікальних 

принципів, що регулюють податкові правовідносини є свідченням 

доцільності комплексного підходу до розуміння податкового права як 

окремої самостійної галузі права. 

Вирішельне значення принципи мають не лише для практики 

правотворення та правореалізації, а і для практики правозастосування [92, с. 

39]. Наприклад, у справі №2040/7769/18 за позовом фізичної особи - 

підприємця ОСОБА_1 до Головного управління ДФС у Харківській області 

про визнання протиправним і скасування рішення Касаційним 

адміністративним судом у складі Верховного Суду було задоволено 

касаційну скаргу з міркувань необхідності дотримання принципу 

пропорційності як основоположних засад податкових правовідносин [154]. 

Отже, під податковим правом як самостійною галуззю права 

розуміється  сукупність правових норм, що регулюють відносини з 

запровадження та справляння податків та зборів, а також відносини, що 
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виникають в процесі здійснення податкового контролю, оскарження актів 

субєктів владних повноважень, дій (бездіяльності) їх посадових осіб та 

притягнення до відповідальності за вчинення податкового правопорушення  

[143, c. 25].  

Цільовим призначенням принципів податкового права в науковій 

літературі розуміється їх  інструментарій до встановлення орієнтирів 

становлення, розвитку та трансформації податкових правовідносин, що 

дозволяють здійснити діяльність із роз’яснення положень податкового 

законодавства, сприяють досягненню стабільності податкової системи 

держави, вирішують стратегічне завдання із забезпечення оперативності та 

доступності правозастосування  та правоохорони, здійснюючи функції 

загальної та спеціальної превенції [145, с. 15–16].  

Аналіз наукової літератури [132, с. 68–69; 92, с. 42–46; 143, c. 25 та ін.]   

дозволяє зробити висновки, що система принципів податкового права умовно 

може бути поділена на такі підсистеми, як підсистема матеріальних 

принципів та підсистема процесуальних принципів подактових 

правовідносин. Функціональним призначенням матеріальних принципів 

податкових правовідносин  є встановлення сутності категорій, норм, 

використовуваних податковим правом, що дозволяє встановити структурно-

логічні зв’язки між інститутами та нормами права у відповідній сфері. До 

матеріальних принципів податкових правовідносин відносяться: 

загальнообов’язковість справляння податків та зборів; справедливість та 

обґрунтованість податків і зборів. Функціональним призначенням 

процесуальних принципів податкових правовідносин є здійснення 

регулювання обсягу правомочностей суб’єктів податкових правовідносин та 

меж повноважень податкових органів, що пов’язані із реалізацією процедур 

установлення, змін, справляння та скасування податкових платежів. До 

процесуальних принципів податкових правовідносин належать: принцип 

виключності встановлення податків на законодавчому рівні; недопустимість 

застосування дискримінаційних критеріїв до здійснення адміністративних 
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процедур у сфері справляння податків та зборів;  принцип збалансованості 

оподаткування. 

О. Башняк визначає принципи оподаткування як підсистему принципів 

податкових правовідносин сукупність базових ідей, концептуальних 

положень, нормативно-правових засад, що відображають зміст податкового 

права як галузі права, визначаються імперативністю застосування та 

закріплюють функціональне спрямованість правового регулювання 

відповідних суспільних відносин [13, с. 8–9]. 

Отже, принципами податкових правовідносин є встановлені відповідно 

до положень чинного законодавства України основоположні засади, керівні 

ідеї, що відображають основні напрями реалізації фінансової політики 

держави на загальнонаціональному та регіональному рівнях у сфері 

регулювання встановлення, справляння податків та зборів, застосування 

заходів відповідальності за вчинення податкових правопорушень [115, с. 

176].  

Принципи податкових правовідносин умовно можуть бути поділені на: 

основоположні (конституційні), що визначають концептуальні засади 

розвитку податкової системи; спеціальні (галузеві), що встановлюються 

положеннями податкового законодавства та регулюють процедури 

справляння податків та зборів. 

До основоположних (конституційних) принципів податкових 

правовідносин, визначених у статті 8 Конституції України необхідно 

віднести дію принципу верховенства права [85]. С. Погребняк виділяє два 

структурних рівні реалізації принципу верховенства права: формальний і 

матеріальний. Формальний рівень реалізації принципу верховенства права 

безпосередньо пов’язується із здійсненням принципу законності [138, с. 29]. 

Похідним від принципу верховенства права, як зазначає О. Музика-

Стефанчук та А. Поляничко, є принцип недопустимості застосування 

примусу до справляння податків та зборів, що корелюється до із вимогами ст. 

19 Конституції України [115, с. 83].  
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Згідно з ст. 24 Конституції України зазначається як принцип 

податкових правовідносин принцип рівності платників податків перед 

законом. При цьому Н. Шаптала обґрунтовує, що рівність прав платників 

податків передбачає і рівність здійснення ними обов’язків. Такий висновок 

вченої ґрунтується на Рішенні Конституційного Суду України від 28 вересня 

2000 р. у справі № 10-рп/2000, де міститься положення, що «проголошуючи 

рівність усіх громадян перед законом, стаття 24 Конституції України 

встановлює і рівну підлеглість усіх громадян законам України». На підставі 

зазначеного Н. Шаптала розуміє принцип рівності як складову елементів: 1) 

принцип рівності платників податків, що передбачає сукупність прав та 

обов’язків платників податків, що забороняє будь-яку дискримінацію 

залежно від форми власності, організаційно-правової форми господарської 

діяльності, місця походження капіталу тощо; 2) принцип рівності 

податкового тягаря, що спричинює неформальну рівність, що має базуватися 

на встановленні фактичного майнового стану платника податків, і фактично є 

критерієм реальної платоспроможності [241, с. 10–11].  

Наступним конституційним принципом податкових правовідносин є 

принцип загальнообов’язковості всіма учасниками суспільних правовідносин 

справляння податків та зборів (ст. 67 Конституції України), що корелюється 

із галузевими принципами податкового законодавства – принципом 

загальності оподаткування та рівності всіх платників перед законом, 

недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації. З врахуванням 

необхідності реалізації принципів загальнообов’язковості справляння 

податків та зборів і принципом виключної регламентації таких суспільних 

правовідносин на законодавчому рівні (стаття 92 Конституції України) [87, c. 

24].  

Такі конституційні принципи податкових правовідносин закріплено у 

п. 4.1 ст. 4 ПК України [144], де відображено принципи податкового 

законодавства та тлумачено їх зміст: «1) загальність оподаткування - кожна 

особа зобов'язана сплачувати встановлені податковим та митним 
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законодавством податки та збори; 2) рівність усіх платників перед законом, 

недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації - забезпечення 

однакового підходу до всіх платників податків незалежно від соціальної, 

расової, національної, релігійної приналежності, форми власності юридичної 

особи, громадянства фізичної особи, місця походження капіталу; 3) 

невідворотність настання визначеної законом відповідальності у разі 

порушення податкового законодавства; 4) презумпція правомірності рішень 

платника податку в разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового 

акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних 

нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) 

трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих 

органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як 

платника податків, так і контролюючого органу; 5) фіскальна достатність - 

встановлення податків та зборів з урахуванням необхідності досягнення 

збалансованості витрат бюджету з його надходженнями; 6) соціальна 

справедливість - установлення податків та зборів відповідно до 

платоспроможності платників податків; 7) економічність оподаткування - 

установлення податків та зборів, обсяг надходжень від сплати яких до 

бюджету значно перевищує витрати на їх адміністрування; 8) нейтральність 

оподаткування - установлення податків та зборів у спосіб, який не впливає на 

збільшення або зменшення конкурентоздатності платника податків; 9) 

стабільність - зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть 

вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, 

в якому будуть діяти нові правила та ставки; та неприпустимість зміни 

процедури справляння податків, ставок податків а також  запровадження 

податкових пільг впродовж бюджетного періоду; 10) співмірність та 

доступність оплати, що передбачає визначення строків справляння податків 

та зборів, що має спрямовуватися на оперативну акумуляцію коштів до 

бюджетів для реалізації бюджетних витрат; 11) єдиний підхід до 
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встановлення податків та зборів - визначення на законодавчому рівні усіх 

обов'язкових елементів податку». 

Однак визначення нормативних галузевих принципів податкових 

правовідносин не призвело до зниження рівня наявних наукових дискусій 

щодо структури її системи. В межах наукової дискусії спостерігається 

доцільність нормативного відображення у Податковому кодексі України 

таких принципів, як: неприпустимість справляння загальнодержавних та 

місцевих податків та зборів без їх закріплення не лише законодавчими 

актами податкового законодавства, а безпосередньо положеннями 

Податкового кодексу України; принцип забезпечення оперативності 

надходжень від справляння податків та зборів, що має бути здійснено у 

відповідні податкові періоди та строки сплати податків та зборів 

установлюють; принцип стратегічного планування формування дохідної 

частини державного та місцевих бюджетів [87, c. 23–24; 36, с. 349–350].  

До системи принципів податкових правовідносин ряд вчених відносять 

принцип транспарентності оподаткування, розуміючи його як закріплення 

процедури сплати загальнообов’язкових податків та зборів на засадах 

забезпечення прозорості фінансового адміністрування [36, с. 351].  

Л. Вдовічена обґрунтовує доцільність доповнення положень ст. 4 ПК 

України принципом одноразовості оподаткування у розумінні 

неприпустимості здійснення оподаткування одного об’єкт або суб’єкту 

податком одного виду більше ніж один впродовж визначеного податкового 

періоду [23, с. 45].  

До системи принципів галузевих податкових правовідносин включають 

ряд дослідників у якості окремої підсистеми принципи оподаткування: 

фіскально-бюджетні (достатність, еластичність, здатність до збільшення, 

рухомість, вичерпний перелік загальнодержавних та місцевих податків); 

політико-економічні (спрямованість на економічне зростання, економічна 

нейтральність, економічна ефективність, стабільність, гнучкість, 

системність); соціально-етичні (загальний характер, соціальна 
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справедливість, відносна рівність зобов’язань, платоспроможність, 

рівномірність); організаційні (наочність, визначеність, адміністративна 

зручність, зручність для платника, практичність, організаційна доступність, 

звітність, мінімізація витрат стягнення) [128, с. 351; 213, с. 89–96].  

І. Бабін та О. Дьомін наголошують на необхідності дотримання 

принципу стабільності як принципу регулювання податкових правовідносин. 

Цікавою є позиція вчених у розрізі їх тлумачення пріоритетності реалізації 

принципів оподаткування у порівнянні із принципами податкового 

законодавства [9, с. 74–76]. Таким чином, фактично вченими закріплюється 

необхідність відмежування принципів оподаткування та принципів 

податкового законодавства. Вченими виділяються такі принципи 

оподаткування, як принцип обов’язковості оподаткування;  принцип 

справедливості оподаткування; принцип ефективності податкових систем; 

принцип простоти податкової системи, що знаходить відображення в 

доступності розуміння техніки розрахунку податків і ведення форм звітності 

[142, c. 21–22].  

Відповідно до ст. 4 ПК України (п. 4.2–4.5 ст. 4 ПК України) 

встановлюються вимоги, згідно з якими ґрунтується податкове 

законодавство. Відповідно до ст. 4 ПК України принципи, як зазначає 

О.О. Дмитрик у співавторстві з іншими вченими, окрім застосування 

принципів неухильності застосування негативних наслідків податкової 

відповідальності та припущення правомірності рішень платника податків, 

мають розумітися як сукупність вимог, що висуваються  до процесу 

нормотворчості, тобто певних засад, які мають бути впроваджені як 

процедурні правила оподаткування [47, с. 109].  

В основу досягнення реалізації принципу пропорційності як балансу 

приватного та публічного інтересів мають бути покладені принципи 

справедливості, невідворотності покарання та верховенства права. 

Успішність реалізації принципів податкових правовідносин залежить як від 
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діяльності суб’єктів – носіїв приватного інтересу, так і адміністративних 

органів, як осіб, уповноважених на забезпечення публічного інтересу.  

Принцип справедливості серед принципів податкових правовідносин 

визначено ще у дослідженнях А. Сміта, що розуміється як засади 

забезпечення балансу інтересів. Варто наголосити, що встановлення розміру 

оподаткування має залежати від економічних можливостей платників 

податків. Реалізація принципу пропорційності податкових правовідносин, 

має пов’язуватися із встановлення відповідності розміру податку вартості 

послуг, що надаються державою. В цьому контексті, як зазначає 

В. Андрущенко, Т. Тучак, принцип пропорційності податкових 

правовідносин реалізується як дотримання принципів вигоди, принципів 

платоспроможності та принципів витрат у системі оподаткування [8, с. 143–

149].  

Саме тому доцільно зробити проміжний висновок, що реалізація 

принципів пропорційності та справедливості податкових правовідносин 

залежить від співмірності отриманих від держави публічних послуг та 

розміру оподаткування, вимагає дотримання співвідношення обсягу 

податкового навантаження та  економічного становища платників податків. 

Крім того пропорційність як принцип податкових правовідносин – це 

здійснення розподілу публічних фінансів на задоволення потреб держави та 

суспільства, територіальної громади, та соціально незахищених верств 

населення. 

Отже, принцип пропорційності має тлумачитися як створення умов для 

рівної участі всіх суб’єктів у реалізації ними встановленого конституційного 

обов’язку сплати податків та інших загальнообов’язкових платежів. Отже, 

реалізація таких вимог дозволяє забезпечити баланс приватного та 

публічного інтересу  як принципу податкових правовідносин. 

До складових принципу верховенства права відноситься принцип 

правової визначеності, реалізація якого вимагає створення умов щодо 
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дотримання вимог чіткості, зрозумілості, однозначності правових норм, їх 

планомірного прогнозування [36, с. 198-200].  

Дотримання принципу правової визначеності в аспекті реалізації 

принципу верховенства права також закріплюється відповідно результатів 

практики Європейського суду із прав людини [146, с. 21].  

Досягнення реалізації принципу верховенства права є неможливим без 

звернення до необхідності реалізації принцип законності як вихідного 

постулату функціонування органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, та  інших адміністративних органів. Як зазначає О. Музика-

Стефанчук та А. Поляничко принцип законності для органів державної влади 

прирівнюється до принципів верховенства права, є гарантією встановлення в 

Україні правового порядку [117, с. 83].  

Побудова адміністративно-правового механізму органів публічного 

управління має бути здійснено на засадах допустимості використання 

суб’єктом владних повноважень наданої йому компетенції згідно із 

встановленою функціональною метою та у межах, визначених положеннями 

чинного законодавства України, тобто у такий спосіб пріоритетним є 

принцип співвідношення пропорційності та верховенства права як постулату 

про те, що «дозволено те, що прямо передбачено». Функціонування органів 

державної влади та місцевого самоврядування за таким принципом має 

відноситися до системи гарантій ефективності виконання покладених на них  

повноважень та задач діяльності. 

Для податкових правовідносин характерним є встановлення обовязку 

для їх учасників щодо участі у фінансовій діяльності держави лише в межах 

прямо встановлених для обов’язків, при цьому недопустимим є застосування 

державного примусу до приватних суб’єктів податкових правовідношень, 

крім випадків вчинення ними податкових (фінансових) деліктів. 

До системи принципів податкових правовідносин також за необхідне є 

віднесення принципу неупередженості як гарантії подолання корупційних 

ризиків у процесів прийняття управлінських рішень, нівелювання проявів  
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суб’єктивізму як негативної складової публічного адміністрування 

податками та формування публічних фінансових ресурсів. 

До системи принципів добросовісності та розсудливості як складових 

реалізації принципу пропорційності відноситься розуміння як необхідності 

уникнення проявів зловживання  матеріальними та процесуальними правами 

як з боку платників податку, так і з боку контролюючих органів, так 

необхідність учасників податкових правовідносин дотримуватися принципів 

логічного структурного мислення, належного усвідомлення змісту їх 

діяльності, в тому числі і негативної ретроспективної поведінки, що 

безумовно, корелюється із вимогами панування соціальної відповідальності. 

Отже, система принципів податкових правовідносин має визначатися 

як їх концептуальний базис до їх виникнення, реалізації, зміни та 

припинення. Зміст системи принципів податкових правовідносин 

визначається положеннями Конституції України та деталізується у нормах 

спеціального законодавства. При цьому принципи податкових правовідносин 

є їх динамікою, є тим постулатом, що постійно перебуває у стані 

трансформаційних змін, що в цілому переслідує мету забезпечення сталості 

фінансової, податкової та бюджетної системи країни. Нормативне 

закріплення в якості принципу податкових правовідносин принципом 

пропорційності є ознакою відповідності здійснюваної державної та 

регіональної фінансової політики на засадах дотримання балансу приватних 

та публічних інтересів.  

Встановлення системи принципів податкових правовідносин має 

базуватися на врахуванні особливості соціально-економічного розвитку 

держави та суспільства, рівня розвитку системи господарювання, напрямів її 

функціонування. В цьому розрізі принципи податкового законодавства не є 

тотожними принципам податкових правовідносин. Метою принципів 

податкових правовідносин є забезпечення функціонування певної 

структурованої моделі регулювання діяльності суб’єктів господарювання та 

інших платників податків. Зокрема, необхідність забезпечення сталості 



52 

фінансової системи держави корелюється із принципом неприпустимості 

встановлення податків положеннями підзаконних нормативно-правових 

актів. Так, відповідно до положень ст. 92 Конституції України безпосередньо 

закріплюється необхідність встановлення податку виключно згідно із 

нормами законодавчого акту [85]. Так само імператив сплати податків та 

зборів платниками закріплюється у статті 67 Конституції України [5].  

Таким чином, одним із пріоритетних принципів податкових 

правовідносин є дотримання принципу законності, що має розумітися як 

неухильне дотримання вимог законів та положень нормативно-правових 

актів органів державної влади й публічного адміністрування, органів 

місцевого самоврядування, посадовими особами, громадянами та їхніми 

об’єднаннями. 

Також до системи принципів податкових правовідносин, на думку 

Н. Шаптала, має бути віднесено та нормативно закріплено  принцип 

конфіденційності податкової інформації, що переслідує мету збереження в 

таємниці відомостей, що стали відомими певному суб’єкту через виконання 

ними повноважень, що відповідають функціонального змісту його 

компетенції. Принцип конфіденційності гарантує встановлення заборони для 

податкових органів щодо неправомірності вимоги щодо доступу лише до 

відомостей, безпосередньо визначених чинних законодавством України. 

Але у розрізі застосування податково-правового регулювання варто 

наголосити не лише на  рівності прав, але і нагальності забезпечення 

механізму рівності обов’язків платників податків. В цьому сенсі вартим уваги 

є підхід Н. Шаптали, яка виокремлює у структурі принципу рівності такі 

складові елементи, як: рівність платників податків, що розуміється не лише 

як недопустимість проявів дискримінації за будь-якими якісними чи 

кількісними критеріями, але і як співмірність податкового тягаря, що хоча і 

пов’язується із встановленням неформальної рівноваги між врахуванням 

фактичного майнового становища платника податків як його реальної 

платоздатності [241, с. 10–11].  
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Нормативне закріплення принципів податкової солідарної 

відповідальності держави та платників податків встановлюються 

положеннями Податкового кодексу України, що полягає у закріпленні 

переліку підстав для притягнення до фінансової відповідальності, 

нарахування пені та штрафних санкцій за прострочення виконання 

податкових зобов’язань тощо. Однак наразі чіткого механізму 

відповідальності держави перед платниками податків не закріплюється. 

Окремі положення про встановлення принципу відповідальності держави за 

шкоду, завдану неправомірними діями посадових осіб контролюючих органів 

закріплюється, зокрема, п. 21.3 ст. 21 Податкового кодексу України, однак 

механізму її запровадження фактично не існує [144], що вимагає активізації 

здійснення правоутворюючої та систематизуючої діяльності. 

Актуальності набуває також спеціальний принцип свободи відкритої 

інформації, що є певним станом природного права людини. До принципів 

природного права відноситься надання доступу до інформаційного обміну, в 

тому обміну відомостями між суб’єктами владних повноважень та 

суб’єктами господарювання [58, с. 15]. Сучасне суспільство розуміється як 

інформаційне суспільство. Запровадження принципів нормативно-правового 

регулювання податкових відносин має відображати критерії функціонування 

інформаційного суспільства.  

Інформаційний обмін у сфері податкових правовідносин має 

здійснюватися у формі відкритої інформації; службової податкової 

інформації; податкової таємниці. Службова податкова інформація та 

податкова таємниця відносяться до інформації з обмеженим доступом. Обіг 

податкової інформації, в тому числі інформації про діяльність Державної 

фіскальної служби України. Оприлюднення податкової інформації має 

відповідати вимогам реалізації та захисту публічного інтересу. 

Оприлюднення податкової інформації, особливо інформації про діяльність 

Державної фіскальної служби України, забезпечує зменшує корупційні 

ризики, гарантує реалізації принципів інформаційної свободи.  
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Необхідність забезпечення гласності та прозорості функціонування 

суб’єктів владних повноважень закріплюється положеннями Указу 

Президента України від 1 серпня 2002 року № 683/2002 [170].  

Для забезпечення інформаційного обміну у сфері податкових 

правовідносин створюються офіційні веб-сайти, змістовне наповнення якого 

відбувається суб’єктами владних повноважень, зокрема, центральним 

виконавчим апаратом Державної фіскальної служби України, її 

територіальними управліннями. Для зручності доступу до податкової 

інформації створюються електронні сервіси у вигляді «особистих кабінетів» 

платників податків, що дозволяють оперативно вирішувати питання доступу 

до податкової інформації. Зручність та інформаційна прозорість діяльності 

Державної фіскальної служби та її територіальних управлінь пов’язується із 

доступом до керівних роз’яснень суб’єкта владних повноважень до положень 

чинного податкового законодавства України, що систематизовані в Єдиній 

базі податкових знань тощо.  

Отже, до пріоритетних принципів податкових правовідносин віднесено 

принципи інформаційної відкритості та доступності суб’єктів владних 

повноважень. Необхідно підкреслити, що реалізація принципу 

інформаційного обігу забезпечується не лише встановлення для Державної 

фіскальної служби України права вимагати подання інформації, але 

необхідністю виконання обов’язку із об’єктивного та неупередженого 

прийняття адміністративних актів у сфері податкових правовідносин.  

Наприклад, відповідно до положень постанови Кабінету Міністрів 

України від 25 травня 2016 року № 364  «Деякі питання реалізації принципу 

“єдиного вікна” під час здійснення митного, санітарно-епідеміологічного, 

ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного та 

інших видів державного контролю» має бути організований інформаційний 

обмін між митними органами Державної фіскальної служби України, та 

іншими суб’єктами, що володіють та акумулюють податкову інформацію за 
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засадами функціонування «єдиного вікна» за допомогою засобів 

інформаційно-телекомунікаційного зв’язку [45].  

Створення електронного інформаційного документообігу дозволяє 

вирішувати стратегічну задачу із оперативного доступу до єдиної 

електронної бази даних як суб’єктів владних повноважень, так і суб’єктів 

господарювання на засадах оперативності та зручності функціонування. 

Реалізація принципу інформаційної взаємодії безпосередньо пов’язана 

із створення системи гарантій ефективності організації проведення 

документальних планових перевірок, що, зокрема, регламентується статтею 

77 глави 8 Податкового кодексу України. Саме розміщення на 

інформаційному сайті податкової звітності дозволяє на стадії 

доперевірочного аналізу діяльності платників податків сформувати план-

графік перевірок та визначити ступень наявних ризиків ухилення від 

оподаткування суб’єктів.  

Вирішення задачі інформаційного наповнення офіційних інтернет-

ресурсів суб’єктів владних повноважень здійснюється за рахунок відомостей, 

що містяться у  податковій звітності суб’єктів владних повноважень, що має 

відбуватися у законодавчо закріплені строки та оприлюднення показників 

фінансово-господарської діяльності у відповідний період декларування.  

Використання публічної інформації у сфері податкових правовідносин є 

нормативним базисом для прийняття адміністративних актів. В результаті 

здійснення документарної перевірки ухвалюється акт, де визначається розмір 

та строки сплати податків та інших обов’язкових платежів. Принцип 

інформаційної взаємодії на міжнародному рівні закріплюється положеннями  

Конвенції про взаємну адміністративну допомогу в податковій сфері 1988 

року (Страсбург) [83].  

Відповідно до положень Конвенції про взаємну адміністративну 

допомогу в податковій сфері 1988 року (Страсбург) передбачаються такі 

форми інформаційного обміну, як: обмін інформацією на прохання (стаття 5), 

автоматичний обмін інформацією (стаття 6), спонтанний обмін інформацією 
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(стаття 7) та можливість проведення одночасних податкових перевірок 

(стаття 8) [83]. 

Україна ратифікувала положення Конвенції про взаємну 

адміністративну допомогу в податковій сфері у  2008 року [172]. Ратифікація 

Конвенції про взаємну адміністративну допомогу в податковій сфері 1998 

року є дійсно надзвичайно важливим кроком на шляху до розбудови єдиного 

європейського простору, що дозволяє здійснювати ефективний автоматичний 

обмін податковою інформацією між країнами світу. 

Реалізація принципів податкових правовідносин дозволяє вирішити 

задачі забезпечення ефективності публічного адміністрування, що містить в 

собі забезпечення обліку платників, інформаційно-аналітичного забезпечення 

оподаткування, податкового консультування, прогнозування та планування, 

податкового контролю тощо [64, с. 186].  

Таким чином, до загальних основоположних (конституційних) 

принципів податкових правовідносин відносяться принципи законності, 

інформаційної прозорості, відкритості, пропорційності. До спеціальних 

(галузевих) принципів податкових правових відносин відносяться: принцип 

солідарної відповідальності держави та суб’єкта господарювання за 

забезпечення реалізації податкової політики на загальнонаціональному та 

регіональному рівнях; принцип застосування заходів відповідальності 

посадових осіб держави за неналежне виконання покладених на них 

обов’язків; принцип відкритого інформаційного обміну; доступу до публічної 

інформації у сфері оподаткування.  

Актуалізації потребує здійснення розробки наукової проблеми 

перегляду нормативних підходів до встановлення сутності системи 

принципів податкових правовідносин, та нормативного закріплення 

принципу пропорційності як їх керівної засади відтак, що набуває особливого 

значення в сучасних умовах, та буде розглянуто у подальших підрозділах цієї 

дисертації. 
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1.3 Принцип пропорційності та принцип верховенства права у 

регулюванні податкових правовідносин: співвідношення категорій 

 

Відповідно до статті 8 Конституції України встановлюється діє 

принципу верховенства права, який до 1996 року фактично не застосовувався 

і домінуючим був принцип законності. Отже, починаючи з 2000-х років 

постало питання застосування верховенства права як пріоритетного 

принципу правореалізації та правозастосування. 

Загальнотеоретичне обгрунтування встановлення сутності принципу 

верховенства права, проблематики його реалізації та застосування 

здійснювалось у дослідженнях таких вчених, як Д. Вовк, Ю. Євтошук, 

М. Козюбра, , О. Петришин, С. Погребняк, П. Рабінович, М. Цвік, Б. Тоцький 

та ін. [75; 76; 78; 133, с. 49-57; 134, с. 55-76; 174; 177, с. 11-22 та ін.]). 

Серед представників науки конституційного права, праці яких 

присвячені питанню реалізації та застосування верховенства права, 

виділяються публікації таких вчених, як М. Гультай, С. Головатий, 

М. Савчин, С. Шевчук, тощо [41; 42; 207; 243]). В межах науки 

адміністративного права виділяються праці таких вчених, як В. Авер’янов, 

С. Венгер, Ю. Волкова, Д. Лученко, В. Тимощук, Т. Коломоєць, В. Колпаков, 

Ю. Легеза, Д. Козачук та ін. [25, с. 77-80; 74, с. 27-30; 257, с. 14-20; 98, с. 195-

200; 164;218]). 

Категорія принцип верховенства права досліджувалась і в межах науки 

міжнародного права, зокрема, у дослідженнях таких вчених, як Г. Вайпан, 

К. Горобець, О. Мірошниченко та ін. [21; 40; 110, с. 644-647 та ін.]).  

Отже, конституційне закріплення принципу верховенства права, 

встановлення його місця в національній правовій системі має пріоритетне 

значення в цілому, і зокрема, як складова встановлення у системі принципів 

податкових правовідносин, що означило вектор розвитку юридичної науки 

України. 
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Відповідно до статті 4 Податкового кодексу України встановлюється 

принцип верховенства права як принцип податкових правовідносин.  

Запровадження принципу верховенства права як принципу податкових 

правовідносин має триваючу історію розвитку та становлення, що базується 

в тому числі на врахуванні матеріалів судової практики із забезпечення та 

захисту прав та інтересів осіб приватного та публічного права. Реалізація 

принципу верховенства права в Україні за результатами незалежної оцінки, 

проведеної Європейською комісією, свідчить про низький рівень 

ефективності вжитих заходів із запровадження вимог верховенства права.  

Зміст принципу верховенства права включає змістовий аспект 

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

та процедурний аспект (як реалізація принципу відповідності правотворення 

та правозастосування встановленим вимогам заборони зворотної дії закону, 

неприпустимості застосування відповідальності, яка погіршує майнове чи 

особисте становище особи, яка вже притягнута за вчинене правопорушення 

тощо. Отже, основним змістом принципу верховенства права є встановлення 

обмеження відносно діяльності держави, встановлення нею примусів, 

заборон та обмежень у діяльності приватних осіб. Тоді як реалізація 

принципу пропорційності у податкових правовідносинах перебуває у 

синергічному зв’язку з принципом верховенства права.  

Податкові спори та податкові правовідносини є спорами, що 

розглядаються у порядку адміністративного судочинства, що означає 

необхідність звернення до судової практики діяльності адміністративних 

судів. Таким чином, встановлення змісту принципу верховенства права та 

його співвідношення з принципом пропорційності як складових здійснення 

державної та регіональної податкової політики, формування дохідної частини 

бюджетів різних рівнів як складової адміністративно-правового механізму 

національної безпеки України. 

Забезпечення  реалізації балансу публічних та приватних інтересів, 

пов’язується із регулюванням та застосуванням комплексу інструментів та 
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інституцій, що мають регулювати відповідну сферу суспільних відносин. До 

основних засобів досягнення ефективності застосування принципу 

верховенству права відносяться норми права, зокрема, конституційні 

положення як об’єктивного відображення договору між суспільством та 

державою, що саме така пропорційність інтересів між публічним та 

приватним є прийнятним для цього історико-правового періоду в конкретних 

стратегічних умовах розвитку. Реалізація принципу верховенства права 

означає, що домінуючим принципом організації діяльності податкових 

органів має бути також пріоритет міжнародного права над національним, за 

умовах його імплементації, а також застосування відповідних норм чинного  

законодавства України, змістом положень яких має забезпечуватися 

пріоритет прав та свобод людини як найвищої соціальної цінності.  

Принцип верховенства права, як зазначається в Доповіді щодо  мірила 

правовладдя,  ухваленої  Венеційською комісією  у  березні  2016  року, є 

критерієм ефективності здійснення народовладдя в країні, основною із 

цінностей Європейського Союзу [49, с. 8].  

Розуміння принципу верховенства права в науковій літературі є 

неоднозначним та перебуває у стані науковій дискусії. Зокрема, у 

дослідження  С. Головатого принцип верховенства права визначається через 

поняття  правовладдя, що є критерієм ефективності здійснення функцій 

держави  [113]. Труднощі із адаптацією принципу верховенства права, 

розуміння його сутності пов’язуються із необхідністю застосування 

лексилогічного тлумачення англомовного терміну та його імплементаціє 

його до чинного законодавства України. Отже, зміст принципу верховенства 

права вимагає визначення розуміння двох категорій – «верховенство» та 

«право» [178, с. 3-16]. Західноєвропейська традиція керується необхідністю 

застосування принципу  Rule of law, який ретрансльовано в український 

правовий простір, до національної правової системи як принцип 

верховенства права. Розвиток Європейського права поступово зближує такі 

дві категорії, як правова держави та верховенство права [223, с. 24 - 28]. 
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Європейське право ставить в якості пріоритетів розвитку сучасної держави 

таких трьох складових елементів, як запровадження реалізації верховенства 

права, прав людини та ідей демократичних цінності [223, с. 24 - 28]. При 

цьому реалізація верховенства права, як зазначає М.Л. Лученко, не може 

суперечити реалізації принципу пропорційності, а навпаки доповнює одне 

одного [102, с. 11-15]. 

Реалізація принципу пропорційності як досягнення балансу інтересів 

приватних осіб та публічного інтересу є можливою за проголошення в якості 

домінанти ідеї розбудови правової соціальної демократичної держави, адже 

якщо така вимога не дотримується, то нормативний базис для обмеження 

свавілля державної влади фактично є відсутнім. Отже, фактично реалізація 

волі народу, тобто по суті встановлення принципу публічного інтересу, при 

цьому не порушуючи відокремлених інтересів приватної особи, є 

неможливим в межах авторитарної чи тоталітарної держави. 

Звичайно дотримання такого балансу між приватними та публічними 

інтересами є доволі динамічною категорією, не може бути нормативно 

описане певним переліком суспільно-історичних обставин розвитку окремої 

держави, а тому підлягає постійному перегляду як на рівні нормотворчої 

діяльності, так і на рівні правореалізації та правозастосування. Однак при 

цьому очевидно, що найважливішим пріоритетним публічним інтересом для 

сучасного цивілізованого суспільства власне і є розбудова соціальної 

правової держави, на засадах демократичності, визнання людини – найвищої 

цінністю [59, с. 70-77]. Отже, визнання доцільності дотримання публічних 

інтересів нормативно допустимим може бути лише в умовах розбудови 

правової держави. Так само переслідування задоволення приватних інтересів, 

їх пріоритетність для держави може проголошуватися як стратегія розвитку 

держави, коли закріплюється розуміння людини як найвищої соціальної 

цінності. Отже, реалізація принципу верховенства права перебуває у 

синергетичному зв’язку із реалізацією принципу пропорційності, що в 

цілому корелюється із необхідністю впровадження доктрини правової 
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держави та пріоритету прав та інтересів особи як найвищої соціальної 

цінності. В цьому аспекті доцільним є застосування підходу 

західноєвропейського вченого П. Гаудера, який зазначає, що верховенство 

права розуміється як здатність та можливість значних соціальних груп 

захищати та забезпечувати реалізації чинних в цій країні законодавчих актів 

[35].  

В межах податкових правовідносин реалізація принципу верховенства 

права пов’язується із визначенням меж дискреційних повноважень 

податкових органів та інших органів виконавчої влади. До сфери 

дискреційних повноважень податкових органів полягає у встановленні 

податкових пільг, проведення податкових перевірок та здійснення інших 

форм податкового контролю тощо). Реалізація дискреційних повноважень 

органами державної виконавчої влади не повинно створювати перешкод до 

забезпечення ефективного функціонування податкової системи України, 

розуміння сутності якої знову ж таки є дискусійним. Так, відповідно до 

законодавчого змісту під податковою системою України розуміється 

сукупність «загально державних  та  місцевих податків і зборів, що 

справляються в установленому статтями Податкового кодексу України 

порядку».  

О.О. Орлюк підкреслює, що визначальною характеристикою 

податковою системою є взаємозв’язок загальнодержавних  та  місцевих 

податків і зборів,  принципів,  форм і методи їх нормативного визначення, 

заходів, що функціонально здатні забезпечити їх справляння, створення 

механізму контролю, в тому числі за рахунок контрольно-наглядової 

діяльності податкових та фіскальних органів,  а  також відповідальність  за  

порушення  податкового законодавства [128, с. 241; 244, с. 235].  

Дійсно, розширене тлумачення податкової системи на кшталт її 

порівняння із правовою системою, то до її складу необхідно відносити не 

лише безпосередньо податки та збори, а і принципи оподаткування, механізм 

нарахування цих платежів, встановлення пільг при їх справлянні тощо. Лише 
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така складна сукупність взаємопов’язаних елементів здатна забезпечити 

ефективність системи формування дохідної частини державного та місцевих 

бюджетів, одним із джерел якої є власне загальнодержавні та місцеві податки 

та збори.  

Функціональне спрямування реалізації державної фіскальної політики 

України має відповідати вектору європейської інтеграції, встановленого 

відповідно до змісту Угоди про асоціацію між Україною та  Європейським  

Союзом, що заклало основи для реалізації принципу верховенства права та 

пропорційності балансу публічних та приватних інтересів [224].  

Енциклопедичний підхід до розуміння сутності принципу верховенства 

права, що базується на врахуванні результатів і судової практики зокрема, а 

також на узагальненні результатів здійснених наукових досліджень полягає у 

розумінні його: як певний спосіб організації життя суспільства на правових 

засадах; певна сукупність моральних цінностей права, що корелюється із 

категоріями справедливості, пропорційності, співмірності, рівності, 

добросовісності, цілеспрямованості, розумності тощо; є критеріїм побудови 

правової системи; є засобом обмеження держави [24, с. 28]. Тобто такий 

підхід до розуміння принципу верховенства права визначається вченими 

через принцип пропорційності.  

Відповідно до положень Доповіді Венеціанської комісії 2011 р. [48] 

визначаються такі елементи верховенства права, як: 1) законність у розумінні 

прозорості та обґрунтованості розробки та прийняття законодавчих актів;  

2) правова визначеність; 3) заборону свавілля; 4) доступ до правосуддя, тобто 

незалежність та неупередженість судів, в тому числі під час судового 

розгляду податкових спорів; 5) дотримання прав людини; 6) недопустимість 

проявів дискримінації та забезпечення рівності перед законом. 

На підставі аналізу Копенгангських критеріїв [225] допустимих є 

обґрунтування висновку, що реалізація принципу верховенства права у 

податкових правовідносинах має базуватися на дотриманні таких головних 

критеріїв, як: досягнення  стабільності  податкової системи інститутів; 
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створення рівних економічних можливостей як умова задля створення  

сприятливого інвестиційного середовища та сталого розвитку суспільства; 

впровадження дієвої  адміністративної реформи податкових органів, серед 

критеріїв ефективності якої є досягнення прозорості, відкритості, зручності, 

«корисності» оподаткування на засадах запобігання корупції. 

За результатами аналітичного опитування  «Бізнес-клімат  в  Україні:  

рік локдауну»,  здійсненого  Американською торговельною палатою в 

Україні, було встановлено неналежність реалізації принципу верховенства 

права  (66%) [27]. Низька ефективність дії податкової системи особливо 

гостро стала відчутною в умовах розпочатої зовнішньої військової агресії з 

боку Російської Федерації, коли однією із  нагальних проблем стало 

забезпечення фінансування потреб Збройних Сил України, які попри 

запровадження військового податку, запроваджено впродовж останніх років, 

не виконувались належним чином.  

Реалізація принципу верховенства права в Україні вимагає 

запровадження пріоритетів виконавчої політики уряду, що має 

спрямовуватись на створення та запровадження механізмів імперативної 

відповідальності за вчинення правопорушень, в цілому, і зокрема, у 

податковій сфері [28]. Досягнення реалізації принципу верховенства права в 

податкових відносин є створення умов для адаптації чинного національного 

законодавства України до адаптації  законодавства  ЄС в Україні [125], однак 

при цьому ефективність правотворення у цьому напряму є мінімальною 

[175]. 

До одним із найбільш дієвих напрямів забезпечення принципу 

верховенства права є створення умов доступу до правосуддя, в тому числі в 

умовах воєнного стану. «Доступність правосуддя є ключовою передумовою 

реальної дії верховенства права» [124]. При цьому доступність правосуддя – 

це не лише можливість подання заяви до суду. Це і створення системи 

гарантій захисту порушених прав неупередженим незалежним судом, в тому 

числі до факторів доступності суду є обґрунтованість застосування так 
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званих касаційних «фільтрів» [253]. При цьому доступність правосуддя має 

бути пропорційним навантаженню на судову систему, при створенні 

ефективних механізмів захисту майнових та особистих немайнових інтересів 

приватної особи – наприклад, в адміністративному порядку [124, с. 285-294]. 

Адміністративний порядок оскарження дій, рішень чи бездіяльності органів 

державної влади та місцевого самоврядування в Україні не є імперативною 

вимогою, що в тому числі базується на позиції позиції Конституційного Суду 

України, викладеній у Рішенні № 15-рп/2002 від 09.07.2002 р. про досудове 

врегулювання спорів [200].  

Необхідно погодитися із висновком Ю.О. Євтушка, що реалізація 

принципу пропорційності по суті є реалізацією певного юридичного 

інструментарію встановлення індикаторів дотримання принципу 

верховенства права не лише в публічній сфері, а і дотичних суспільних 

правовідносинах [50, с. 8]). Тобто досягнення висновку про пропорційність 

дій субєкта владних повноважень означає досягнення висновку до баланс 

приватних та публічних інтересів в конкретній адміністративній справі.  

Тест на пропорційність рішення, дій чи бездіяльності в податкових 

правовідносинах – це пошук відповідей на три питання (так званий 

«трьохскладовий тест»)[137, с. 194]): 1) чи наявна підстава для державного 

втручання податкового органу у діяльність приватної особи є належною 

(фактичний аспект); 2) чи легітимною є мета втручання податкового органу 

(змістовний аспект);  3) чи необхідним є втручання (процедурний аспект).  

Застосування тесту на пропорційність в межах судового захисту прав 

приватної особи у податковій сфері має при цьому розглядатися як елемент 

верховенства права.  

Проголошення воєнного стану аргументувало необхідність внесення 

змін до Податкового кодексу України, спрямованих на забезпечення 

адміністрування справляння загально обов’язкових платежів та зборів 

[169;232]. Адміністрування податків в умовах воєнного стану вимагає 

внесення змін до чинного законодавства, спрямоване на зупинення строків 
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виконання податкового  обов’язку, що обгрунтовується наявними форс-

мажорними обставинами. Таким чином, зазначені нормативні положення 

переслідують дотримання принципу пропорційності, що спрямований на 

забезпечення балансу інтересів суб’єктів господарювання, що в умовах 

воєнного стану (певних форс-мажорних обставин) держава визначає, що 

пріоритетним буде збереження їх функціонування, тобто вжиття заходів із 

підтримки підприємництва в умовах кризи виробництва, втрати ринків збуту, 

що створює перешкоди для створення економічних можливостей для 

сплравляння податків та зборів. Таким чином, принцип пропорційності має 

пріоритетне застосування при регулюванні податкових правовідносин в 

умовах воєнного часу.  

Однак при цьому застосування принципу пропорційності в умовах 

воєнного стану не означає відмову від пріоритетності досягнення реалізації 

верховенства  права у податкових правовідносин, адже останній має 

спрямовуватися на вжиття заходів із обмеження абсолютної влади держави 

задля забезпечення захисту як приватних, так і публічних інтересів. Отже, 

принцип пропорційності не заперечує застосування принципу верховенства 

права, як в звичайних умовах, так і в умовах воєнного стану. Реалізація 

верховенства права в податковій сфері означає створення умов до 

забезпечення правової визначеності механізму оподаткування, в тому числі в 

умовах воєнного стану, неприпустимості дискримінації за майновими та 

іншими ознаками, однак при цьому необхідним є застосування принципу 

рівності економічних можливостей як базису для визначення ставок податків, 

а це вже корелюється із необхідності законодавчого закріплення принципу 

пропорційності, тобто збалансованості інтересів приватних осіб та публічних 

інтересів.  
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1.4  Місце та значення принципу пропорційності в системі 

принципів податкових правовідносин  

 

Сутність принципу пропорційності визначалась як представниками 

вітчизняної юриспруденції [10; 50; 55; 57; 56; 129; 137; та ін.], так і 

зарубіжної правової науки [259]. Питання досягнення балансу приватного та 

публічного інтересів як реалізація принципу пропорційності постійно 

перебуває у колі проблем наукового пошуку вчених Німеччини. Юридичне 

поняття «interesse» використовувалося ще за часів давньоримського права 

для іменування відсотків, що справлялися за надання позики. У другій 

половині XIII ст. поняття interesse було запозичено до західноєвропейського 

канонічного права з метою використання розмежування законної плати за 

виділення позики та «гріха лихварства». Відповідно до положень 

канонічного права термін було запозичено до німецької юриспруденції – де 

воно вживалось у розумінні «користі», «вигоди». Дослідження історико-

правового становлення категорії «інтерес», здійснене І.В. Венедіктовою, 

дозволило їй сформулювати висновок про те, що в ХІХ столітті відбулося 

запровадження до західноєвропейської правової доктрини концептуально 

сталого поняття «інтерес» як юридичної категорії [26, с. 120]. 

Актуалізація дослідження категорії «інтерес», відмежування 

приватного інтересу та публічного пов’язується із прийняттям Концепції 

адміністративної реформи України 1998 року [171], де було означено рух 

держави до її розбудови у публічно-сервісній концептуальній моделі дії. 

Відповідно прийняття Концепції адміністративної реформи України 1998 

року обґрунтувало доцільність активізації досліджень із встановлення 

напрямів її запровадження, створення теоретико-правового базису для 

розробки та здійснення державної та регіональної політики, в тому числі з 

питань встановлення сутності та змісту системи принципів права, та пошуку 

її оптимальної структури. В цьому світлі вартою уваги є монографія С. 

Погребняка «Основоположні принципи права» (2008 р.), де вже 
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порушувалось питання визначення місця принципу пропорційності у системі 

принципів права України [137, с. 192-204].  

Активізація досліджень, присвячених встановленню сутності 

розуміння принципу пропорційності, визначення його місця в системі 

принципів права обумовлюється рядом причини нормативного, 

загальнотеоретичного та праксеологічного змісту. Аргументація з точки зору 

доцільності здійснення загальнотеоретичних досліджень обґрунтовуються 

необхідністю напрацювань запровадження у національний конституційний 

простір ідеї пропорційності як балансу приватних та публічних інтересів, що 

має розглядатися у якості орієнтиру для функціонування адміністративно-

правового механізму забезпечення прав та інтересів особи. Цитуючи 

Р. Мельника і В. Бевзенка, які зазначали, що «Україна, доволі активно 

розвиваючи законодавство про судову владу, разом із цим далеко не завжди 

дотримується у цій сфері відповідних світових та європейських стандартів, 

що підтверджується на рівні офіційних документів Ради Європи», таким 

підкреслюючи необхідність активізації правотворчої діяльності із перегляду 

підходів до розбудови національної правової системи та її принципів [106, c. 

25]. Нормативно-правовими причинами активізації досліджень встановлення 

сутності та змісту принципу пропорційності необхідно визначити 

необхідність адаптації національного законодавства України до 

загальноєвропейських правових стандартів як певного вектору розвитку, 

зокрема, мова йде про положення Договору про заснування ЄС (у редакції 

Лісабонського договору) [258] та Хартії ЄС з прав людини (ст.ст. 49, 52) 

[254], що в подальшому було деталізовано у ст. 4 Угоди про Асоціацію між 

Європейським Союзом і Україною [224]. Принцип пропорційності є 

безумовною характеристикою права Ради Європи [139] (зокрема, доцільність 

застосування тесту на пропорційність дій держави міститься у Рекомендації 

№ R (92) 16 Комітету міністрів державам членам про застосування 

громадських санкцій та заходів від 19.10.92 р. [180]). 
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Принцип пропорційності розглядається як одним із принципів 

практики  Європейського суду з прав людини [250, c. 191-204], що застосовує 

«трьохскладовий тест» як визначальну засаду із здійснення оцінки рішень, 

дій чи бездіяльності держави щодо її втручання у права людини, її «приватне 

життя». При цьому принцип пропорційності безпосереньо не закріплено 

нормами Конституції України [85], однак його доцільність реалізації 

походить з її положень. Принцип пропорційності запроваджено до 

національної судової практики, зокрема, відповідно до Рішення 

Конституційного Суду України від 11.10.2018 р. № 8-р/2018 у справі про 

звернення осіб, визнаних судом недієздатними було визначено, що 

«обмеження щодо реалізації конституційного права на звернення не можуть 

пов’язуватися лише із визнанням особи недієздатною. Такі обмеження мають 

встановлюватися виключно на підставі приписів Конституції України, 

переслідувати легітимну мету, бути обумовленими суспільною необхідністю 

досягнення цієї мети, пропорційними та обґрунтованими» [201].  

Принцип пропорційність закладено відповідно до положень ч. 2 ст. 2 

КАС України [73], де встановлено, що у справах щодо оскарження рішень, 

дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень адміністративні суди 

мають визначити: 1) підставу для реалізації компетенції у адміністративного 

органу; 2) мета рішення, дії чи бездіяльності органу; 3) обґрунтування 

рішення, дії чи бездіяльності органу; 4) безсторонність та неупередженість 

прийняття адміністративного акту; 5) добросовісність; 6) розсудливість; 7) 

дотримання принципу рівності перед законом; 8) пропорційність змісту 

адміністративного акту чи адміністративної дії (бездіяльності); 9) 

адміністративна компетенційна дієздатність адміністративного органу.  

Відповідно до чинного законодавства України відбувається 

розмежування принципів пропорційності та принцип верховенства права, що 

передбачається  ч. 2. ст. 2 та КАС України [100, с. 34], який є складовою 

останнього, в той же час залишаються поза увагою інші його складові.  
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З точки зору праксеологічного виміру реалізація принципу 

пропорційності як принципу податкових правовідносин відбувається 

недостатність визнання ціності його застосування, недостатність підтримки з 

боку наукової спільноти ідеї його запровадження. Ідея принципу 

пропорційності подекуди судами та податковими органами використовується 

всупереч його меті, задля ухвалення незаконних або сумнівних рішень [18, с. 

4-10]. Поширеною є практика застосування принципу пропорційності з 

метою приховування свавілля органів державної влади та встановлення 

авторитарності управлінських рішень (зокрема, таким є Рішення Верховного 

суду Російської Федерації, що було ухвалено за адміністративним позовом 

Міністерства юстиції РФ про ліквідацію релігійної організації 

«Управлінський центр Свідків Єгови в Росії» (справа № АКПИ17-238 від 20 

квітня 2017 року) [181].  

Ідею реалізацію принципу пропорційності повсякчасно 

запроваджується відповідно до класичної німецької теорії пропорційності, 

що використовується у діяльності Європейського суду справедливості як 

сукупності трьох елементів: а) відповідність заходів, що застосовуються 

адміністративним органом (наприклад, застосування санкції за податкове 

правопорушення має здійснюватися з дотриманням розумності, балансу 

інтересів приватного та публічного права; б) доцільність заходів втручання 

податкового органу чи адміністративного суду; в) належність заходів 

(«пропорційність у вузькому сенсі»).  

Належність як ознака пропорційності застосовується у разі створення 

державою електронних податкових реєстрів для верифікації платників 

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

вирішує виконання функцій держави із формування дохідної частини 

Державного та місцевих бюджетів України [, с. 6-20].  

Принцип пропорційності не є спеціальним принципом, що 

характеризує сферу виключно податкових правовідносин, він має 

визначатися як загальний принцип права [217]. Загальноправовий характер 
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принципу пропорційності визначається рядом факторів. Віднесення 

принципу пропорційності до загальноправових принципів обумовлюється 

його концептуальним, фундаментальним змістом, що означає його 

перебування в одному категоріальному ряду із такими принципами, як 

справедливість, добросовісність, гуманізм, розумність [137;103].  

Отже, вбачається, що принцип пропорційності як принцип 

правореалізації в податковій сфері може проявлятися в необґрунтованому 

обранні санкцій за вчинення правопорушення, де він межує із принципом 

справедливості; неправомірному обмеженні процедури здійснення прав та 

інтересів, де він межує із принципом рівності; невиправдане обмеження 

ініціативи реалізації суб’єктивних публічних прав, в чому простежується 

зв'язок із принципом диспозитивності адміністративно-правових відносин.  

Принцип пропорційності є принципом правоохорони, і має 

застосовуватися при розгляді та вирішенні податкових спорів, при вжитті 

заходів, спрямованих на відновлення порушеного суб’єктивного публічного 

права, що означає його універсальний загальноправовий характер.   

Принцип пропорційності певною мірою є водночас і принципом 

матеріального і принципом процесуального права [50, с. 17]. Дотримання 

принципу пропорційності вимагається як при розробці адміністративно-

правових актів чинного законодавства України, так і прийнятті 

процесуальних актів.  

У податкових правовідносинах застосування принципу пропорційності 

здебільшого стосується діяльності суб’єктів владних повноважень, ніж 

фізичних осіб  [69, с. 34]. 

Принцип пропорційності відповідно до положень Європейського права 

найчастіше застосовується, як зазначає Т. Фулей, при розгляді таких 

публічно-правових позовів, як: 1) позов, коли права особи порушені 

адміністративним актом; 2) позови щодо застосування адміністративних 

санкцій, яке особа оскаржує його розмір; 3) позов, де оскаржується 

невідповідність адміністративного акту меті його ухвалення [230, с. 179]. 
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Звичайно, такий підхід вченої до класифікації публічно-правових позовів не 

відповідає нормативно встановленому, а також відрізняється від поширених 

та вживаних у наукових публікаціях поглядів, однак заслуговує на увагу з 

точки зору його значення для даної дисертації [229, с. 145]. Необхідно 

підкреслити, що останній вид позову, що фактично подається з метою 

захисту публічного інтересу в Україні не застосовується, однак розробка та 

прийняття Закону України «Про адміністративну процедуру» від 17 лютого 

2022 року [] створює нормативний базис для перегляду змісту предметної 

юрисдикції адміністративних судів, у частині доцільності запровадження 

можливості подання позову проти адміністративного акту, в якому не 

дотримано принцип пропорційності [99].  

Зазначені міркування виявляється за доцільне втілити у внесенні змін 

до статті 19 КАС України шляхом її доповнення окремою нормою про 

встановлення можливості подання «позову проти  рішення, дії чи 

бездіяльності субєкта владних повноважень чи адміністративного органу, у 

разі якщо воно ухвалено із порушенням принципу балансу приватних та 

публічних інтересів (пропорційності) у сфері оподаткування» (курс. – авт.). 

Виходячи із практики Європейського Суду з прав людини, як зазначає 

Г. Юдківська, застосування принципу пропорційності є ефективним засобом  

вирішення конфлікту публічних та приватних інтересів у сфері управлінсько-

владних правовідносин, воно є результативним та дієвим [248, с. 236].  

Цілі адміністративного судочинства, визначені у статті 2 КАС України, 

безпосередньо не закріплюється забезпечення балансу приватного та 

публічного інтересів. Метою адміністративного судочинства є захист прав, 

свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб у відносинах із 

суб’єктами владних повноважень, однак при цьому це фактично визначає 

межі застосування принципу пропорційності [25, с. 84].  

Однак оцінка адміністративними судами дотримання принципу 

пропорційності у регулюванні публічно-правових спорів щодо оцінки дій, 

рішень чи бездіяльності щодо дотримання балансу публічних та приватних 
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інтересів не повинно здійснюватися виключно на підставі нормативного 

тлумачення актів законодавства та змісту управлінського акту. 

Адміністративні суди у встановленні дотримання принципу пропорційності в 

цілому, і зокрема у сфері податкових правовідносин, мають керуватися 

системним, телеологічним та праксеологічним тлумаченням. 

Сутність принципу пропорційності виходячи з його лексимологічного 

тлумачення полягає у його встановленні як «сумірність» [50, с. 15], 

«співрозмірність чи адекватність» [230, с. 178] тощо. Принцип 

пропорційності у податкових правовідносинах відтак має виступати як 

ступінь застосування обмежень відносно окремої особи, коли йдеться про 

застосування заходів відповідальності чи фінансового контролю. Так само, 

співмірність може бути оцінена у разі ухвалення управлінського акту 

стратегічної дії [17].  

Варто відзначити, що нормативне закріплення принципу 

пропорційності як перспектива розвитку національного законодавства 

України встановлює імператив здатності держави досягти балансу приватних 

та публічних інтересів в цілому, і зокрема, у податковій сфері.  

У системі правового регулювання податкових правовідносин принцип 

пропорційності виконує ряд функцій у сфері правотворчості, правореалізації 

та правозастосування [217, с. 12]. У сфері правотворчості принцип 

пропорційності дозволяє встановити орієнтир для дотримання не лише 

«букви закону», але і його «духу», таким чином виконуючи інформаційно-

орієнтаційну функцію права. Наприклад, Законом України від 15 червня 2021 

року № 1539-IX було запроваджено одноразову процедуру із добровільного 

декларування доходів  незалежно від їх походження. Таким чином, 

створюються умови для задоволення приватного інтересу, що полягає у 

легалізації коштів, що належать фізичній особі, але при цьому публічний 

інтерес, не зважаючи на те, що фактично можуть бути задекларовані і кошти, 

що мають сумнівне походження, однак при цьому в цілому буде досягнута 

мета прозорості використання коштів у довгостроковій перспективі, крім 
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того задовольняється публічний інтерес у формуванні дохідної частини 

Державного бюджету та місцевих бюджетів за рахунок сплати відсотків за 

«узаконення» такого майна [168]. 

Принцип пропорційності у податкових правовідносинах виконує 

функції із забезпечення тлумачення права як складова процесу його 

реалізації та застосування. Саме встановлення наявності балансу приватних 

та публічних інтересів є певним змістовним орієнтиром, здатним вирішити 

задачу із об’єктивного достовірного неупередженого застосування норм 

податкового законодавства. Так у постанові Касаційного адміністративного 

суду у складі Верховного Суду від 16 серпня 2022 року у справі № 

804/6853/16 було встановлено, що судом апеляційної інстанції було 

невраховано принцип пропорційності, що призвело до порушення норм 

процесуального права, та призвело до порушення права особи на оскарження 

у порядку адміністративного судочинства [158]. 

У правозастосування принципа права, в тому числі принцип 

пропорційності є засобом, що дозволяє реалізувати застосування аналогії 

права чи аналогії закону (ч. 6 ст. 7 КАС України). Відповідно до Постанови 

Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 10 березня 

2020 року у справі №160/1088/19. URL: 

https://reyestr.court.gov.ua/Review/88150172 було встановлено, що 

оскаржувані податкові повідомлення-рішення від 08 листопада 2018 року 

№0031101419 та №0031111419 є протиправними та підлягають скасуванню, 

оскільки позивач на виконання укладених договорів оренди земельних 

ділянок, сплачував орендну плату відповідно до положень рішення 

Криворізької міської ради від 12 липня 2017 року №1862, а після його 

скасування рішенням Дніпропетровського окружного адміністративного суду 

від 26 квітня 2018 року у справі 804/8091/17 позивач подав уточнюючі 

податкові декларації, визначивши в них суму орендної плати без врахування 

ставок, встановлених рішенням Криворізької міської ради від 12 липня 2017 

року № 1862, так як його застосування в частині ставок земельного податку 
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неможливе не лише після його скасування, а й виключає можливість 

покладення на платників обов`язку його виконувати, оскільки, як було 

встановлено судами, таке рішення ще у момент його прийняття було 

протиправним. Позиція Верховного Суду у зазначеній адміністративній 

справі полягає у такому. Згідно із положеннями статті 58 Конституції 

України норма права діє стосовно відносин, які виникли після набрання 

чинності цією нормою, тобто, до певних юридичних фактів застосовується 

той закон (інший нормативно-правовий акт), під час дії якого вони настали, 

що означає конституційний принцип незворотності дії закону у часі [188]. 

При цьому Верховний Суд наголошує, що податок  є інструментом владного 

впливу держави в суспільних інтересах, оскільки за своєю суттю є 

соціальним обов`язком, від виконання якого залежить суспільний розвиток 

(п. 74) [159], за умови забезпечення «забезпечення справедливого балансу 

інтересів держави та платника податків», по суті проголошуючи необхідність 

слідування принципу пропорційності (п. 75).  

У цій справі Верховний Суд постановив, що мало місце порушення 

статті 1 Першого протоколу до Конвенції, у тому числі через те, що органи 

державної влади віддали перевагу найменш сприятливому тлумаченню 

національного законодавства, що призвело до накладення на заявника 

додаткових зобов`язань зі сплати прибуткового податку, спираючись, в тому 

числі і на результати судової практики ЄСПЛ, зокрема, рішення «Суханов та 

Ільченко проти України», яке набуло статусу остаточного 26.09.2014 року, де 

зазначено: «Суд повторює, що першим і найголовнішим правилом статті 1 

Першого протоколу є те, що будь-яке втручання державних органів у право 

на мирне володіння майном має бути законним і повинно переслідувати 

легітимну мету «в інтересах суспільства» [187].  

Будь-яке втручання також повинно бути пропорційним по відношенню 

до переслідуваної мети. Іншими словами, має бути забезпечено 

«справедливий баланс» між загальними інтересами суспільства та обов`язком 

захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідного балансу у 
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зазначеній справі не буде досягнуто, якщо на відповідну особу або осіб буде 

покладено особистий та надмірний тягар. Верховний Суд наголосив на 

неможливості зобов`язати платника податків виконати положення 

нормативно-правового акта, визнаного судом протиправним та таким, що 

прийнятий поза межами повноважень, не в порядку та спосіб, передбачені 

законом (п. 85); та визнав протиправним і нечинним у судовому порядку 

рішення Криворізької міської ради від 12 липня 2017 року №1862 в 

оскаржуваній частині унеможливлює його застосування при обчисленні 

ставок податку з орендної плати саме з моменту його прийняття (п. 88) [159]. 

Принцип пропорційності є складовою принципу верховенства права, де 

останній виступає як його ціле. Принцип пропорційності у системі принципів 

податкових принципів відгірає роль та значення загальних засад регулювання 

відповідної групи суспільних правовідносин, є характерним як реалізації 

норм матеріального та процесуального законодавства, що визначають його як 

складну (комплексну) правову природу, що дозволяє забезпечити захист 

прав, свобод, інтересів приватних осіб від свавільного втручання з боку 

адміністративних органів, досягнення балансу приватних інтересів особи та 

публічних інтересів, в тому числі шляхом мінімізації втручання до сфери 

особистого життя особи.  

Застосування принципу пропорційності в податкових правовідносинах 

має реальний ресурс на забезпечення як ефективності функціонування 

органів державної влади у сфері акумуляції фінансів Державного бюджету та 

місцевих бюджетів, так і для досягнення «якості» чинного законодавства 

України задля забезпечення балансу приватних та публічних інтересів.  

Таким чином, функціональний зміст встановлення місця та значення 

принципу пропорційності у системі принципів податкових правовідносин 

визначається його загальнотеоретичним характером впливу, має розумітися 

як базис для галузевої нормотворчості, тлумачення та правозастосування, що 

обгрунтовує обсяг його ресурсу як задля захисту, прав, свобод, законних 
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інтересів приватних осіб, так і для гарантування верховенства права та 

демократії. 

Отже, реалізація принципу пропорційності як принципу податкових 

правовідносин означає дотримання вимог залежності від розміру 

економічних можливостей платників податків та ставки податку, і не може 

розумітися як застосування однакового розміру податкового зобов’язання. 

Однією із поширених підходів щодо реалізації принципу пропорційності є 

дотримання на законодавчому рівні «рівних умов оподаткування для рівних 

суб’єктів господарювання», що мають спільні характеристики результатів їх 

діяльності [240, с. 9].  

Таким чином, спостерігається тісний взаємозв’язок між реалізацією 

принципів справедливості та пропорційності як принципів податкових 

правовідносин, що своїм результатом за умови їх дотримання має 

встановлення панування принципу верховенства права та закону.  

Варто відзначити, що визначена положеннями податкового 

законодавства система принципів регулювання відносин із встановлення, 

справляння податків та зборів, не є вичерпною та статичною категорією. 

Принципи податкових правовідносин є динамічного категорією, що 

формується не лише в процесі правотворчості, але і процесі правореалізації 

та правозастосування.  

Кінцевою метою реалізації системи принципів податкових 

правовідносин є досягнення балансу приватного та пубілчного інтересів, що 

визначається як їх інтеграційний елемент. 

Однак при цьому як окремий принцип пропорційності (або 

співмірності публічного та приватного інтересів) відповідно до положень 

чинного податкового законодавства України не закріплюється, що дозволяє 

говорити про його інтеграційну роль як концептуальної засади регулювання 

відповідної сфери суспільних правовідносин. Реалізація принципу 

пропорційності має відповідати умові, що публічний інтересу не повинен 

перебувати у конфронтації із приватним інтересом, не повинен 
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перешкоджати реалізації останнього, однак при цьому і задоволення 

приватних інтересів не повинно створвати перешкоди до задоволення 

публічного інтересу.  

Нормативне закріплення принципу пропорційності у системі принципів 

податкових правовідносин забезпечить ефективність врегулювання спорів, 

що виникають у сфері справляння загальнодержавних та місцевих податків 

та зборів, що робить актуальним доповнення ст. 4.1 Податкового кодексу 

України пунктом 4.1.12 «пропорційність – досягнення балансу приватного та 

публічного інтересів».  

Отже, принцип верховенства права та принцип пропорційності 

перебувають у сингулярних взаємозв’язках, структурно-логічній єдності та 

взаємозалежності.  

Таким чином, підглядає деталізації та поглибленому вивченню 

реалізація принципу пропорційності в податкових правовідносинах та 

податкових спорах не лише на загальнотеоретичному рівні, але і на 

нормативному, праксеологічному та практичному рівнях. При цьому на 

нормативно-правового рівні принцип пропорційності відображується у 

чинному національному законодавстві України відображено фрагментарно; 

запровадження ідеї дотримання балансу публічних та приватних інтересів 

відбувається поступово на рівні судової практики, про що буде додатково 

висвітлено у наступному розділі цієї дисертації. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Здійснення дослідження принципу пропорційності у системі принципів 

податкових правовідносин, встановлення розуміння його  сутності, 

проведення характеристики системи принципів податкових правовідносин, 

окреслення його співвідношення із принципом верховенства права дозволяє 

зробити такі висновки.  
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1. Встановлено, що податкові правовідносини як структурно-

організаційний інститут адміністративного та фінансового права 

характеризується постійною динамікою розвитку, який визначається 

соціально-економічними потребами держави та суспільства в конкретних 

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

припинення податкових правових суспільних відносин вимагає формування 

концептуальних засад їх регулювання, що утворюють певну систему 

принципів та мають розглядатися як об’єктивні умови для забезпечення 

ефективності нормотворення, правореалізації та правозастосування у сфері 

справляння загальнообов’язкових та місцевих податків та зборів. 

Обґрунтовано доцільність відмежування категорії «принципи податкових 

правовідносин» від суміжних подекуди синонімічних понять, зокрема, таких, 

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

податкової системи», «принципи фінансової системи» тощо. 

Визначено, що правове регулювання податкових правовідносин, 

встановлення функціонального змісту їх структури та системи їх принципів 

має безпосередній вплив на встановлення рівня ефективності вирішення 

стратегічних задач соціально-економічного розвитку держави. До змісту 

податкової правосуб’єктності держави як учасника податкових 

правовідносин відносено 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 та 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 та 

держави у повоєнні часи, збереження, відновлення та створення нових 

робочих місць та реалізація інших стратегічно важливих задач 

функціонування України в сучасних умовах. 
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Визначено, що принципи податкових правовідносин мають особливе 

значення для забезпечення ефективності фінансової системи держави, та їх 

зміст полягає у нормативному закріпленні неприпустимості проявів та 

ризиків виникнення податкової дискримінації, встановленні механізму 

податкової відповідальності та створенні гарантій його ефективності, 

преюдиції правомірності дій та рішень платника податку, податкової 

(фіскальної) обґрунтованості, соціально-економічної справедливості, 

співмірності  оподаткування, стабільності податкової системи, оперативності 

та доступності податкової системи, уніфікації підходів до здійснення 

регламентації податків і зборів. 

Підкреслено, що функціональною метою застосування принципів 

податкового законодавства є створення ефективної системи публічних 

фінансових фондів (ресурсів), здатних вирішити задачі стратегічного 

розвитку України. 

2. Визначено, що функціональним призначенням принципів 

податкових правовідносин є встановлення орієнтирів становлення, розвитку 

та трансформації сфери справляння податків та зборів, тлумачення положень 

податкового законодавства, сприяння досягненню стабільності податкової 

системи держави, вирішуючи стратегічне завдання із забезпечення 

оперативності та доступності правозастосування  та правоохорони. На 

підставі аналізу наукових публікацій таких вчених, як М. П. Кучерявенко, 

О.О. Семчик, В.П. Нагребельний, Л. М. Касьяненко, А. В. Цимбалюк, Ю. І. 

Аністратенко, Н. І. Блащук та ін. 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, використовуваних податковим правом, що дозволяє 

встановити структурно-логічні зв’язки між інститутами та нормами права у 

відповідній сфері. До матеріальних принципів податкових правовідносин 
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віднесено: загальнообов’язковість справляння податків та 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 із реалізацією процедур установлення, змін, 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 та зборів;  принцип збалансованості оподаткування. Визначено, що 

принцип пропорційності відноситься як до матеріальних, так і до 

процесуальних податкових правовідносин. 

Визначено, що система принципів податкових правовідносин відіграє 

особливе значення для забезпечення ефективності фінансової системи 

держави, та їх зміст полягає у нормативному закріпленні неприпустимості 

проявів та ризиків виникнення податкової дискримінації, встановленні 

механізму податкової відповідальності та створенні гарантій його 

ефективності, преюдиції правомірності дій та рішень платника податку, 

податкової (фіскальної) обґрунтованості, соціально-економічної 

справедливості, співмірності  оподаткування, стабільності податкової 

системи, оперативності та доступності податкової системи, уніфікації 

підходів до здійснення регламентації податків і зборів. 

Обґрунтовано доцільність класифікації принципів податкових 

правовідносин за функціональним змістом поділяються: основоположні 

(конституційні), що визначають концептуальні засади розвитку податкової 

системи; спеціальні (галузеві), що встановлюються положеннями 

податкового законодавства та регулюють процедури справляння податків та 

зборів. До основоположних (конституційних) принципів податкових 

правовідносин віднесено принципи: верховенства права, законності, 
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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 у 

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 

та зборів. 

Підкреслено, що визначення галузевих принципів податкових 

правовідносин не призвело до зниження рівня наявних наукових дискусій 

щодо структури її системи, де встановлено доцільність нормативного 

відображення у Податковому кодексі України таких принципів, як: 

неприпустимість справляння загальнодержавних та місцевих податків та 

зборів без їх закріплення не лише законодавчими актами податкового 

законодавства, а безпосередньо положеннями Податкового кодексу України; 

принцип забезпечення оперативності надходжень від справляння податків та 

зборів, що має бути здійснено у відповідні податкові періоди та строки 

сплати податків та зборів установлюють; принцип стратегічного планування 

формування дохідної частини державного та місцевих бюджетів; 

конфіденційності податкової інформації. 

Зроблено висновок, що система принципів податкових правовідношень  

вимагає нормативного закріплення таких принципів, як принцип 

пропорційності та принцип податкової солідарної відповідальності держави 

та платників податків, що полягає у 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 
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посадових осіб контролюючих органів, що вимагає активізації здійснення 

правоутворюючої та систематизуючої діяльності. 

3. Визначено, що конституційне закріплення принципу верховенства 

права, встановлення його місця в національній правовій системі має 

пріоритетне значення в цілому, і зокрема, як складова встановлення у системі 

принципів податкових правовідносин, що означило вектор розвитку 

юридичної науки України. Визначено, що зміст принципу верховенства 

права включає змістовий аспект (встановлення людини, її життя та здоров’я 

як найвищої соціальної цінності) та процедурний аспект (як реалізація 

принципу відповідності правотворення та правозастосування встановленим 

вимогам заборони зворотної дії закону, неприпустимості застосування 

відповідальності, яка погіршує майнове чи особисте становище особи, яка 

вже притягнута за вчинене правопорушення тощо. Наголошено, що основним 

змістом принципу верховенства права є встановлення обмеження відносно 

діяльності держави, встановлення нею примусів, заборон та обмежень у 

діяльності приватних осіб, тоді як реалізація принципу пропорційності у 

податкових правовідносинах перебуває у синергічному зв’язку з принципом 

верховенства права.  

Підкреслено, що принцип пропорційності податкових правовідносин 

повинен відображати публічний інтерес як 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. 

Зроблено висновок, що реалізація принципу пропорційності як досягнення 

балансу інтересів приватних осіб та публічного інтересу є ефективною за 

проголошення в якості домінанти ідеї розбудови правової соціальної 

демократичної держави, адже якщо така вимога не дотримується, то 

нормативний базис для обмеження свавілля державної влади фактично є 

відсутнім. 
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Визначено, що в межах податкових правовідносин реалізація принципу 

верховенства права пов’язується із визначенням меж дискреційних 

повноважень податкових органів та інших органів виконавчої влади. До 

сфери дискреційних повноважень податкових органів віднесено: 

встановлення податкових пільг, проведення податкових перевірок та 

здійснення інших форм податкового контролю тощо. Підкреслено, що 

реалізація дискреційних повноважень органами державної виконавчої влади 

не повинно створювати перешкод до забезпечення ефективного 

функціонування податкової системи України. 

Визначено, що в податкових правовідносинах необхідно застосовувати 

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

питання: чи наявна підстава для державного втручання податкового органу у 

діяльність приватної особи є належною (фактичний аспект); чи легітимною є 

мета втручання податкового органу (змістовний аспект);  чи необхідним є 

втручання (процедурний аспект).  Підкреслено, що застосування тесту на 

пропорційність в межах судового захисту прав приватної особи у податковій 

сфері має при цьому розглядатися як елемент верховенства права.  

Встановлено, що проголошення воєнного стану аргументувало 

необхідність внесення змін до Податкового кодексу України, спрямованих на 

забезпечення адміністрування справляння загально обов’язкових платежів та 

зборів. Зроблено висновок, що адміністрування податків в умовах воєнного 

стану вимагає внесення змін до чинного законодавства України, спрямоване 

на зупинення строків виконання податкового обов’язку, що переслідує 

дотримання принципу пропорційності, 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, що створює перешкоди для створення економічних 

можливостей для справляння податків та зборів. Акцентовано, що принцип 
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пропорційності має пріоритетне застосування при регулюванні податкових 

правовідносин в умовах воєнного часу.  

Підкреслено, що принцип пропорційності не заперечує необхідність 

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

умовах воєнного стану. Встановлено, що реалізація верховенства права в 

податковій сфері означає створення умов до забезпечення правової 

визначеності механізму оподаткування, в тому числі в умовах воєнного 

стану, неприпустимості дискримінації за майновими та іншими ознаками, 

однак при цьому необхідним є застосування принципу рівності економічних 

можливостей як базису для визначення ставок податків, а це вже 

корелюється із необхідності законодавчого закріплення принципу 

пропорційності, тобто збалансованості інтересів приватних осіб та публічних 

інтересів.  

4. Визначено, що реалізація принципу пропорційності як принципу 

податкових правовідносин означає дотримання вимог залежності від розміру 

економічних можливостей платників податків та ставки податку, і не може 

розумітися як застосування однакового розміру податкового зобов’язання. 

Визначено, що ідея реалізацію принципу пропорційності повсякчасно 

запроваджується відповідно до класичної німецької теорії пропорційності, 

що використовується у діяльності Європейського суду справедливості як 

сукупності трьох елементів: а) відповідність заходів, що застосовуються 

адміністративним органом (наприклад, застосування санкції за податкове 

правопорушення має здійснюються з дотриманням розумності, балансу 

інтересів приватного та публічного права; б) доцільність заходів втручання 

податкового органу чи адміністративного суду; в) належність заходів 

(«пропорційність у вузькому сенсі»).  

Встановлено, що належність як ознака пропорційності застосовується у 

разі створення державою електронних податкових реєстрів для верифікації 

платників податків, що обмежує певною мірою приватні інтереси, однак при 
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цьому вирішує виконання функцій держави із формування дохідної частини 

Державного та місцевих бюджетів України. 

Підкреслено, що нормативне закріплення принципу пропорційності як 

перспектива розвитку національного законодавства України встановлює 

імператив здатності держави досягти балансу приватних та публічних 

інтересів в цілому, і зокрема, у податковій сфері.  

Зроблено висновок, що у системі правового регулювання податкових 

правовідносин принцип пропорційності виконує ряд функцій у сфері 

правотворчості, правореалізації та правозастосування. Обґрунтовано, що 

принцип пропорційності у податкових правовідносинах виконує такі функції, 

як: інформаційно-орієнтаційна; роз’яснювальну; правоохоронну.  

Аргументовано, що застосування принципу пропорційності в 

податкових правовідносинах має реальний ресурс на забезпечення як 

ефективності функціонування органів державної влади у сфері акумуляції 

фінансів Державного бюджету та місцевих бюджетів, так і для досягнення 

«якості» чинного законодавства України задля забезпечення балансу 

приватних та публічних інтересів.  
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РОЗДІЛ 2 

 ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ ПРОПОРЦІЙНОСТІ В 

РЕГУЛЮВАННІ ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН : ПРАКТИЧНИЙ 

ТА ПРАКСЕОЛОГІЧНИЙ ВИМІРИ  

 

2.1 Процесуальний розсуд суду та принцип пропорційності 

 

Одним із ключових в науці адміністративного процесу є поняття 

«розсуду». Розсуд є важливим та вкрай необхідним елементом діяльності 

судів. Утім варто підкреслити, що важливим чинником цього елементу є те, 

щоб розсуд суду відповідав нормам закону і принципам права, оскільки будь-

який публічно-правовий спір згідно КАС України закінчується саме судовим 

рішенням. 

Легального поняття «розсуду» у вітчизняному законодавстві на 

сьогодні не існує. Проте розсуд розуміють, як невід’ємний інструмент для 

здійснення ефективної адміністративної діяльності, без якого жоден 

державний орган не здійснює свою діяльність, оскільки законодавець не 

може передбачити законодавчі врегулювання на всі випадки [176].  

Разом з тим варто вказати, що поняття «розсуд» активно застосовується 

в нормативно-правових актах України, зокрема у процесуальних кодексах, 

Законі України «Про адміністративну процедуру» тощо. 

Крім того з огляду на законодавче поле поняття розсуду 

адміністративного суду випливає із його повноважень, оскільки 

адміністративний суд під час відправлення правосуддя уповноважений 

здійснювати оцінювання рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних 

повноважень [237].  

Підстави і умови здійснення судового розсуду адміністративним судом, 

а також порядок реалізації та вимоги до такого розсуду закріплені в КАС 

України.  
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Проблеми процесуального розсуду характерні для всіх 

адміністративно-правових відносин, зокрема: адміністративних, земельних, 

адміністративно-господарських, адміністративно-деліктних, фінансових, 

екологічних, митних, [15], не є виключенням і податкові. 

Формування неоднакової судової практики в адміністративних справах, 

де застосовувався розсуд зумовлено відсутністю у сучасному національному 

адміністративному й адміністративному процесуальному праві досконалої 

теорії процесуального розсуду [15].  

Крім того особливо актуалізується тлумачення поняття розсуду та його 

теоретичного усвідомлення під час реформування органів державної влади, 

реформи судової системи та законодавства, яке регулює їх діяльність.  

Доцільно підкреслити, що дослідження засад процесуального розсуду, 

зокрема втручання суду в адміністративний розсуд суб’єктів владних 

повноважень, вивчення проблем, які виникають в процесі процесуальної 

оцінки судом їх управлінської діяльності, аналіз судової практики із цього 

питання, є необхідним для вдосконалення нормативної бази та впровадження 

сучасних та оптимальних підходів під час здійснення правосуддя.  

Для оптимального розуміння поняття «розсуду» у науці 

адміністративного процесу, на нашу думку, варто звернутися до етиміології 

цього поняття, так «розсуд» відповідає такому англійському поняттю, як 

«discretion» та у перекладі означає «свобода дії, обачність, розважливість»; 

«discretionary» – переданий на розсуд, дискреційний [118].  

Процесуальний розсуд адміністративних судів у справах 

адміністративної юрисдикції визначений у статті 245 КАС України. Зокрема, 

наведена стаття передбачає повноваження суду при вирішенні справи. Так, 

при вирішенні справи по суті суд може задовольнити позов повністю або 

частково чи відмовити в його задоволенні повністю або частково. У разі 

скасування нормативно-правового або індивідуального акта суд може 

зобов’язати суб’єкта владних повноважень вчинити необхідні дії з метою 
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відновлення прав, свобод чи інтересів позивача, за захистом яких він 

звернувся до суду. 

У випадку, визначеному пунктом 4 частини другої 245 КАС України, 

суд може зобов’язати відповідача – суб’єкта владних повноважень прийняти 

рішення на користь позивача, якщо для його прийняття виконано всі умови, 

визначені законом, і прийняття такого рішення не передбачає права суб’єкта 

владних повноважень діяти на власний розсуд. У випадку, якщо прийняття 

рішення на користь позивача передбачає право суб’єкта владних 

повноважень діяти на власний розсуд, суд зобов’язує суб’єкта владних 

повноважень вирішити питання, щодо якого звернувся позивач, з 

урахуванням його правової оцінки, наданої судом у рішенні. 

Якщо судом визнано нормативно-правовий акт протиправним і 

нечинним повністю або в окремій частині і при цьому виявлено недостатню 

правову врегульованість відповідних публічно-правових відносин, яка може 

потягнути за собою порушення прав, свобод та інтересів невизначеного кола 

осіб, суд має право зобов’язати суб’єкта владних повноважень прийняти 

новий нормативно-правовий акт на заміну нормативно-правового акта, 

визнаного незаконним повністю або у відповідній частині. У випадках, 

визначених у частинах третій – п’ятій 245 КАС України, суд може визначити 

відповідачу – суб’єкту владних повноважень розумний строк виконання 

рішення суду [73]. 

Окремі вчені зауважують, що під час судового розсуду мова йде не про 

адміністративний розсуд, а про повноваження судді керувати судовим 

процесом, а крім того питання, пов’язані з пошуком судового рішення. Всі 

наведені ситуації підпадають під принцип незалежності судді і не можуть 

ототожнюватися з адміністративним розсудом, застосування якого якраз 

підлягає аналізу, хоча для цього, виходячи з принципу поділу влади, існують 

певні межі [176].  

Варто підкреслити, що адміністративний суд не може перебирати 

функції суб’єкта владних повноважень, зобов’язуючи останього до вчинення 
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первих дій, а лише має право дати певну оцінку діям такого суб’єкта, дійти 

відповідних висновків про якість та відповідність приписам закону таких дій. 

У разі висновку щодо протиправності таких актів адміністративний суд має 

право лише зобов’язати суб’єкта владних повноважень повторно провести 

відповідну процедуру та у наслідок цього, за її результатами, ухвалити такий 

адміністративний акт, який відповідає приписам закону. 

Отже втручання адміністративного суду в дискреційні повноваження 

суб’єкта владних повноважень буде законним і виправданим виклчно у 

випадку, коли суб’єктом владних повноважень мало бути ухвалено єдине, 

безальтернативне рішення, утім такого не відбулося. Крім того у цьому 

випадку норма закону, яка зобов’язує суб’єкта владних повноважень 

прийняти конкретне рішення, має бути чіткою, зрозумілою та має розумітися 

і тлумачитися всіма суб’єктами владних повноважень, які її застосовують, 

однаково.  

Нажаль мають місце випадки, коли чинна норма або недостатньо чітка, 

або є складною для практичного застосування, що призводить до 

необхідності у правозастосовувача внести у свою діяльність елемент розсуду 

[216].  

Прикладом наведеного може бути постанова Верховного Суду від 23 

серп. 2018 року в адміністративній справі № 800/366/17, суть якої полягає в 

вирішенні справи щодо нечіткості і двоякого розуміння пункту 13 розділу ІІІ 

«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду 

правосуддя» від 21 грудня 2016 року № 1798-VІІІ. Зокрема, як показує судова 

практика, положення абзаців першого – четвертого вищевказаного пункту, 

можуть розумітися правниками навіть однієї установи неоднорідно. 

Так, позивач звернувся до Вищого адміністративного суду України з 

позовом до ВРП та ВККС, у якому просив: визнати недійсним рішення ВРП 

від 23 лютого 2017 року № 320/0/15-17 в частині направлення до ВККС 

матеріалів разом з поданням про призначення на посаду судді вперше 

кандидата на посаду судді позивача; зобов’язати Комісію повернути до ВРП 
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матеріали разом з поданням про призначення на посаду судді вперше 

кандидата на посаду судді позивача; зобов’язати ВРП вирішити питання про 

призначення кандидата на посаду судді позивача, а саме: вчинити дії щодо 

внесення відповідного подання згідно чинного законодавства. 

На обґрунтування позову позивач зазначив, що оскаржуваним 

рішенням ВРП вирішено передати Комісії нерозглянуті до дня набрання 

чинності Законом України від 02 червня 2016 року № 1401-VIII «Про 

внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» матеріали про 

призначення на посади суддів вперше, в тому числі матеріали щодо позивача 

як кандидата на посаду судді. На думку позивача, при розгляді матеріалів 

щодо нього ВРП залишено поза увагою те, що Вищою радою юстиції 

Президентові України внесене подання від 11 лютого 2014 року за № 70/0/15-

14 про призначення позивача на посаду судді.  

Приймаючи оскаржуване рішення, ВРП порушила права позивача як 

кандидата на посаду судді, оскільки чинним законодавством не передбачено 

вчинення повторних дій кандидатом, по якому вже внесено подання про 

призначення на посаду судді. 

Верховний Суд рішенням від 03 квітня 2018 року адміністративний 

позов позивача задовольнив частково, а саме: визнав протиправним та 

скасував рішення ВРП від 23 лютого 2017 року № 320/0/15-17 в частині 

направлення до Комісії матеріалів разом з поданням про призначення на 

посаду судді вперше кандидата на посаду судді позивача; зобов’язав ВРП 

повторно розглянути питання про призначення позивача на посаду судді з 

урахуванням правової оцінки, наданої судом у рішенні. В решті позову було 

відмовлено. 

Проте Велика Палата Верховного Суду в рішенні від 23 серпня 2018 

року в цій справі дійшла протилежного висновку. Так, аналізуючи чинне 

законодавство Велика Палата Верховного Суду вказала, що абзаци перший - 

четвертий пункту 13 розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 

№ 1798-VIII взаємопов’язані між собою та не підлягають окремому 
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застосуванню, оскільки в тексті абзаців другого та третього є пряме 

посилання на абзац перший. При цьому абзаци другий та третій вказаного 

пункту передбачають встановлення ВРП відповідності кандидатів на посаду 

судді вимогам Конституції України (в редакції Закону № 1401-VIII) та 

Закону № 1402-VIII, та подальші дії ВРП щодо них. Водночас передбачені 

абзацом четвертим цього пункту дії ВРП випливають з абзацу третього, 

оскільки у разі відповідності кандидата вимогам для призначення на посаду 

судді відповідно до Конституції України (у вказаній редакції) та Закону № 

1402-VIII кандидати повторно складають кваліфікаційний іспит, проходять 

спеціальну перевірку та беруть участь у конкурсі на зайняття посади судді, 

що здійснює та контролює Комісія. 

При цьому Велика Палата Верховного Суду зазначила, що суд першої 

інстанції установив, що 23 лютого 2017 року ВРП розглянула матеріали щодо 

кандидатів на посади суддів, які були не розглянуті до набрання чинності 

Законом № 1401-VIII, та ухвалила рішення передати їх ВККС для проведення 

спеціальної перевірки, кваліфікаційного іспиту та конкурсу на зайняття 

посади судді. 

Зважаючи на встановлені у справі обставини та наведені правові 

підстави, Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку про те, що ВРП в 

процесі прийняття оскаржуваного рішення діяла виключно на підставі, у 

межах повноважень і в спосіб, що передбачені чинним законодавством, тому 

правомірність дій відповідача у межах правовідносин, з приводу яких виник 

спір, вказує на відсутність підстав для задоволення позову, а тому висновки 

Верховного Суду про часткове задоволення позовних вимог позивача є 

помилковими. 

Як бачимо у наведеному прикладі, судді Верховного Суду неоднорідно 

підійшли до розуміння закону та його сутті. Варто зазначити, що аналогічний 

висновок щодо застосування норм матеріального права у подібних 

відносинах викладений у постановах Великої Палати Верховного Суду від 31 
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травня у справі № 11-235заі18 (№ 800/648/16) та 21 червня 2018 року у справі 

№ 11-338сап18 (№ 800/41/17). 

Крім того й Конституційний Суд України, й ЄСПЛ неодноразово 

підкреслювали на необхідності дотримання принципу правової визначеності 

задля однорідного розуміння та тлумачення норм закону. Так, у Рішенні 

Конституційного Суду України від 29 червня 2010 року № 17-рп/2010 

закріплено, що принцип правової визначеності таким є елементом 

верховенства права, відповідно до якого практичне обмеження основних прав 

особи можливе виключно за умови забезпечення передбачуваності 

застосування правових норм, що установлюються такими обмеженнями. Це 

означає, що обмеження будь-якого права може обумовлюватися критеріями, 

що обумовлюють підставу особі відмежовувати правомірну поведінку від 

неправомірної, у тому числі передбачати наслідки своєї поведінки. 

Відповідно до правової позиції ЄСПЛ вислів «згідно із законом» 

вимагає, щоб оскаржуваний захід мав певне підґрунтя в національному 

законодавстві; він також стосується якості закону, про який йдеться, 

вимагаючи, щоб він був доступний для зацікавленої особи, яка, окрім того, 

повинна мати можливість передбачити наслідки його дії щодо себе, та 

відповідав принципові верховенства права (пункт 84 рішення ЄСПЛ від 09 

січня 2013 року у справі «Олександр Волков проти України», заява № 

21722/11, пункт 155 рішення ЄСПЛ від 29 квітня 2003 року у справі 

«Полторацький проти України», заява № 38812/97). 

ЄСПЛ також зазначав, що верховенство права є одним з 

основоположних принципів ліберального суспільства, притаманне всім 

статтям Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, тому 

питання щодо дотримання справедливого балансу між публічними 

інтересами суспільства та вимогами захисту приватних інтересів особи, 

виникає лише у випадку, коли встановлено, що оскаржуване втручання не 

було свавільним та відповідало вимозі законності (пункт 50 рішення ЄСПЛ 
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від 14 жовтня 2010 року у справі «Щокін проти України», заяви № 23759/03 

та № 37943/06). 

Отже, на підставі наведеного можна дійти висновку, що 

адміністративним судом для виконання завдань адміністративного 

судочинства застосовується процесуальний розсуд, який впливає на 

адміністративний розсуд будь-яких суб’єктів владних повноважень. Способи 

впливу адміністративного суду на відповідних суб’єктів є багатогранними.  

Як слушно вказують окремі автори, розсуд – це передбачена нормами 

чинного законодавства можливість суб’єкта обирати один з дозволених 

варіантів рішення відносно застосування норми, тлумачення її змісту або 

визначення межі повноважень, які реалізуються у визначеній процесуальній 

формі з урахуванням змісту цієї норми, конкретних обставини справи та 

інших юридично значимих фактів з метою забезпечення законності, 

справедливості, доцільності та ефективності публічного адмініструванні 

[182, с. 8].  

Під процесуальним розсудом традиційно розуміють засадничий 

принцип здійснення правосуддя, який розкривається у гарантуванні 

суб’єктові правозастосування правомочностей у розрізі обрання 

оптимальнішого варіанта вирішення правового питання відповідно до 

нормативно обумовлених меж, вихідних засад і цілей права, конкретних 

обставин справи [208]. Процесуальний розсуд – це розсуд, який здійснюється 

у процесуальній, врегульованої законом, формі специфічним суб’єктом та є 

таким видом правозастосовної діяльності, мета якого полягає в наданні у 

певних випадках адміністративному суду можливостей щодо вирішення 

спірного питання, виходячи з цілей, які переслідувалися законодавцем, а 

також конкретних обставин справи та принципів розумності, сумлінності, 

справедливості й основ моралі [96].  

Процесуальний розсуд адміністративного суду – це можливість 

адміністративного суду, урегульована нормами матеріального та 
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процесуального адміністративного права та заснована на фактичних 

обставинах, обирати на власний розсуд процесуальне рішення [16, с. 71].  

Варто підкреслити, що процесуальний розсуд адміністративного суду 

суттєво відрізняється від адміністративного розсуду. Адміністративний 

розсуд здійснюється суб’єктом владних повноважень у зв’язку із виконанням 

ним владних управлінських функцій. Процесуальний розсуд проявляється 

саме у «розсуді» судом щодо його діяльності у процесі оскарження рішення, 

дії чи бездіяльності певного суб’єкта [238]. 

Свого часу Верховний Суд України у пункті 14 листа від 29.10.2008 № 

19-3767/0/8-08 роз’яснив, що в процесі розгляду адміністративних справ за 

позовами до суб’єктів владних повноважень про визнання неправомірною 

бездіяльності щодо не розгляду заяви про надання земельної ділянки в 

оренду, про передачу земельної ділянки у власність, суди вправі зобов’язати 

відповідний орган розглянути зазначене питання, а не приймати рішення про 

надання в оренду (передачу у власність), що не належить до компетенції суду 

[95]. 

Крім того у пункті 10.3 Постанови Пленуму Вищого адміністративного 

суду України «Про судове рішення в адміністративній справі» від 20.05.2013 

року № 7 було надано роз’яснення адміністративним судами, що у випадку 

визнання судом неправомірними дій чи бездіяльності відповідача суд має 

підстави зобов’язати його вчинити або утриматися від вчинення певних дій у 

спосіб, що визначено чинним законодавством, яким може бути 

захищено/відновлено порушене право. Резолютивна частина рішення суду не 

має містити приписів, які можуть прогнозувати можливі порушення з боку 

відповідача та зобов’язувати його до вчинення чи утримання від вчинення 

дій у майбутньому.  

Суд може ухвалити постанову про зобов’язання відповідача прийняти 

рішення визначеного змісту, окрім випадків, коли суб’єкт владних 

повноважень під час адміністративних процедур приймає рішення на підставі 

адміністративного розсуду [161].  
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Процесуальний розсуд забезпечує дієвість принципу верховенства 

права [105], складовою якого безумовно є принцип пропорційності. Варто 

вказати, що принцип пропорційності досить невиправдано доволі 

фрагментарно розглянутий в адміністративному праві, з огляду на те, що 

розуміння пропорційності рішень, дій або бездіяльності суб’єктів владних 

повноважень прямо передбачена як чинному процесуальним законодавством 

(ч. 2 ст. 2 КАС України), так і у практиці ЄСПЛ тест на пропорційність 

займає провідне місце.  

Саме тому вбачається за доцільне перейти до аналізу принципу 

пропорційності у розрізі принципів адміністративного судочинства задля 

того, щоб обґрунтувати роль принципу пропорційності в адміністративному 

судочинстві та його взаємозв’язок з процесуальним розсудом. 

Аналіз КАС України показує, що традиційно виокремлюють принципи 

верховенства права, законності, диспозитивності, рівності учасників процесу, 

незалежності суддів, гласності судового процесу, змагальності сторін, 

офіційності з’ясування обставин справи, забезпечення права на апеляційне і 

касаційне оскарження, обов’язковості судових рішень тощо.  

До переліку наведених принципів окремі дослідники додають й інші 

принципи, а саме: правова визначеність, передбачуваність застосування 

законодавства та недопущення надмірного формалізму, єдність судової 

практики, незалежність і неупередженість суддів, доступність правосуддя 

тощо [112, с. 51]. 

Деякі автори підкреслюють, що окремі з принципів, зокрема 

законність, правова визначеність, у тому числі сталість і передбачуваність 

судової практики, мають розглядатися як пов’язані між собою підпринципи 

та складники верховенства права, оскільки відносяться до вимог 

верховенства права [25, с. 83]. 

Традиційно принципи адміністративного судочинства поділяються на 

види груп на підставі певних класифікуючих ознак. Так, на підставі їх 

функціонального навантаження виділяють три групи принципів: 1) загальні, 
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які закріплюють загальні засади функціонування адміністративної юстиції; 2) 

організаційні, що відображають організації адміністративної юстиції та 

системи адміністративних судів; 3) процесуальні, що оптимізують засади 

процедури розгляду адміністративних справ в судах [72, с. 178]. 

Варто вказати, що наведена класифікація презентує наскільки, з точки 

зору їх ролі, принципи адміністративного судочинства докорінно, з одного 

боку, відрізняються та, поряд з цим, пов’язані між собою. Вони 

обумовлюють засади судового процесу, утім згідно зі ст. 2 КАС України 

засадничою метою адміністративного судочинства є захист прав, свобод і 

законних інтересів осіб у правовідносинах із публічною владою. Саме тому 

перелічені процесуальні принципи доцільно розглядати в аспекті досягнення 

мети, яка пронизує судовий розгляд справи. Не врахування цієї мети 

позбавляє судовий розгляд сенсу [25, с. 83]. 

Принцип пропорційності є певним юридичним тестом, тим 

інструментом, який застосовується адміністративними судами для розгляду 

справи. Утім метою його застосування є досягнення саме такого результату, 

який переслідує належне збалансування приватних і публічних інтересів у 

випадку, коли держава за рахунок втручання у приватні інтереси, переслідує 

певну мету.  

Варто підкреслити, що елементи тесту на пропорційність застосуються 

під час дослідження обставин справи і, як правило, вирішення спору по суті. 

Тому, коли розглядається принцип пропорційності в розрізі процесуальних 

принципів адміністративного судочинства, варто пам’ятати, що цей аналіз 

ніколи не фокусується виключно на процесуальній стороні справи, а 

обов’язково охоплює й її матеріальну складову. 

Крім того, принцип пропорційності може бути корисним для 

тлумачення самих принципів адміністративного судочинства в аспекті 

аналізу положень процесуального закону. Так, у тих європейських державах 

де система адміністративних судів може обмежуватися апеляційним 

оскарженням, а у подальшому допускати перегляд справ лише у визначених 
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законом випадках, у разі, коли законодавець обмежує оскарження у певних 

категоріях справ, чим втручається у право особи на справедливий суд, це 

рішення може аналізуватися виключно у розрізі пропорційності. 

Зокрема Конституційний Суд України у справі № 3-рп/2015 від 08 

квітня 2015 р. розглядав питання заборони оскарження рішень 

адміністративних судів у справах про перегляд постанов у справах про 

притягнення до адміністративної відповідальності, де зазначив, що Верховна 

Рада України, визначаючи законом судоустрій та судочинство, повинна 

встановлювати такий обсяг права учасників судового провадження на 

інстанційне оскарження рішення місцевого суду, який би забезпечував 

ефективний судовий захист. Обмеження доступу до апеляційної чи 

касаційної інстанцій можливе лише у виняткових випадках з обов'язковим 

дотриманням конституційних норм і принципів. Встановлюючи обмеження 

права на апеляційне та касаційне оскарження судових рішень, законодавець 

повинен керуватися такою складовою принципу верховенства права, як 

пропорційність. За правовою позицією Конституційного Суду України 

обмеження прав і свобод людини і громадянина є допустимим виключно за 

умови, що таке обмеження є домірним (пропорційним) та суспільно 

необхідним (абзац шостий підпункту 3.3 пункту 3 мотивувальної частини 

Рішення від 19 жовтня 2009 року № 26-рп/2009). 

ЄСПЛ у своїх рішеннях неодноразово наголошував, що держава має 

право встановлювати певні обмеження права осіб на доступ до суду; такі 

обмеження мають переслідувати легітимну мету, не порушувати саму 

сутність цього права, а між цією метою і запровадженими заходами має 

існувати пропорційне співвідношення (пункт 57 Рішення у справі 

«Ашингдейн проти Сполученого Королівства» від 28 травня 1985 року, пункт 

96 Рішення у справі «Кромбах проти Франції» від 13 лютого 2001 року). 

Таким чином, згідно з Конституцією України допускається можливість 

обмеження права на апеляційне та касаційне оскарження рішення суду 

(пункт 8 частини третьої статті 129), однак воно не може бути свавільним та 
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несправедливим. Таке обмеження має встановлюватися виключно 

законодавством; переслідувати легітимну мету; бути обумовленим 

суспільною необхідністю досягнення цієї мети, пропорційним та 

обґрунтованим. У разі обмеження права на оскарження судових рішень 

законодавець зобов’язаний забезпечити правове регулювання, яке дасть 

можливість оптимально досягти легітимної мети з мінімальним втручанням у 

реалізацію права на судовий захист, не порушуючи сутнісний зміст такого 

права. 

Далі Конституційний Суд акцентував увагу на тому, що заборона 

оскарження рішень судів першої інстанції поширювалася, зокрема, і на 

справи щодо постанов про накладення достатньо суттєвих адміністративних 

стягнень. Оскільки такі санкції можуть суттєво вплинути на майновий стан 

особи, притягнутої до адміністративної відповідальності, їй має бути 

гарантовано право на оскарження рішень адміністративних судів нижчої 

інстанції. 

Тож рішення законодавця про заборону оскарження постанов 

адміністративних судів, ухвалених у зв’язку зі справами про адміністративні 

правопорушення, є непропорційним, не зважаючи на те, що воно засновано 

на законі, переслідує легітимну мету, утім порушує одну із складових тесту 

на пропорційність, а саме необхідність. Оскільки зниження навантаження на 

суди не можна домагатися таким обтяжливим для осіб, притягнутих до 

адміністративної відповідальності, способом, тому фактичне скасування їх 

права на оскарження є протизаконним. Тому Конституційний Суд визнав ст. 

1712 КАС України такою, що не відповідає конституції в частині заборони 

оскаржувати рішення окружних судів.  

Власне цей підхід дає можливість розуміння пропорційності 

регулювання права на судовий захист, передбаченого КАС України. Варто 

нагадати, що згідно ст. 5 КАС України кожна особа має право в порядку, 

встановленому КАС України, звернутися до адміністративного суду за 
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захистом, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта 

владних повноважень порушені її права, свободи та законні інтереси. 

Разом з тим процесуальний закон закріплює, що захист порушених 

прав, свобод чи інтересів особи, яка звернулася до суду, може здійснюватися 

судом також в інший спосіб, який не суперечить закону і забезпечує 

ефективний захист прав, свобод, інтересів людини і громадянина, інших 

суб’єктів у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку суб’єктів 

владних повноважень (ч. 2 ст. 5). Крім того частина 3 ст. 5 КАС України 

закріплює, що до суду можуть звертатися в інтересах інших осіб органи та 

особи, яким законом надано таке право. 

Відповідно стаття 5 КАС України розкриває підхід до розуміння 

пропорційності втручання у право на судовий захист, а саме: таке втручання 

має бути передбачено законом, мати на меті певну легітимну мету і бути 

необхідним для досягнення цієї мети, тобто вказана мета не може бути 

досягнута менш обтяжливими засобами.  

У той же час варто вказати, що тест на пропорціин̆ість включає в себе 

три критеріі:̈ 1) доречність; 2) необхідність; 3) пропорційність у вузькому 

сенсі. Там де вводиться тест на пропорційність, він має одну і ту ж основну 

двоетапну структуру: 1) має бути встановлено, що владними діями виявилося 

обмежене певне право; 2) влада повинна показати, що вона переслідувала 

певну легітимну мету і що обмеження було пропорціин̆о цій меті [88, с. 62].  

Щодо першого критерію, а саме говорячи про доречність засобу, варто 

пам’ятати про факт існування заборонених засобів, які робить недоречним 

подальший аналіз тих чи інших обмежень на предмет іх̈ пропорційності. 

Крім того, оцінюванню підлягає легітимність мети, що переслідується 

відповідним заходом, а саме: легітимність має випливати з Конституції̈ та 

законів.  

У праві ЄС принцип пропорціин̆ості означає, що заходи Співтовариства 

не повинні виходити за межі того, що потрібно для досягнення цілеи ̆

договору про заснування Європейського Співтовариства. На відміну від 
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права ЄС, у Конвенціі ̈ про захист прав людини і основоположних свобод 

принцип пропорціин̆ості прямо не закріплений̆. Проте цей принцип є одним 

із найважливіших та тим, який часто застосовується в практиці ЄСПЛ. 

Зокрема аналіз практики Суду свідчить про те, що цей принцип пов’язаний, 

насамперед, із проблемою правомірності обмежень прав людини [179, с. 115–

119].  

Наприклад, у п. 50 рішення у справі «Жовнер проти Украін̈и» від 29 

червня 2004 р. Європейськии ̆суд з прав людини підкреслив, що при оцінці 

втручання державноі ̈ влади у використання права власності необхідно 

з’ясовувати, чи дотримується справедлива рівновага між вимогами 

загального інтересу і вимогами захисту основних прав громадян. У цьому 

Рішенні Суд нагадує, що стаття 1 Першого Протоколу вимагає, перш за все і 

особливо, щоб втручання державної влади у використання права на майно 

було законним. Суду також належить з’ясувати, чи дотримується 

справедлива рівновага між вимогами загального інтересу і вимогами захисту 

основних прав громадян («Спорронг і Льонрот проти Швеції» (Sporrong et 

Lonnroth c. Suede), рішення від 23 вересня 1982 року, серія A № 52, с. 26, 

параграф 69; «Іатрідіс проти Греції» (Iatridis c. Grece) [GC], № 31107/96,  

параграф 58, CEDH 1999-II).  

Пошук подібної рівноваги повністю віддзеркалюється в структурі 

статті 1, отже, і в другому абзаці: повинно існувати пропорційно 

обґрунтоване співвідношення між  зазначеною метою і засобами, що 

використовуються. Контролюючи виконання цієї вимоги, Суд визнає за 

державою певну свободу розсуду як для вибору способів впровадження, так і 

для вирішення, чи їх наслідки є виправданими та відповідають загальному 

інтересу у спробі досягти зазначеної мети закону («Іммобіліаре 

Саффі»(Immobiliare Saffi), параграф 49; «Меллахер та інші проти Австрії» 

(Mellacher et autres c. Autriche), рішення від 19 грудня 1989 року, серія A 

№169, С. 27, параграф 48, та «Шасанью та  інші проти Франції» (Chassagnou 
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et autres c. France) [GC], №№ 25088/94, 28331/95 та 28443/95, параграф 75, 

CEDH 1999-III) [185]. 

Утім варто вказати, що питання дотримання пропорціин̆ості 

досліджується Судом і при вирішенні інших категорій справ [179, с. 115–

118]. Так, завдяки діяльності Суду щодо кожного з прав людини склалися 

критеріі ̈ припустимого втручання держави, засновані на принципі 

пропорціин̆ості, унаслідок чого він здобуває універсального значення.  

Не зважаючи на те, що принцип пропорційності не закріплений у 

прямій формі в Конституції Украін̈и, можна стверджувати про сприин̆яття 

цього принципу правовою системою Украін̈и. Так, Конституційний Суд 

Украін̈и прямо згадує про принцип пропорційності в рішенні від 2 листопада 

2004 р. № 15рп/2004 [189]. у справі про призначення судом більш м’якого 

покарання. У рішеннях від 24 березня 2005 р. № 2рп/2005 у справі про 

податкову заставу [195] та від 12 червня 2007 р. № 2рп/2007 у справі про 

утворення політичних партій в Україні [191] він згадує про тісно пов’язану з 

пропорціин̆істю конституційну вимогу розмірності, рішення від 20 червня 

2007 р. № 5рп/2007 у справі щодо кредиторів підприємств комунальноі ̈

форми власності [193], в рішеннях від 7 липня 2004 р. № 14рп/2004 у справі 

про граничнии ̆ вік кандидата на посаду керівника вищого навчального 

закладу [199], від 19 квітня 2001 р. № 4рп/2001 у справі щодо завчасного 

сповіщення про мирні зібрання [192], від 30 січня 2002 р. № 2рп/2002 у 

справі про виборчу заставу [198], від 29 грудня 1999 р. № 11рп/99 у справі 

про смертну кару [197] та ін.  

У КАС України закріплено, що адміністративні суди у справах щодо 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень 

адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони пропорційно, 

зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими 

несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на 

досягнення яких спрямоване це рішення (дія) (п.8 ч.2. ст 2 КАС України). 
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Аналізуючи принцип пропорційності, варто вказати, що цей принцип, 

як і вся правова система, ґрунтується на ідеї справедливості та тісно 

пов’язаний зі змістовною справедливістю, яка вимагає, зокрема, 

пропорціин̆ості юридичноі ̈ відповідальності вчиненому правопорушенню, 

відповідності цілей законодавця і засобів, що обираються для їх досягнення, 

встановлення і диференціювання публічно-правового обмежень залежно від 

конкретних обставин, що обумовлюють іх̈ запровадження (Рішення 

Конституційного Суду Украін̈и у справах про призначення судом більш 

м’якого покарання та про податкову заставу [204]).  

Разом з тим принцип пропорційності має фундаментальне значення для 

визначення обсягу діі ̈ основних прав і свобод особи, оскільки цей принцип 

розглядається як засаднича правова гарантія забезпечення прав і свобод 

особи [242, с. 71].  

Варто вказати, що принцип пропорціин̆ості на сучасному етапі значно 

розширив діапазон своєі ̈діі ̈[77, с. 147]. Зокрема цей принцип застосовується 

не тільки для визначення меж можливих обмежень прав і свобод особи, а и ̆

для регламентаціі ̈ повноважень суб’єктів владних повноважень та іх̈ 

збалансування. Крім того цей принцип застосовується й для запобігання 

зловживанню дискреційними повноваженнями та встановлення меж свободи 

процесуального розсуду тощо.  

Розглянемо основні вимоги, що складають зміст принципу 

пропорціин̆ості та як цей принцип співвідноситься в процесуальним 

розсудом. Зокрема мета встановлення певних правових обмежень має бути 

легітимною та істотною. Саме це зазначив Конституційний Суд України в 

рішенні від 7 липня 2004 р. № 14рп/2004 [199]. В основі цієі ̈вимоги лежить 

теза, відповідно до якоі ̈ всі заходи (і процесуальний розсуд не є 

виключенням) не можуть здійснюватися без відповідної мети, яка вимагає 

об’єктивного виправдання, за відсутності якого особа легко може стати 

об’єктом безцільноі ̈політики [6, с. 68].  
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Чинне законодавство досить часто встановлює такі цілі, для досягнення 

яких можуть запроваджуватися певні обмеження, а саме: Конвенція визнає 

легітимними такі цілі, як захист інтересів національноі ̈(державноі)̈ безпеки, 

громадського порядку, територіальноі ̈ цілісності, громадського спокою, 

економічного добробуту країни; охорона здоров’я і моральності; дотримання 

інтересів дітеи ̆і неповнолітніх; запобігання безладдю і злочинам; захист прав 

і свобод інших осіб, приватного життя або репутації; забезпечення 

приватного та публічного інтересу, інтересів правосуддя, зокрема ио̆го 

авторитету і неупередженості, крім того сплати податків, інших зборів або 

обов’язкових платежів, штрафів тощо; запобігання розголошення 

конфідеційної інформаціі ̈ тощо. Подібний перелік цілей містить й 

Конституція Украін̈и. Цілі певних обмежень можуть конкретизуватися у 

чинному процесуальному законодавстві (наприклад у КАС України).  

У 1989 р. Європейський суд справедливості у справі Schräder v 

Hauptzollamt Gronau (C-265/87) вказав, що принцип пропорційності є одним 

із загальних принципів права європейського співтовариства, саме тому 

заходи, якими накладаються фінансові збори є законними за умови, що вони 

є відповідними та необхідними для досягнення цілей, законно 

переслідуваних відповідним законодавством. У випадку, коли є вибір між 

декількома співмірними заходами, доцільно застосовувати найменш 

обтяжливий, а накладені збори не мають бути непропорційними 

переслідуваним цілям. 

Зрозуміло, що закон, яким обумовлено певні обмеження, має давати 

підстави визначити мету іх̈ встановлення. Найчастіше мета запровадження 

певних обмежень виражена в наявній формі, утім вбачається, що вказаний 

підхід не є оптимальним в умовах верховенства права, оскільки відсутність 

вказівки на мету ускладнює оцінку його обґрунтованості акта та 

пропорціин̆ості. У цьому випадку правозастосовний орган вимушении ̆

встановлювати мету при тлумаченні закону.  



104 

Так, Конституціин̆ий Суд України, досліджуючи питання про 

конституційність інституту грошовоі ̈ (виборчоі)̈ застави, установив, що 

метою цієі ̈ застави є обмеження чи усунення зловживання громадянином 

виборчим правом (передусім за рахунок платників податків), і визнав таку 

мету істотною та правомірною (див. рішення від 30 січня 2002 р. № 2рп/2002 

у справі про виборчу заставу [198]). Судом була визнана істотною також мета 

встановлення інституту податкової застави. Суд зазначив, що цей спосіб 

забезпечення сплати податків спрямований на захист загальних інтересів і 

при ио̆го запровадженні законодавець діяв у межах Конституціі ̈ України 

(рішення від 24 березня 2005 р. № 2рп/2005 у справі про податкову заставу 

[195]).  

Разом з тим у цій справі Суд, не заперечуючи проти принципової 

можливості запровадження податковоі ̈ застави для захисту суспільних 

інтересів, визнав таким, що не відповідає Конституції Украін̈и, положення 

абзацу другого підпункту 8.2.1 Закону України від 21 грудня 2000 р. № 2181-

ІІІ «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед 

бюджетами та державними цільовими фондами», згідно з яким підставою ії ̈

виникнення є неподання або несвоєчасне подання платником податків 

податковоі ̈ деклараціі.̈ На думку Суду, податкова застава не може бути 

введена через неподання деклараціі,̈ оскільки подібне обмеження права 

власності не є адекватним допущеному порушенню.  

Суд також визнав неконституціин̆им правило підпункту 8.2.2 того ж 

закону, яке поширювало право податкової застави на будь-які види активів 

платника податків. це мотивоване тим, що закон не виключав ситуації, при 

якій вартість заставлених активів могла перевищувала суму податкового 

зобов’язання чи податкового боргу. Це у свою чергу могло призвести до 

невиправданих і необґрунтованих обмежень прав платника.  

Доцільно зазначити, що принцип пропорціин̆ості звісно містить 

вимоги, адресовані насамперед законодавцеві, утім варто вказати, що він 

також адресовании ̆ й суддям, які, застосовуючи закон, виступають у ролі 
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оцінювачів обмежувальних дій законодавця. Використовуючи цей принцип, 

судді практично розробляють систему критеріїв про межі правомірного 

втручання законодавця в право. Крім того, судді використовують як орієнтир 

відповідні правові позиціі ̈ ЄСПЛ, враховують практику зарубіжних колег 

[139]. 

Хоча принцип пропорційності залишає за судами досить широкии ̆

розсуд при вирішенні питань про адекватність законів, проте на практиці 

національні адміністративні суди досить рідко аналізують податкові спори на 

відповідність принципу пропорційності. У зв’язку з вказаним вбачається за 

доцільне розглянути приклади, в яких застосування принципу 

пропорційності позитивно вплинуло на якість судових рішень та забезпечило 

справедливе вирішення податкових спорів. 

Прикладом оптимального та слушного застосування принципу 

пропорційності є рішення у справі №817/1200/15, суть якого полягає у 

наступному. Позивач звернувся до суду з позовом до відповідача, в якому 

просив визнати протиправними та скасувати рішення ГУ ДФС про 

результати розгляду скарги та податкове повідомлення-рішення ДПІ про 

нарахування пені за порушення термінів розрахунків у сфері ЗЕД. 

Підставою для нарахування пені згідно з податковим повідомленням-

рішенням стали висновки контролюючого органу, зроблені в акті перевірки, 

про порушення позивачем вимог статті 1 Закону України «Про порядок 

здійснення розрахунків у іноземній валюті» (далі - Закон №185/94-ВР) через 

ненадходження валютної виручки за продукцію, експортовану за контрактом. 

Контролюючий орган, здійснюючи заходи валютного контролю щодо 

дотримання позивачем строків розрахунку в іноземній валюті, встановлених 

Законом №185/94-ВР, відхилив доводи позивача, що заборгованість фірми за 

поставлений товар погашена внаслідок заліку заборгованості позивача за 

імпортними контрактами про надання послуг, укладеними з фірмою, та за 

імпортними контрактами про поставку товарів, укладеними позивачем з 

іншими контрагентами-нерезидентами. 
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Контролюючий орган виходив з того, що для цілей валютного 

контролю виконання зобов’язань у сфері зовнішньоекономічних відносин 

шляхом заліку допустимо за умови однорідності вимог, що виникли зі 

взаємних зобов’язань між двома сторонами. Недопустимість проведення 

позивачем взаємозаліку заборгованостей за поставлену на експорт продукцію 

та отримані послуги і товари за імпортними контрактами обґрунтована 

контролюючим органом тим, що вимоги сторін за експортним контрактом та 

імпортними контрактами не однорідні (підставою для цього контролюючий 

орган вважав відмінність предмета постачання за експортними операціями 

(товари) та імпортними операціями (послуги)) і що до заліку була прийнята 

заборгованість позивача перед 25 контрагентами-нерезидентами, які не є 

стороною контракту. 

Суд першої інстанції своїм рішенням, залишеним без змін постановою 

судом апеляційної інстанції, позов задовольнив частково: визнав 

протиправним та скасував податкове повідомлення-рішення; в іншій частині 

позовних вимог відмовив. 

Задовольняючи позов частково, суд першої інстанції, з висновком 

якого погодився суд апеляційної інстанції, виходив з того, що вимоги 

позивача за експортним контрактом та за імпортними контрактами є 

однорідними за ознакою грошової вимоги, а доказами, які надав позивач, 

підтверджено, що до фірми перейшло право вимоги до позивача за 

імпортними контрактами з постачання товарів з іншими нерезидентами-

постачальниками, які також є однорідними з вимогами позивача до фірми за 

контрактом. Застосувавши, зокрема норми статей 1, 4 Закону №185/94-ВР, 

пунктів 1.10, 1.13 Інструкції про порядок здійснення контролю за 

експортними, імпортними операціями, затвердженої постановою Правління 

Національного банку України від 24.03.1999 №136 (далі - Інструкція №136), 

суди зробили висновок, що зарахування зустрічних однорідних вимог за 

зовнішньоекономічними договорами є законним способом припинення 

зобов`язань у сфері ЗЕД та підставою для зняття валютної операції з 



107 

валютного контролю, у зв’язку з чим пеня нарахована позивачу 

неправомірно. 

Верховний Суд перевірив наведені у касаційній скарзі доводи 

відповідача, заперечення проти касаційної скарги позивача, правильність 

застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та 

процесуального права і дійшов висновку, що касаційна скарга не підлягає 

задоволенню [153]. 

Ватро підкреслити, що у цій справі суд першої інстанції застосував 

нову для українського правозастосування практику ЄСПЛ, а саме рішення 

ЄСПЛ у справі «Мамідакіс проти Греції» щодо пропорційності та права на 

вільне володіння майном. У цій справі ЄСПЛ застосував принцип 

пропорційності до податкових штрафних санкцій, визнавши їх 

непропорційними меті їх застосування, внаслідок чого заявника було 

позбавлено права на мирне володіння майном. 

Ще одним прикладом вирішення спору з застосуванням принципу 

пропорційності є справа №160/1553/19. Зокрема у цій справі рішенням суду 

першої інстанції від 03 червня 2019 року адміністративний позов задоволено 

частково: визнано протиправними та скасовано податкові повідомлення-

рішення; у задоволенні іншої частини позовних вимог відмовлено. 

Приймаючи рішення про задоволення позовних вимог суд першої 

інстанції виходив із того, що оскаржувані позивачем податкові 

повідомлення-рішення є протиправними, оскільки штрафні санкції 

застосовані такими рішеннями в даному випадку мають суто технічний 

характер та не є пропорційними у порівнянні зі шкодою, завданою такими 

порушеннями. Стосовно висновку податкового органу про заниження 

позивачем орендної плати за землю суд першої інстанції дійшов висновку, 

що таке заниження було зумовлено припиненням у позивача права власності 

на об’єкт нерухомості, який розташований на такій земельній ділянці, а тому 

позивач не повинен сплачувати орендну плату за земельну ділянку, 

користувачем якої він не є.  
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Вказуючи на протиправність таких донарахувань суд першої інстанції 

виходив із того, що жоден із контрагентів позивача не зазнав і не міг зазнати 

шкоди через невключення сум ПДВ до податкового кредиту, отже, позивачем 

не завдано шкоди ані бюджету, ані контрагентам, а тому в розглядуваній 

ситуації накладення відповідачем штрафу не є пропорційним державним 

втручанням у право позивача на мирне володіння майном. Крім того, вказав 

на те, що винятки з переліку порушень, визначені пунктом 1201.1 статті 1201 

ПК України, викладені у такий спосіб, що дозволяє множинне їх 

трактування, що, з огляду на приписи п.п. 4.1.4 п.4.1 статті 4 ПК України дає 

суду підстави застосувати презумпцію правомірності дій платника податку. 

Суд апеляційної інстанції погодився із позицією суду першої інстанції 

щодо протиправності донарахування орендної плати за землю з підстав, 

наведених вище. Поряд із цим, при вирішенні питання правомірності 

застосування до позивача штрафних санкцій за порушення порядку та 

строків реєстрації податкових накладних суд апеляційної інстанції керувався 

позицією Верховного Суду від 04.09.2018 по справі №816/1488/17 та від 

26.06.2018 по справі №816/1990/17 та, як наслідок, дійшов висновку про 

правомірність застосування таких штрафних санкцій. Разом із тим судом 

апеляційної інстанції було враховано законодавчу зміну правового 

регулювання спірних правовідносин на підставі Закону України від 

16.01.2020 року №466-ІХ, з огляду на що скасовано податкове повідомлення 

в частині нарахування штрафу в розмірі, що перевищує встановлений 

Законом №466-ІХ максимум фінансової санкції за вказане порушення. 

Податкове повідомлення-рішення визнано судом правомірним з огляду на те, 

що сума штрафу, визначена таким рішенням, є меншою, ніж граничний 

розмір штрафу відповідно до вказаних змін. 

Розглядаючи справу у касаційному порядку, колегія суддів Верховного 

Суду погодилася з висновком судів попередніх інстанцій про протиправність 

податкового повідомлення-рішення та необхідність його скасування. Поряд 

із цим, аналізуючи правильність застосування судом апеляційної інстанції 



109 

наведеної у рішенні податкової новели, колегія суддів зауважила, що право 

на зменшення та перерахунок штрафних санкцій на підставі пункту 73 

підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» ПК України належить 

виключно податковому органу, на якого закон покладає обов`язок скласти та 

направити нове податкове повідомлення-рішення. Суд в межах своєї 

компетенції може лише встановити правомірність/неправомірність 

донарахування відповідних штрафних санкцій та наявність/відсутність 

підстав для поширення наведеної вище ретроспективної правої норми на 

спірні правовідносини, однак не може підміняти собою уповноважений орган 

та самостійно зменшувати суму донарахувань. 

Наступний приклад пов’язано з ситуацією, коли податкові органи 

накладають штрафні санкції за несплату податків, коли платник податок 

сплатив, проте помилково вказав невірний рахунок для сплати або 

помилково вказав призначення платежу. 

Частіш за все адміністративні суди, посилаючись на  положення ст. 57 

ПК України, скасовують подібні ППР та штрафи, оскільки така несплата є 

бездіяльністю, а платник податків здійснював дії, спрямовані на сплату 

податку, хоч і помилився рахунком чи призначенням платежу.  

Утім є й інший підхід та приклад застосування принципу 

пропорційності. У справі № 813/4374/16 [152] позивач звернувся до суду з 

адміністративним позовом до відповідача про скасування податкового 

повідомлення - рішення, яким застосуванні штрафні (фінансові) санкції за 

порушення граничного строку сплати грошового зобов’язання єдиного 

податку з фізичних осіб з мотивів протиправності їх застосування.  

Суд першої інстанції постановою від 22 грудня 2016 року, 

адміністративний позов задовольнив повністю, визнав протиправним та 

скасував податкове повідомлення-рішення з огляду на безпідставність 

застосування штрафних (фінансових) санкцій.  

Ухвалюючи постанову суд першої інстанції виходив з наявної 

квитанції у позивача, із зазначенням призначення платежу «податок на 
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доходи фізичних осіб», за якою кошти потрапили до місцевого бюджету з 

урахуванням положень частини п’ятої статті 78 Бюджетного кодексу 

України, незважаючи на помилку у номері рахунку. Суд послався на правову 

позицію Верховного Суду України викладену у постанові від 16 червня 2015 

року (справа №21-377а15).  

Суд визнав рішення податкового органу таким, що прийняте без 

принципу пропорційності, дійшов висновку про те, що таке нарахування є 

покаранням, оскільки воно спрямоване не на компенсацію шкоди Бюджету 

України. Зазначає, що наявність штрафу не виключає даної справи з - під дії 

статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. 

Доводить, що ці висновки суду ґрунтуються на рішенні Європейського Суду 

від 10 лютого 2015 року у справі «Остерлунд проти Фінляндії» та на 

запроваджених у згаданому Суді «Критеріях Енгеля». Узагальнюючий 

висновок суду полягає у тому, що спірне податкове повідомлення - рішення 

не відповідає критерію обґрунтованості. 

Суд апеляційної інстанції постановою від 03 жовтня 2017 року 

постанову суду першої інстанції залишив без змін. Переглянувши судові 

рішення судів першої та апеляційної інстанцій в межах касаційної скарги, 

перевіривши повноту встановлення судом фактичних обставин справи та 

правильність застосування ним норм матеріального та процесуального права, 

Верховний Суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення 

касаційної скарги. Відповідно Верховний Суд підтримав позицію викладену 

у рішенні суду першої інстанції. 

Аналогічна позиція висвітлена у постановах Верховного Суду від 

20.02.2018 №816/591/16, від 21.02.2018 №813/10008/16, від 14.02.2018 

№816/1254/17, від 12.06.2018 №826/1/16, від 17.01.2018 №2а-2686/09/2670. 

Таким чином, підсумовуючи наведене, доцільно вказати, що: 

1) важливе значення для вирішення податкових спорів має тест на 

пропорціин̆ість для оптимального застосування адміністративними судами 

принципу пропорційності в процесі прийняття рішення; 
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2) важливою передумовою для забезпечення прав людини та 

утвердження верховенства права під час розгляду адміністративними судами 

податкових спорів є послідовне застосування принципу пропорціин̆ості, а 

також судова перевірка актів на іх̈ доречність та необхідність і, як наслідок, 

встановлення справедливого балансу; 

3) застосування принципу пропорційності під час розгляду 

адміністративним судом податкових спорів може забезпечити: справедливе 

здійснення правосуддя у кожній конкретній адміністративній справі під час 

розгляду податкового спору, підвищення якості судових рішень, а також 

вирішення адміністративним судом податкових спорів, які без застосування 

принципу пропорційності безумовно потребують втручання законодавця. 

 

2.2 Принцип пропорційності в системі принципів розгляду та 

вирішення податкових спорів   

 

Досягнення оптимальної діяльності будь-якоі ̈ суспільноі ̈ інституції 

неможливе без розуміння принципів її функціонування. Функціонування 

системи адміністративної ̈ юстиціі ̈ є гарантією забезпечення належного 

функціонування системи публічного адміністрування в цілому, реалізаціі ̈

його цілей та завдань, головними з яких є забезпечення прав і свобод людини 

і громадянина.  

Традиційно під принципами розуміються основні засади, вихідні ідеї, 

які характеризуються певною загальністю, універсальністю, здатністю 

застосування у будь-яких ситуаціях, які реалізуються імперативно, іх̈ 

застосування характеризується універсальністю, отже це абстрактне 

відображення закономірностеи ̆соціальноі ̈дійсності [249, с. 111–112]. Це є те 

головне, що є вихідним положенням розвитку та функціонування правових 

відносин [206, с. 48–55], оскільки значення принципів полягає у їхніи ̆

здатності стисло визначити найсуттєвіші риси права як головного регулятора 
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суспільних відносин у цілому [249, с. 128]. Законодавче закріплення 

принципів є передумовою оптимального розвитку суспільних відносин.  

Термін «принцип» походить від principium, а саме «основа», «початок», 

«головне вихідне положення» [130, с. 131] та зводиться до визначення як 

першооснови того, що є базисом розвитку суспільства [130, с. 125]. 

Принципи є наявними об’єктивними засадами регулювання суспільних 

процесів, та являють собою вияв суб’єктивної волі іх̈ учасників.  

У спеціальній літературі закріплено поділ принципів права на загальні, 

міжгалузеві та галузеві [71, с. 81]. Утім в рамках підходу згідно якого 

формування класифікаціі ̈ принципів адміністративного судочинства 

відбувається залежно від іх̈нього функціонального спрямування, виділяються 

загальні, організаційні та процесуальні принципи адміністративного 

судочинства [71, с. 64].  

До загальних традиційно відносять такі принципи як: законність; 

охорона інтересів держави і особи; публічність (офіційність); самостійність і 

незалежність у прийнятті рішень; об’єктивна (матеріальна) істина; гласність; 

рівність учасників процесу перед законом тощо. До організаційних 

принципів відносять такі, як: територіальність, встановлення спеціальної 

юрисдикціі,̈ єдність та інстанційність. До процесуальних, зокрема відносять: 

рівність учасників публічно-правового спору, диспозитивність та 

змагальність, обов’язковість рішення суду, забезпечення апеляціин̆ого та 

касаційного оскарження судового рішення як гарантіі ̈ належного захисту 

прав і свобод людини тощо [71, с. 64].  

Крім того існує класифікацієя принципів, що враховує історичні умови 

розвитку суспільства, на підставі якої принципи класифікуються на: 

1) загальнолюдські – до яких відносять суспільно визнані ідеали, 

що в цілому характеризують розвиток соціуму, а саме: принцип юридичноі ̈

рівності, пріоритет забезпечення та захисту прав і свобод людини, 

верховенство права, гуманізм, справедливість тощо [249, с. 127]. 
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2) типологічні, які визначають особливості цивілізаційного 

розвитку держави і суспільства в конкретних історичних умовах: принцип 

людиноцентризму, забезпечення сервісноі ̈ моделі розбудови держави, 

соціалізація держави тощо. 

3) галузеві, що здійснюють регулювання конкретних видів 

суспільних відносин і часто визначаються на законодавчому рівні: 

пріоритетність захисту прав і свобод у судовому порядку справідливість, 

добросовісність, розумність. 

4) міжгалузеві, які застосовуються у декількох галузях права: 

принцип розумності строків. 

До характерних особливостеи ̆ принципів адміністративного 

судочинства відносять: 1) ідеин̆у визначеність; 2) нормативну визначеність; 

3) демократичність; 4) дієвість; 5) автономність; 6) системність [215, с. 5]. 

Відповідно до ч. 3 ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства 

Украін̈и основними засадами (принципами) адміністративного судочинства 

є: 

1) верховенство права; 

2) рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом; 

3) гласність і відкритість судового процесу та його повне фіксування 

технічними засобами; 

4) змагальність сторін, диспозитивність та офіційне з’ясування всіх 

обставин у справі; 

5) обов’язковість судового рішення; 

6) забезпечення права на апеляційний перегляд справи; 

7) забезпечення права на касаційне оскарження судового рішення у 

випадках, визначених законом; 

8) розумність строків розгляду справи судом; 

9) неприпустимість зловживання процесуальними правами; 

10) відшкодування судових витрат фізичних та юридичних осіб, на 

користь яких ухвалене судове рішення. 
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Таким чином, умовно принципи адміністративного судочинства в 

системі принципів права належать до галузевих та міжгалузевих принципів, 

тому доцільно у цьому контексті говорити про взаємозв’язок галузевих та 

міжгалузевих принципів.  

Наведені галузеві принципи адміністративного судочинства певною 

мірою відображають загальні принципи правосуддя, які визначені у ч. 1 ст. 

129 Конституціі ̈Украін̈и, зокрема:  

1) рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом; 

2) забезпечення доведеності вини; 

3) змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у 

доведенні перед судом їх переконливості; 

4) підтримання публічного обвинувачення в суді прокурором; 

5) забезпечення обвинуваченому права на захист; 

6) гласність судового процесу та його повне фіксування технічними 

засобами; 

7) розумні строки розгляду справи судом; 

8) забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених 

законом випадках - на касаційне оскарження судового рішення; 

9) обов’язковість судового рішення. 

Оскільки адміністративному судочинству притаманна чітко визначена 

процесуальна процедура, сувора регламентація порядку розгляду 

адміністративних справ з приводу адміністрування податків, зборів, платежів 

та контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, яка 

забезпечує захист прав, свобод та інтересів осіб у сфері публічно-правових 

відносин від початку відкриття провадження по справі до вирішення 

податкового спору по суті, реалізація на практиці процедури розгляду 

податкових спорів є неможливим без дотримання функціональних 

принципів, які пронизують всю процесуальну діяльність учасників 

адміністративного судочинства.  
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Задля розгляду питання співвідношення принципу пропорційності та 

його місця у системі принципів розгляду та вирішення податкових спорів, в 

першу чергу, вбачається за необхідне окреслити, які взагалі принципи 

адміністративного судочинства виокремлюються у правовій науці, в т.ч. 

щодо розгляду та вирішення податкових спорів, які принципи закріплені у 

законодавстві, і які є принципи, щодо яких є практика правозастосування.  

Традиційно пропонується розуміти принципи адміністративного 

судочинства в якості вихідних положень про основи провадження в 

адміністративних судах; стійких абстрактних правил поведінки, які 

вміщують цінності, на яких має ґрунтуватися адміністративне судочинство, 

визнаючи цим зміст та спрямованість правового регулювання 

адміністративного судочинства, впливають на зміст багатьох норм про 

адміністративне судочинство [112, с.11]. Разом з тим, більшість наукових 

джерел принципи адміністративного судочинства визначають як 

основоположні засади відповідного провадження [57, с.46; 89, с. 46].  

До переліку принципів адміністративного судочинства відносять: 

верховенство права, законність, забезпечення апеляціин̆ого та касаційного 

оскарження, правову визначеність, остаточність судового рішення, 

передбачуваність та гнучке застосування законодавства, єдність судовоі ̈

практики, доступність провадження, незалежність та неупередженість суддів, 

рівність, змагальність, гласність і відкритість судового процесу, 

диспозитивність, офіційне з’ясування всіх обставин справи, обґрунтованість 

судового рішення, розгляд справ у розумний строк, процесуальну економію 

тощо [111, с. 11-13].  

Утім варто підкреслити, що пропонований перелік відрізняється від 

того, який закріплено у КАС Украін̈и, й виглядає досить перенавантаженим в 

аспекті поєднання тих принципів, які традиційно сформовані у правовіи ̆

доктрині та тих, які підлягають нормативному закріпленню. Щодо вказаного 

окремі автори зазначають, що певна кількість принципів виокремлюється в 

якості окремих засад провадження лише у наукових джерелах, а у КАС 
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Украін̈и вони об’єднані єдиним принципом, яким є «верховенство права» [25, 

с. 74]. І це, на переконання деяких дослідників, є абсолютно виправданим 

[134, с.55-76], оскільки положення сучасноі ̈вітчизняноі ̈процесуальної науки 

щодо розуміння змісту принципу верховенства права, а також його елементів 

різняться.  

Зокрема одні вчені до складових принципу верховенства права 

відносять законність, правову визначеність, сталість судовоі ̈практики [25, с. 

73]. Утім інші дослідники, пропонують авторську класифікацію принципів 

адміністративного судочинства, а саме іх̈ розподіл на: ті, що мають 

самостійне значення, і ті, що ґрунтуються на кількох інших. До останніх 

відносять принцип верховенства права як приклад певного об’єднуючого 

принципу, не виділяючи принцип пропорційності. Утім перелік принципів, 

який пропонується містить певні принципи, які фактично наповнюють 

критеріі ̈ пропорційності, а саме: законність, правову визначеність, 

обґрунтованість, рівність тощо [111, с. 11].  

Крім того, в процесі дослідження теоретичних засад адміністративного 

процесу, у спеціальній літературі виокремлюють принципи 

адміністративного-процесуального права, пропонуючи авторське бачення, із 

розподілом принципів на декілька груп, серед яких до загальних принципів 

відносять принцип законності, принцип верховенства права, принцип 

справедливості [90, с. 147]. Хоча принцип пропорціин̆ості у цьому переліку 

не згадується, проте окремі ио̆го властивості надаються при аналізі 

принципів верховенства права, законності та справедливості.  

В інших джерелах принцип пропорціин̆ості не згадується та навіть не 

наводиться жодних положень щодо нього при аналізі принципів 

адміністративного процесу [10, с. 33-45].  

Проте окремі вчені, зокрема Т.А. Коломоєць, при аналізі принципів 

адміністративного права, акцентує увагу на необхідності включити до них 

принцип верховенства права, законність, справедливість у взаємовідносинах 

між особою і державою [81, с. 47]. Крім того автор виокремлює засадничі 
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принципи європейського адміністративного права, впровадження яких є 

доцільним для Украін̈и, серед яких вказується принцип пропорційності як 

принцип, який пов’язано з використанням суб’єктом владних повноважень 

засобів, що є відповідними поставленій меті. Вжиті заходи таким суб’єктом 

мають встановлювати справедливу рівність між суспільними інтересами та 

інтересами приватними та збалансувати відносити так, щоб уникнути зайвого 

втручання в права та інтереси приватних осіб [81, с. 50]. Виходячи з позиції 

автора щодо предмету адміністративного права, можна припустити, що цеи ̆

принцип може бути поширено й на адміністративне судочинство.  

Деякими авторами принцип пропорціин̆ості виділяється переважно у 

вузькому його розумінні [50, с. 4], із посиланням на Резолюцію (77) 31 

Комітету Міністрів Ради Європи про захист особи від актів адміністративних 

органів від 28.09.1977 року [218, с. 129-130].  

В.К. Колпаков, розподіляючи принципи адміністративного судочинства 

на групи, вказує, що принципи верховенства права, верховенства закону, 

адміністрування через закон, співмірності приводять в дію механізм 

достовірності, передбачуваності, процесуальної справедливості [82, с. 7]. 

Науковець характеризує складові елементи змісту пропорційності у ії ̈

широкому розумінні, звертаючи увагу на іх̈ засадниче значення для відносин, 

які регулюються адміністративним правом, так й іх̈ поширення і на сферу 

адміністративного судочинства. Крім того Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков 

пропорціин̆ість пов’язують із верховенством права, законністю тощо [2, с. 

331-332].  

Підходи до виокремлення та аналіз принципу пропорціин̆ості серед 

принципів адміністративного судочинства та іх̈ визначення можна й в інших 

дослідженнях [44, с. 117- 119]. В той же час окремі праці при характеристиці 

принципів адміністративного права та принципів адміністративного 

судочинства [3, с.39-49, с. 375-380], взагалі не містять характеристики 

принципу пропорційності навіть під час аналізу принципів верховенства 

права, законності тощо.  
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Окремі автори зосереджують свою увагу на нормативно закріпленому у 

ст. 2 КАС Украін̈и переліку принципів адміністративного судочинства, утім 

пропонують співвідношення принципу пропорціин̆ості виключно із 

принципами законності, правовоі ̈ визначеності, верховенством права [25, 

с.78-88]. Підтримуючи таке прагнення, деякі дослідники вказують на 

доцільність виокремлення досліджуваного принципу, оскільки має місце 

фактично об’єднання тих принципів, які формують один із обов’язкових 

критеріів̈ пропорціин̆ості – адекватності [220, с. 70-74], а також придатності 

[50, с. 5]. В даному аспекті, співвідношення буде співвідношенням частини і 

цілого, більш того пропорціин̆ість як засада адміністративного судочинства 

буде виступати як ціле по відношенню до законності і правовоі ̈визначеності 

[101].  

У спеціальній літературі переважна більшість досліджень містить 

підхід, яким сформовано досить розлогий перелік принципів 

адміністративного судочинства, утім серед них не виокремлюється принцип 

пропорціин̆ості, тест на пропорційність тощо [72, с. 182]. Для наявних 

досліджень такии ̆ підхід є досить типовим, зокрема принципи 

адміністративного судочинства визначаються як фундаментальні положення, 

які відбивають сутність та єдність адміністративного процесуального права і 

дозволяють ио̆му досягати цілей свого правового регулювання [69, с. 47]. 

Деякі вчені виділяють окремі елементи принципу пропорційності в 

аспекті аналізу принципу верховенства права як сукупності засад, положень 

та ідеи ̆– вимог, що ґрунтуються на природних правах особи та ії ̈автономіі ̈

стосовно держави [4, с. 89] й акценту увагу на практиці ЄСПЛ [4, с. 89-90], 

утім після істотно оновлення змісту процесуального законодавства розгляд 

пропорціин̆ості як окремої засади відповідного різновиду провадження 

набуває все більшоі ̈ актуальності. Так, окремі автори слушно вказують, що 

для адміністративних суддів принцип пропорційності має особливе значення, 

оскільки згадується у іх̈ніх рішеннях, а його розуміння схоже на те, що 

міститься у практиці Страсбурзького суду, хоча його застосування не завжди 
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їй відповідає [50, с. 14]. КАС Украін̈и також визначає принцип 

пропорціин̆ості як основу адміністративного судочинства. Згідно з 

положеннями п. 8 ч. 3 ст. 2 цього Кодексу, у справах щодо оскарження 

рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень, адміністративні 

суди перевіряючи, чи прийняті вони пропорційно [24, с. 622].  

В окремих працях [134, с.55-76], досліджуючи проблематику 

верховенства права, конвенційні гарантії адміністративного суду та 

принципи адміністративного судочинства, зазначається, що принцип 

верховенства права є комплексним явищем, а ио̆го нормативна модель, яка 

знайшла своє закріплення у КАС Украін̈и, не є оптимальною, що істотно 

ускладнює ії ̈ сприйняття й застосування. Підкреслюється доцільність та 

необхідність вивчення досвіду європейських держав, якии ̆ вважається за 

необхідне запозичити для Украін̈и [134, с. 67].  

Крім того підкреслюється актуальність практики ЄСПЛ щодо 

дотримання принципу пропорціин̆ості [134, с. 63]. Так, у Рішенні ЄСПЛ у 

справі «Шокін проти Украін̈и» акцентується увага саме на дотриманні трьох 

обов’язковий вимог верховенства права, а саме: законності; національні 

органи, вирішуючи «долю» Шокіна, застосували норми без огляду на 

юридичну силу актів, в яких іх̈ об’єднано; юридичної визначеності: акти з 

питань оподаткування, застосовні національними органами у справі Шокіна, 

явно суперечать один одному, а отже, іх̈ні норми не гарантували, що перебіг 

відносин, які ними врегульовані, буде передбачуваним; заборони свавілля: 

покладаючи на Шокіна додатковий обов’язок щодо сплати податку, 

національні органу втручалися у його право,таке втручання визнано судом 

свавільним, бо здіис̆нене воно не на підставі закону та з недотриманням 

справедливого балансу між загальними інтересами суспіль ват та вимогами 

захисту основоположних прав окремої особи (принцип пропорційності) [134, 

с. 64]. На підставі цього окремими авторами обґрунтовується висновок про 

те, що саме відсутність унормування у національному процесуальному 

законодавствіпринципу пропорціин̆ості й обумовлюють змістовне 
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наповнення Рішення ЄСПЛ [134, с. 63]. Порівнюючи досвід європеис̆ьких 

країн у вирішенні цього питання акцентується увага на необхідності 

унормування всіх елементів верховенства права, у тому числі принципу 

пропорційності.  

В аспекті аналізу «заборони свавілля» як елементу верховенства права, 

який фактично є синонімічним аналогом принципу пропорційності, автор 

порівнює ио̆го із законністю, незалежністю та безсторонністю 

адміністративного суду, забороною дискримінації, рівності перед 

адміністративним судом, проте підсумовуючи формує перелік тих принципів, 

серед яких присутні не всі елементи принципу пропорціин̆ості [134, с. 68]. 

Таким чином з проведеного аналізу сформульованих пропозицій щодо 

внесення змін та доповнень до КАС Украін̈и щодо вирішення цього питання, 

акцент робиться на унормуванні законності та правовоі ̈визначеності.  

Аналіз практики ЄСПЛ щодо кожного із принципів адміністративного 

судочинства, закріплених у КАС Украін̈и, показує, що іх̈ доцільно розглядати 

у поєднанні одного з іншим, у певному співвідношенні [228, с. 35]. Принцип 

пропорціин̆ості, як прояв вимоги права на справедливий суд має 

розглядатися із акцентом на ресурс законності, справедливості, заборони 

свавілля, обґрунтованості, якості закону тощо [228, с. 58-73].  

Досліджуючи принцип пропорційності щодо справедливого балансу у 

відносинах між платниками податків та державою в аспекті практики 

Верховного Суду, звертається увага на важливість забезпечення такого 

балансу інтересів при розгляді податкових, бюджетних спорів в 

адміністративних судах [239, с.31]. Акцентуючи на відсутності нормативного 

закріплення цього принципу у КАС Украін̈и, наголошується на потребі ио̆го 

розгляду як продовження складовоі ̈ верховенства права – принципу 

справедливості [239, с. 31]. Тобто, справедливість розглядається автором як 

елемент принципу пропорційності.  

Проведений аналіз правових позицій Верховного Суду (постанова від 

14 березня 2019 року у справі № 822/533/17 та рішення у справі № 
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810/1198/16), хоча і підкреслює відсутність унормованоі ̈ засади принципу 

пропорціин̆ості у КАС Украін̈и, утім показує наявність практики 

застосування цього принципу при розгляді адміністративними судами 

податкових справ, зокрема щодо строку давності за вимогами стягнення пені, 

нарахованоі ̈на суму несвоєчасно відшкодованого податку на додану вартість 

з Державного бюджету Украін̈и, та щодо строків звернення про повернення 

помилково та/або надмірно сплаченої суми податку [228, с. 31]. Враховуючи 

наявність наведеної практики, цілком логічно вбачається дослідити 

співвідношення принципів адміністративного судочинства, які формують 

зміст принципу пропорціин̆ості та які знаиш̆ли своє відображення у КАС 

Украін̈и.  

Отже, проводячи аналіз наявних наукових джерел та спеціальної 

літератури, доцільно вказати, що в ракурсі співвідношення принципу 

пропорціин̆ості та принципів адміністративного судочинства слід відносно 

переліку останніх виходити із того, що мають бути враховані не тільки ті, які 

знайшли своє нормативне закріплення у КАС Украін̈и, а и ̆ті, які виділені у 

доктрині. На підставі такого аналізу варто продемонструвати співвідношення 

принципу пропорційності із принципами законності, правовоі ̈ визначеності, 

справедливості та іншими принципами адміністративного судочинства.  

Вагомим інструментом та юридичною технікою захисту прав осіб у 

відносинах із суб’єктами владних повноважень, що може використовуватися 

адміністративними судами відповідно до КАС Украін̈и є принцип 

пропорціин̆ості. Разом з тим цей принцип не можна розглядати окремо від 

верховенства права як засадничої вимоги до діяльності органів державноі ̈

влади та місцевого самоврядування, оскільки судді адміністративних судів, 

оцінюючи пропорціин̆ість адміністративних актів, мають звертатися до 

елементів верховенства права, таких як принцип законності, принцип 

правовоі ̈ визначеності тощо. Відповідно перед адміністративно-правовою 

наукою стоіт̈ь завдання дослідження принципу пропорційності у системі 
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принципів адміністративного судочинства щодо розгляду та вирішення 

адміністративними судами податкових спорів.  

Доцільно почати з того, що навколо терміна на позначення 

верховенства права розгорнулася дискусія, оскільки науковою спільнотою 

було запропоновано використовувати термін «правовладдя», який було 

вжито у перекладі «Мірило правовладдя» (Rule of Law Checklist), ухвалении ̆

Комісією за демократію через право (Венеціанською комісією) у 2016 р. 

[113]. Звісно, оскільки ид̆еться про англомовний термін, чий переклад з 

використанням певних слів, зумовлений скоріш традицією, ніж певними 

міркуваннями, верховенство права діис̆но важко аналізувати та тлумачити. 

Намагання витлумачити верховенство права, звертаючись до значення слів 

«верховенство» і «право» [178, c. 3], або щодо розуміння внутрішньої логіки 

цього виразу [30, c. 129], навряд чи є оптимальним. На наш погляд, дискусія 

щодо цього зайва, оскільки і вираз верховенство права, і поняття правовладдя 

позначають єдину доктрину Rule of law, відповідно має сенс розкриття змісту 

саме цієі ̈доктрини.  

Верховенство права є одним з провідних принципів права, засадничим 

принципом правопорядків переважної більшості держав у світі. Доцільно 

вказати, що у континентальній Європі існує доктрина правовоі ̈ держави 

[243], але, варто підкреслити, що доктрини верховенства права і правовоі ̈

держави зближувалися протягом ХХ століття [223, c. 25], відповідно для 

дослідження пропорціин̆ості це розрізнення не має значення, адже ідея 

пропорційності наявна в обох цих доктринах.  

Всі европейські правові акти містять тріаду правових цінностей – 

верховенство права, права людини і демократія. Це важливо для розуміння 

принципу пропорційності з двох причин, а саме: 1) принцип пропорціин̆ості 

має значення для втілення в юридичну практику усіх названих цінностеи;̆ 2) 

ідею пропорційності неможливо обґрунтувати, ігноруючи взаємозв’язок між 

фундаментальними правами, верховенством права і демократією.  
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Уявлення про необхідність забезпечення балансу між правами 

приватними і публічними інтересами та примат приватних інтересів перед 

публічними є передумовою застосування принципу пропорціин̆ості, оскільки 

публічний інтерес розглядається як підстава для розумного втручання у 

приватні інтереси, які за відсутності, таких підстав можуть здійснюватися 

безперешкодно.  

Доктрина верховенство права у цілому існує у взаємодіі ̈з доктриною 

прав людини. У Доповіді Венеціанськоі ̈комісіі ̈про верховенство права 2011 

р. ид̆еться про такі елементи (аспекти) верховенства права: 1) законність, 

зокрема, прозорий, підзвітнии ̆ і демократичнии ̆ процес ухвалення 

законодавства; 2) правова визначеність; 3) заборона свавілля; 4) доступ до 

правосуддя, що забезпечують незалежні та неупереджені суди, у тому числі 

під час судового розгляду адміністративних актів; 5) дотримання прав 

людини; 6) недискримінація і рівність перед законом [48].  

Як бачимо, пропорційність не виділяється як елемент чи складова 

верховенства права. Проте складники пропорційності відносяться до всіх 

перелічених складових елементів верховенства права, і всі ці аспекти 

впливають на розуміння і застосування принципу пропорційності.  

Законність є першим етапом аналізу пропорційності в аспекті 

втручання держави у права особи. Як слушно окремі автори, законність в 

адміністративному процесі є: 1) вимогою до суду здійснювати всі 

процесуальні діі,̈ а також ухвалювати рішення у справі відповідно до закону; 

2) критерієм перевірки рішень, діи ̆ чи бездіяльності суб’єктів владних 

повноважень [131, c. 203]. Доцільно вказати, що в цьому аспекті йдеться про 

певну якість законодавства в контексті дотримання належноі ̈ процедури 

ухвалення. Більш детально доктрина якісного закону розкрита у практиці 

ЄСПЛ, де якість означає певні вимоги до норм закону, а саме: зрозумілість, 

виконуваність, відповідність підзаконного регулювання закону тощо, а так 

само процедури його ухвалення, тлумачення і застосування [54].  
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Отже, законність традиційно розглядають як загально правовий 

принцип, сутність якого полягає у точному й неухильному виконанні 

Конституціі ̈ та законів Украін̈и, інших нормативно-правових актів, що 

приин̆яті відповідно до них, усіма суб’єктами [24, с. 148]. Саме цей принцип 

передбачає чітке, неухильне дотримання адміністративними судами, 

учасниками процесу усіх без винятку зобов’язуючих норм КАС Украін̈и [5, с. 

115]. Крім того розуміється, що діяльність адміністративних судів має 

відповідати законові, але й вимагає неухильного дотримання закону у 

поведінці всіх учасників відповідних відносин [69, с. 53]. Не зважаючи на те, 

що КАС Украін̈и не містить нормативної регламентації принципу законності 

як принципу адміністративного судочинства, проте ио̆го унормування 

наявне.  

Слушним у зв’язку з цим є підхід, що закріплює положення, які цілком 

доцільно вважати такими, що фіксують принцип законності [134, с. 71], 

зокрема: 1) щодо застосування положень законодавства у разі їх чіткого 

закріплення; 2) щодо застосування положень законодавства за аналогією 

закону, аналогією права.  

Як ми підкреслювали, законність посідає першочергове місце серед 

усіх елементів верховенства права, а отже саме таке місце вона займає й 

серед критеріів̈ тесту на пропорціин̆ість. Підтвердженням вказаного доцільно 

навести рішення ЄСПЛ (справа «Ятрідіс проти Греціі»̈, № 31107/98, п. 58, 

ECHR 1999-11) щодо питання, чи було дотримано справедливого балансу 

між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту 

основоположних прав окремоі ̈особи, виникає лише тоді, коли з’ясовано, що 

втручання відповідало вимозі законності [229, с. 15]. В той же час, при 

вирішенні питання пропорціин̆ості у справі передусім з’ясовується питання 

регламентаціі ̈ його у національному законодавстві (справа «Беєлер проти 

Італіі»̈ No 33202/96, п. 109, ECHR 2000- 1) [229, с. 15].  

Як слушно вказують окремі дослідники, у своіӥ ̆ діяльності 

адміністративнм судам варто керуватися чинним законодавством, іх̈ діі ̈



125 

мають бути передбачені правовими актами [220, с. 73]. У спеціальній 

літературі підкреслюється, що адміністративні суди мають враховувати дві 

обов’язкові взаємообумовлені елементи законності як критерію 

пропорціин̆ості, а саме: ії ̈ формальний та змістовний аспекти [25, с. 78]. 

Розуміється, що, у випадку коли перший безпосередньо пов’язаний із тим, 

що адміністративний суд має знайти серед джерел той нормативний акт, якии ̆

регламентує відповідні суспільні відносини, чи з’ясувати це питання з 

урахуванням аналогіі ̈ закону або аналогії права. Іншии,̆ в свою чергу, 

безпосередньо пов’язаний із з’ясуванням питання самого змісту 

нормативного акту, що регулює ці відносини [25, с. 79].  

Утім слід концентруватися на взаємодіі ̈нормативного і індивідуальнго 

акту при розгляді адміністративної справи [25, с.78], а не зупинятися лише на 

унормовуючому аспекті формального боку законності та акцентуватися на 

несуперечливості, виконуваності того базису, який використовується 

адміністративним судом під час розгляду податкового спору.  

Законність є першим критерієм тесту на пропорціин̆ість, з’ясування 

якого дозволяє перейти до інших критеріів̈, а відповідно його відсутність 

унеможливлює подальше з’ясування цього тесту, що говорить про 

нерозривний зв’язок й взаємовплив цих складових, тому що вимога 

законності має враховуватися адміністративним судом під час вирішення 

податкового спору щодо перевірки рішень, дій чи бездіяльності у 

відповідності до ч. 2 ст. 2 КАС Украін̈и, висновок про пропорційність діи ̆

суб’єктів владних повноважень є складовою ухвалення законного у розумінні 

ст. 242 КАС Украін̈и рішення [25, с. 80]. У зв’язку з наведеним, слушною 

видається думка, що законність не варто недооцінювати як елемент 

верховенства права, як перший критерій пропорційності, а отже, з 

урахуванням досвіду зарубіжних держав, доцільно було закріпити ио̆го у 

процесуальному законодавстві нашої держави безпосередньо серед інших 

складових верховенства права [134, с. 66]. В аспекті вказаного принцип 

законності є, в першу чергу, передумовою для існування принципу 
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пропорціин̆ості в адміністративному судочинстві, а також, його невідємною 

складовою.  

Не меньш важливим в цьому аспекті є принцип правовоі ̈визначеності, 

щоправда іноді можна зустріти положення про визнання останнього 

стандартом якості права [24, с. 619], або ж юридичною визначеністю [229, с. 

51], який також пов’язаний із визначенням пропорційності державного 

втручання на первісному етапі аналізу. Правова визначеність передбачає не 

тільки оприлюднення ухвалених правових актів, але й чіткості та 

зрозумілості іх̈ змісту. Правова визначеність напряму впливає і на 

правозастосування, оскільки практика застосування норм закону при 

вирішенні адміністративних справ має бути сталою і передбачуваною, 

хаотичні зміни в адміністративній практиці недопустимі та шкідливі.  

Принцип правовоі ̈визначеності є фактично одним із основоположних 

принципів права, тому що формулює вимоги до нормативних актів [24, 

с.616]. Крім того він є складовим елементом принципу верховенства права, 

згідно з яким у разі остаточного вирішення спору судами їхнє рішення, що 

набрало законноі ̈ сили, не може ставитися під сумнів (справа «Брумареску 

про Румуніі»̈ № 28342/95, п. 61, ECHR 1999-VI) [229, с.51], що підтверджує 

повагу одночасно й до принципу res judicata. Аналіз цього принципу є 

важливим не тільки в аспекті якості нормотворчості, а й в аспекті якості 

правозастосування. Не зважаючи на те, що цей принцип не знайшов свого 

закріплення у чинному процесуальному законодавстві, проте доцільно 

вказати на так звану розпорошеність ио̆го унормування у КАС Украін̈и. Як 

критеріів̈ пропорційності в цілому, так і в адміністративному судочинстві 

зокрема, цей принцип є вагомим як для допустимості, так і для необхідності.  

Враховуючи загальнотеоретичні положення щодо розуміння елементів, 

які входять до складу правової визначеності, доцільно вказати, що і для 

адміністративного судочинства в розрізі з’ясування ресурсу принципу 

пропорціин̆ості під час вирішення адміністративним судом податкових 

спорів, складовими правовоі ̈ визначеності є: 1) чіткість значення правових 
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норм із іх̈ зв’язком між собою, несуперечливістю змісту й наявністю 

механізму розв’язання останніх у разі іх̈ виникнення; 2) чіткість у 

підпорядкуванні праву із вказівкою на обов’язковість та легітимного та 

легального вчинення дій, прийняття рішень; 3) чітку інституціин̆у 

відповідальність, що безпосередньо пов’язане із тлумаченням положень 

чинного законодавства, що використовується у процесі адміністративного 

судочинства, уніфікацією судовоі ̈практики тощо [24, с. 617].  

Варто зазначити, що пропорціин̆ість безпосередньо пов’язана із тим, 

що в адміністративному судочинстві в наявності певна кількість оціночних 

положень, відкритих списків, що обумовлює іх̈ тлумачення, саме тому 

важливим провадження адміністративним судом під час вирішення 

податкових спорів своєі ̈ діяльності на тих положеннях, які дозволяють 

вирішити всі проблемні питання задля того, щоб судове рішення не ставило 

під сумнів ані кваліфікацію судді, ані дотримання судом засад 

адміністративного судочинства в цілому. У зв’язку з цим, надважливим є 

вмотивування та оптимальне обґрунтування прийнятого адміністративним 

судом під час вирішення податкового спору рішення. Разом з тим, 

обґрунтованим та чітко регламентованим у законодавстві, має бути теза у 

розумінні того, що певне обмеження є наим̆еншим із наявних.  

Наведений перелік доцільно умовно поділити на такі групи: 1) вимоги 

до законодавства, які використовується під час вирішення адміністративним 

судом податкового спору; 2) вимоги до застосування законодавства під час 

вирішення адміністративним судом податкового спору.  

Окремі дослідники вказують, що правова визначеність є структурним 

елементом передбаченості законом [220, с. 71], й включає: чітке 

формулювання правовоі ̈ норми; однозначність правозастосування; чітке 

формулювання вимог, за яких здійснюється обмеження чи позбавлення 

права, свобод особи [220, с. 71]. У зв’язку з наведеним, важливою є 

нормативна регламентація завдань діяльності адміністративного суду під час 
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вирішення податкового спору й унормування видів дій, іх̈ послідовності, 

переліку засобів, які застосовуються тощо.  

У цьому ракурсі доцільно говорити про якість закону та якість розгляду 

податкової справи адміністративним судом та ио̆го результату. Якість закону 

пов’язана із тим, що закон має відповідати якісним вимогам, бути доступним 

та передбачуваним [228, с.66], має бути доступним для зацікавлених осіб та 

сформульованим з достатньою точністю для того, щоб надати ім̈ можливість 

регулювати свою поведінку або бути здатними передбачати тією мірою, що є 

розумною за відповідних обставин, наслідки, які може потягнути за собою 

іх̈ня дія [228, с. 67]. Відповідно якість закону доцільно розглядати в розрізі 

поєднання доступності, передбачуваності, достатньо чіткого встановлення 

меж дискреційних повноважень, наданих органам влади, та способів іх̈ 

здійснення [228, с. 66].  

Вимоги правовоі ̈визначеності варто розглядати й в аспекті визначення 

необхідності втручання у приватне життя особи з боку адміністративного 

суду під час вирішення податкового спору, а отже і результату його 

діяльності, тобто воно має бути необхідним у демократичному суспільстві 

[101]. 

Правову визначеність варто пов’язувати із легітимною метою, яка 

передбачає співвідношення обсягу обмеження права, свободи, інтересів 

особи та мети або результату для реалізаціі ̈ та захисту публічних інтересів. 

Негативні наслідки для приватноі ̈ особи мають бути мінімальними для 

досягнення наиб̆ільшого результату для суспільства [220, с. 73]. Саме тому 

слід визнати, що КАС Украін̈и у ч. 1 ст. 2 чітко фіксує мету діяльності 

адміністративних судів під час вирішення податкових спорів, а у ч. 2 цієі ̈ж 

статті, формулюючи завдання адміністративного судочинства, деталізує 

відповідну легітимну мету, усуваючи та попереджаючи свавілля з боку 

суб’єктів владних повноважень.  

У спеціальній літературі можна знайти згадування про поєднання цього 

принципу з положеннями щодо загального інтересу, тобто того, що 
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зорієнтований на досягнення мети, визначеноі ̈ законом спрямованого на 

забезпечення добробуту в сучасному суспільстві [228, с. 58]. Саме у 

вказаному проглядається зв’язок правовоі ̈ визначеності і справедливості в 

розумінні принципу пропорціин̆ості в адміністративному судочинстві.  

Слушною є думка про те, що принцип правовоі ̈ визначеності вимагає 

від адміністративних судів дотримання вимог щодо: 1) однакового ухвалення 

рішень в однакових справах щодо податкових спорів; 2) єдина практика 

тлумачення положень чинного законодавства у процесі іх̈ застосування в 

адміністративному судочинстві під час вирішення податкових спорів, а відхід 

від усталеної практики має бути обов’язкового вмотивованим та винятком із 

загального правила [228, с. 81].  

Порушення таких вимог ставить під сумнів легітимність мети 

остаточного судового рішення, а отже й дотримання принципу 

пропорціин̆ості в адміністративному судочинстві під час вирішення 

податкових спорів. Проведений аналіз справи ЄСПЛ, зокрема «Шокін проти 

Украін̈и» (від 14 жовтня 2010 року № 23759/05) та «Серков проти Украін̈и» 

від 07 липня 2011 року № 39766/05), показує, що різноваріативність 

тлумачення національними судами положень чинного законодавства 

зумовлюють відсутність прозорості, яка мала б вплинути на довіру 

суспільства та віру в закон, а це негативно впливає на передбачуваність 

рішень, відсутність передбачуваності та чіткості національного 

законодавства, що призводить до суперечливості тлумачення судом, порушує 

вимоги Конвенціі ̈щодо якості закону [229, с. 17].  

Доцільно підкреслити, що при перегляді судового рішення ці вимоги 

так само мають дотримуватися, оскільки повноваження судів вищого рівня з 

перегляду мають здійснюватися для виправлення судових помилок і 

недоліків, а не задля нового розгляду справи [229, с. 51]. Саме у цьому 

наявний певнии ̆ зв’язок принципу пропорційності із принципом 

обов’язковості судового рішення як принципу, який застосовується 

адміністративним судо під час вирішення податкових спорів.  
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У разі множинності тлумачення положень чинного законодавства, 

адміністративному суду слід виходити із того, що максимально задовольняє 

інтереси саме приватноі ̈ особи [25, с. 58-81]. Саме такий підхід має 

застосовуватися щодо прогалин у законодавстві, яке підлягає застосуванню. 

Утім, варто пам’ятати про суспільний інтерес, який також має розглядатися 

та враховуватися адміністративним судом під час вирішення податкового 

спору. Адміністративні суди мають провадити свою діяльність на тих 

положеннях, які максимально стоять на боці особи, оскільки вона не має 

відповідати або ж відчувати обмеження своіх̈ прав, свобод, інтересів завдяки 

недолікам у діяльності суб’єктів владних повноважень [25, с. 81].  

Зв’язок правовоі ̈ визначеності знаходить прояв в аспекті 

співвідношення із усіма елементами принципу пропорціин̆ості. Порушення 

законності судового рішення, самого адміністративного судочинства, ставить 

під сумнів легітимність мети адміністративного судочинства та ио̆го 

результату. Як наслідок – до приватної особи можуть бути застосовані 

обмеження ії ̈ прав, свобод, інтересів, які є більш обтяжливими, 

неспіврозмірними, нелегітимними за своє метою, без достатніх підстав та 

мотивів застосування. За умови порушення правовоі ̈ визначеності 

порушується розумний баланс інтересів, відповідно до якого цілі обмежень 

прав мають бути істотними, а засоби іх̈ досягнення – обґрунтованими та 

мінімально обтяжливими для осіб, чиї права обмежуються [139, с. 306].  

Заборона свавілля співвідноситься на впливає на пропорціин̆ість на 

етапі визначення відповідності законові рішень, дій або бездіяльності 

суб’єктів владних повноважень, адже наявність закону є одним із критеріів̈, 

що суб’єкт владних повноважень діє не виключно на власний розсуд. 

Заборона свавілля водночас стосується і того, що втручання цього суб’єкта 

переслідує певну легітимну мету, а не відбувається через те, що держава 

вдається до дій, важливість яких для суспільства сумнівна, чи дій, які несуть 

лише посилення повноважень держави без жодної суспільно корисної цілі 

[102].  
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Відповідно, заборона свавілля поєднує перший і другий етап аналізу, 

заснованого на пропорційності, тому держава не діє свавільно, тобто має 

правові підстави для своїх дій і водночас переслідує належну мету, 

здійснюючи іх̈, саме це дозволяє перейти до третього етапу аналізу 

пропорціин̆ості.  

Незважаючи на розмаіт̈тя доктринальних підходів щодо розуміння 

справедливості, в аспекті пропорційності в адміністративному судочинстві 

вона розглядається: 1) як змістовна справедливість, яка і знаходить своє 

безпосереднє втілення у принципі пропорціин̆ості, або розмірності; 2) як 

процедурна справедливість, що спрямована на дотримання встановлених 

правил і завдяки цьому призводить до досягнення бажаного результату [24, 

с.739].  

Втручання дозволене лише у випадку, якщо воно має легітимну мету в 

суспільних інтересах, тому важливим є розумне співвідношення між тим, яка 

мета переслідується, і тим, які засоби використовуються для її досягнення. 

Для такого співвідношення важливим є розумне співвідношення, 

справедливе співвідношення (рішення у справах «Гримковська проти 

Украін̈и» № 38182/03 від 21 липня 2011 року, «Ляшко проти Украін̈и» № 

21040/02 від 10 серпня 2006 року тощо).  

Щодо балансу інтересів, у ст. 2 КАС Украін̈и регламентовано засади 

з’ясування адміністративним судом у податкових спорах, серед яких і 

пропорціин̆ість, зокрема, з дотриманням балансу між будь-якими 

несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на 

досягнення яких спрямоване це рішення (дія) (п. 8 ч. 2 ст. 2 КАС Украін̈и). 

Фактично мова йде про питання загального інтересу та приватного інтересу, 

загального інтересу суспільства та основні права, свободи, інтереси 

конкретноі ̈особи, інтересів особи та інтересів суспільства [228, с. 60-63-65].  

Зокрема співвідношення засобів, які використовуються та мети, яка 

досягається; обсягу обмежень прав, свобод, інтересів особи та мети, 

результату, задля яких обмеження впроваджується; наслідків дій, рішення 
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для особи та результату для суспільства в цілому. Так, адміністративний суд 

під час вирішення податкового спору зобов’язаний дослідити, чи відповідає 

рішення, дія загальним інтересам і чи оптимально вона вмотивована 

(рішення у справі Мелахер та інші проти Австріі»̈ № 10522/83; 11011/84; 

11070/84 від 19 грудня 1989 року, п. 48) [228, с. 58].  

Окремі автори розглядають справедливість в аспекті пропорційності 

через співвідношення суворості причини втручання та суворості самого 

втручання [220, с. 70] й слушно акцентують на специфіці адміністративного 

судочинства, а саме на тому, що в адміністративному судочинстві 

презюмується наявність конфлікту, який потрібно вирішити, суть балансу 

полягає у найменшому обмеженні прав особи й наиб̆ільшому результаті для 

суспільства [220, с. 73]. За таких умов не варто говорити про пріоритетність 

інтересів особи чи суспільства, про досягнення мети будь-якою ціною чи 

недопущення обмеження прав [220, с. 73], що потребує певного корегування 

змісту ст. 2 КАС Украін̈и щодо уточнення мети адміністративного 

судочинства шляхом доповнення ч.1 ст. 2 КАС Украін̈и після слів «з боку 

суб’єктів владних повноважень» словосполучення «задля балансу приватних 

інтересів особи і суспільного інтересу» [101]. 

Саме забезпечення балансу інтересів особи і суспільства є 

матеріальною складовою пропорціин̆ості, утім доцільно виділити ії ̈

процесуальний аспект, який пов’язано з процесуальною економією та 

повнотою і всебічним розглядом і вирішенням податкових спорів зокрема 

[74, с.29-30]. Процесуальний аспект є менш поширеним за сферою 

унормованоі ̈ діі,̈ утім його цілком варто розглядати як прив’язку 

пропорціин̆ості й об’єктивності, офіційного з’ясування всіх обставин справи, 

неприпустимістю зловживання процесуальними правами як принципами 

адміністративного судочинства у процесі вирішення податкових спорів.  

Разом з тим до переліченого слід додати також забезпечення права на 

апеляційний та касаційний перегляд справи, відшкодування судових витрат, 

а також принцип рівності усіх учасників судового процесу перед законом і 
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судом. Так, зокрема принцип рівності в адміністративному судочинстві у 

розумінні балансу між сторонами, балансу інтересів вимагає, щоб кожніи ̆

стороні надавалася розумна можливість представляти справу у таких умовах, 

які не ставлять цю сторону у суттєво невигідне становище відповідно до 

другоі ̈сторони (справа «Dombo Beheer B.V. the Netherlands» № 14448/88 від 

27.10.1993 року п.33) [228, с. 18], акцентуючи увагу на рівності засобів, які 

використовуються в адміністративним судом під час вирішення податкового 

спору, доцільно вказати, що вона містить: 1) розумну можливість 

представляти адміністративну справу в умовах, що не становлять сторону у 

порівнянні з іншого у менш сприятливе становище; 2) фактичну 

змагальність; 3) процесуальну рівність; 4) дослідження доказів, законність 

методів іх̈ одержання; 5) мотивувальність рішення [228, с. 19 20].  

Співвідношення пропорціин̆ості варто розглядати в розрізі того, що цей 

принцип пов’язаний із змістовною справедливістю, яка вимагає, зокрема, 

пропорціин̆ості відповідальності вчиненому правопорушенню, відповідності 

цілей законодавця і засобів, що обираються для іх̈ досягнення, а також 

диференціювання публічно-правового обмеження залежно від конкретних 

обставин, які викликають необхідність іх̈ запровадження. Саме в розрізі 

третього критерію пропорційності можна розглядати її зв’язок зі 

справедливістю [139, с. 301]. При цьому обмеження прав, свобод, інтересів 

особи буде оптимальним, розмірним, співмірним лише за умови, якщо воно 

не посягає на саму сутність права, свободи, інтересу й не призводить до 

втрати іх̈ реального змісту [139, с. 305]. Тому справедливість обумовлює 

баланс між метою та результатом, крім того між інтересами сторін. У зв’язку 

з цим, справедливість, як передумова пропорціин̆ості та їі ̈ складова 

обумовлює баланс приватних і публічних інтересів, результат розгляду 

адміністративним судом конкретного податкового спору та мети 

адміністративного судочинства в цілому.  

Зв’язок пропорційності із принципом обґрунтованості рішення суду 

дозволяє з’ясувати наявність другого критерію пропорційності – 
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необхідності. Разом з тим дозволяє з’ясувати, чи дійсно таке обмеження є 

виправданим, чи дійсно обрано саме із наявних диференціин̆их засобів 

втручання ті, що є менш втручальними, чи не допущено дискримінації та 

надмірного формалізму при реалізаціі ̈ права [50, с.12]. Разом з тим, за 

допомогою нього досягається можливість продемонструвати сторонам 

обізнаність у податкові справі, яку розглядає адміністративний суд та це є 

передумовою для можливості у подальшому оскарження рішення суду [228, 

с. 49]. Обґрунтованість рішення адміністративного суду під час вирішення 

податкового спору щільно пов’язана із необхідністю пропорціин̆ості та 

виступає ії ̈складовим елементом.  

Доступ до правосуддя, який забезпечується незалежними та 

неупередженими судами, у тому числі під час судового розгляду 

адміністративних справ щодо податкових спорів, є тим елементом 

верховенства права, який забезпечує принцип пропорціин̆ості у дії. Утім 

пропорціин̆ість має визначати діяльність усіх суб’єктів владних 

повноважень, а також має враховуватися і при оцінці іх̈ рішень, дій або 

бездіяльності, у тому числі, і під час відомчого контролю і розгляду скарг, 

поданих в адміністративному порядку. Безпосередньо система 

адміністративних судів є тим основним інститутом, що може змусити інші 

гілки влади діяти пропорціин̆о.  

Дотримання прав людини, як елемент верховенства права, впливає на 

аналіз пропорціин̆ості на третьому етапі, у той час, коли судді під час 

вирішення податкового спору слід оцінити пропорціин̆ість у вузькому сенсі, 

тобто збалансованість приватних і публічних інтересів, обґрунтованість 

державного втручання у свободу приватних осіб. Вказане є ще одним із 

аспектів нерозривного і важливого зв’язку між правими особи і 

верховенством права. Звісно, доцільно говорити, що свавілля з боку держави 

може обмежуватися не лише через права людини, утім, лише права людини 

становлять незалежний від держави критерій системного обмеження ії ̈влади. 

Наведене особливо помітно на прикладі пропорціин̆ості саме у практичніи ̆
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площині під час вирішення податкових спорів, оскільки пропорціин̆ість у 

вузькому сенсі передбачає відповідь на питання, наскільки втручання у права 

людини було потрібне.  

Недискримінація і рівність перед законом є тим елементом 

верховенства права, що доповнює права людини. Право не бути 

дискримінованим складає окреме фундаментальне право, яке закріплено у 

статті 14 Конвенціі ̈ і розглядається як окреме порушення ії ̈ норм, поряд з 

порушенням змістовних прав, а так само становить окремий аспект судового 

аналізу щодо визначення, чи було порушення взагалі. Крім того, у справі 

«Релігіин̆а спільнота Свідків Єгови проти Австрії» ЄСПЛ вказав, що стаття 

14 Конвенціі ̈не забороняє державі – учаснику ставитися до релігійних груп 

по-різному задля усунення фактичноі ̈ нерівності між ними; більш того, за 

певних обставин відмова вжити заходи для усунення нерівності за 

допомогою диференціио̆ваного ставлення може сама по собі утворювати 

порушення цієі ̈статті [102]. Відповідно, дискримінаціин̆е ставлення суб’єкта 

владних повноважень до особи має враховуватися при аналізі 

пропорціин̆ості. Можна впевнено стверджувати, що відповідне рішення чи 

дія не проходять тест на пропорційність виключно у тому випадку, коли 

втручання явно відрізняється від тих інших випадків втручання своєю 

інтенсивністю чи рівнем обмеження свободи приватноі ̈особи.  

Зміст принципу рівності всіх учасників адміністративного процесу 

перед законом і судом обумовлюється характером адміністративних 

правовідносин, підвідомчих адміністративному суду, і є відображенням 

загальноправового принципу, саме тому рівність учасників 

адміністративного процесу під час вирішення податкового спору варто 

розглядати як наділення іх̈ рівними правами і рівними обов’язками щодо 

участі у справі [162, c. 54-55]. Таким чином, під час вирішення податкових 

спорів, закон надає учасникам адміністративного процесу взаємо 

пропорціин̆і процесуальні права та обов’язки, які чітко визначені у 

процесуальному законодавстві.  
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Принцип диспозитивності у широкому значенні означає можливість 

учасників податкового спору самостійно впорядковувати своі ̈ відносини, 

діяти на власний розсуд: вступати у правовідносини чи ні, визнавати їх зміст; 

здійснювати свої процесуальні права або утримуватися від них; із декількох 

запропонованих законом або договором варіантів поведінки вибирати 

оптимальний з погляду власних інтересів.  

Як слушно вказують деякі дослідники, принцип диспозитивності 

відтворює такі аспекти, як: 1) хто хоче здійснити своє право, повинен про це 

сам потурбуватися; 2) особа, якіи ̆ належить право, може від нього 

відмовитись; 3) нікого не можна примушувати пред’явити заяву проти своєї 

волі; 4) адміністративний суд не повинен виходити за межі вимог сторін, за 

винятками, встановленими законом; 5) правом розпоряджатися об’єктом 

процесу [131, c. 225]. Таким чином саме принцип диспозитивності під час 

вирішення адміністративним судом податкового спору закріплює правову 

можливість та зобов’язання діяти відповідним чином заінтересованих осіб, 

які беруть участь в конкретній адміністративній справі, в межах дозволеного 

законом і в установленому процесуальному порядку розпоряджатися, разом 

із допомогою адміністративного суду, матеріальними правами щодо 

предмету податкового спору і процесуальними засобами захисту 

суб’єктивних прав і охоронюваних законом інтересів.  

Принцип змагальності під час вирішення податкового спору 

реалізується у процесі доказування, у підтвердженні сторонами тих обставин, 

на які вони посилаються для оптимального обґрунтування своіх̈ вимог чи 

заперечень. Вказане підтверджується тим, що виключно сторонам наик̆раще 

відомі обставини у справі, оскільки саме вони найбільш обізнані про те, 

якими доказами ці обставини можна підтвердити. Особливістю вказаного 

принципу в адміністративному судочинстві є те, що під час розгляду 

податкових спорів тягар доказування правомірності свого рішення, дії чи 

бездіяльності безпосередньо покладено на суб’єкта владних повноважень. На 

адміністративний суд процесуальним законом покладено обов’язок вживати 
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процесуальних заходів, які необхідні для всебічного і повного з’ясування 

обставин у справі, зокрема щодо виявлення і витребування доказів з власноі ̈

ініціативи.  

Отже, у умовах правовоі ̈ держави заборона надмірного державного 

втручання у свободу особи розглядається як безальтернативна вимога: 

держава має право обмежувати права людини лише у тому випадку, якщо це 

діис̆но необхідно, і виключно в обсязі, в якому такі заходи будуть 

співрозмірними з метою. Таким чином, у цій сфері діє принцип 

пропорціин̆ості, в основу якого покладена ідея, згідно з якою загальнии ̆

інтерес, яким керується держава, не може бути таким, що придушує свободу 

окремоі ̈особи [77, с. 166] та який має захистити особу, коли той залишається 

наодинці із державою [260, с. 136].  

Щодо питання про легітимність мети, що переслідується, щільно 

пов’язане питання розмірності засобів, заходів чи дій, за рахунок яких вона 

досягається. Всі вони є доречними, якщо вони оптимально обґрунтовані і 

придатні для досягнення мети, оскільки має бути дотримана вимога 

ефективності в аспекті того, що застосування певного заходу має 

ґрунтуватися на окремих емпіричних даних про ио̆го здатність для 

просування або досягнення мети, яка переслідується [252].  

В іншому варіанті недоречність заходів є положення правових актів, 

що містять обов’язки, які неможливо виконати. Як вказують окремі 

дослідники, критерієм оцінки цієі ̈ вимоги є принцип можливості, тобто 

здатність адресата виконати те, що вимагається законом. При цьому йдеться 

як про юридичну можливість, так і про фактичну [246, с. 11]. Саме 

неможливість виконання говорить про те, що мета не може бути досягнута, 

таким чином, обраний варіант поведінки є непридатним.  

Утім варто вказати, що наявність заходу або дії, які є доречними для 

досягнення мети, необов’язково свідчить про те, що вони є єдино 

можливими, оскільки у випадку, якщо існують інші, менш обтяжливі засоби, 

то у держави не має вагомих причин використовувати ті засоби або дії, які 
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передбачають більше втручання: більш м’які засоби є оптимальними; вони 

краще відповідають інтересам осіб, у той же час однаковою мірою 

відповідають інтересам держави. Ця вимога розглядається як альтернатива 

принципу оптимальності Парето [245, с. 61–62]. Вимога доречності та 

необхідності правових обмежень також означає, що розмір (обсяг) публічно- 

правового обмеження має бути диференціио̆ваний залежно від конкретних 

обставин [140].  

Варто підкреслити, що при оцінці адміністративним судом під час 

вирішення податкового спору доречності та необхідності заходу або дії 

залежно від категоріі ̈справи можна використовувати стандарти різного рівня 

жорсткості. Прикладом наведеного може слугувати, американська 

конституційна доктрина, яка пропонує три види стандартів:  

1) суворе дослідження (strict scrutiny), це означає, що дозволені діі ̈

мають здійснюватися лише в ім’я найважливіших інтересів держави і 

повинні бути найменш обмежувальним засобом іх̈ дотримання;  

2) проміжне дослідження (intermediate scrutiny), яке вимагає лише 

демонстраціі ̈ взаємозв’язку між політичною волею, що пропонується, і 

урядовою метою;  

3) раціональне дослідження (rational scrutiny), яке вимагає лише 

демонстраціі ̈раціонального зв’язку з легітимними цілями влади [140]. 

Заборона недостатності заходів або дій обґрунтовується, в першу чергу, 

з позицій прав людини та є втіленням захисноі ̈ функціі ̈ держави, оскільки 

забороні надмірності заходів протиставлена заборона іх̈ньоі ̈ недостатності, 

яка теж характеризує проблематику припустимості обмежень.  

Разом з тим у спеціальній літературі дослідники слушно обґрунтовують 

думку про те, що лише в поодиноких випадках вжиті заходи або дії є 

абсолютно ірраціональними і придатні й необхідні для досягнення законноі ̈

мети. Відповідно негативна відповідь на перші два пункти тесту 

адміністративним судом під час вирішення податкового спору дається рідко. 

Більш часто зустрічаються випадки, коли перевірка пропорціин̆ості заходів 
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зводиться до порівняння інтенсивності втручання з метою, яка 

переслідується. Інакше кажучи, інтенсивність обмежень не має бути 

надмірною щодо легітимних потреб та інтересів, до забезпечення яких прагне 

конкретне обмеження. Як вказують окремі автори, що ваги, які 

використовуються судом, означають, що чим більше обмежується право або 

чим суттєвіший аспект права, порушений обмеженням, тим більш суттєвими 

і переконливими повинні бути легітимні цілі, для досягнення яких це 

обмеження накладається [236, с. 51–52]. У цій ситуації до уваги беруться 

правові та моральні цінності суспільства, відбувається порівняння, 

зважування і балансування прав, інтересів і цілей всіх учасників.  

Виключно за умови, що обмеження, яке запроваджується, не посягає на 

саму сутність того чи того права та не призводить до втрати ио̆го реального 

змісту, баланс можна вважати оптимальним. Саме такий підхід є 

загальновизнаним і ЄСПЛ, і Конституційним Судом Украін̈и. Так, ЄСПЛ 

(рішення від 20 травня 1999 р. у справі «Реквеньі ̈проти Угорщини», рішення 

Великоі ̈ палати від 13 лютого 2003 р. у справі «Партія добробуту та інші 

проти Туреччини») неодноразово наголошував на тому, що обмеження прав і 

свобод людини і громадянина визнаються допустимими, якщо вони здійснені 

згідно з чинним законодавством і відповідають правилу збереження 

основного змісту прав і свобод. Конституційний Суд Украін̈и послуговувався 

наведеним правилом, зокрема, в рішеннях від 22 вересня 2005 р. № 5-рп/2005 

у справі про постійне користування земельними ділянками, від 12 червня 

2007 р. № 2-рп/2007 у справі про утворення політичних партій в Украін̈і та 

від 22 травня 2008 р. № 10-рп/2008 у справі щодо предмета та змісту закону 

про Державний бюджет Украін̈и, від 26 грудня 2011 р. № 20-рп/2011, а також 

від 25 січня 2012 р. № 3-рп/2012 тощо.  

З наведеного доцільно вказати на важливі аспекти для функціонування 

верховенства права: 
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1) державі слід прагнути забезпечити якомога ширший і простішии ̆

доступ громадян до адміністративного суду, оскільки доступність правосуддя 

є засадничою передумовою реальної діі ̈верховенства права [124, c. 34–47].  

2) в розрізі забезпечення дії принципу пропорціин̆ості важко 

погодитися з тими авторами, які обґрунтовують необхідність запровадження 

в Украін̈і інших, крім адміністративного оскарження, способів вирішення 

публічно-правових спорів [211], які доводять корисність медіації між 

приватними особами і суб’єктом владних повноважень, між якими виник 

публічно-правовий спір. На нашу думку, окрім певних корупційних ризиків, 

застосування альтернативних способів фактично ставить під сумнів 

обов’язок суб’єкта владних повноважень діяти у відповідності до вимог, 

викладених у ч. 2 ст. 2 КАС Украін̈и, у тому числі, і вимоги діяти 

пропорціин̆о.  

Проведений аналіз принципу пропорційності під час вирішення 

адміністративними судами податкових спорів та його місця в системі 

принципів адміністративного судочинства дає підстави стверджувати, що: 

1) принцип пропорціин̆ості, у співвідношенні з іншими елементами 

верховенства права, не варто визначати одним із його елементів. Вбачається 

оптимальніше говорити про те, що у пропорційності ми находимо принцип, 

тест і водночас юридичнии ̆ інструмент визначення, наскільки різноманітні 

аспекти верховенства права і сам принцип пропорційності було дотримано в 

процесі здійснення владних повноважень у сфері публічного 

адміністрування, а відповідно під час розгляду податкового спору в 

адміністративному суді; 

2) висновок про пропорціин̆ість вживання заходів або дій держави 

означає, що в індивідуально-конкретній справі адміністративним судом про 

вирішенні податкового спору було збалансовано приватні і публічні інтереси, 

а при вчиненні таких дій дотримано вимоги верховенства права; 

3)  принцип пропорційності є орієнтиром у правозастосовчіи ̆

діяльності адміністративних судів під час вирішення податкових спорів при 
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вдосконаленні механізму вирішення такої категорії спорів, оскільки він 

дозволяє адміністративним судам, які розглядають податкові спори, 

оптимально застосувати законодавство і об’єктивно вирішити конкретнии ̆

податковий спір; 

4) послідовне і постійне застосування адміністративними судами 

принципу пропорційності під час судової перевірки актів на іх̈ доречність та 

необхідність, наслідком чого є встановлення справедливого балансу стає 

важливою передумовою для забезпечення прав особи та утвердження 

верховенства права під час вирішення адміністративними судоми податкових 

спорів. 

5) відсутність закріплення пропорціин̆ості у КАС Украін̈и як 

принципу адміністративного судочинства, зумовлює не тільки дискусіин̆ість 

поглядів щодо їі ̈ ролі і значення в адміністративному судочинстві серед 

науковців та практиків, утім ії ̈ доцільно вважати принципом судового 

процесу щодо вирішення податкового спору, який займає своє особливе 

місце.  

6) як елемент верховенства права, принцип пропорціин̆ості в 

адміністративному судочинстві є також засадничим по відношенню до 

інших. Принцип пропорціин̆ості фактично співвідноситься з іншими 

принципами в межах ио̆го критеріїв як ціле і частини, тому що об’єднує іх̈ 

безпосередньо у межах своїх критеріів̈, зокрема: 1) допустимість 

співвідноситься із принципами законності та правовоі ̈ визначеності, 

остаточності судового рішення; 2) необхідність співвідноситься із 

обгрунтованістю судового рішення; 3) співмірність, у свою чергу, 

співвідноситься із принципами справедливості, рівності всіх учасників перед 

законом і судом, забезпечення права на апеляційнии ̆ перегляд равита на 

касаційне оскарження судового рішення, неприпустимість зловживання 

процесуальними правами, відшкодування судових витрат особам у разі 

приин̆яття судового рішення на іх̈ користь.  



142 

7) задля реального з’ясування співвідношення принципу 

пропорціин̆ості та принципів адміністративного судочинства доцільним 

вбачається виокремлення серед останніх як тих, які нормативно закріплені у 

КАС Украін̈и, так і тих які мають доктринальне вираження. У зв’язку з 

наведеним, враховуючи специфіку унормування принципів у КАС Украін̈и 

задля усунення наявності дискусії щодо цього принципу підтримано 

пропозицію щодо ио̆го нормативного закріплення у КАС Украін̈и окремою 

частиною ст. 6 із фіксацією всіх трьох ио̆го критеріів̈.  

 

2.3 Принцип пропорційності як принцип урегулювання податкових 

спорів в Україні: сучасний стан та перспективи застосування  

 

У цьому підрозділі нашого дослідження доцільно акцентувати увагу на 

тому, як принцип пропорціин̆ості використовується в Украін̈і 

адміністративними судами під час розгляду податкових спорів та які 

перспективи його застосування спостерігаються на сучасному етапі розвитку 

податкових правовідносин. На наш погляд, показовою у цьому аспекті є 

практика Вищого адміністративного суду Украін̈и до моменту його 

ліквідаціі,̈ яка не втрачає своєї актуальності, а також практика Касаціин̆ого 

адміністративного суду у складі Верховного Суду та Великоі ̈ палати 

Верховного Суду тощо.  

Доцільно вказати, що роль судовоі ̈ влади, безумовно, пов’язана із 

вирішенням спорів [163, с. 71-77] і вся судова нормотворчість формується 

саме під час цього процесу, а не у вигляді роз’яснень чи рекомендацій, які 

відірвані від конкретних обставин справи та у такому вигляді не завжди 

стоять на службі правосуддю щодо забезпечення єдності, проте й у той самий 

час гнучкості судовоі ̈ практики. Слід зазначити, що при цитуванні як 

правових, так й індивідуальних актів під час проведення аналізу певних 

судових рішень такі акти цитуються у тій редакціі,̈ в якій вони згадуються у 
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самому рішенні. На початку варто звернутися до аналізу правових позиціи ̆

Конституційного Суду Украін̈и у справах, дотичних до відносин у сфері 

здійснення публічноі ̈влади. Підсумком на меті є формування пропозицій та 

рекомендацій щодо удосконалення національної судовоі ̈ практики в розрізі 

застосування адміністративними судами принципу і тесту на пропорційність 

під час вирішення податкових спорів.  

У нашому дослідженні ми вже вказували, що Конституційний Суд 

Украін̈и активно використовує доктрину пропорційності. Це важливо ще и ̆

тому, що правові позиціі ̈ Конституційного Суду Украін̈и є невід’ємною 

складовою правозастосовної практики адміністративних судів в аспекті 

обґрунтування власних рішень при розгляді податкових спорів.  

Зокрема, у Рішенні від 23.11.2018 р. № 10-р/2018 Конституційний Суд 

Украін̈и зазначив, що обмеження прав і свобод є допустимим виключно за 

умови, що таке обмеження є домірним (пропорціин̆им) та суспільно 

необхідним; обмеження щодо реалізації конституційних прав і свобод не 

можуть бути свавільними та несправедливими, вони мають встановлюватися 

виключно Конституцією і законами Украін̈и, переслідувати легітимну мету, 

бути обумовленими суспільною необхідністю досягнення цієі ̈ мети, 

пропорціин̆ими та обґрунтованими [194]. Хоча у вказаній позиції Суд 

визначає тест на пропорціин̆ість, що має застосовуватися при розгляді 

обмежень конституційних прав, проте далі додає, що обмеження мають бути 

пропорціин̆ими, утім вона надає адміністративним судам певне розуміння 

пропорціин̆ості як вимоги, що висувається до правових та індивідуальних 

актів, дій та бездіяльності суб’єктів владних повноважень. Схожу позицію 

можна знайти у п. 2.1. Рішення Конституційного Суду Украін̈и від 01.06.2016 

р. № 2-рп/2016 [190] та рішенні Конституційного Суду Украін̈и від 

19.10.2009 р. № 26-рп/2009 [203], де пропорційність порівнюється із 

домірністю, тобто збалансованістю. 

У рішенні від 11.10.2018 р. № 8-р/2018 Конституціин̆ий Суд Украін̈и 

акцентує на тому, що держава, виконуючи свій головний обов’язок із 
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утвердження і забезпечення прав і свобод людини повинна не лише 

утримуватися від порушень чи непропорціин̆их обмежень прав і свобод 

людини, але й вживати належних заходів для забезпечення можливості іх̈ 

повноі ̈ реалізації кожним, хто перебуває під ії ̈ юрисдикцією. З цією метою 

законодавець й інші органи влади повинні забезпечувати ефективне правове 

регулювання, яке відповідає конституційним нормам і принципам, та 

створювати механізми, необхідні для задоволення потреб та інтересів 

людини. При цьому посилена увага має бути зосереджена на особливо 

вразливих категоріях осіб, до яких належать, зокрема, особи з психічними 

розладами [201]. У зазначеному контексті проглядається те, що є метою 

правового регулювання та вимогою пропорційності такого регулювання, яка 

розглядається залежно від особливостей певних суспільних відносин, що 

підтверджується вказівкою на осіб, які потребують особливого правового 

захисту.  

Проте у Рішенні від 21.12.2017р. № 3-р/2017 Конституційний Суд надає 

досить широкого розуміння принципу пропорціин̆ості та зазначає, що 

виключення кандидатів у народні депутати Украін̈и з виборчого списку від 

партіі ̈після встановлення результатів виборів народних депутатів Украін̈и за 

ініціативою цієї партіі ̈ та на ії ̈ розсуд спотворює результати народного 

волевиявлення, яке здійснюється через вибори народних депутатів Украін̈и, 

та призводить до необґрунтованих і непропорціин̆их обмежень виборчого 

права громадян Украін̈и. У даному випадку мова йде про горизонтальні 

відносини у середині політичноі ̈ партіі ̈ у співвідношенні із результатами 

виборів стосовно кандидатів, які не пройшли до Верховноі ̈ Ради України. 

Відповідно, можна вести мову про певне спотворення результатів виборів 

шляхом корегування виборчого списку (ми не обговорюємо, наскільки це 

обґрунтований аргумент), проте не про непропорціин̆е втручання у права.  

Разом з тим є приклади використання доктрини пропорціин̆ості у 

практиці Конституціин̆ого Суду України, зокрема Рішення від 26.12.2011 р. 

№ 20-рп/2011 [196] де сформульовано позицію, що одним з визначальних 
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складників у регулюванні суспільних відносин у соціальніи ̆ сфері слід 

вважати додержання принципу пропорціин̆ості між соціальним захистом 

громадян і фінансовими можливостями держави, а так само і гарантування 

права на достатній життєвий рівень [196]. Хоча, Конституціин̆ий Суд 

Украін̈и підкреслив, що принцип пропорціин̆ості є складовою верховенства 

права.  

Неодносзачність вказаного підходу можна побачити в тому, що 

Конституційнии ̆ Суд України вважає принципом пропорційності між 

наданими соціальними гарантіями і фінансовими можливостями держави не 

має відношення до принципу пропорціин̆ості у його доктринальному 

значенні як принципу, яке вимагає розумного і необхідного втручання у 

права особи. Тут йдеться про пропорціин̆ість у традиційному розумінні, як 

співвідношення між соціальними зобов’язаннями і реальними фінансовими 

ресурсами. Крім того, у вказаному підході принцип пропорційності не 

співвідноситься з верховенством права.  

У той же час, як вказувалося раніше, принцип пропорціин̆ості є 

засобом забезпечення елементів верховенства права в цілому. Варто 

наголосити, що описувана правова позиція Конституціин̆ого Суду України 

свого часу була введена у практику Верховного Суду під час розгляду 

адміністративним судом податкових спорів, а згодом і судами нижчих 

інстанцій, що викликало певні складнощі, оскільки зв’язок між 

пропорціин̆істю у значенні, наведеному у рішенні Конституціин̆ого Суду 

Украін̈и від 26.12.2011 р. № 20-рп/2011, і пропорціин̆істю, згаданою у ч. 2 ст. 

2 КАС Украін̈и, як вимоги до рішень, дій або бездіяльності суб’єктів владних 

повноважень і критерію іх̈ перегляду адміністративними судами під час 

вирішення податкових спорів знайти складно.  

Аналіз практики вирішення податкових спорів судами адміністративноі ̈

юрисдикціі ̈ показав, що сам термін пропорціин̆ість у судових рішеннях 

вживається достатньо часто, утім в переважній більшості судових актів 

йдеться про формальне цитування судами положень ч. 2 ст. 2 КАС Украін̈и 
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серед інших загальних норм процесуального закону або застосування певних 

загальних формул, які постійно повторюються. Щодо практиці Верховного 

Суду на сучасному етапі спостерігається скорочення таких цитувань, проте у 

рішеннях Верховного Суду досить часто зустрічаються приклад цитування 

одного і того ж положення про пропорційність, запозиченого з рішень ЄСПЛ 

або Конституціин̆ого Суду Украін̈и [147], що підтверджує думку про те, що 

наявні певні проблеми належного застосування юриспруденції ЄСПЛ 

національними адміністративними судами під час вирішення податкових 

спорів.  

Утім в окремих рішеннях суди приділяють увагу розумінню 

пропорціин̆ості та використовують тест на пропорціин̆ість. Прикладом 

наведеного може бути рішення ВАСУ, який свого часу ухвалив постанову від 

08.07.2014 р. у справі № 800/280/14 [156]. При вирішенні вказаної справи суд 

застосував принцип пропорціин̆іин̆ості, звернувшись при оцінці легітимності 

втручання у права приватних осіб до Сіракузьких принципів ЕКОСОС ООН, 

які стосуються обмежень і відхилень від положень Міжнародного пакту про 

громадянські і політичні права 1984 року.  

Суд у своєму рішенні підкреслив, що наведені принципи підлягають 

застосуванню для вирішення питання відповідності обмежень прав людини 

принципу пропорційності з метою запобігання введенню законами 

невиправданих доцільністю обмежень [156]. Далі, пославшись на пункт 10 

Сиракузьких принципів, вказав, що обмеження прав має бути необхідним, 

тобто заснованим передбачених певним джерелом права (для Сіракузьких 

принципів це Пакт про громадянські і політичні права та Пакт про 

економічні, соціальні і культурні права). Обмеження також має відповідати 

нагальній потребі держави чи суспільства; мати законні цілі; бути 

співрозмірним вказаним цілям. Оцінка необхідності обмеження повинна 

ґрунтуватися на об’єктивних факторах [156].  

Обґрунтовуючи своє рішення, суд зазначив, що призупинення 

реалізаціі ̈ конституційних прав позивача у зв’язку з продовження строку 
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проходження військовоі ̈ служби через часткову мобілізацію відповідно до 

оскаржуваного указу обумовлено необхідністю захисту національноі ̈безпеки 

та територіальноі ̈ цілісності Украін̈ськоі ̈ держави і тому відповідає 

наведеним критеріям пропорціин̆ості, тобто є співрозмірним з цінностями 

правовоі ̈ держави, що охороняються Конституцією та законами Украін̈и. 

Втручання у реалізацію прав осіб, що мають статус військовослужбовців 

відбувається у період діі ̈особливого режиму, обмежено у часі й здійснюється 

на підставі зазначеного нормативного акта [156].  

Таким чином спроба застосування принципу пропорційності під час 

оцінки правового акту була вдалою. Разом з тим ВАСУ допустив декілька 

помилок більш технічного характеру, а саме:  

1) під час вирішення спору було застосовано Сіракузькі принципи, 

а не практика ЄСПЛ з аналогічних питань; 

2)  термінологічний ряд, який було використано, достатньо 

розгалужений, хоча існувала можливість використання нормативно 

визначеної термінології Страсбурзького суду, до чого закликалося у рішенні 

від 06.03.2013 р. у справі № П/800/141/13 ВАСУ, із посиланням на рішення 

ЄСПЛ у справі «Сьорінг проти Сполученого Королівства», де йдеться про те, 

що принцип пропорційності, який закріплений КАС Украін̈и та кореспондує 

прецедентній практиці Європейського суду з прав людини, полягає у 

забезпеченні рівноваги між правами окремого індивіда та суспільними або 

державними інтересами; наскільки засоби захисту інтересів одних осіб не 

порушують права інших і є пропорціин̆ими до досягнення легітимноі ̈ мети 

[183]; 

3)  застосування тесту на пропорційність є не структурованим, 

елементи тексту не виокремленні, що позначилося на якості судового 

аналізу.  

Ще одним прикладом застосування тесту на пропорційність є рішення 

Великої Палати Верховного Суду, зокрема у своїй постанові від 27.02.2018 р. 

у справі № 800/492/17 (П/9901/66/18) [150], при розгляді скарги про відмову у 
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забезпеченні позову у справі за адміністративним позовом проти Вищоі ̈

кваліфікаціин̆оі ̈ комісіі ̈ суддів, Велика палата вказала, що «підстави 

забезпечення позову передбачено статтею 150 КАС. Відповідно до частин 

першої та другої згаданої норми суд за заявою учасника справи або з власної 

ініціативи має право вжити визначені цією статтею заходи забезпечення 

позову. Забезпечення позову допускається як до пред’явлення позову, так і на 

будь-якій стадії розгляду справи, якщо: невжиття таких заходів може істотно 

ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний 

захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів 

позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду; 

або очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності 

суб’єкта владних повноважень, та порушення прав, свобод або інтересів 

особи, яка звернулася до суду, таким рішенням, дією або бездіяльністю.  

Пунктом першим частини третьої статті 151 КАС передбачено, що не 

допускається забезпечення позову шляхом зупинення актів Верховної Ради 

України, Президента України, Вищої ради правосуддя, Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України, Кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії прокурорів та встановлення для них заборони або обов’язку вчиняти 

певні дії. 

З урахуванням особливостей публічно-правових відносин, які є 

предметом оскарження у цій справі, право на забезпечення адміністративного 

позову може бути обмежене. Регулювання підстав та порядку забезпечення 

позову здійснюється в інтересах не лише позивача, а й інших осіб - учасників 

провадження, суспільства, держави в цілому з дотриманням критеріїв 

пропорційності. 

Неможливість застосування судом заходів забезпечення позову у 

виключних випадках не є обмеженням конституційного права громадян на 

судовий захист. 

У такому разі Велика Палата Верховного Суду вважає, що оскаржувану 

ухвалу постановлено судом згідно з вимогами КАС, що діяли на час 
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ухвалення рішення, з урахуванням положення підпункту 5 пункту 1 розділу 

VII «Перехідні положення» КАС України» [150].  

Як можна побачити Велика Палата Верховного Суду використала 

типову термінологію щодо пропорційності, а також було обґрунтовано 

відмову у забезпеченні позову, яка ґрунтується на прямій забороні закону та 

має бути оцінена на предмет пропорційності.  

Наступним прикладом, який вже безпосередньо відноситься до 

досліджуваної нами категорії справ, може слугувати рішення Вищого 

адміністративного суду Украін̈и від 22.05.2013 р. у справі № К/9991/17052/11 

[184] щодо розгляду питання правомірності застосування позивача 

податкового штрафу. В адміністративному позові позивач посилався на те, 

що розмір штрафу обрано непропорціин̆о. В процесі розгляду справи, Вищии ̆

адміністративний суд Украін̈и вказав, що звільнення судами нижчих 

інстанцій позивача від податкової відповідальності шляхом суттєвого 

зниження штрафу відбулось з посиланням на принцип пропорційності, 

відповідно до якого податковий орган мав діяти із дотриманням необхідного 

балансу між несприятливими наслідками для прав, свобод і законних 

інтересів платника податків і цілями, на досягнення яких було спрямоване 

рішення про накладення фінансовоі ̈ санкції у вигляді штрафу [184]. 

Зменшивши штраф, було визнано судами, що ио̆го розмір був 

непропорціин̆им. Проте ВАСУ не погодився із таким висновком, 

акцентувавши увагу на тому, що суд не застосував норму закону, що 

підлягала застосування, визнавши ії ̈неадекватною для регулювання ситуації, 

що стала предметом розгляду у справі [184]. Перевірка адміністративним 

судом пропорційності оскаржуваних рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта 

владних повноважень передбачає оцінку відповідності правових наслідків 

таких рішень, діи ̆ чи бездіяльності вимогам чинного законодавства. 

Пропорційність негативних правових наслідків для правопорушника 

оцінюється лише в рамках заходів відповідальності, визначених законом 

[184].  
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Суд зазначив, що принцип пропорційності не надає адміністративним 

судам права оцінювати встановлені законом заходи відповідальності на 

предмет іх̈ справедливості та співрозмірності. Здіис̆нюючи перевірку 

законності рішень суб'єктів владних повноважень, суди мають з’ясувати 

відповідність застосованих за такими рішеннями заходів відповідальності 

волі законодавця, втіленоі ̈ в ухваленому ним законі [184]. Оскільки «сума 

застосованого штрафу відповідає розміру штрафних санкцій визначених у 

законі, то у судів відсутні підстави вважати такий штраф непропорційним» 

[184].  

Вказана позиція була підтверджена у постанові від 30.05.2013 р. у 

справі № К/800/24888/13 ВАСУ [157], в якій судом було вказано на помилки 

суду апеляціин̆оі ̈ інстанціі,̈ який не міг ставити під сумнів нараховании ̆

штраф, оскільки факт вчинення правопорушення адміністративним 

позивачем було доведено. Відповідно у цьому рішенні суд знов заперечив 

використання принципу пропорціин̆ості у справах, які стосуються питань 

притягнення особи до фінансовоі ̈відповідальності.  

В даному випадку має місце ситуація, яка свідчить про те, що суди 

мають з’ясовувати волю законодавця і, у разі якщо санкція за певне 

правопорушення чітко визначена, суд має застосувати ії,̈ незважаючи на те, 

наскільки застосування цієі ̈ санкціі ̈ є співрозмірним вчиненому 

правопорушенню. Проте у такому випадку нівелюється ч. 2 ст. 2 КАС 

Украін̈и, тому що сам процес правосуддя зводиться лише до забезпечення 

законності у ії ̈ формальному значенні. Утім процесуальний закон надає 

адміністративним судами певні процесуальні можливості у вигляді 

можливості або більше того, зобов’язння виходити за межі формалістичного 

підходу.  

Вбачається, що вказане краще реалізується, у разі, коли в законі 

визначені нижня і верхня межа певноі ̈ санкціі ̈ і правозастосувач має певну 

дискрецію у визначенні у цих межах розміру санкціі,̈ яка буде застосована до 

особи, проте у випадку, коли санкція обрахована у вигляді конкретної суми 
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чи відсотку від певного показника або коефіцієнту, на який потрібно 

помножити цей показник, тоді оцінити розумність санкції значно складніше. 

Адміністративний суд не наділений повноваженнями самостіин̆о визначати 

розмір санкціі.̈ Хоча, у разі, коли вчинене правопорушення є незначним, а 

розмір санкціі ̈явно не відповідає завданій шкоді, в такому випадку суд може 

скасувати штраф і звільнити особу від відповідальності. І саме в описаному 

випадку може бути корисним застосування тесту на пропорціин̆ість. Коли 

суд встановлює, що наявний закон, яким передбачена відповідна санкція і 

легітимна мета (наприклад, підтримка фінансовоі ̈ і податковоі ̈ дисципліни 

суб’єктів господарювання), у разі коли йдеться про незначне 

правопорушення, суд має право вказати на те, що у застосуванні до 

правопорушника більшої за розміром санкціі ̈ не має потреби, оскільки 

втручання у права особи відбулося у непропорціин̆ий спосіб.  

В окремій думці від 24.04.2018 р. у справі № 800/404/17 суддя 

Верховного суду О. Яновська зазначила, що право особи на доступ до 

правосуддя гарантовано статтею 55 Основного Закону, положення якого є 

нормами прямої дії. Відповідно до наведеної статті Конституції України 

кожному гарантується судовий захист його прав та свобод і можливість 

оскаржити до суду рішення, дії та бездіяльність органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань та посадових осіб. 

Свою позицію щодо застосування Конституції України при здійсненні 

правосуддя Верховний Суд України відобразив у постанові Пленуму «Про 

застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» від 01 

листопада 1996 року № 9.  

Зокрема, в пункті 8, зазначено, що правосуддя здійснюється виключно 

судами, юрисдикція яких поширюється на всі правовідносини, що виникають 

у державі (ст.124 Конституції), судам підвідомчі всі спори про захист прав і 

свобод громадян. Суд не вправі відмовити особі в прийнятті позовної заяви 

чи скарги лише з тієї підстави, що її вимоги можуть бути розглянуті в 

передбаченому законом досудовому порядку. Статтею 55 Конституції кожній 
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людині гарантовано право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності 

органів державної влади, місцевого самоврядування, посадових і службових 

осіб, а тому суд не повинен відмовляти особі в прийнятті чи розгляді скарги з 

підстав, передбачених законом, який це право обмежує. 

Крім того, ЄСПЛ в своїх рішеннях зазначає, що право на справедливий 

судовий розгляд (стаття 6 Конвенції), одним з аспектів якого є право доступу 

до суду (Golder v. the United Kingdom, рішення від 21 лютого 1975 року, 

параграф 36; Перетяка та Шереметьєв проти України, рішення від 20 червня 

2011 року, параграф 33), не є абсолютним; воно може бути обмеженим, 

особливо щодо умов прийнятності скарги.  

Тим не менше, право доступу до суду не може бути обмежено таким 

чином або у такій мірі, що буде порушена сама його сутність. Ці обмеження 

повинні мати законну мету та бути пропорційними між використаними 

засобами та досягнутими цілями (справа Тhe Guуrin v. France, рішення від 29 

липня 1998 року, параграф 37).  

Дійсно, право на оскарження до суду рішень, дій чи бездіяльності 

державних органів є однією із найважливіших гарантій захисту громадянами 

своїх прав та свобод від їх порушення. При цьому значення адекватного 

реагування суду на скарги полягає в їх розгляді і відповідній перевірці 

законності, обґрунтованості та справедливості рішень, дій чи бездіяльності 

державних органів, в наданні можливості судам виявити помилки і недоліки 

правозастосовної діяльності. 

Порівняно із іншими процедурами судовий порядок розгляду скарг на 

рішення, дії чи бездіяльність державних органів забезпечує більшу 

об'єктивність, більш широкі можливості зацікавлених осіб у відстоюванні 

своїх інтересів, більшу авторитетність та обов'язковість прийнятого за 

результатами розгляду скарги рішення.  

Також слід відзначити і змагальні засади судового розгляду скарг, що 

повинні бути притаманні судовій системі, які визначаються особливою 

роллю судової влади у системі поділу влад. Суд має бути найвищим арбітром 
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у вирішенні конфліктів на ґрунті реалізації норм права, гарантом захисту 

прав і свобод людини та громадянина. 

Єдиним критерієм, який дозволяє визначити, які рішення, дії чи 

бездіяльність державних органів можуть бути оскаржені до суду та хто саме 

має право на таке оскарження, є обмеження конституційних прав і свобод 

громадян або створення перепон для доступу до правосуддя» [155].  

У постанові від 14.06.2018 р. у справі № 800/102/17 [155] Великою 

Палатою в процесі розгляду питання щодо скорочених строків звернення до 

суду, передбачених КАС Украін̈и для справ про прийняття на публічну 

службу, було вказано, що Велика Палата Верховного Суду звертає увагу, що 

в пункті 27 рішення ЄСПЛ від 20 травня 2010 року у справі «Пелевін проти 

України» (Заява № 24402/02), яке набуло статусу остаточного 20 серпня 2010 

року, ЄСПЛ зазначив, що право на суд, одним з аспектів якого є право 

доступу до суду, не є абсолютним і може підлягати дозволеним за змістом 

обмеженням, зокрема, щодо умов прийнятності скарг. Такі обмеження не 

можуть зашкоджувати самій суті права доступу до суду, мають 

переслідувати легітимну мету, а також має бути обґрунтована пропорційність 

між застосованими засобами та поставленою метою (рішення у справі 

«Ашінгдан проти Сполученого Королівства», від 28 травня 1985 року, пункт 

57, Серія A, № 93). 

Отже, за практикою ЄСПЛ застосування судами наслідків пропущення 

строків звернення до суду не є порушенням права на доступ до суду. 

Оцінюючи обставини звернення позивача з позовом до суду, із 

врахуванням наведених вище висновків ЄСПЛ, а також положень частини 

третьої статті 99 КАС України (у редакції, чинній на момент звернення 

позивача до суду з цим позовом), Велика Палата Верховного Суду зазначає, 

що вказаною нормою статті 99 КАС України встановлено скорочені строки 

звернення до суду у справах щодо прийняття громадян на публічну службу, 

які не ставлять під сумнів саму суть права доступу до суду, а переслідують 

легітимну мету як найскорішого поновлення порушених прав добросовісного 
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позивача. При цьому не порушується пропорційність між застосованими 

законодавцем засобами (строком звернення до суду за захистом порушеного 

права протягом одного місяця з дня, коли особа дізналася або повинна була 

дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів) та метою звернення 

до суду [155].  

У постанові від 09.04.2019 р. у справі № 9901/611/18 [149] Велика 

палата Верховного Суду зазначила, що законодавчі обмеження стосовно 

можливості оскарження актів індивідуальної дії не шкодять самій суті права 

на доступ до суду, оскільки ці акти можуть бути оскаржені в суді їхніми 

адресатами, тобто суб’єктами, для яких відповідні акти створюють права 

та/чи обов’язки. Одним із завдань таких обмежень є недопущення розгляду в 

судах позовів третіх осіб в інтересах (або всупереч інтересам) адресатів 

індивідуальних актів, зокрема як у цій справі - ліквідованих або створюваних 

судів. Це досягається законодавчо встановленими обмеженнями, які є 

пропорційними переслідуваній меті. 

За таких обставин Велика Палата Верховного Суду вважає правильним 

висновок Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду про 

відсутність підстав для відкриття провадження у справі за позовом особи до 

Президента України про визнання протиправним та скасування Указу. 

Аналогічний правовий висновок викладено в постановах Великої 

Палати Верховного Суду, зокрема, від 14 березня 2018 року у справі № 

9901/22/17, 6 та 12 червня 2018 року у справах № 800/489/17 та № 800/587/17 

відповідно, 16 жовтня 2018 року у справі № 9901/415/18.  

Варто підкреслити, що обмеження можуть нівелювати саму сутність 

права, про що в окремій думці вказувала суддя О. Яновська. Наведена 

позиція має місце і, у випадку коли покарання настільки не відповідає 

тяжкості вчиненого правопорушення чи завданій шкоді, що таке покарання 

не здатне виконати функції і завдання юридичноі ̈ відповідальності [155], а 

отже застосування обтяжливого за розміром штрафу за незначне 

правопорушення позбавлено будь-якого правового сенсу. Саме про це ідеться 
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в окремій думці у cправі від 15.03.2019 р. суддів Н. Лященко, Н. Прокопенко, 

О. Ситнік, зокрема, дисциплінарне стягнення судді має бути пропорційним 

[126]. Утім на нашу думку, вказана теза має бути поширена не лише на 

податкові справи, в яких правозастосувач може вибрати з низки санкціи ̆

одну, але у тому числі на податкові справи, в яких застосуванню підлягає 

абсолютно визначена санкція.  

Верховний Суд у постанові від 03.04.2018 р. у справі № 345/3380/16-а 

[160], зазначив, що Конституційний Суд України в рішенні від 25.01.2012 № 

3-рп/2012 зазначив, що одним з визначальних елементів у регулюванні 

суспільних відносин у соціальній сфері є додержання принципу 

пропорційності між соціальним захистом громадян та фінансовими 

можливостями держави, а також гарантування кожному достатнього 

життєвого рівня. 

Конституційний Суд України виходить із того, що додержання 

конституційних принципів соціальної і правової держави, верховенства права 

обумовлює здійснення законодавчого регулювання суспільних відносин на 

засадах справедливості та розмірності з урахуванням обов’язку держави 

забезпечувати гідні умови життя кожному громадянину України. 

Передбачені законами соціально-економічні права не є абсолютними. 

Механізм реалізації цих прав може змінюватись державою, зокрема, через 

неможливість її фінансового забезпечення шляхом пропорційного 

перерозподілу коштів з метою збереження балансу інтересів усього 

суспільства. Крім того, такі заходи можуть бути обумовлені необхідністю 

запобігання чи усунення реальних загроз економічній безпеці України, що 

згідно з ч. 1 ст. 17 Конституції України є найважливішою функцією держави 

[160].  

Хоча у вказаній постанові Верховний Суд безпосередньо не послався 

на принцип пропорційності, утім фактично використав його, посилаючись на 

те, що на підставі законодавчого акту відбулося втручання у права позивача 

(порушено право на мирне володіння маин̆ом, передбачене ст. 1 Першого 
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протоколу до ЄСПЛ). Втручання мало легітимну мету, а саме забезпечення 

фінансовоі ̈ стабільності держави, у чому фактично зацікавлене суспільство. 

На думку Верховного Суду зменшення соціальних виплат задля досягнення 

цієі ̈мети було необхідним засобом досягнення цієі ̈мети [160].  

Крім того у цьому рішенні проглядається порушення проблеми 

необхідності, а саме третього елементу тесту на пропорційність, того 

випадку, коли суд згадує про те, що зменшення повинно мати характер 

пропорціин̆ого перерозподілу [160]. Наведене вказує на те, що, у разі якщо 

зменшення соціальних виплат відбувається без врахування розміру 

отримуваних виплат, доцільно вести мову про порушення соціальноі ̈

справедливості, а отже і про непропорціин̆ість застосованого до позивача 

заходу.  

Проведений аналіз наявних прикладів вказує на те, що принцип 

пропорціин̆ості досить часто застосовується адміністративними судами під 

час вирішення податкових спорів фрагментарно. Адміністративні суди під 

час розгляду податкових спорів прямо не використовуючи тест на 

пропорціин̆ість або звертаються лише до одного чи двох ио̆го елементів, 

викладають тест на пропорціин̆ість повністю, але у надто загальному вигляді 

без відсилки до конкретних обставин справи чи доказів.  

У постанові від 28.08.2018 р. у справі № 815/5539/17 [151] Верховний 

Суд вказав, що подання заяви про заборону вчинення реєстраційних дій має 

відповідати легітимній меті, а саме захисту права власності за наявності 

відповідних підстав (як, наприклад, судового рішення про заборону вчинення 

реєстраційних дій). Суб’єкт владних повноважень (державний реєстратор) 

повинен приймати рішення та діяти пропорційно і обґрунтувати таку 

пропорційність між застосованими засобами та поставленою метою. 

Необхідний баланс не буде дотриманий, якщо особа, що набула майно за 

правочином та звернулась за його державною реєстрацією понесе надмірний 

тягар. Оцінюючи пропорційність, слід визначити, чи можливо досягти 

легітимної мети за допомогою заходів, які були би менш обтяжливими для 
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прав і свобод цієї особи, оскільки обмеження її прав не повинні бути 

надмірними або такими, що є більшими, ніж необхідно для досягнення 

вказаної мети [151].  

Проте існують й винятки, які, щоправда, трапляються нечасто. Так, 

зокрема, Велика палата Верховного Суду у постанові від 04.07.2018 р. у 

справі № 653/1096/16-ц [147] прямо застосувала принцип пропорціин̆ості у 

тому вигляді, як ио̆го використовує ЄСПЛ. 

Відповідно до статті 8 Конвенції кожен має право на повагу до свого 

приватного і сімейного життя та до свого житла. Органи державної влади не 

можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли 

втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному 

суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного 

добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту 

здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб. 

Стаття 8 Конвенції стосується прав особливої важливості для 

особистості людини, її самовизначення, фізичної та моральної цілісності, 

підтримки взаємовідносин з іншими, усталеного та безпечного місця в 

суспільстві (рішення від 27 травня 2004 року у справі «Коннорс проти 

Сполученого Королівства», заява № 66746/01, § 82). 

ЄСПЛ неодноразово висловлювався щодо можливості виселення особи 

з житлового приміщення. Так, у рішенні від 2 грудня 2010 року у справі 

«Кривіцька та Кривіцький проти України» («Kryvitska and Kryvitskyy v. 

Ukraine», заява № 19009/04, § 41) ЄСПЛ вказав, що втрата житла є найбільш 

крайньою формою втручання у право на повагу до житла. 

Згідно з практикою ЄСПЛ втручання держави у право на житло є 

порушенням статті 8 Конвенції, якщо воно не здійснюється згідно із законом, 

не переслідує легітимну мету - одну чи декілька з тих, що перелічені у пункті 

2 вказаної статті, - чи не розглядається як необхідне в демократичному 

суспільстві. 
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Формулювання «згідно із законом» не лише вимагає, щоб 

оскаржуваний захід мав підставу в національному законодавстві, але також 

звертається до якості такого закону. Зокрема, положення закону мають бути 

достатньо чіткими у своїх термінах та передбачати засоби юридичного 

захисту проти свавільного застосування (рішення ЄСПЛ у справі «Кривіцька 

та Кривіцький проти України», § 43) [147].  

Велика Палата Верховного Суду звернула увагу на те, що ЄСПЛ, 

розглянувши справу за заявою військовослужбовця, який разом з іншими 

членами сім’ї був виселений із кімнати в гуртожитку після припинення 

служби у Міністерстві оборони України, дійшов висновку про відсутність 

порушення статті 8 Конвенції. ЄСПЛ вказав, що втручання, на яке скаржився 

заявник, переслідувало легітимну мету - захист інтересів економічного 

добробуту країни та прав інших осіб, а саме курсантів і працівників 

Національної академії оборони України й інших військовослужбовців, які 

потребували житло у зв’язку зі службою (рішення від 16 лютого 2017 року у 

справі «Каракуця проти України», заява № 18986/06, § 71). 

Принцип пропорційності у розумінні ЄСПЛ полягає в оцінці 

справедливої рівноваги (балансу) між інтересами держави (суспільства), 

пов’язаними з втручанням у право людини на повагу до житла, й інтересами 

особи, яка зазначає негативних наслідків від цього втручання. Пошук такого 

балансу не означає обов’язкового досягнення соціальної справедливості у 

кожній конкретній справі, а передбачає наявність розумного співвідношення 

(обґрунтованої пропорційності) між легітимною метою, досягнення якої 

передбачається, та засобами, які використовуються для її досягнення. 

Необхідний баланс не буде дотриманий, якщо особа внаслідок втручання в її 

право на повагу до житла несе надмірний тягар. Оцінюючи пропорційність, 

слід визначити, чи можливо досягти легітимної мети за допомогою заходів, 

які були би менш обтяжливими для прав і свобод цієї особи, оскільки 

обмеження її прав не повинні бути надмірними або такими, що є більшими, 

ніж необхідно для досягнення вказаної мети. 
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Відсутність обґрунтування у судовому рішенні фактичних підстав 

застосування приписів законодавства, навіть якщо формальні вимоги були 

дотримані, може серед інших чинників братися до уваги при вирішенні 

питання про те, чи встановлено справедливий баланс заходом, що 

оскаржується (рішення ЄСПЛ у справі «Беєлер проти Італії» («Beyeler v 

Italy»), заява № 33202/96, § 110). 

Неврахування національними судами принципу є підставою для 

висновку про порушення відносно такої особи статті 8 Конвенції (рішення 

ЄСПЛ у справах «Дакус проти України» («Dakus v. Ukraine») від 14 грудня 

2017 року, заява № 19957/07; «Кривіцька та Кривіцький проти України» 

(«Kryvitska and Kryvitskyy v. Ukraine») від 2 березня 2011 року, заява № 

30856/03; «Садов’як проти України» («Sadovyak v. Ukraine») від 17 травня 

2018 року, заява № 17365/14. 

Згідно з пунктом 1 статті 6 Конвенції кожен має право на справедливий 

розгляд його справи судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо 

його прав та обов’язків цивільного характеру. 

Поняття суд, встановлений законом, стосується не лише правової 

основи існування суду, але й дотримання ним норм, які регулюють його 

діяльність (рішення ЄСПЛ у справі «Сокуренко і Стригун проти України» від 

20 липня 2006 року, заяви № 29458/04 та № 29465/04, § 24). 

Необхідність врахування пропорційності обмеження права так само 

обґрунтовано у постанові Великоі ̈палати Верховного суду від 07.11.2018 р. у 

справі № 488/5027/14-ц [148]. ЄСПЛ вказує на те, що пункт 1 статті 6 

Конвенції зобов’язує суди давати вмотивування своїх рішень, хоч це не може 

сприйматись, як вимога надавати детальну відповідь на кожен аргумент. 

Межі цього обов’язку можуть бути різними залежно від характеру рішення. 

Крім того, необхідно брати до уваги, між іншим, різноманітність аргументів, 

які сторона може представити в суд, та відмінності, які існують у державах-

учасницях, з огляду на положення законодавства, традиції, юридичні 

висновки, викладення та формулювання рішень. Таким чином, питання, чи 
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виконав суд свій обов'язок щодо вмотивування, що випливає зі статті 6 

Конвенції, може бути визначено лише у світлі конкретних обставин справи 

(рішення Європейського суду з прав людини у справі «Проніна проти 

України» від 18 липня 2006 року, заява № 63566/00, § 23). 

Необхідність врахування пропорційності обмеження права так само 

обґрунтовано у постанові Великоі ̈палати Верховного суду від 07.11.2018 р. у 

справі No 488/5027/14-ц [148]. Зокрема суд вказав, що відповідно до 

усталеної практики ЄСПЛ стаття 1 Першого протоколу до Конвенції містить 

три окремі норми: перша, що виражається в першому реченні першого абзацу 

та має загальний характер, закладає принцип мирного володіння майном. 

Друга норма, що міститься в другому реченні того ж абзацу, охоплює 

питання позбавлення права власності та обумовлює його певними 

критеріями. Третя норма, що міститься в другому абзаці, визнає право 

договірних держав, серед іншого, контролювати використання майна в 

загальних інтересах. Друга та третя норми, які стосуються конкретних 

випадків втручання у право мирного володіння майном, повинні тлумачитися 

у світлі загального принципу, закладеного першою нормою (рішення ЄСПЛ у 

справі «East/West Alliance Limited» проти України» від 23 січня 2014 року, 

заява № 19336/04), § 166-168). 

Критеріями сумісності заходу втручання у право на мирне володіння 

майном із гарантіями статті 1 Першого протоколу до Конвенції є те, чи 

ґрунтувалося таке втручання на національному законі, чи переслідувало 

легітимну мету, що випливає зі змісту вказаної статті, а також, чи є 

відповідний захід пропорційним легітимній меті втручання у право. 

Втручання держави у право власності повинно мати нормативну 

основу у національному законодавстві, яке є доступним для заінтересованих 

осіб, чітким, а наслідки його застосування - передбачуваними. 

Якщо можливість втручання у право власності передбачена законом, 

Конвенція надає державам свободу розсуду щодо визначення легітимної 
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мети такого втручання: або з метою контролю за користуванням майном 

відповідно до загальних інтересів, або для забезпечення сплати податків, 

інших зборів або штрафів. 

Втручання у право власності, навіть якщо воно здійснюється згідно із 

законом і з легітимною метою, буде розглядатися як порушення статті 1 

Першого протоколу до Конвенції, якщо не буде встановлений справедливий 

баланс між інтересами суспільства, пов’язаними з цим втручанням, й 

інтересами особи, яка зазнає втручання в її право власності. Отже, має 

існувати розумне співвідношення (пропорційність) між метою, досягнення 

якої передбачається, та засобами, які використовуються для її досягнення. 

Справедливий баланс не буде дотриманий, якщо особа-добросовісний 

набувач внаслідок втручання в її право власності понесе індивідуальний і 

надмірний тягар, зокрема, якщо їй не буде надана обґрунтована компенсація 

чи інший вид належного відшкодування у зв’язку з позбавленням права на 

майно (рішення ЄСПЛ у справах «Рисовський проти України» від 20 жовтня 

2011 року, «Кривенький проти України» від 16 лютого 2017 року). 

Порушення статті 1 Першого протоколу до Конвенції ЄСПЛ констатує, 

якщо хоча б один із зазначених критеріїв не буде дотриманий. І навпаки: 

встановлює відсутність такого порушення, якщо дотримані всі три критерії. 

Так, у рішенні від 27 листопада 2007 року у справі «Гамер проти 

Бельгії», заява № 21861/03 ЄСПЛ встановив, що втручання у право заявниці 

на мирне володіння майном, яке стало результатом знесення її будинку за 

рішенням органів влади, було передбачене законом і переслідувало мету 

контролю за використанням земельної ділянки відповідно до загальних 

інтересів шляхом приведення її у відповідність до плану землекористування, 

який визначав лісову зону, в якій будівництво не дозволялося (§ 77). 

Стосовно пропорційності втручання, то питання захисту 

навколишнього середовища зумовлюють постійний і стійкий інтерес 

громадськості, а отже, і органів державної влади. Економічні імперативи та 

навіть деякі основні права, включаючи право власності, не повинні 
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превалювати над екологічними міркуваннями, особливо якщо держава має 

законодавство з цього питання (§ 79). Тому обмеження права власності були 

допустимими за умови, що між індивідуальними та колективними інтересами 

встановлений розумний баланс (§ 80). 

Однак у національному законодавстві не було жодного припису про 

узаконення будівлі, побудованої у лісовій зоні. Окрім як шляхом приведення 

місця забудови до його первинного стану, ніякий інший спосіб захисту не був 

належним з огляду на беззаперечне втручання у цілісність лісової зони, в якій 

не дозволялась жодна забудівля (§ 83-86). З урахуванням цих підстав ЄСПЛ 

визнав втручання у право власності заявниці пропорційним (§ 88). Будь-які 

приписи, зокрема і приписи Конвенції, слід застосовувати з урахуванням 

обставин кожної конкретної справи, оцінюючи поведінку обох сторін спору, 

а не лише органів державної влади та місцевого самоврядування. 

Цей приклад можна віднести до тих справ, коли тест на пропорційність 

справді вплинув на аргументацію суду і вирішення справи, утім, як вже було 

зазначено, цей випадок є радше винятком, який не змінює загального 

висновку щодо того, що навіть суди вищої інстанції недостатньою мірою 

застосовують тест на пропорційність у справах, які розглядаються.  

Взагалі проводячи аналіз рішень ЄСПЛ щодо податкових спорів варто 

вказати, що питання, які вже знайшли своє місце у практиці такі: 

1) податковий кредит, право на відшкодування податку на додану вартість 

(Intersplav v. Ukraine; Bulves AD v. Bulagria; Business Support Centre v. 

Bulgaria); 2) податковий арешт та конфіскація активів (Metalco v. Hungary; 

Lemoine v. France; Hentrich v. France) 3) якість податкового законодавства та 

його передбачуваність (Yukos v. Russia); 4) тлумачення спірних положень 

податкового законодавства на користь платника податків (Schokin v. 

Ukraine); 5) тривалість адміністративних податкових процедур та судового 

оскарження у податкових спорах (Metalco v. Hungary; Mooren v. Germany; 

Nielsen v. Denmark; Niedzwiecki v. Germany); 6) доступ до правосуддя у 

податкових спорах (Bendenoun v. France; Mooren v. Germany); 7) «презумпція 



163 

правомірності» дій платника податків та покладення обов’язку доказування 

порушення закону на податковий орган (Bendenoun v. France); 8) компенсація 

збитків, завданих платнику податків безпідставним стягненням податків чи 

застосуванням штрафних санкцій (S.A.Dangeville v. France); 9) 

співвідношення податкового та кримінального законодавства і гарантії, які 

надаються учасникам кримінального та податкового провадження 

(Bendenoun v. France; Mooren v. Germany); 10) процесуальні права 

податкових органів при проведенні розслідувань правопорушень (право на 

обшук, допит, вилучення документів, обмеження пересування фізичної 

особиплатника податків тощо) (Bendenoun v. France; Funke v. France; Abas v. 

the Netherlands; Mooren v. Germany; Riener v. Bulgaria); 11) заборона 

дискримінації у податкових правовідносинах (Van Raalte v. the Netherlands; 

Fielding v. UK; Darby v. Sweden); 12) строки давності притягнення до 

податкової відповідальності (Yukos v. Russia). 

В світлі останніх євроінтеграційних прагнень України на увагу 

заслуговує практика ЄСПЛ щодо пропорційність різноманітних податкових 

штрафів та обмежень відносно суті правопорушення (Ruuotsalainen v. 

Finland; Metalco v. Hungary; Lemoine v France; Mamidakis v. Greece; Riener v. 

Bulgaria) 

Варто також підкреслити, що сам податковий спір у розумінні 

національного законодавства у процесуальних аспектах майже не 

відрізняється від судового спору іншої категорії. Саме тому численні 

рішення ЄСПЛ, що стосуються застосування статті 6 Конвенції про захист 

прав людини та основоположних свобод, і статті 1 Першого протоколу до 

Конвенції підлягають практичному застосуванню при розгляді податкових 

спорів. В рішеннях щодо стверджуваних заявниками порушень статті 1 

Першого протоколу до Конвенції ЄСПЛ виробив підходи до практичного 

розуміння таких надзвичайно важливих правових категорій, як принцип 

пропорційності.  
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Зокрема у справі Lemoine v. France ЄСПЛ дійшов висновку, що 

накладення арешту на об’єкти, які належали платнику податків та мали 

загальну вартість понад 1 мільйон франків, з метою забезпечення виконання 

таким платником податків своїх податкових зобов’язань на загальну суму 

близько 80 тисяч франків було неадекватним та непропорційним засобом, 

застосованим податковим органом. Європейський суд з прав людини 

постановив у цій справі, що було встановлено порушення статті 1 Першого 

протоколу до Конвенції (право на мирне володіння майном). 

Справа Metalco v. Hungary, яка була розглянута ЄСПЛ у 2011 році, 

схожа зі справою Lemoine v. France. У 1996 році, в якій податковий орган 

встановив, що платник податків має сплатити податки в розмірі 10 мільйонів 

форинтів. З метою забезпечення зазначеного податкового боргу було 

накладено арешт на 100% частки Metalco у дочірній компанії. Номінальна 

вартість такої частки дорівнювала 103 мільйонам форинтів. Законодавством 

Угорщини було на той час передбачено, що продаж арештованого активу має 

відбуватися шляхом аукціону протягом 2 місяців з момент арешту. Втім 

податковий орган не здійснив продаж частки протягом встановленого 

періоду та протягом тривалого часу взагалі. В той же час Мetalco також була 

позбавлена можливості розпоряджатися своїм активом. Після 2 років 

різноманітних судових та адміністративних процедур було встановлено, що 

вимога про сплату податку була безпідставною. Але протягом того самого 

періоду арештована частка фактично перестала бути активом внаслідок 

припинення господарської діяльності та ліквідації компанії. ЄСПЛ у цій 

справі встановив, що застосування арешту активу вартістю в 103 мільйони 

форинтів з метою забезпечення сплати податкового боргу в розмірі 10 

мільйонів форинтів є порушенням статті 1 Першого протоколу до Конвенції 

(право на мирне володіння майном). 

Цілком зрозуміло, що правові позиції, висловлені ЄСПЛ у наведених 

справах, враховуючи положення статті КАС України, можуть бути 
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безпосередньо застосовані національними адміністративними судами під час 

вирішення податкових спорів. 

ЄСПЛ, розглядаючи податкові спори, застосовує ст. 1 Протоколу №1 

до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, яка гарантує право 

на мирне та вільне володіння своїм майном. Зокрема у пункті 49 рішення 

ЄСПЛ від 26.04.1979 у справі «Санді Таймс» проти Сполученого 

Королівства» зазначено, що: «право має бути в адекватній мірі доступним: 

особи повинні мати відповідну обставинам можливість орієнтуватися у тому, 

які правові норми застосовуються у даному випадку. Норма не може 

вважатися «законом», доки вона не сформульована з достатнім ступенем 

точності, що дозволяє особі узгоджувати з нею свою поведінку: особи 

повинні мати можливість передбачити у розумному відносно обставин 

ступені наслідки, які може потягнути певне діяння». 

У п. 49 рішення від 22.11.2007 р. у справі «Україна-Тюмень» проти 

України» ЄСПЛ вказав, що найважливіша вимога статті 1 Протоколу полягає 

в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння 

майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє 

позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий 

пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за 

користуванням майном шляхом введення в дію «законів». 

У п. 55 надано тлумачення «пропорційності втручання» в право на 

мирне володіння майном та зазначив, що таке втручання повинно бути 

здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального 

інтересу суспільства та захисту основоположних прав особи. 

Має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, 

які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти шляхом вжиття будь-

якого заходу. 

У п.п. 42-44 рішення від 07.07.2011 р. у справі «Серков проти України» 

ЄСПЛ зазначив, що національне законодавство має відповідати вимозі 

«якості» закону, щоб воно було доступним для заінтересованих осіб, чітким і 
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передбачуваним у застосуванні. Якщо норма закону або іншого 

нормативного акта, виданого на основі закону, дозволяють неоднозначне або 

множинне тлумачення прав та обов’язків платників податків і 

контролюючого органу, рішення приймається на користь платника податків. 

Порушення ст. 1 Протоколу мало місце, оскільки органи державної 

влади віддали перевагу найменш сприятливому тлумаченню національного 

законодавства, що призвело до накладення на заявника додаткових 

зобов’язань зі сплати податку. 

Рішення по справі «Булвес» АД проти Болгарії (заява №3991/03) 

закріплює, що компанія-заявник не повинна нести відповідальність за 

наслідки невиконання постачальником його обов’язків щодо своєчасного 

декларування ПДВ і, як наслідок, сплачувати ПДВ повторно разом із пенею. 

Такі вимоги прирівнюються до надзвичайного обтяження для компанії-

заявника, що порушило справедливий баланс, який повинен був 

підтримуватися між вимогами загальних інтересів та вимогами захисту права 

власності. 

У п. 38 рішення по справі «Інтерсплав проти України» (заява № 803/02) 

визначено, що у разі наявності у державних органів інформації про 

зловживання в системі оподаткування конкретною компанією, вони повинні 

застосовувати відповідні заходи саме до цього суб’єкта, а не 

розповсюджувати негативні наслідки на інших осіб при відсутності 

зловживання з їх боку. 

Крім того у п. 559 рішення ЄСПЛ по справі ВАТ «Нефтяная компания 

ЮКОС» проти РФ (заява №14092/04) зазначено, що перша і сама важлива 

вимога статті 1 Протоколу №2 до Конвенції полягає в тому, що будь-яке 

втручання публічної влади в безперешкодне користування власністю 

повинне бути законним, тобто втручання має відповідати національному 

законодавству і бути достатньо зрозумілим, щоб дозволити заявнику 

передбачати наслідки своїх дій. 
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Висновки, до яких можна проводячи аналіз рішень ЄСПЛ фактично 

можна сконцентрувати в аспекті того, що втручання у майнові права 

платника податків має бути законним і забезпечувати баланс інтересів обох 

сторін. 

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду також 

підтримує та враховує позицію ЄСПЛ, вказуючи, що за змістом статті 57 

Основного Закону кожному гарантується право знати свої права і обов’язки. 

При цьому колегія суддів враховує правову позицію Європейського суду з 

прав людини, викладену, зокрема, в рішенні від 14.10.2010 у справі «Щокін 

проти України» (заяви №23759/03 та №37943/06), де суд зазначив, що перша 

та найважливіша вимога статті 1 Першого Протоколу до Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод 1950 року полягає в тому, що 

будь-яке втручання публічних органів у мирне володіння майном повинно 

бути законним. 

Як також наголосив ЄСПЛ в рішення від 26.06.2014 у справі «Суханов 

та Ільченко проти України» (заяви №68385/10 та №71378/10), перша і 

найбільш важлива вимога статті 1 Першого Протоколу полягає в тому, що 

будь-яке втручання органів влади у право мирно володіти своїм майном має 

бути законним і переслідувати законну мету «в інтересах суспільства». Будь-

яке втручання має бути пропорційним переслідуваній меті. Іншими словами, 

має бути досягнуто «справедливого співвідношення» між інтересами 

суспільства і вимогами щодо захисту прав людини (Постанова ВС від 15 

травня 2018 року у справі № 826/17266/16). 

Виходячи з проведеного аналізу доцільно вказати, що положення ч. 2 

ст. 2 КАС Украін̈и втілюється у судову практику не в повній мірі, що слугує 

підґрунтям для формулювання рекомендаціі,̈ які можна надати судовим 

органам:  

1) при вирішенні податкових спорів адміністративним судам доцільно 

відмовитись від занадто формального підходу до використання положень ч. 2 

ст. 2 КАС Украін̈и і при розгляді цієї категорії спорів щодо оскарження 
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рішень, дій або бездіяльності суб’єктів владних повноважень перевіряти їх на 

пропорційність;  

2) адміністративні суди під час розгляду податкових спорів мають 

позбутися практики формального дублювання положень рішень ЄСПЛ та 

Конституційного Суду Украін̈и, які без урахування обставин конкретноі ̈

податкової справи втрачають сенс; 

3) адміністративні суди при вирішенні податкового спору мають 

обґрунтовувати свою позицію щодо використання рішень ЄСПЛ та КСУ, а 

також більш коректно підходити до інтерпретації принципу пропорціин̆ості, 

запропонованої Страсбурзьким судом.  

4) під час розгладу податкового спору адміністративні суди мають 

застосовувати у мотивувальній частині тест на пропорційність у тому 

варіанті, який було вироблено ЄСПЛ, а не обмежуватися лише загальним 

твердженням про наявність у суб’єкта владних повноважень легітимної мети 

обмеження прав і використання ним необхідного засобу обмеження, що 

сприятиме не тільки аргументації позиціі ̈ суду для учасників податкової 

справи, але й позитивно позначатися на формування відповідноі ̈ судової 

практики щодо вирішення адміністративними судами податкових спорів.  

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Обгрунтовано, що для оптимального застосування 

адміністративними судами принципу пропорційності під час вирішення 

податкових спорів важливе значення має тест на пропорціин̆ість; 

застосування принципу пропорційності під час розгляду адміністративним 

судом податкових спорів може забезпечити справедливе здійснення 

правосуддя у кожній конкретній адміністративній справі, що призведе до 

підвищення якості судових рішень, а також до вирішення податкових спорів, 

які без застосування принципу пропорційності потребують втручання 

законодавця.  
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2. Констатовано, що: 1) принцип пропорційності як принцип 

податкових правовідносин, у співвідношенні з іншими елементами 

верховенства права, не варто визначати одним із його елементів. Вбачається 

оптимальніше говорити про те, що у пропорційності ми находимо принцип, 

тест і водночас юридичнии ̆ інструмент визначення, наскільки різноманітні 

аспекти верховенства права і сам принцип пропорційності як принцип 

податкових правовідносин було дотримано в процесі здійснення владних 

повноважень у сфері податкових правовідносин, а відповідно під час 

розгляду податкового спору в адміністративному суді; 2) висновок про 

пропорціин̆ість вживання заходів або дій держави у податковій сфері 

означає, що в індивідуально-конкретній адміністративній справі 

(податковому спорі) було збалансовано приватні і публічні інтереси, а при 

вчиненні таких дій дотримано вимоги верховенства права; 3) принцип 

пропорційності як принцип податкових правовідносин є орієнтиром у 

правозастосовчіи ̆ діяльності адміністративних судів при вдосконаленні 

механізму вирішення податкових спорів, оскільки він дозволяє 

адміністративним судам, які розглядають цю категорію спорів, коректно 

застосувати законодавство і об'єктивно вирішувати конкретний податковий 

спір; 4) послідовне і постійне застосування адміністративними судами 

принципу пропорційності під час розгляду податкових спорів щодо судової 

перевірки актів на іх̈ доречність та необхідність, наслідком чого є 

встановлення справедливого балансу, стає важливою передумовою для 

забезпечення прав особи в податковій сфері; 5) відсутність закріплення 

пропорціин̆ості у КАС Украін̈и як принципу адміністративного судочинства, 

зумовлює не тільки дискусійність поглядів щодо ії ̈ ролі і значення в 

адміністративному судочинстві серед науковців та практиків в цілом, а й 

утруднює його застосування, як принципу податкових правовідносин.  

3. Визначено зв’язки принципу пропорційності як принципу 

податкових правовідносин з іншими процесуальними принципами, а саме 

принципом законності, правової визначеності, а також верховенство права у 
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формулюванні ст. 6 КАС Украін̈и та доведено, що вимога законності має 

враховуватися судом під час вирішення податкових спорів на предмет іх̈ 

пропорціин̆ості у відповідності до ч. 2 ст. 2 КАС Украін̈и. Порушення 

правовоі ̈визначеності свідчить про порушення якості закону, тобто дозволяє 

вести мову про непропорційність обмежень, застосованих владним суб’єктом 

владних повноважень. Крім того констатовано, що невизначеність закону 

може мати значення для з’ясування легітимноі ̈ мети, а порушення правовоі ̈

визначеності може свідчити про те, що до особи застосовані надто жорсткі 

обмеження, непотрібні з огляду на їх мету або такі, що можуть бути замінені 

менш обтяжливими засобами.  
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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 
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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 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 
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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 (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 
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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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160. Постанова Касаційного адміністративного суду у складі 

Верховного суду від 03 квітня 2018 року у справі № 345/3380/16-а. URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/73138822  

161. Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду Украін̈и 

«Про судове рішення в адміністративній справі» від 20 травня 2013 року № 7. 

URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0007760-13.  

162. Потапенко С.В. Диспозитивність як принцип адміністративного 

процесу Украін̈и: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2010. 229 с.  

163. Правосуддя: філософське та теоретичне осмислення / Бернюков 

А. М., Бігун В. С., Лобода Ю. П. [та ін.]; відп. ред. В. С. Бігуна. Киів̈: 

Реферат, 2009. 316 с. С. 71-77.  

164. Принцип верховенства права: проблеми теорії та практики: у 

двох книгах. За заг. ред. Ю. С.Шемшученка. Книга друга. Принцип 

верховенства права у діяльності держави та в адміністративному праві. Відп. 

ред. В. Б.Авер’янов. К.: Конус Ю, 2008. 314 с.  

165. Принципи права: генеза, поняття, класифікація та реалізація. 

Альманах права. 2012. Вип. 3. С. 42-46. 

166. Про адміністративну процедуру: Закон України від 17 лютого 

2022 року № 2073-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2073-20#Text 

167. Про відкритість використання публічних коштів: Закон України 

від 11.02.2015 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/183-19 

168. Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших 

законів України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення 

податкової культури громадян шляхом запровадження одноразового 



191 

(спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм 

активів та сплати одноразового збору до бюджету: Закон України від 15 

червня 2021 року № 1539-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1539-

20#n5 

169. Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших 

законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану: 

Закон України від 15.03.2022 № 2120-ІХ. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2120-20#Text 

170. Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності 

органів державної влади: Указ Президента України від 1 серпня 2002 року № 

683/2002.  URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/683/2002 

171. Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної 

реформи в Україні. Указ Президента України від 22 липня 1998 року № 

810/98. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/810/98#Text 

172. Про ратифікацію Конвенції про взаємну адміністративну 

допомогу в податкових справах: Закон України від 17 грудня 2008 року 

№ 677-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/677-17#Text 

173. Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року: Указ 

Президента України від 30 вересня 2019 року № 722/2019. URL: 

https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825 

174. Проблеми теорії права і конституціоналізму у працях М. В. 

Цвіка. Упоряд.: О. В. Петришин, С.В. Шевчук, О.Р. Дашковська та ін.; відп. 

за вип. О.В. Петришин. Х. : Право, 2010. 272 с.  

175. Програма ЄС «Підтримка реформ з розвитку верховенства права 

в Україні (ПРАВО)» отримає додаткове фінансування. Євроінтеграційний 

портал. URL: https://eu-ua.kmu.gov.ua/ novyny/programa-yes-pidtrymka-reform-

z-rozvytku-verhovenstva-prava-v-ukrayini-pravootrymaye 

176. Пуделька Й. Понятие усмотрения в административном праве 

Германии и его отграничение от судебного устройства. Вестник СПбГУ. 



192 

Право. 2017. Т. 8. Вып. 4. С. 443–451. URL: 

https://doi.org/10.21638/11701/spbu14.2017.406. 

177. Рабінович П. М. Верховенство права з позицій європейсько-

міжнародного та українсько-конституційного судочинства. Бюлетень 

Міністерства юстиції України. 2006. № 3. С. 11–22  

178. Рабінович П. М. Верховенство права (за матеріалами практики 

Страсбурзького Суду та Конституційного Суду України). Вісник Академії 

правових наук України. 2006. № 2. С. 3-16.  

179. Рабінович П. М. Європеис̆ькі стандарти прав людини: 

онтологічні, гносеологічні та праксеологічні стандарти Вісник Академіі ̈

правових наук Украін̈и. 2003. № 2–3 (33–34).  

180. Рекомендації № R(92) 16 Комітету міністрів державам членам 

про застосування громадських санкцій та заходів від 19.10.1992 р. URL: 

https://rm.coe.int/168047ebb5  

181. Решение Верховного Суда РФ по делу № АКПИ17-238 от 

20.04.2017 г. URL: http://test.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1538264 

182. Рісний М.Б. Правозастосувальний розсуд (загальнотеоретичні 

аспекти) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. Львів, 2006. 16 с. 

183. Рішення Вищого Адміністративного Суду Украін̈и від 06 березня 

2013 року у справі № П/800/141/13. URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/65232728  

184. Рішення Вищого адміністративного суду України від 22 травня 
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197. Рішення Конституційного Суду Украін̈и у справі за 
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теоретичні складові. Часопис Киів̈ського університету права. 2013. № 3. 

С.70-74.  

221. Тулянцева В. А. Фінансові ресурси позабюджетних державних 

цільових фондів. Правові новели. 2018. № 5. С.100-107. 

222. Тулянцева В.А. Фінансово-правове регулювання діяльності 

позабюджетних державних цільових фондів в Україні: дис. ...  канд. юрид. 

наук: 12.00.07. Запоріжжя, 2019. 224 с. 

223. Туорі К. Спільне у сутності верховенства права і правовоі ̈

держави. Філософія права і загальна теорія права. 2013. №1. С. 24–28.  

224. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони (угоду ратифіковано із заявою 

Законом України № 1678-VII від 16 вересня 2014 р.). Відомості Верховноі ̈

Ради. 2014. № 40. Ст. 2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2014_29%282%29__60


199 

225. Фалалєєва Л. Роль копенгагенських критеріїв у реалізації 

цінностей Європейського Союзу. Наукові записки Інституту законодавства 

Верховної Ради України. 2017. № 1. С. 114–122. 

226. Фінансова енциклопедія. О. П. Орлюк, Л. К. Воронова, І. Б. 

Заверуха [та ін.]; За заг. ред. О.П. Орлюк. К.: Юрінком Інтер, 2008. 472 с. 

227. Фінансове право: підручник. М. П. Кучерявенко, 

Д. О. Білінський, О. О. Дмитрик [та ін.] ; за ред. М. П. Кучерявенка. Харків: 

Право, 2013.  400 с. 
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ДОДАТОК Б 

 

Проект Закону України « Про застосування принципу пропорційності у 

податкових правовідносинах» 

 

Верховна Рада України постановляє: 

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 

1. до Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості 

Верховної Ради України. 2005. № 35-36, № 37. Ст.446): 

- доповнити статтю 19 пунктом 16 «задля захисту публічного інтересу -  

позову проти  рішення, дії чи бездіяльності субєкта владних повноважень чи 

адміністративного органу, у разі якщо воно ухвалено із порушенням 

принципу балансу приватних та публічних інтересів (пропорційності) у сфері 

оподаткування», та викласти її у такій редакції: 

«Стаття 19. Справи, на які поширюється юрисдикція адміністративних 

судів 

1. Юрисдикція адміністративних судів поширюється на справи у 

публічно-правових спорах, зокрема: 

1) спорах фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних 

повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи 

індивідуальних актів), дій чи бездіяльності, крім випадків, коли для розгляду 

таких спорів законом встановлено інший порядок судового провадження; 

1-1) спорах адміністратора за випуском облігацій, який діє в інтересах 

власників облігацій відповідно до положень Закону України "Про ринки 

капіталу та організовані товарні ринки", із суб’єктом владних повноважень 

щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів 

індивідуальної дії), дій чи бездіяльності; 

2) спорах з приводу прийняття громадян на публічну службу, її 

проходження, звільнення з публічної служби; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15
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3) спорах між суб’єктами владних повноважень з приводу реалізації 

їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих 

повноважень; 

4) спорах, що виникають з приводу укладання, виконання, припинення, 

скасування чи визнання нечинними адміністративних договорів; 

5) за зверненням суб’єкта владних повноважень у випадках, коли право 

звернення до суду для вирішення публічно-правового спору надано такому 

суб’єкту законом; 

6) спорах щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом чи 

процесом референдуму; 

7) спорах фізичних чи юридичних осіб із розпорядником публічної 

інформації щодо оскарження його рішень, дій чи бездіяльності у частині 

доступу до публічної інформації; 

8) спорах щодо вилучення або примусового відчуження майна для 

суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності; 

9) спорах щодо оскарження рішень атестаційних, конкурсних, медико-

соціальних експертних комісій та інших подібних органів, рішення яких є 

обов’язковими для органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, інших осіб; 

10) спорах щодо формування складу державних органів, органів 

місцевого самоврядування, обрання, призначення, звільнення їх посадових 

осіб; 

11) спорах фізичних чи юридичних осіб щодо оскарження рішень, дій 

або бездіяльності державного замовника у правовідносинах, що виникли на 

підставі Закону України "Про оборонні закупівлі", крім спорів, пов’язаних із 

укладенням державного контракту (договору) про закупівлю з переможцем 

спрощених торгів із застосуванням електронної системи закупівель, а також 

зміною, розірванням і виконанням державних контрактів (договорів) про 

закупівлю; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/808-20#n2
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12) спорах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів 

охорони державного кордону у справах про правопорушення, 

передбачені Законом України "Про відповідальність перевізників під час 

здійснення міжнародних пасажирських перевезень"; 

13) спорах щодо оскарження рішень Національної комісії з реабілітації 

у правовідносинах, що виникли на підставі Закону України "Про 

реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-

1991 років"; 

14) спорах із суб’єктами владних повноважень з приводу проведення 

аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства; 

15) спорах, що виникають у зв’язку з оголошенням, проведенням та/або 

визначенням результатів конкурсу з визначення приватного партнера та 

концесійного конкурсу; 

16) задля захисту публічного інтересу -  позову проти  рішення, дії чи 

бездіяльності суб’єкта владних повноважень чи адміністративного органу, 

у разі якщо воно ухвалено із порушенням принципу балансу приватних та 

публічних інтересів (пропорційності) у сфері оподаткування». 

II. Прикінцеві та перехідні положення  

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 
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Порівняльна таблиця до проєкту Закону України «Про застосування 

принципу пропорційності у податкових правовідносинах» 

 

 

Чинна редакція 

 

Пропоновані зміни Нова редакція 

Кодекс адміністративного судочинства України (Відомості 

Верховної Ради України. 2005. № 35-36, № 37. Ст.446) 

Стаття 19. Справи, 

на які поширюється 

юрисдикція 

адміністративних судів 

1. Юрисдикція 

адміністративних судів 

поширюється на справи 

у публічно-правових 

спорах, зокрема: 

1) спорах фізичних 

чи юридичних осіб із 

суб’єктом владних 

повноважень щодо 

оскарження його рішень 

(нормативно-правових 

актів чи індивідуальних 

актів), дій чи 

бездіяльності, крім 

випадків, коли для 

розгляду таких спорів 

законом встановлено 

інший порядок судового 

провадження; 

1-1) спорах 

адміністратора за 

випуском облігацій, який 

діє в інтересах власників 

облігацій відповідно до 

положень Закону 

України "Про ринки 

капіталу та організовані 

товарні ринки", із 

суб’єктом владних 

Доповнити статтю 

19 КАС України 

пунктом 16 «задля 

захисту публічного 

інтересу -  позову 

проти  рішення, дії 

чи бездіяльності 

субєкта владних 

повноважень чи 

адміністративного 

органу, у разі якщо 

воно ухвалено із 

порушенням 

принципу балансу 

приватних та 

публічних інтересів 

(пропорційності) у 

сфері 

оподаткування». 

 

Стаття 

19. Справи, на які 

поширюється 

юрисдикція 

адміністративних 

судів 

1. Юрисдикція 

адміністративних 

судів поширюється 

на справи у 

публічно-правових 

спорах, зокрема: 

1) спорах 

фізичних чи 

юридичних осіб із 

суб’єктом владних 

повноважень щодо 

оскарження його 

рішень (нормативно-

правових актів чи 

індивідуальних 

актів), дій чи 

бездіяльності, крім 

випадків, коли для 

розгляду таких 

спорів законом 

встановлено інший 

порядок судового 

провадження; 

1-1) спорах 

адміністратора за 

випуском облігацій, 

який діє в інтересах 
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повноважень щодо 

оскарження його рішень 

(нормативно-правових 

актів чи правових актів 

індивідуальної дії), дій 

чи бездіяльності; 

2) спорах з приводу 

прийняття громадян на 

публічну службу, її 

проходження, звільнення 

з публічної служби; 

3) спорах між 

суб’єктами владних 

повноважень з приводу 

реалізації їхньої 

компетенції у сфері 

управління, у тому числі 

делегованих 

повноважень; 

4) спорах, що 

виникають з приводу 

укладання, виконання, 

припинення, скасування 

чи визнання нечинними 

адміністративних 

договорів; 

5) за зверненням 

суб’єкта владних 

повноважень у випадках, 

коли право звернення до 

суду для вирішення 

публічно-правового 

спору надано такому 

суб’єкту законом; 

6) спорах щодо 

правовідносин, 

пов’язаних з виборчим 

процесом чи процесом 

референдуму; 

7) спорах фізичних 

чи юридичних осіб із 

розпорядником 

власників облігацій 

відповідно до 

положень Закону 

України "Про ринки 

капіталу та 

організовані товарні 

ринки", із суб’єктом 

владних 

повноважень щодо 

оскарження його 

рішень (нормативно-

правових актів чи 

правових актів 

індивідуальної дії), 

дій чи бездіяльності; 

2) спорах з 

приводу прийняття 

громадян на 

публічну службу, її 

проходження, 

звільнення з 

публічної служби; 

3) спорах між 

суб’єктами владних 

повноважень з 

приводу реалізації 

їхньої компетенції у 

сфері управління, у 

тому числі 

делегованих 

повноважень; 

4) спорах, що 

виникають з 

приводу укладання, 

виконання, 

припинення, 

скасування чи 

визнання нечинними 

адміністративних 

договорів; 

5) за зверненням 

суб’єкта владних 

повноважень у 
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публічної інформації 

щодо оскарження його 

рішень, дій чи 

бездіяльності у частині 

доступу до публічної 

інформації; 

8) спорах щодо 

вилучення або 

примусового відчуження 

майна для суспільних 

потреб чи з мотивів 

суспільної необхідності; 

9) спорах щодо 

оскарження рішень 

атестаційних, 

конкурсних, медико-

соціальних експертних 

комісій та інших 

подібних органів, 

рішення яких є 

обов’язковими для 

органів державної влади, 

органів місцевого 

самоврядування, інших 

осіб; 

10) спорах щодо 

формування складу 

державних органів, 

органів місцевого 

самоврядування, 

обрання, призначення, 

звільнення їх посадових 

осіб; 

11) спорах фізичних 

чи юридичних осіб щодо 

оскарження рішень, дій 

або бездіяльності 

державного замовника у 

правовідносинах, що 

виникли на 

підставі Закону 

України "Про оборонні 

закупівлі", крім спорів, 

випадках, коли 

право звернення до 

суду для вирішення 

публічно-правового 

спору надано такому 

суб’єкту законом; 

6) спорах щодо 

правовідносин, 

пов’язаних з 

виборчим процесом 

чи процесом 

референдуму; 

7) спорах 

фізичних чи 

юридичних осіб із 

розпорядником 

публічної 

інформації щодо 

оскарження його 

рішень, дій чи 

бездіяльності у 

частині доступу до 

публічної 

інформації; 

8) спорах щодо 

вилучення або 

примусового 

відчуження майна 

для суспільних 

потреб чи з мотивів 

суспільної 

необхідності; 

9) спорах щодо 

оскарження рішень 

атестаційних, 

конкурсних, медико-

соціальних 

експертних комісій 

та інших подібних 

органів, рішення 

яких є 

обов’язковими для 

органів державної 
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пов’язаних із 

укладенням державного 

контракту (договору) 

про закупівлю з 

переможцем спрощених 

торгів із застосуванням 

електронної системи 

закупівель, а також 

зміною, розірванням і 

виконанням державних 

контрактів (договорів) 

про закупівлю; 

12) спорах щодо 

оскарження рішень, дій 

чи бездіяльності органів 

охорони державного 

кордону у справах про 

правопорушення, 

передбачені Законом 

України "Про 

відповідальність 

перевізників під час 

здійснення міжнародних 

пасажирських 

перевезень"; 

13) спорах щодо 

оскарження рішень 

Національної комісії з 

реабілітації у 

правовідносинах, що 

виникли на 

підставі Закону 

України "Про 

реабілітацію жертв 

репресій комуністичного 

тоталітарного режиму 

1917-1991 років"; 

14) спорах із 

суб’єктами владних 

повноважень з приводу 

проведення аналізу 

ефективності здійснення 

державно-приватного 

влади, органів 

місцевого 

самоврядування, 

інших осіб; 

10) спорах щодо 

формування складу 

державних органів, 

органів місцевого 

самоврядування, 

обрання, 

призначення, 

звільнення їх 

посадових осіб; 

11) спорах 

фізичних чи 

юридичних осіб 

щодо оскарження 

рішень, дій або 

бездіяльності 

державного 

замовника у 

правовідносинах, що 

виникли на 

підставі Закону 

України "Про 

оборонні закупівлі", 

крім спорів, 

пов’язаних із 

укладенням 

державного 

контракту 

(договору) про 

закупівлю з 

переможцем 

спрощених торгів із 

застосуванням 

електронної системи 

закупівель, а також 

зміною, розірванням 

і виконанням 

державних 

контрактів 

(договорів) про 
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партнерства; 

15) спорах, що 

виникають у зв’язку з 

оголошенням, 

проведенням та/або 

визначенням результатів 

конкурсу з визначення 

приватного партнера та 

концесійного конкурсу. 

 

закупівлю; 

12) спорах щодо 

оскарження рішень, 

дій чи бездіяльності 

органів охорони 

державного кордону 

у справах про 

правопорушення, 

передбачені Законом 

України "Про 

відповідальність 

перевізників під час 

здійснення 

міжнародних 

пасажирських 

перевезень"; 

13) спорах щодо 

оскарження рішень 

Національної комісії 

з реабілітації у 

правовідносинах, що 

виникли на 

підставі Закону 

України "Про 

реабілітацію жертв 

репресій 

комуністичного 

тоталітарного 

режиму 1917-1991 

років"; 

14) спорах із 

суб’єктами владних 

повноважень з 

приводу проведення 

аналізу 

ефективності 

здійснення 

державно-

приватного 

партнерства; 

15) спорах, що 

виникають у зв’язку 

з оголошенням, 
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проведенням та/або 

визначенням 

результатів 

конкурсу з 

визначення 

приватного партнера 

та концесійного 

конкурсу; 

16) задля 

захисту публічного 

інтересу -  позову 

проти  рішення, дії 

чи бездіяльності 

суб’єкта владних 

повноважень чи 

адміністративного 

органу, у разі якщо 

воно ухвалено із 

порушенням 

принципу балансу 

приватних та 

публічних інтересів 

(пропорційності) у 

сфері 

оподаткування. 
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