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Поняття принципів податкового права та особливості 
їх реалізації 

Принципи, як і інші правові категорії, існують, змінюються та 
припиняють свою дію у зв'язку з потребами та закономірностями 
розвитку суспільства на певному етапі. їх основою завжди виступають 
політичні, економічні та соціальні явища, які суттєво впливають на 
державні інтереси. Як зазначав Р. 3. Лівшиц «.. .принципи охоплюють 
всю правову матерію - і ідеї, і норми, і відносини - надають їй логіч-
ність, послідовність, збалансованість. В принципах права немов 
синтезується світовий досвід розвитку права, досвід цивілізації.» [ 4,  
с. 195]. Принципи податкового права виступають одним із видів прин-
ципів права. Вони відносяться, враховуючи галузеву належність, до 
категорій фінансового права. Ці принципи мають свою специфіку, 
відображують сутність та особливості оподаткування. У фінансово-
правовій науці відсутній єдиний підхід щодо визначення принципів 
податкового права. Виходячи з цього, деякі вчені при визначенні цих 
принципів звертають увагу на вихідних положеннях, які визначають 
зміст та систему податкового законодавства [3, с.64], інші підкреслю-
ють, що принципи податкового права є базовими ідеями .які визна-
чають основи податкового права і знаходять своє втілення безпосе-
редньо в його нормах [2, с. 137]. На наш погляд, необхідно зазначити, 
що принципи податкового права представляють собою базові поло-
ження, які є імперативними та загальнообов'язковими. Вони висту-
пають основними поняттями,які проходять через всі норми податко-
вого права. 

Важливим є закріплення принципів податкового права в нормах. 
Саме норми виступають основними елементами, які втілюють прин-
ципи податкового права в життя. Тому, основною метою їх вивчення 
є не формальне визначення їх в теорії, а виявлення способів застосу-
вання на практиці. 

Податкове законодавство України не містить конкретного закрі-
плення принципів податкового права [1; 2011.-№13-14]. Це, безпо-

1 Кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансового права Національного 
університету «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого». 
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середньо, впливає на їх реалізацію. В податковому праві головне 
місце займають принципи, закріплені в Конституції [1; 1996.-№30].  
Будучі основними принципами нормативного регулювання, консти-
туційні принципи є основою всієї наступної правотворчості в подат-
ковій сфері. До таких принципів відносять: принцип юридичної 
рівності громадян перед законом, а отже і податковим законом (зазна-
чимо, що Конституція України не використовує у своїх нормах вираз 
«юридична особа», тим самим заслуговує критики те, що в Консти-
туції України відсутня норма, що проголошує рівність прав та 
обов'язків фізичних і юридичних осіб); принцип верховенства 
права,як базовий для податкової системи, побудованої відповідно до 
принципів законності, що забезпечує взаємодію податкового права 
по всій території держави; та інші. До спеціальних принципів подат-
кового права відносять принципи які визначають специфіку оподат-
кування. Це, насамперед, принцип справедливого оподаткування 
(оподаткування повинно бути однаковим для кожного виду податків 
на всій території країни, на основі цього принципу формується по-
даткова система); податок може встановлюватись, змінюватись чи 
скасовуватись лише шляхом прийняття закону; податки стягуються 
винятково з публічною метою; та інші. 

Принципи податкового права забезпечують взаємозв'язок подат-
кового права, податкового законодавства, податкової політики і спри-
яють скасуванню застарілих і прийняттю нових юридичних норм. 
Тому, основною метою вивчення принципів податкового права є не 
формальне їх визначення у теорії, а виявлення способів застосування 
на практиці. 

Застосування принципів податкового права здійснюється органа-
ми державної влади, місцевого самоврядування, якщо їх діяльність 
пов'язана з податковою сферою. Вони виступають гарантами реалі-
зації принципів податкового права. До таких органів можна віднести 
органи законодавчої влади (вони встановлюють, змінюють та скасо-
вують зміст та види принципів податкового права), органи виконавчої 
влади (розробляють та реалізують податкову політику), органи судо-
вої влади (на даному етапі дослідження варто зазначити необхідність 
зв'язку принципів податкового права з діяльністю Конституційного 
Суду України. Він входить до судової системи України як спеціальний 
судовий орган, який здійснює конституційний контроль, в тому чис-
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лі і в податковій сфері. Але, на жаль, ним не достатньо приділяється 
уваги розгляду питань, присвячених проблемам оподаткування, що 
веде до прогалин та колізій у податковому праві. Факти відображення 
принципів податкового права в судових актах зустрічаються рідко, 
хоча вони, в повній мірі, можуть стати основою для вирішення юри-
дичних справ). Державою створено і ряд спеціальних фінансових 
органів, які безпосередньо пов'язані з реалізацією принципів подат-
кового права. Одним з них є Державна податкова служба України. 
Податкові органи завжди діють від імені держави і виражають її волю. 
Податкові органи в своїй діяльності теж не завжди враховують таку 
категорію як принципи податкового права, що веде до різного тлума-
чення норм податкового права. На нашу думку, цей недолік може бути 
виправлений з ростом податкової культури працівників податкових 
органів. 

Підводячи підсумки, можна зазначити, що втілення принципів 
податкового права повинно сприяти розвитку податкової системи, 
усуненню прогалин і колізій у податковому законодавстві та сумлін-
ному виконанню податкових обов'язків як платниками податків, так 
і контролюючими органами держави. 
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Реалізація принципу самостійності місцевих бюджетів 
у контексті децентралізації державної влади 

На сучасному етапі розвитку Української держави важливого зна-
чення набуває подальше вдосконалення правового регулювання фі-
нансової діяльності держави та органів місцевого самоврядування. 
Зокрема, зростання ролі місцевих органів влади в управлінні фінан-

1 Науково-дослідний інститут фінансового права. 

250 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
«ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ УКРАИНЫ 

ИМЕНИ ЯРОСЛАВА МУДРОГО» 

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ 
ПРАВОВЫХ НАУК УКРАИНЫ 

ПРИНЦИПЫ 
ФИНАНСОВОГО ПРАВА 

Материалы международной 
научно-практической конференции 

Харьков 
19-20 апреля 2012 г. 



Скоробогач В. І. Надання органами місцевого самоврядування пільги 
з податку на прибуток підприємств 236 

Собчук Ю. Г. Реалізація контрольної функції у відносинах 
неплатоспроможності банків 238 

Солдатенко О. В. Принципи достовірності бюджету України 
та обов'язковості його виконання 240 

Соловйова Ю. О. Деякі питання реалізації принципу захисту прав 
суб'єктів податкового контролю 242 

І Соловьева Н. А. К вопросу о реализации принципа справедливости 
налогообложения 245 

ТовкунЛ.. В. Понятгя принципів податкового права та особливості їх реалізації.....248  
Трубіна М. В. Реалізація принципу самостійності місцевих бюджетів 

у контексті децентралізації державної влади 250 
Тхор С. О. Єдиний податок: перший погляд 253 
Усенко Є. А. Податкове правопорушення за Податковим кодексом України: 

проблеми визначення 256 
ФалькоЛ. В. Принцип законності державного фінансового контролю 261 
Федоров С. Є. Публічність як принцип фінансового контролю 264 
Фііевський P. М. Податкове адміністрування та його основоположні принципи 266 
Фокша Л. В. Розмежування понять «позика» і «запозичення» 

в бюджетному законодавстві України 270 
Хому шинник В. Ю. Повноваження місцевих органів у сфері бюджету 272 
Хохуляк В. В. Теоретична розробка принципів оподаткування у науці 

фінансового права кінця XIX ст. 274 
Храброе А. О. Принцип верховенства права як загальноправовий принцип 

податкового права 277 
ЧвалюкА. М. Порушення принципів податкового законодавства 

при справлянні туристичного збору 280 
Чернадчук В. Д. Приципи виконання бюджету 282 
Чинчин М. М. Адміністрування вирішення податкових конфліктів 

судовими органами 284 
Чуприна Л. М. Принципи бюджетного устрою України 287 
Шаптала Н. К. До питання співвідношення публічного і податкового 

у фінансово-правовій сфері 289 
Шаренко М. С. Принципи класифікації складових елементів податкової 

системи України 292 
Шктьова Н. В. Оподаткування майна на межі узгодження приватного 

та публічного 294 
Шульга Т. М. Особенности некоторых принципов налогового права Украины 298 
Шульженко О. В. Значення податкових роз'яснень щодо корегування 

податкового обов'язку: судова практика 300 
Яговкина В. А. Основные направления реформирования финансов учреждений 

как децентрализованных фондов публичных денежных средств 303 
Якуша Н. В. Размер единого взноса на общеобязательное государственное 

социальное страхование в Украине: основания к реформированию 305 
Янкевич С. В. Организационно-правовые основы принципа прозрачности 

бюджетного процесса в Республике Польша 310 
Яцкін Р. О. Принципи бюджетного процесу 313 
Яи{ук О. В. Комплексне оновлення правового регулювання адміністративної 

відповідальності у сфері оподаткування 316 


