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Дисертація є одним із перших комплексних досліджень, присвячених 

аналізу пріоритетності застосування положень податкового законодавства як 

однієї з основних засад реалізації положень законодавства, у якому не лише 

розкрито зміст пріоритетності, а й наведено її місце серед інших засад 

податкового законодавства України, визначено підстави та умови її 

застосування, сферу застосування, особливості реалізації з огляду на структуру 

джерел податкового законодавства та відносин у сфері оподаткування. 

Робота присвячена науковому аналізу теоретичних та прикладних 

положень щодо сутності та механізму реалізації засади пріоритетності 

застосування положень податкового законодавства. Досліджено передумови її 

нормативного закріплення, сучасне формулювання зазначеної правової засади у 

чинному податковому законодавстві, а також сформульовано низку 

рекомендацій щодо її практичного застосування у діяльності судів України. 

У роботі вирішено низку наукових завдань щодо поняття та сутності 

правової природи, змісту, особливостей реалізації засади пріоритетності 

застосування положень податкового законодавства в Україні. 

Сформульовано низку положень і висновків, запропонованих особисто 

здобувачем, а саме у процесі дослідження встановлено, що «засада права» є 
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більш широким та узагальнюючим поняттям, ніж «принципи права» і охоплює 

як власне принципи права, так й інші вихідні ідеї, які не сформульовані як 

принципи, однак які складають основу правового регулювання суспільних 

відносин та спрямовують діяльність і поведінку їх учасників; метою засад права 

є збалансування та узгодження здійснюваного на суспільні відносини 

регулятивного впливу права як через норми (положення) права, так і через 

принципи права та акти застосування норм права. У роботі міститься 

обґрунтування, що ПК України містить два види засад (принципів) права: 

поіменовані (ст. ст. 4, 7 ПК України) та непоіменовані (п. 3.2 ст. 3, п. п. 5.1, 5.2 

ст. 5, п. п. 8.2, 8.3 ст. 8, п. п. 9.2–9.4 ст. 9, п. п. 10.3–10.5 ст. 10 ПК України); 

зважаючи на механізм їх реалізації, такі засади можуть бути поділені на дві 

групи: засади (принципи), які суто врегульовують податкові відносини та засади 

(принципи) реалізації положень податкового законодавства. 

Обґрунтовано, що засади (принципи) реалізації положень (норм) 

податкового законодавства потрібно розглядати як такі вихідні основи, керівні 

ідеї, що відображають основні напрями реалізації положень податкового 

законодавства, з метою врегулювання механізму реалізації фінансової політики 

держави у сфері регулювання податкових відносин, а також як фундаментальні 

засади, на яких має ґрунтуватися правозастосування при вирішенні спорів у 

сфері відносин оподаткування та/або вирішення правових колізій у процесі 

правозастосування. 

Запропоновано поняття «пріоритетність у праві» розглядати як таку 

юридичну властивість, в силу якої правовий акт або суб’єкт права наділяються 

такими правовими можливостями, на основі яких вони мають переважаючу 

юридичну силу та/або додаткові правомочності перед іншими суб’єктами права 

або правовими актами. 

У процесі дослідження доведено, що пріоритетність як засада права, є 

одним із базових начал застосування (реалізації) положень (норм) податкового 

законодавства та інструментом досягнення правової визначеності у випадках 

необхідності подолання правових прогалин та/або колізій положень податкового 
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законодавства. 

Зроблено висновок, що пріоритетність застосування положень 

податкового законодавства покладено в основу низки нормативних принципів 

податкового законодавства та ненормативних принципів права. Зокрема, до 

перших належать: а) пріоритетність застосування правил міжнародних 

договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України (п. 3.2 

ст. 3 ПК України, ч. 2 ст. 19 Закону України «Про міжнародні договори»); 

б) пріоритетність застосування Конституції України перед законами й іншими 

нормативно-правовими актами та законів України перед підзаконними 

правовими актами (ст. 8, ст. 92, ч. 3 ст. 106, ч. 3 ст. 113 Конституції України, 

ст. 7 КАС України); в) пріоритетність застосування рішень ЄСПЛ у разі 

суперечності положень національного законодавства рішенням ЄСПЛ (ч. 1 ст. 2, 

п. «а» ч. 2 ст. 13, ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування 

практики Європейського суду з прав людини»); г) пріоритетність застосування 

положень ПК України у разі конкуренції понять, термінів, правил і положень 

інших актів до понять, термінів, правил і положень, визначених ПК України 

(п. 5.2 ст. 5 ПК України); д) пріоритетність інтересів платника податків і 

правомірності його рішень у 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, у 

результаті чого є можливість прийняти рішення на користь як платника 

податків, так і контролюючого органу (п. 4.1.4 ст. 4 ПК України); 

е) пріоритетність положень ПК України щодо врегулювання питань 

оподаткування перед іншими законами України (крім законів, що містять 

винятково положення щодо внесення змін до цього Кодексу, та/або положення, 

які встановлюють відповідальність за порушення норм податкового 

законодавства) (п. 7.3 ст. 7 ПК України). До ненормативних принципів права, 

заснованих на пріоритетності, належать принципи подолання колізій 

законодавства, а саме: а) принцип пріоритету акта законодавства, прийнятого 
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пізніше, перед актом законодавства, прийнятим раніше, якщо такими актами 

врегульовуються одні й ті самі відносини і такі акти мають однакову юридичну 

силу; б) принцип пріоритету норми-принципу над загальною та/або спеціальною 

нормою права незалежно від матеріального чи процесуального характеру; в) 

принцип пріоритету акта законодавства, який містить спеціальну норму, перед 

актом із загальною нормою, якщо такими актами врегульовуються одні й ті самі 

відносини і такі акти мають однакову юридичну силу; г) принцип пріоритету 

положень норм загальної частини (загальних положень) акта над положеннями 

норм спеціальної частини, крім випадків, коли такі норми співвідносяться як 

загальна та спеціальна, і спеціальна норма містить більш привабливі, з точки 

зору інтересів платника податків, положення; д) принцип пріоритету акта, 

прийнятого вищестоящим органом, стосовно акта, прийнятого нижчестоящим 

органом державної влади та місцевого самоврядування; е) принцип пріоритету 

матеріальних норм, якими визначаються права й обов’язки учасників 

податкових відносин, над процесуальними нормами. 

За результатами дослідження обґрунтовано нові теоретичні та 

прикладні положення та висновки, запропоновано науково-обґрунтовані 

пропозиції, які в подальшому можуть бути враховані та використані у 

законотворчості, у науково-дослідній сфері, у навчальному процесі та 

практичній діяльності. 

Ключові слова: засада, засада права, принцип, принцип права, 

пріоритетність у праві. 

 

ABSTRACT 

 

Nikiforova M. O. The grounds of priority application of the provisions of 

tax legislation in the legal mechanism of taxation. – Qualifying scientific work on 

the rights of the manuscript. 

The dissertation for the degree of the candidate of legal sciences, specialty 

12.00.07 – administrative law and procedure; financial law; information law. – Taras 
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Shevchenko National University of Kyiv of the Ministry of Education and Science of 

Ukraine. – Kyiv, 2020. 

The dissertation is one of the first complex research, devoted to analysis of the 

priority of application of the provisions of tax legislation as one of the main grounds of 

implementation of the provisions of the legislation, in which not only the content of 

priority is revealed but also his place among others grounds of the tax legislation of 

Ukraine, bases and conditions of the grounds application are determined, scope of the 

grounds, features of implementation taking into account the structure of sources of tax 

legislation and relations in the field of taxation. 

The dissertation is devoted to the scientific analysis of theoretical and applied 

provisions on the essence and mechanism of realization of the grounds of priority 

application of the provisions of the tax legislation. The preconditions of its normative 

fixing, modern formulation of the specified legal basis in the current tax legislation are 

investigated, and also, a number of recommendations concerning its practical 

application in activity of courts of Ukraine is made. In dissertation was solves a 

numbers of scientific problems on the concept and essence of the legal nature, content, 

features of the implementation of the grounds of priority application of the provisions 

of tax legislation in Ukraine. A number of thesis and conclusions proposed was 

formulated personally by the seeker. In the process of research was established that 

«the ground of law» is a broader and more general concept than «principles of law» 

and covers both the actual principles of law and other basic ideas, which are not 

formulated as principles, but which form the basis of legal regulation of social 

relations and guide their activities and behavior participants. The purpose of the 

grounds of law is to balance and harmonize the regulatory influence of law on public 

relations both through the norms (regulations) of law and through the principles of law 

and acts of application norms of law. 

The dissertation contains a justification that Tax Code of Ukraine has two types 

of grounds (principles) of law: named (Art. Art. 4, 7 TC of Ukraine) and unnamed 

(section 3.2 Art. 3, section 5.1, 5.2 Art. 5, section 8.2, 8.3 Art. 8, sect. 9.2–9.4 Art. 9, 

sect. 10.3–10.5 Art. 10) TC of Ukraine. Considering to their mechanism of 
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implementation, such grounds can be divided into two groups: grounds (principles) 

that purely regulate tax relations and grounds (principles) of implementing the 

provisions of tax legislation. 

Arguments that the grounds (principles) of implementation of the provisions 

(norms) of tax legislation should be considered as like initial bases, guiding ideas that 

reflect the main directions of implementation of the provisions of tax legislation in 

order to regulate the mechanism of financial policy of the state in the field of 

regulation of tax relations, as well as the fundamental grounds on which law 

enforcement should be based in resolving disputes in the field of tax relations and/or 

resolving legal conflicts in the law enforcement process. The author proposed to 

consider the concept of «priority in law» as a legal property by virtue of which a legal 

act or subject of law is endowed with such legal opportunities on the basis of which 

they have predominant legal force and/or additional powers over other subjects of law 

or legal acts. The author has proved that priority as a ground of law is one of the basic 

principles of application (implementation) of provisions (norms) of tax legislation and 

a tool to achieve legal certainty in cases of need to overcome legal gaps and/or 

collisions of tax legislation. A conclusion was made that the priority of application of 

the provisions of tax legislation is the basis of a number of normative principles of tax 

legislation and non-normative principles of law. Based on the results of the research, 

new theoretical and applied provisions and conclusions are substantiated, scientifically 

substantiated proposals are proposed, which can be further taken into account and used 

during the draft law. 

Key words: the grounds, the grounds of law, the principle, the principle of law, 

the priority in law. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Механізм правового регулювання суспільних 

відносин у кожній державі ґрунтується на певних базових засадах, 

фундаментальних основах системи права, законодавства та їхніх 

елементах. Частина з них є нормативно закріпленими (наприклад, 

верховенство права, невідчужуваність прав і свобод людини тощо), а інші 

– це результат правозастосування та діяльності судових органів (принцип 

процесуальної економії, співрозмірності заходів забезпечення позову, 

доступності правосуддя тощо). Указані принципи сприяють правовій 

визначеності регулювання суспільних відносин і реальному забезпеченню 

реалізації прав та свобод людини і громадянина. 

У сфері правового регулювання податкових відносин однією із таких 

засад є пріоритетність застосування положень податкового законодавства, 

згідно з якою долаються колізії та прогалини податкового законодавства. 

Її нормативним проявом є принципи: пріоритетності положень 

міжнародних актів, згоду на обов’язковість яких надала Верховна Рада 

України (п. 3.2 ст. 3 ПК України); пріоритетності застосування положень 

ПК України у випадках, що закріплені у п. 5.1, п. 5.2 ст. 5 ПК України; 

пріоритетності положень ПК України щодо врегулювання питань 

оподаткування перед іншими законами України (п. 7.3 ст. 7 ПК України); 

пріоритетності інтересів платника податків та правомірності його рішень 

(п. 4.1.4 ст. 4 ПК України) тощо. За своєю природою ця засада належить 

до засад (принципів) правозастосування чи реалізації правових норм і 

покликана врегульовувати спірні правовідносини за наявності колізій і 

прогалин у поняттях, термінах, правилах та положеннях ПК України й 

інших нормативних актах. 

Аналіз сучасних наукових праць свідчить, що така правова засада не 

виділяється як окремий принцип, чи як засада податкового законодавства. 

У працях сучасних авторів переважно досліджуються загальні принципи 
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правового регулювання податкових відносин, такі, як: загальність 

оподаткування, недопущення проявів податкової дискримінації та рівність 

усіх платників податків перед законом, презумпція правомірності рішень 

платника податку, єдиний підхід до встановлення податків і зборів, які 

лише дотично стосуються засади пріоритетності. Тільки в окремих 

дослідженнях учені торкаються питань конкуренції положень актів 

податкового законодавства, пріоритету застосування положень ПК 

України як спеціального акта законодавства, ієрархії актів податкового 

законодавства як джерел податкового права, та співвідношення дії 

міжнародного договору й ПК України. Зазначені міркування обумовили 

вибір теми дисертаційного дослідження та її актуальність. 

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

дисертаційного дослідження затверджено на засіданні Вченої ради 

Інституту права Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (протокол від 25 лютого 2016 р. № 8) та уточнено (протокол від 

23 грудня 2019 р. № 6). Роботу виконано на кафедрі фінансового права та 

спрямовано на реалізацію положень у межах планів науково-дослідної 

роботи Інституту права Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка та бюджетної теми «Теорія і практика адаптації України 

до законодавства ЄС» (№ 16БФ042-01, ДР № – 0101U003579). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

комплексне висвітлення сутності та механізму реалізації засади 

пріоритетності застосування положень податкового законодавства, 

шляхом аналізу стану її нормативно-правового закріплення, дослідження 

елементів вказаної засади, а також напрацювання рекомендацій щодо її 

практичного застосування судами України. 

Для досягнення вказаної мети поставлено такі завдання: 

– проаналізувати правові засади та складові податкового 

законодавства; 
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– з’ясувати поняття та правову природу пріоритетності застосування 

положень податкового законодавства; 

– окреслити теоретичні засади реалізації положень податкового 

законодавства; 

– дослідити застосування засади пріоритетності реалізації податкового 

законодавства в праві зарубіжних країн; 

– виявити зміст та охарактеризувати засаду пріоритетності 

застосування положень міжнародних договорів у сфері оподаткування; 

– з’ясувати особливості реалізації пріоритетності застосування 

положень міжнародних договорів з питань оподаткування в умовах їх 

конкуренції із положеннями національного податкового законодавства 

України; 

– проаналізувати відносини оподаткування як сферу реалізації засади 

пріоритетності застосування положень податкового законодавства; 

– дослідити конкуренцію положень актів податкового законодавства 

України як підставу реалізації засади пріоритетності застосування 

податкового законодавства; 

– виявити проблеми реалізації засади пріоритетності застосування 

положень податкового законодавства та визначити шляхи їх розв’язання; 

– запропонувати шляхи вдосконалення чинного податкового 

законодавства в контексті реалізації засади пріоритетності застосування 

положень податкового законодавства. 

Об’єкт дослідження – суспільні відносини оподаткування, які є 

предметом податково-правового регулювання та виникають під час 

правового закріплення і реалізації засади пріоритетності застосування 

положень податкового законодавства України. 

Предметом дослідження є засада пріоритетності застосування 

положень податкового законодавства в правовому механізмі 

оподаткування. 
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Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного 

дослідження  становить низка загальнонаукових й спеціально-юридичних 

методів наукового пізнання. Зокрема, діалектичний метод, який 

ґрунтується на засадах єдності та цілісності досліджуваних явищ, 

використано під час аналізу принципів податкового законодавства та 

визначення місця принципу пріоритетності застосування положень 

податкового законодавства (підрозділи 1.1‒1.3). Порівняльно-правовий і 

формально-юридичний методи застосовано у процесі дослідження та 

аналізу нормативних положень чинного законодавства України, а також 

податкового законодавства зарубіжних країн у сфері оподаткування, 

міжнародних договорів у галузі оподаткування (підрозділи 1.4, 2.1, 2.2, 

3.1‒3.3). Це дало змогу окреслити сферу дії принципу пріоритетності 

застосування окремих положень податкового законодавства, виявити 

напрями удосконалення його змісту та сформулювати пропозиції щодо 

практики його використання. На підставі юридико-технічного методу, 

сформульовано пропозиції з удосконалення положень податкового 

законодавства України в контексті реалізації принципу пріоритетності 

застосування положень міжнародних договорів з питань оподаткування, 

згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України 

(підрозділи 2.1, 2.2, 3.1). Системно-структурний метод застосовано у 

процесі виявлення особливостей побудови податкового законодавства 

(підрозділи 1.1, 2.1, 3.1, 3.2). Історичний метод сприяв з’ясуванню питань 

закріплення на законодавчому рівні засади пріоритетності застосування 

положень податкового законодавства (підрозділи 1.1, 2.1, 3.1). За 

допомогою прогностичного методу розроблено пропозиції з 

удосконалення чинного податкового законодавства. 

Науково-теоретичною базою дослідження слугували праці вчених 

загальної теорії права, у галузях міжнародного, конституційного та 

фінансового права, зокрема: М. В. Андреєвої, О. І. Баїк, Н. В. Василенка, 

Л. К. Воронової, Р. О. Гаврилюк, Д. О. Гетманцева, О. О. Дмитрик, 
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С. Т. Кадькаленка, Л. М. Касьяненко, М. П. Кучерявенка, 

Є. А. Лопатнікової, О. А. Лукашева, В. Б. Марченка, Л. В. Міщенка, 

А. О. Монаєнка, О. А. Музики-Стефанчук, Н. М. Оніщенка, 

С. В. Очкуренка, І. О. Пасічної, Р. Ю. Паславської, А. І. Погорлецького, 

Н. Ю. Пришви, А. О. Поляничко, Л. А. Савченко, В. Г. Сирих, 

Д. А. Смірнова, Г. П. Толстопятенка, Н. Я. Якимчук та інших. 

Нормативну основу дослідження становили: Конституція України, 

міжнародні договори та джерела права Європейського Союзу, ПК 

України, БК України, КАС України, інші закони та підзаконні 

нормативно-правові акти України й інших зарубіжних держав. 

Емпіричну основу дослідження становили: узагальнені дані практики, 

висловлені правові позиції та інші матеріали діяльності Конституційного 

Суду України, Верховного Суду, Вищого адміністративного суду України, 

інших адміністративних судів, а також рішення та інші документи 

Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Державної 

податкової служби України, Державної митної служби України й інших 

контролюючих органів, Державної казначейської служби України. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертація є одним із перших комплексних досліджень пріоритетності 

застосування положень податкового законодавства як засади реалізації 

положень законодавства, на підставі якого сформульовано нові наукові 

положення та висновки, зокрема: 

вперше: 

– обґрунтовано, що ПК України містить два види засад (принципів) 

права: поіменовані (ст. ст. 4, 7 ПК України) та непоіменовані (п. 3.2 ст. 3, 

п. п. 5.1, 5.2 ст. 5, п. п. 8.2, 8.3 ст. 8, п. п. 9.2–9.4 ст. 9, п. п. 10.3–10.5 ст. 10 

ПК України); зважаючи на механізм їх реалізації, такі засади можна 

поділити на дві групи: засади (принципи), які врегульовують суто 

податкові відносини; засади (принципи) реалізації положень податкового 

законодавства; 
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– аргументовано, що засади (принципи) реалізації положень (норм) 

податкового законодавства потрібно тлумачити як такі вихідні основи, 

керівні ідеї, що відображають основні напрями реалізації положень 

податкового законодавства, з метою регулювання механізму фінансової 

політики держави у сфері регулювання податкових відносин, а також як 

фундаментальні засади, на яких має ґрунтуватися правозастосування під 

час вирішення спорів у сфері відносин оподаткування та/або вирішення 

правових колізій у процесі правозастосування; 

– з’ясовано, що поняття «пріоритетність у праві» варто розглядати як 

юридичну властивість, яка наділяє правовий акт або суб’єкта права 

такими правовими можливостями, на основі яких він має домінантну 

юридичну силу та/або додаткові правомочності перед іншими суб’єктами 

права чи правовими актами; 

– доведено, що пріоритетність як засада права, є одним із базових 

начал застосування (реалізації) положень (норм) податкового 

законодавства й інструментом досягнення правової визначеності у разі 

необхідності подолання прогалин та/або колізій податкового 

законодавства; 

– установлено, що пріоритетність застосування положень податкового 

законодавства покладено в основу низки нормативних принципів 

податкового законодавства та ненормативних принципів права. 

До нормативних належать: а) пріоритетність застосування правил 

міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України (п. 3.2 ст. 3 ПК України, ч. 2 ст. 19 Закону України «Про 

міжнародні договори»); б) пріоритетність застосування Конституції 

України перед законами й іншими нормативно-правовими актами та 

законів України перед підзаконними правовими актами (ст. 8, ст. 92, ч. 3 

ст. 106, ч. 3 ст. 113 Конституції України, ст. 7 КАС України); 

в) пріоритетність застосування рішень ЄСПЛ у разі суперечності 

положень національного законодавства рішенням ЄСПЛ (ч. 1 ст. 2, п. «а» 
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ч. 2 ст. 13, ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування 

практики Європейського суду з прав людини»); г) пріоритетність 

застосування положень ПК України у разі конкуренції понять, термінів, 

правил і положень інших актів до понять, термінів, правил і положень, 

визначених ПК України (п. 5.2 ст. 5 ПК України); д) пріоритетність 

інтересів платника податків і правомірності його рішень у 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, у результаті 

чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так 

і контролюючого органу (п. 4.1.4 ст. 4 ПК України); е) пріоритетність 

положень ПК України щодо врегулювання питань оподаткування перед 

іншими законами України (крім законів, що містять винятково положення 

щодо внесення змін до цього Кодексу, та/або положення, які 

встановлюють відповідальність за порушення норм податкового 

законодавства) (п. 7.3 ст. 7 ПК України). 

До ненормативних принципів права, заснованих на пріоритетності, 

належать принципи подолання колізій законодавства, а саме: а) принцип 

пріоритету акта законодавства, прийнятого пізніше, перед актом 

законодавства, прийнятим раніше, якщо такими актами врегульовуються 

одні й ті самі відносини і такі акти мають однакову юридичну силу; 

б) принцип пріоритету норми-принципу над загальною та/або 

спеціальною нормою права незалежно від матеріального чи 

процесуального характеру; в) принцип пріоритету акта законодавства, 

який містить спеціальну норму, перед актом із загальною нормою, якщо 

такими актами врегульовуються одні й ті самі відносини і такі акти мають 

однакову юридичну силу; г) принцип пріоритету положень норм загальної 

частини (загальних положень) акта над положеннями норм спеціальної 

частини, крім випадків, коли такі норми співвідносяться як загальна та 
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спеціальна, і спеціальна норма містить більш привабливі, з точки зору 

інтересів платника податків, положення; д) принцип пріоритету акта, 

прийнятого вищестоящим органом, стосовно акта, прийнятого 

нижчестоящим органом державної влади та місцевого самоврядування; е) 

принцип пріоритету матеріальних норм, якими визначаються права й 

обов’язки учасників податкових відносин, над процесуальними нормами; 

удосконалено: 

– обґрунтування, що «засада права» є ширшим і більш узагальнюючим 

поняттям, аніж поняття «принципи права», і охоплює як власне принципи 

права, так й інші вихідні ідеї, які не сформульовані як принципи, однак 

становлять основу правового регулювання суспільних відносин і 

спрямовують діяльність та поведінку їхніх учасників; метою засад права є 

збалансування та узгодження здійснюваного на суспільні відносини 

регулятивного впливу права як через норми (положення) права, так і через 

принципи права й акти застосування норм права; положення доктрини 

щодо змісту понять «податкове законодавство України» та «правовий 

механізм оподаткування»; 

– наукові положення, згідно з якими у міжнародних договорах з 

питань урегулювання відносин оподаткування також застосовується 

засада пріоритетності, передусім пріоритет положень т. зв. податкових 

конвенцій або конвенцій про уникнення подвійного оподаткування, які 

мають пріоритет під час урегулювання відносин оподаткування, що 

виникають у процесі іноземного інвестування, торгівлі тощо, перед 

положеннями інших міжнародних договорів, зокрема договорів щодо 

взаємного сприяння та захисту інвестицій, про вільну торгівлю; 

– наукові висновки про те, що положення Угоди ГАТТ 1994 року 

містять, серед іншого, базову систему правил оподаткування торговельних 

операцій на рівні міжнародних торговельних угод, зокрема поглиблено та 

розширено висновки щодо правової природи низки положень Угоди, які, 

ґрунтуючись на засаді пріоритетності, врегульовують питання 
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співвідношення її положень із положеннями податкових конвенцій (угоди 

про уникнення подвійного оподаткування) та положеннями національного 

податкового законодавства; 

дістали подальшого розвитку: 

– наукові висновки щодо нормативного характеру принципів права. 

Зокрема, на підставі аналізу положень судової практики та практики 

ЄСПЛ обґрунтовано, що суспільні відносини (зокрема й вирішення 

спорів) врегульовуються не лише за допомогою правових норм, 

нормативно закріплених засад і норм-принципів, але й засад і принципів 

права, які не мають нормативного закріплення. До таких належать 

принципи jura novit curia (суд знає закони), venire contra factum proprium 

(ніхто не може діяти всупереч своїй попередній поведінці), contra 

preferentem (слова договору повинні тлумачитися проти того, хто їх 

написав), lex specialis derogat generalis (спеціальний закон скасовує дію 

загального) й інші, які широко застосовуються під час вирішення спорів і 

подолання колізій; 

– положення про ознаки принципів реалізації законодавства. Зокрема, 

обґрунтовано, що до ознак засад (принципів) реалізації положень 

податкового законодавства доцільно відносити: 1) організаційно-

процедурну природу та спрямованість на визначення, встановлення 

порядку застосування положень податкового законодавства 

правозастосовними органами як колізійного регулятора; 2) їх адресатом є 

лише правозастосовний орган, на відміну від регулятивних засад 

(принципів), де адресат не лише орган правозастосування, а усі учасники 

відносин оподаткування; 3) підставою застосування засад (принципів) 

реалізації норм (положень) податкового законодавства є наявність 

правового спору та/або правової колізії, вирішення (подолання) яких 

неможливе без застосування положення законодавства та/або принципу 

права, яке містить відповідний припис, що становить зміст такої засади 

(принципу); 
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– доктринальні висновки про те, що засада пріоритетності широко 

застосовується під час регулювання відносин оподаткування у 

міжнародних договорах. Доведено, що основними колізіями, на подолання 

яких спрямовано використання пріоритетності у положеннях 

міжнародних договорів, є: а) змістовні колізії – щодо тлумачення сутності 

термінів і понять у міжнародних договорах, угодах (договорах) щодо 

уникнення подвійного оподаткування, внутрішньому законодавстві; б) 

ієрархічні колізії – співвідношення положень міжнародних договорів 

(багатосторонніх) та інших двосторонніх міжнародних угод і 

національного податкового законодавства. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

положення, висновки, пропозиції і рекомендації, сформульовані у 

дисертації, використано, а також можуть бути використані у: 

– законотворчості – з метою розроблення нових нормативно-

правових актів й удосконалення чинних актів податкового законодавства 

(Акт впровадження результатів у законотворчу діяльність Інституту 

законодавства Верховної Ради України від 3 липня 2020 р. № 22/1242-1-

19); 

– науково-дослідній сфері – для подальших досліджень принципів 

податкового законодавства та фінансового права загалом, удосконалення 

таких категорій, як: «принцип податкового законодавства», «принцип 

застосування податкового законодавства», «пріоритетність», «засада 

податкового законодавства», дії законів з питань оподаткування в часі, 

просторі, за колом осіб тощо; 

– навчальному процесі – під час підготовки навчально-методичного 

забезпечення, написання підручників і навчальних посібників з дисциплін 

«Фінансове право», «Податкове право», а також навчальних дисциплін 

фінансово-правового циклу і викладання їх у закладах вищої освіти; 
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– практичній діяльності податкових і митних органів, судів, а також 

інших органів держави, місцевого самоврядування під час виконання 

функцій, пов’язаних із застосуванням податкового законодавства. 

Апробація результатів дослідження. Основні наукові положення, 

висновки та пропозиції, сформульовані у дисертації, було оприлюднено на 

засіданні кафедри фінансового права Інституту права Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка та на міжнародних 

науково-практичних конференціях, зокрема: «Сімнадцяті осінні юридичні 

читання» (м. Хмельницький, 19–20 жовтня 2018 р.); «Сучасні проблеми 

розвитку державності та напрями її вирішення через призму правотворчої 

діяльності» (м. Харків, 17–18 травня 2019 р.); «Конституційні цінності: 

правова природа та практика реалізації» (м. Хмельницький, 17 травня 

2019 р.); ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

«Правові засади організації та здійснення публічної влади», присвячена 

світлій пам’яті доктора юридичних наук, професора, академіка, 

засновника НАПрН України, першого Голови Конституційного Суду 

України Леоніда Петровича Юзькова (м. Хмельницький, 29 лютого – 2 

березня 2020 р.). 

Публікації. По темі дисертації опубліковано 9 наукових праць. 

Основні наукові положення та результати дисертаційного дослідження 

висвітлено у 6 науковии статтях, з-поміж яких 3 – у наукових виданнях, 

віднесених МОН до переліку наукових фахових видань України, 3 статті – 

у наукових періодичних виданнях інших держав, а також у трьох  тезах 

доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається з анотації, вступу, 

трьох розділів, логічно об’єднаних у дев’ять підрозділів, висновків, списку 

використаних джерел і додатків. Загальний обсяг дисертації становить 

239 сторінок, з них основного тексту – 187 сторінок. Список використаних 

джерел налічує 334 найменування та займає 36 сторінок. Додатки 

розміщено на 4 сторінках.  
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РОЗДІЛ 1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРІОРИТЕТНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ 

ПОЛОЖЕНЬ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

 

1.1 Теоретичний аналіз правових засад та складових податкового 

законодавства 

 

Термін «засада права» на сьогодні є малодослідженим у теорії права і, як 

правило, ототожнюється з поняттям «принцип права» [169, с. 50]. Таке 

ототожнення відображено і в законодавстві. Зокрема, у ст. 4 ПК України, що має 

назву «Правові засади податкового законодавства України», а саме у ч. 1 уже 

йдеться про те, що «податкове законодавство України ґрунтується на таких 

принципах…». Водночас в окремих працях все-таки обґрунтовано підхід, згідно 

з яким хоч ці терміни доволі близькі, однак не тотожні за змістом [37, с. 12]. Так, 

з точки зору етимології терміна «правова засада», а також відповідно до 

семантики його складових (прикметник «правовий» та іменник «засада») у науці 

сформульовано думку про те, що він характеризує визначальність, 

основоположність, загальнотеоретичну важливість досліджуваного правового 

явища [330, с. 109]. Вихідною ідеєю для такого розуміння стало сформульоване 

Н. П. Асланяном загальнонаукове поняття «засада» як абстрактне поняття 

граничного ступеня узагальнення, яке втілює онтологічний і гносеологічний 

аспекти досліджуваної сфери дійсності [37, с. 22]. При цьому засада права 

вказаним автором кваліфікується як «спеціально наукова категорія», сутність 

якої полягає у її вихідному характері, «базовості» для всієї конструкції права. 

Від правильного вибору й обґрунтування «начал права» у пізнанні правової 

реальності залежить і точність обраного способу пізнання правової реальності в 

галузевих науках, зокрема у праві приватному та публічному і їхніх окремих 

галузях [37, с. 24–25]. Принцип права має лише пізнавальний, гносеологічний 

зміст, а категорія «засада права» може використовуватись і в екзистенційному 

(онтологічному), і у пізнавальному значеннях. 
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Варто наголосити, що дослідження Н. П. Асланяна на сьогодні залишається 

чи не єдиною працею, у якій фундаментально досліджено сутність і 

співвідношення понять «принцип права» та «засада права» і базових для них 

категорій «засада» та «принцип». Наявні у вітчизняному праві 

загальнотеоретичні праці, галузеві спеціально-юридичні дослідження, зокрема й 

у галузі адміністративного, фінансового та податкового права, ґрунтуючись на 

наведених висновках, оперують уже похідними поняттями «правові засади», 

«правові принципи», «організаційно-правові засади», «адміністративно-правові 

засади» та ін. [160, с. 155; 125, с. 25–31; 48; 66, с. 167–172; 86]. 

У представленому дослідженні також дотримано точок зору, що: поняття 

«засада права» та «принцип права» не є тотожними за змістом; термін «засада» 

більш широке й узагальнююче поняття, що охоплює як власне принципи права, 

так й інші вихідні ідеї, які не сформульовані як принцип, однак становлять 

основу правового регулювання суспільних відносин і спрямовують діяльність та 

поведінку учасників суспільних відносин. Про те, що терміни «засада» та 

«принцип» співвідносяться як загальне та часткове, свідчать також результати 

дослідження В. М. Божка, проведеного на матеріалах рішень Конституційного 

Суду України, за результатами якого учений зробив висновок, що зміст терміна 

«засада» ширший, ніж зміст терміна «принцип», і при цьому реалізація засад 

здійснюється шляхом формування принципів. Тобто засади визначають зміст 

принципів, а останні є похідними від засад. У зв’язку з цим актуальності набуває 

думка В. М. Сирих про те, що одним із найважливіших завдань сучасної 

фундаментальної теорії права є обґрунтування її засад [296, с. 235]. Адже саме 

засади права, будучи найбільш загальними, найважливішими підвалинами 

правопорядку, відображають його закономірності та цінності, на яких він 

ґрунтується. Метою засад права є збалансування та узгодження здійснюваного 

на суспільні відносини регулятивного впливу права. 

У свою чергу, поняття «принцип права» більш розроблений в українській 

теорії права. Загалом термін «принцип» у перекладі з латинської (principium) 

означає основу, першооснову, керівну ідею, вихідне положення будь-якого 
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явища (вчення, організації, діяльності тощо). Поняття «принцип» можна 

розглядати крізь призму «ідеї» у філософському аспекті, тобто як внутрішню 

логіку, закон існування об’єкта, його сутність. У логіці принцип – центральне 

поняття, основа системи, що означає узагальнення та поширення будь-яких 

положень тієї сфери, з якої цей принцип абстраговано. У філософському 

значенні принцип – теоретичне узагальнення найбільш суттєвого, типового, що 

виражає закономірності, лежить в основі будь-якої системи, зокрема й системи 

міжнародного та українського права [131, с. 12]. 

У юридичній науці принципи права розуміються як основоположні, базові 

ідеї, положення, установки [62, с. 110], основи функціонування, вихідні начала 

[295, с. 295]. За визначенням О. Ф. Скакун, принципи права – це 

загальноприйняті норми-ідеї найвищого авторитету, що слугують основними 

засадами правового регулювання суспільних відносин, спрямовують їхніх 

учасників на встановлення соціального компромісу та порядку [288, с. 242]. 

Принципи є підставою права, містяться у його змісті, виступають як 

орієнтири у формуванні права, відображають сутність права й основні зв’язки, 

які реально існують у правовій системі. У принципах зосереджено світовий 

досвід розвитку права, досвід цивілізації. Тому принципи права можна назвати 

стрижнем правової матерії. У зв’язку з цим деякі вчені визначають принципи 

права і як закріплені в нормах права основоположні вимоги, які відповідають 

моральним, політичним та економічним цінностям суспільства, що спрямовують 

процес створення і функціонування права [292, с. 248]. Принципи права 

утворюють своєрідний фундамент, на якому стоїть правова будівля, вони 

пронизують собою правову матерію, всі процеси, протікають у правовій сфері та 

так чи інакше пов’язані з правом [122, с. 2]. 

В. Н. Хропанюк зазначає, що «принципи права пронизують усі правові 

норми, є стрижнем всієї системи права держави. Звідси – їх визначальне 

значення для регулювання суспільних відносин, для юридичної практики. 

Суворе та точне здійснення вимог права означає одночасне й послідовне 

втілення у життя закладених у ньому принципів. Тому під час вирішення 
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конкретних юридичних справ необхідно передусім керуватися принципами 

права. Це слугує основою для правильного застосування юридичних норм; 

прийняття обґрунтованих і законних рішень» [326, с. 215]. 

Проаналізувавши наведені точки зору щодо принципів права, можна 

виокремити основне в їхній природі, а саме: виражають сутність права, 

визначають його зміст і загальний характер правового регулювання суспільних 

відносин. 

Серед ознак принципів права прийнято виділяти такі: принципи права як 

«норми-ідеї найвищого авторитету» [288, с. 243], які закріплені на 

нормативному рівні та які мають регулятивний, загальнообов’язковий 

(імперативний) і універсальний характер [45, с. 18–22; 41, с. 4–11; 103], є 

об’єктивно й історично зумовленими соціальним середовищем; слугують 

основними засадами правового регулювання суспільних відносин, їхнім 

каркасом, орієнтиром формування та удосконалення правової системи і дають 

змогу усувати суперечності, які виникають між елементами правової системи. 

Із наведених ознак принципів права певною мірою дискусійною є ознака їхнього 

нормативного характеру. Зокрема, на думку одних учених, правові засади 

неодмінно мають отримати нормативне закріплення [107, с. 43; 35, с. 103; 101, c. 

64], а на думку інших – «правові принципи виражаються «духом», а не 

«буквою» закону і не обов’язково повинні бути прямо сформульовані у 

нормативно-правових актах, але можуть витікати з сукупності юридичних норм 

і законодавства загалом» [285; 44, с. 43–47]. 

Варто погодитись з тим, що принцип власне тоді стає принципом права, 

коли він впливає на регулювання суспільних відносин, тобто має нормативне 

закріплення. Практика свідчить, що на сьогодні не лише нормативно закріплені 

принципи права, тобто норми-принципи, впливають на регулювання суспільних 

відносин. Проаналізувавши практику Верховного Суду, можна дійти висновку, 

що досить часто під час вирішення спорів застосовуються не лише поіменовані, 

тобто закріплені у праві норми-принципи, а й загально-правові чи спеціально 

юридичні принципи, які хоча й не зафіксовані у національних правових актах, 
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але відомі та визнані цивілізованими державами як загальноприйняті та такі, які 

відображають кращі практики юрисдикційних органів різних країн світу. 

До них, наприклад, належать принципи jura novit curia (суд знає закони), venire 

contra factum proprium (ніхто не може діяти всупереч своїй попередній 

поведінці), contra preferentem (слова договору повинні тлумачитися проти того, 

хто їх написав), які останні роки широко застосовуються у судовій практиці і 

Верховного Суду, і апеляційних, і навіть місцевих судів [113]. Вказані принципи 

не закріплені на нормативному рівні, однак їх реалізація як базових, керівних 

засад здійснюється через діяльність судових органів і правозастосування, де 

вони отримують «життя» та реально впливають на регулювання конкретних 

суспільних відносин. Ще більше прикладів застосування принципів права наявні 

в діяльності вищих судових органів зарубіжних країн, Європейського суду з 

прав людини, міжнародних арбітражів, зокрема й Міжнародного центру з 

вирішення інвестиційних спорів (ICSID). За таких умов твердження про те, що 

принцип права неодмінно повинен мати закріплення у нормі права, не 

відповідає дійсності та реальному стану речей. Отож нормативний характер і 

справді не є визначальною та невід’ємною ознакою принципів права. 

Ще один аспект, який потребує окремої уваги, – це співвідношення засад 

права та принципів права. З огляду на викладене, можна зазначити, що засада 

права має більш широкий зміст, аніж принцип права; засада права володіє більш 

високим ступенем узагальнення, її зміст, зазвичай, менш конкретний, аніж зміст 

принципу права, вона має більш розмитий і невизначений характер; засада права 

вказує на фундаментальні правові явища, які потребують регулюючого впливу 

права, її реалізація може засновуватися на низці принципів права. Як приклад 

наведемо уже згадувану ст. 4 ПК України, яка має назву «Основні засади 

податкового законодавства України» і ч. 1 якої стосується принципів – чітких і 

конкретних за змістом норм, які встановлюють певні вихідні загальні правила, 

на яких ґрунтується податкове законодавство. Наступні частини цієї статті 

(п. п. 4.2–4.5 ст. 4 ПК України) містять більш загальні положення, у яких 

відображено інші засади податкового законодавства України. Зважаючи на 
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юридичну техніку ПК України, складається враження, що до принципів 

податкового законодавства (але не принципів податкового права) належать 

принципи, наведені у п. 4.1 ст. 4 ПК України. Натомість, якщо говорити про 

принципи податкового права, то їхній перелік не обмежується наведеними у цій 

статті. Так само значно ширшим є перелік засад податкового законодавства та 

податкового права, який виходить за межі ст. 4 ПК України. Однією з таких 

засад податкового законодавства є пріоритетність застосування положень ПК 

України, яка зафіксована у ст. 5 ПК України й інших положеннях законодавства, 

про що йтиметься далі в дисертації. 

У контексті викладеного необхідно внести доповнення про те, що у теорії 

права виділяють також засади та принципи, сформовані вченими-юристами, які 

є фундаментальними ідеями й ідеалами, що відображають досягнення правової 

думки, практичного досвіду, об’єктивні закономірності розвитку суспільства. 

Вони становлять важливу частину наукової та професійної правосвідомості, 

юридичної політики та не є обов’язковими для суб’єктів права, на відміну від 

відокремлених нормативно закріплених принципів права, під якими треба 

розуміти вихідні нормативні керівні начала (імперативні вимоги), що 

визначають загальну спрямованість правового регулювання суспільних відносин 

[153]. 

Необхідно звернути увагу на те, що іноді принципи права в юридичній 

літературі ототожнюють із правовими принципами та принципами правового 

регулювання. Зокрема, А. Я. Курбатов щодо цього зазначає: «Оскільки правове 

регулювання є основною формою реалізації функцій права, то поняття 

«принципи правового регулювання», «принципи права» і «правові принципи», 

по суті, є синонімами» [120, с. 18]. Стосовно правових принципів автори 

монографії «Правозастосування: теорія і практика» пишуть, що «особливого 

значення нині набуває обговорення проблеми правових принципів, що являють 

собою принципово відкриті структури в праві, загалом передбачають 

використання риторичного стилю юридичної аргументації хоча б тому, що в 

основі принципів лежать безпосередньо цінності юридичної системи, тобто 
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структури багато в чому невизначені» [223, с. 58–59]. Таким чином, правові 

принципи – не пасивне відображення дійсності та не абстрактні побажання, а 

важливий інструмент регулювання правових відносин. Вони «узагальнюють 

знання про суть предметів і процесів, у зв’язку з якими виникли, і одночасно 

виражають вироблений на цій основі ідеал, який виступає як мета у практичній 

діяльності» [131, с. 58–59]. Певною мірою природа принципів права має 

імперативний характер. Вони наказують законодавцю, правозастосовним 

органам про єдино можливий варіант поведінки, відступ від якого може 

спричиняти застосування заходів державного примусу. Згідно зі встановленими 

принципами повинна будуватися і діяльність правозастосовця. Крім того, 

принципи права у найбільш доступній і узагальненій формі виражають вимоги 

до поведінки громадян та слугують для них своєрідними еталонами формування 

т. зв. правомірної поведінки. 

Принципи права, як правило, формуються в цілях застосування норм 

(позитивного) права, одночасно і безпосередньо збагачуючись практикою 

застосування відповідних норм. У цьому аспекті показовим прикладом є 

прийнята 1787 року Конституція США [32], яка, хоч і була заснована загалом на 

нормах-принципах, однак продовжує врегульовувати відносини на основі 

широкого тлумачення змісту цих принципів Верховним Судом США. Зокрема, 

закладений 200 років тому зміст принципу свободи слова (Поправка І), який від 

початку пов’язувався суто з правом особи вільно вербально висловлювати 

власну думку, нині тлумачиться Верховним Судом США також і в контексті 

свободи слова в Інтернет-просторі загалом, та соціальних мережах зокрема [22]. 

Про такий зміст прийнятого у 1791 році принципу свободи слова творці 

Конституції США навіть не могли і здогадуватись, однак саме юридико-

технічний прийом дає змогу збагачувати його сутність новим змістом, а рівень 

закріплення та юридичне значення роблять його обов’язковим для регулювання 

відповідних суспільних відносин. Явище, коли принципи права отримують 

«оновлений» зміст у результаті судового тлумачення під впливом умов 

суспільного життя, сьогодні навіть має назву «живе право» і сформувалось у 
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теорії конституційного права США в окрему концепцію «жива конституція» 

[27]. Водночас потрібно зауважити, що тривалість «життя» принципу 

закінчується одночасно з припиненням дії норми, у якій закладено зміст 

принципу чи яку принцип конкретизує, та/або у зв’язку з прийняттям норми, що 

розвиває (частіше – конкретизує) цю загальну норму на такому самому рівні, як 

це робив раніше чинний принцип [290]. 

Таким чином, у результаті проведеного дослідження співвідношення засад 

права та принципів права, можна зробити висновок, що останні є видом засад 

права та спрямовані на їх конкретизацію, вносять правову визначеність. 

Принципи права, як і засади права, можуть бути і закріпленими у праві (тоді 

вони стають нормами-принципами), і не закріпленими (сформовані у судовій та 

правозастосовній практиці або ж існувати в доктрині). Нині засади та принципи 

відіграють важливу роль у формуванні основ законодавства та правового 

регулювання суспільних відносин. При цьому у разі закріплення принципів або 

засад у «нормах права», останні відображаються у «положеннях законодавства». 

Їхнє співвідношення – це, відповідно, співвідношення змісту та форми. 

Натомість незакріплені засади та принципи можуть також мати значення під час 

здійснення правозастосовної діяльності, оскільки у низці випадків суди 

використовують їх для надання відносинам правової визначеності або ж 

подолання колізій, коли правової норми, що має врегульовувати відносини, не 

передбачено. Підставою для такого застосування нормативно невизначених 

загальних засад права чи принципів права є положення процесуальних кодексів 

України. Зокрема, у ч. 6 ст. 7 КАС України передбачено застосування 

«конституційних принципів та загальних засад права (аналогії права)» у разі 

відсутності закону, що врегульовує суспільні відносини. Детальніше про це 

йтиметься у наступних розділах дисертації. 

Потребують також дослідження і податкове законодавство та його 

структура. Для цього необхідно передусім проаналізувати власне дефініцію 

«податкове законодавство» та питання про те, які саме акти має таке 

законодавство. На перший погляд у визначенні поняття «податкове 
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законодавство» немає жодних труднощів, водночас у ПК України не наведено 

тлумачення цього поняття, визначено лише складові податкового законодавства. 

Однак, аби проаналізувати акти податкового законодавства в контексті 

принципу пріоритетності застосування, насамперед необхідно чітко розуміти 

значення поняття «податкове законодавство» та яким чином воно 

співвідноситься з поняттям «законодавство» загалом.  

Так, у сучасній правовій науці під системою законодавства розуміється 

сукупність нормативних правових актів, у яких об’єктивувалися внутрішні 

змістовні та структурні характеристики права. Причому система законодавства – 

це не просто сукупність таких актів, а диференційована система, що ґрунтується 

на принципах субординації та координованості її структурних компонентів 

[119, с. 13]. 

Відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 9 липня 

1998 року у справі за конституційним зверненням Київської міської ради 

професійних спілок щодо офіційного тлумачення ч. 3 ст. 21 Кодексу законів про 

працю України (справа про тлумачення терміна «законодавство») термін 

«законодавство» … «треба розуміти так, що ним охоплюються закони України, 

чинні міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України, а також постанови Верховної Ради України, укази 

Президента України, декрети і постанови Кабінету Міністрів України, прийняті 

в межах їх повноважень та відповідно до Конституції України і законів 

України» [275]. Таким чином, Конституційний Суд України досить широко 

підійшов до визначення поняття «законодавство» і, на наш погляд, правильно 

відніс до цього поняття усі акти вищих органів державної влади, які мають 

нормативний характер та покликані врегулювати суспільні відносини. У 

контексті цього постає питання: податкове законодавство складається лише із 

законів, чи із законів та інших нормативно-правових актів? Аби зрозуміти це, 

необхідно насамперед усвідомити, що являє собою податкове законодавство та з 

яких актів воно складається. 

Насправді чітке розуміння визначення «податкове законодавство» має не 
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лише теоретичне, але й важливе практичне значення, адже часто на практиці 

податкові органи проводять планові чи позапланові заходи контролю на предмет 

«дотримання податкового законодавства». До них належать, зокрема, перевірки: 

«з питань дотримання податкового законодавства під час здійснення фінансово-

господарських взаємовідносин» [194]; «з питань дотримання податкового 

законодавства щодо взаєморозрахунків та правових відносин з постачальником» 

[195]; «з питань дотримання податкового законодавства України при 

документальному підтвердженні господарських відносин» [196]; «з питань 

дотримання вимог податкового законодавства» [197]. Однак визначення поняття 

«податкове законодавство» у законодавстві України немає. Водночас згідно зі 

ст. 19 Конституції України «органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, у межах 

повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України» 

[113, с. 141]. Фактично під час здійснення «перевірки дотримання податкового 

законодавства» виникає питання про предмет перевірки, чи не виходить 

перевірка того чи іншого питання за межі податкового законодавства, а отже, за 

межі повноважень державних податкових органів. 

Окрім цього, актуальність розуміння поняття «податкове законодавство» 

зумовлена набуттям чинності Угодою про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами [311]. Зважаючи на вказану Угоду, Україна має 

гармонізувати податкове законодавство відповідно до положень джерел права 

Європейського Союзу. Тому забезпечення оптимальної фіскальної політики в 

умовах євроінтеграції насамперед передбачає гармонізацію чинного 

податкового законодавства до європейських і міжнародних стандартів, 

створення уніфікованого правового середовища для всіх суб’єктів ринкових 

відносин, використання досвіду розвинених європейських держав з метою 

удосконалення податкової політики України. Гармонізація норм українського 

податкового законодавства є необхідною умовою забезпечення ефективності 

економіки сучасної правової і демократичної держави та потребує особливої 
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уваги у зв’язку зі зростанням впливу права ЄС у світі, а також відсутністю 

єдиного розуміння базових понять, що стосуються гармонізації [58, с. 10]. Зі 

свого боку зауважимо, що така гармонізація ускладнюється також через (знову 

ж таки) відсутність чіткого розуміння поняття «податкове законодавство» та 

його структури. 

Так, на думку М. В. Андрєєвої, «поняття податкового законодавства 

потребує визначення з точки зору двох аспектів: 1) формального – які джерела 

податкового права (форми права) охоплюються поняттям «податкове 

законодавство»; 2) змістовного – які акти належать до законодавства, що 

регулює обчислення та сплату податків і зборів» [36, с. 69–70]. 

Фактично це – дефініція податкового законодавства у вузькому та 

широкому значеннях, про що і зазначає доктор юридичних наук 

Г. П. Толстопятенко, з думкою якого погоджуємось. Як вказує вчений 

«податкове законодавство у вузькому сенсі – це сукупність прийнятих 

парламентом податкових законів, які: а) володіють універсальним характером 

(кодекси); б) встановлюють, змінюють і скасовують окремі види податків; 

в) визначають елементи податку, поняття та загальні принципи податкової 

системи; г) регулюють податкові відносини центральних і регіональних органів 

влади. Податкове законодавство в широкому сенсі – це сукупність податкових 

законів і підзаконних актів (актів делегованого законодавства, актів глави 

держави й уряду, нормативно-правових актів органів державного управління в 

галузі фінансів, наприклад, міністерства фінансів, державної податкової служби 

тощо)» [302, с. 29–30]. 

У національному законодавстві щодо наведеного містяться такі положення: 

згідно з п. 7.3 ст. 7 ПК України «будь-які питання щодо оподаткування 

регулюються цим Кодексом і не можуть встановлюватися або змінюватися 

іншими законами України, крім законів, що містять виключно положення щодо 

внесення змін до цього Кодексу та/або положення, які встановлюють 

відповідальність за порушення норм податкового законодавства» [186]. Із 

викладених норм прослідковується, що до податкового законодавства, крім 
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законів, входять також і підзаконні нормативно-правові акти, однак лише ті, які 

приймаються на основі ПК України і, здебільшого, метою яких є конкретизація 

відносин оподаткування. Такий висновок узгоджується, наприклад, з 

положеннями Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до п. 24, п. 28 та п. 35 ч. 1 ст. 26 якого виключно на пленарних 

засіданнях сільської, селищної, міської рад вирішуються такі питання: «… 24) 

встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу 

України; … 28) прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного 

законодавства пільг по місцевих податках і зборах, а також земельному 

податку; … 35) затвердження ставок земельного податку відповідно до 

Податкового кодексу України…» [247, с. 170]. Тобто, по суті, органи місцевого 

самоврядування, хоч і наділені певними повноваженнями згідно з п. 12.3 ПК 

України та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

однак відповідно до п. 12.3.1 ПК України та ч. 1 ст. 69 вказаного Закону 

встановлення місцевих податків і зборів здійснюється у порядку, визначеному 

саме в ПК України. На нашу думку, така ситуація зумовлена тим, що наразі у 

нашій державі сформована та діє саме дворівнева система оподаткування, яка 

складається із загальнодержавних і місцевих податків та зборів. 

Таким чином, на наше переконання, під податковим законодавством 

України доцільно розуміти сукупність правових актів: Конституції України, 

законів та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до вказаних 

законів і на їхнє виконання, що регулюють відносини, які виникають у сфері 

оподаткування, а саме: встановлення, запровадження і справляння (зокрема й 

адміністрування, але не обмежуючись ним) податків і зборів, а також відносини, 

що виникають під час здійснення податкового контролю, оскарження актів 

податкових органів, дій (бездіяльності) їхніх посадових осіб і притягнення до 

фінансової відповідальності за вчинення податкового правопорушення. 

Щодо поняття «нормативно-правовий акт», то у теорії права його 

визначають як один із видів джерел (форм) права: «письмовий документ, 

прийнятий компетентним органом держави або уповноваженим суб’єктом, що 
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встановлює, змінює, припиняє чи конкретизує норми права, містить 

розпорядження загального характеру і постійної дії, розрахований на 

багаторазове застосування» [297, с. 342]. На законодавчому рівні визначення 

поняття «нормативно-правовий акт» наведено в п. 18 ч. 1 ст. 4 КАС України: 

«нормативно-правовий акт – акт управління (рішення) суб’єкта владних 

повноважень, який встановлює, змінює, припиняє (скасовує) загальні правила 

регулювання однотипних відносин і який розрахований на довгострокове та 

неодноразове застосування» [100, с. 37]. Як бачимо, наведені дефініції досить 

подібні та значною мірою доповнюють одна одну, проте основна ознака, 

притаманна їм обом – «нормативний характер» нормативно-правових актів, що 

відрізняє останні від індивідуальних актів як «актів (рішень) суб’єктів владних 

повноважень, виданих (прийнятих) на виконання владних управлінських 

функцій або в порядку надання адміністративних послуг, які стосуються прав 

або інтересів визначених у таких актах осіб або особи, та дія яких вичерпується 

його виконанням або має визначений строк» (п. 19 ч. 1 ст. 4 КАС України) 

[100, с. 37]. До останніх прийнято відносити акти міністерств, місцевих органів 

виконавчої влади й органів місцевого самоврядування, інші акти застосування 

норм права, зокрема й судові рішення. При цьому в КАС України також 

передбачено ще одну форму актів – «адміністративний договір», під яким 

розуміється спільний правовий акт суб’єктів владних повноважень або правовий 

акт за участю суб’єкта владних повноважень та іншої особи, що ґрунтується 

на їх волеузгодженні, має форму договору, угоди, протоколу, меморандуму 

тощо, визначає взаємні права та обов’язки його учасників у публічно-правовій 

сфері і укладається на підставі закону (п. 16 ч. 1 ст. 4 КАС України). 

Адміністративний договір укладається зазвичай: а) для розмежування 

компетенції чи визначення порядку взаємодії між суб’єктами владних 

повноважень; б) для делегування публічно-владних управлінських функцій; 

в) для перерозподілу або об’єднання бюджетних коштів у випадках, визначених 

законом; г) замість видання індивідуального акта; д) для врегулювання питань 

надання адміністративних послуг. Основною відмінністю індивідуальних актів 
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та адміністративних договорів від нормативних актів є те, що вони не містять 

норм права, які регулюють суспільні відносини, тобто не мають нормативного 

характеру. Крім того, потрібно зазначити, що усі нормативно-правові акти 

підлягають державній реєстрації в порядку, визначеному Указом Президента 

України від 3 жовтня 1992 року «Про державну реєстрацію нормативно-

правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» [238] і 

Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, 

інших актів органів виконавчої влади, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 [189]. Відповідно до п. 3 

наведеного Положення «на державну реєстрацію подаються нормативно-правові 

акти, прийняті уповноваженими на це суб’єктами нормотворення в електронній 

(через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади із застосуванням 

засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки) або в паперовій 

формі в порядку, визначеному Мін’юстом, що містять норми права, мають 

неперсоніфікований характер і розраховані на неодноразове застосування, 

незалежно від строку їх дії (постійні чи обмежені певним часом) та характеру 

відомостей, що у них містяться, у тому числі з грифами «Для службового 

користування», «Особливої важливості», «Цілком таємно», «Таємно» та 

іншими, а також прийняті в порядку експерименту» [189]. При цьому згідно з п. 

2 цього самого Положення «державній реєстрації підлягають нормативно-

правові акти, які містять одну або більше норм, що зачіпають права, свободи, 

законні інтереси і стосуються обов’язків громадян та юридичних осіб, 

встановлюють новий або змінюють, доповнюють чи скасовують організаційно-

правовий механізм їх реалізації, або мають міжвідомчий характер, тобто є 

обов’язковими для інших органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування, а також юридичних осіб, що не належать до сфери управління 

суб’єкта нормотворення» [189]. 

Таким чином, у контексті питання, що досліджується, на наш погляд, 

нормативно-правовому акту притаманні такі ознаки: 1) регулює широке коло 

відносин (містить «загальні правила регулювання однотипних відносин»); 2) є 
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актом (письмовим та/або електронним документом) із внутрішньою структурою 

та змістом; 3) його зміст становлять правила регулювання загального (не 

індивідуального) характеру та багаторазового застосування, тобто такий акт має 

нормативний характер; 4) приймається лише уповноваженим суб’єктом 

(суб’єктом владних повноважень, нормотворення) у встановленому для таких 

актів порядку; 5) є обов’язковим, оскільки містить одну чи більше норм, які 

регулюють відносини шляхом їх встановлення, зміни або припинення 

(скасування); 6) залежно від суб’єкта владних повноважень має відповідну 

юридичну силу та дію в часі, просторі і за колом осіб; 7) підлягає реєстрації в 

Єдиному державному реєстрі нормативно-правових актів та опублікуванню у 

встановленому порядку [250]. 

Потрібно також зазначити, що у чинному національному законодавстві 

наявне також і поняття «правовий акт». У Конституції України термін 

«правовий акт» застосовується під час характеристики актів Верховної Ради 

України (п. 1 ст. 150) [113]; Верховної Ради Автономної Республіки Крим (п. 1 

ст. 150) [113]. Щодо документів, які приймають Президент України, Кабінет 

Міністрів України, то застосовується термін «акт» (п. 1 ст. 150) [113]. Це 

зумовлено тим, що такі акти можуть мати ознаку нормативності чи бути 

індивідуально-правовими. Водночас у ст. 137 Конституції України щодо актів 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим застосовується поняття 

«нормативно-правові акти». Таке визначення виправдане, оскільки в 

Конституції України закріплено: «Конституція України має найвищу юридичну 

силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі 

Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є 

нормами прямої дії» (ст. 8); «Закони та інші нормативні акти, прийняті до 

набуття чинності цією Конституцією, є чинними у частині, що не суперечить 

Конституції України» (п. 1 Розділу XV «Перехідні положення») [113]. Отже, у 

Конституції України визначено і власне Конституцію України, і закони, й інші 

акти, що містять правові норми (правові приписи, які формують структурні 

елементи норми права), нормативно-правовими актами. 
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Також КАС України оперує таким правовим поняттям, як «правовий акт». 

Зокрема, у ч. 2 ст. 4 КАС України вказується, що «суд застосовує інші правові 

акти, прийняті відповідним органом на підставі, у межах повноважень та у 

спосіб, визначені Конституцією та законами України. У разі невідповідності 

правового акта Конституції України, закону України, міжнародному договору, 

згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, або іншому 

правовому акту, суд застосовує правовий акт, який має вищу юридичну силу, 

або положення відповідного міжнародного договору України. Якщо суд 

доходить висновку, що закон чи інший правовий акт суперечить Конституції 

України, суд не застосовує такий закон чи інший правовий акт, а застосовує 

норми Конституції України як норми прямої дії» [100]. Системний аналіз і 

тлумачення вказаних норм спільно з наведеними вище положеннями ст. 4 КАС 

України, дають змогу дійти висновку, що термін «правові акти», який 

використано у ст. 7 КАС України, є родовим і охоплює: 1) Конституцію України 

та закони України, міжнародні договори; 2) правові акти, які мають силу закону 

– декрети Кабінету Міністрів України, укази Президента України, прийняті з 

економічних питань, не врегульованих законом (п. 4 Розділу XV Конституції 

України); 3) підзаконні нормативно-правові акти – акти управління (рішення) 

суб’єкта владних повноважень, який встановлює, змінює, припиняє (скасовує) 

загальні правила регулювання однотипних відносин, і які розраховані на 

довгострокове та неодноразове застосування (п. 18 ч. 1 ст. 4 КАС України) [100], 

а саме: а) підзаконні нормативно-правові акти, що підлягають оскарженню 

шляхом звернення до Конституційного Суду України, б) підзаконні акти, які за 

змістом ст. 264 КАС України можуть бути предметом оскарження в судовому 

порядку 1  [100]; 2) індивідуальні акти; 3) адміністративні договори. Щодо 

віднесення останніх до правових актів, то це питання доволі дискусійне, 

оскільки поняттям «акт» не охоплено поняття «договір». Етимологічно слово 

																																																								
1  Таке виключення зумовлене тим, що відповідно до КАС України, поняття «нормативно-

правовий акт» поширюється на підзаконні акти, які за змістом ст. 264 КАС України можуть бути 
предметом оскарження в судовому прядку. 
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«акт» визначають, по-перше, як «окремий прояв якої-небудь діяльності; дія, 

подія, вчинок», і, по-друге, як «офіційний документ, протокол, запис про який-

небудь факт» [291, с. 28]. Водночас договір – це «взаємне зобов’язання, 

письмова або усна угода про права та обов’язки між державами, установами, 

підприємствами та окремими особами» [291, с. 340]. Визнати адміністративні 

договори «актами» можна за формою їх укладення, за якої здійснюється вольова 

дія з фіксування домовленості між суб’єктами публічного права, але жодним 

чином не за змістом. Однак, виходячи з визначення поняття адміністративного 

договору в КАС України (п. 16 ч. 1 ст. 4 КАС України), законодавець все-таки 

відносить його до видів правових актів. 

Таким чином, поняття «правовий акт» ширше за змістом і включає як 

нормативно-правові, так і індивідуально-правові акти (договори). А поняття 

«нормативно-правовий акт» охоплює Конституцію України та всі закони 

України, постанови Верховної Ради України, укази Президента України, 

постанови Кабінету Міністрів України, акти міністерств та інших центральних 

органів державної влади й місцевих органів виконавчої влади, рішення 

Рахункової палати, накази Генерального прокурора, постанови Правління 

Національного банку України, акти органів Автономної Республіки Крим та 

органів місцевого самоврядування, які мають нормативний характер і 

підлягають оприлюдненню та державній реєстрації у встановленому порядку. 

Відповідно поняття «податкове законодавство» охоплює багато із зазначених 

вище нормативно-правових актів, прийнятих у встановленому порядку та в 

межах компетенції відповідних органів держави й місцевого самоврядування, 

які регулюють суспільні відносини у сфері оподаткування, зокрема й 

адміністрування податків і зборів («відносини оподаткування»). 

Доречно зазначити і про структурні елементи системи податкового 

законодавства. Як відомо з теорії права, поняття «податкове законодавство», 

будучи зовнішнім виявом права, формою існування права, складається з 

окремих нормативно-правових актів (законів, декретів, указів, постанов, наказів, 

рішень тощо), які, у свою чергу, «складаються з розділів, підрозділів, глав, 
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статей, їх частин, пунктів і підпунктів, у яких містяться відповідні норми права 

або їх складові частини» [288, с. 528] – правові положення. Відповідно й норми 

права за своїм змістом бувають так само неоднорідні, оскільки, крім суто 

регулятивних та охоронних норм, яких у податковому законодавстві більшість, 

також міститься багато інших видів норм права: норм-дефініцій (ст. 14 ПК 

України), норм-принципів (п. п. 4.1.1–4.1.11 п. 4.1 ст. 4, п. п. 39.1, 39.3.8 ст. 39, 

п. 421.1 ст. 411 ПК України) та норм-засад (ст. 4, ст. 7 ПК України), оперативних 

норм (п. п. 1–4 Розділу ХІХ ПК України), норм-завдань (п. 230.11 ст. 230, 

п. 348.2 ст. 348 ПК України) тощо. Аналіз положень ПК України та податкового 

законодавства загалом свідчить, що, зважаючи на соціальну функцію 

податкового законодавства, його суспільну значимість для забезпечення 

рівномірного перерозподілу матеріальних благ і забезпечення соціальних цілей, 

функціонування державного апарату [296, с. 273–274], зміст його нормативного 

масиву є досить різноманітним і розгалуженим. Навряд чи існує інша сфера, яка 

вимагала б настільки детального врегулювання у межах однієї галузі таких 

відмінних і різних за цілями (у контексті сплати різних податків у різні рівні 

бюджету, оподаткування внутрішніх і зовнішніх операцій тощо), учасниками і 

використовуваними правовими інструментами механізмів. Мабуть, нині навряд 

чи існує інший акт в українському законодавстві, який міг би навіть за обсягом і 

ступенем деталізації регулювання суспільних відносин порівнятися з 

ПК України зокрема, та податковим законодавством загалом. За таких обставин 

роль норм-засад і норм-принципів складно переоцінити, адже саме вони в 

об’ємному нормативному масиві є орієнтирами та путівниками як для учасників 

податкових відносин, так і для контролюючих органів та суб’єктів 

правозастосування під час вирішення спорів. При цьому не менш важливе 

значення мають також і непоіменовані засади права та принципи права, які хоча 

й невизначені на нормативному рівні, однак у низці випадків можуть слугувати 

субсидіарними інструментами врегулювання спірних відносин у випадку 

прогалин у праві. Як уже зазначалось, підставою для такого субсидіарного 

застосування є п. 6 ст. 7 КАС України. 
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Досліджуючи сутність засад податкового законодавства, потрібно вказати, 

що вони визначені передусім у ст. 4 та ст. 7 ПК України. Так, згідно з 

положеннями цих статей до засад віднесено: 1) низку принципів податкового 

законодавства (пп. 4.1 ст. 4 ПК України); 2) засаду відсутності обов’язку сплати 

загальнодержавних, місцевих податків та зборів, справляння яких не 

передбачено Кодексом (пп. 4.2 ст. 4 ПК України); 3) засаду встановлення 

податкових періодів та строків сплати податків (пп. 4.3 ст. 4 ПК України); 

4) засаду щодо встановлення і скасування податків та зборів, а також пільг їх 

платникам (пп. 4.4, пп. 4.5 ст. 4 ПК України); 5) засади встановлення податків і 

зборів (ст. 7 ПК України). Наведені положення чітко визначені як засади 

податкового права, а тому їх доцільно визначити як «поіменовані нормативні 

засади» податкового законодавства. 

Окрім того, у Розділі І «Загальні положення» ПК України також міститься 

низка вихідних положень, які, на наш погляд, також мають характер засад, 

оскільки встановлюють базові правила регулювання відносин, що виникають у 

сфері справляння податків і зборів, однак вони не виділені як «засади». До таких 

«непоіменованих нормативних засад» варто віднести: 1) пріоритетність 

застосування правил міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України (п. 3.2. ст. 3 ПК України); 2) засаду 

співвідношення податкового законодавства з законами з питань митної справи 

(п. 5.1 ст. 5 ПК України); 3) пріоритетність застосування положень ПК України у 

разі конкуренції понять, термінів, правил та положень інших актів до понять, 

термінів, правил та положень, визначених ПК України (п. 5.2 ст. 5 ПК України); 

4) засади порядку справляння загальнодержавних податків (п. 8.2 ст. 8 ПК 

України); 5) засади порядку встановлення, справляння та зарахування місцевих 

податків (п. 8.3 ст. 8, пп. 10.3–10.5 ПК України); 6) порядок встановлення та 

справляння мита та зарахування загальнодержавних податків і зборів (пп. 9.2 і 

пп. 9.3 ПК України); 7) недопустимість встановлення загальнодержавних 

податків та зборів, не передбачених цим Кодексом (п. 9.4 ст. 9 ПК України). Як 

бачимо, виокремлені «непоіменовані» засади, попри те, що законодавець їх не 
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виділив у ст. 4 ПК України, становлять фундамент, основу податкового 

законодавства та механізму правового регулювання відносин у сфері справляння 

податків і зборів, визначених у ст. 1 ПК України. Як зазначає Н.Я. Якимчук «в 

ст. 1 Податкового кодексу України (ПК України) закріплено, що саме він 

визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, і тим 

самим встановлено його пріоритет щодо інших законів в сфері регулювання 

податків і зборів» [334, с. 122]. У зв’язку з цим, зважаючи на мету дисертації, 

засади пріоритетності застосування міжнародних актів і пріоритетності 

застосування положень ПК України у випадку конкуренції понять, термінів, 

правил і положень інших актів є безпосереднім предметом представленого 

дисертаційного дослідження, тому  їм буде приділено увагу в наступних 

підрозділах роботи. 

Вище уже йшлося про питання принципів податкового законодавства та їх 

співвідношення із засадами. Тому лише стисло зазначимо, що наразі в науці 

питання принципів податкового законодавства є досить актуальним і навколо 

нього точаться дискусії. Зокрема, Р. Браславський у своїй статті на основі ст. 4 

ПК України розробляє систему принципів податкового законодавства, до якої 

відносить три рівні принципів: «а) макросистему принципів податкового 

законодавства; б) мезосистему принципів податкового законодавства; 

в) мікросистему принципів податкового законодавства» [51, с. 156–159]. При 

цьому авторська концепція сфокусована на переліку принципів, наведених у ч. 1 

ст. 4 ПК України. Разом із тим такі «поіменовані» принципи, як-от: «принцип 

витягнутої руки» (ст. 39 ПК України); принцип взаємності (ст. 197.2 ПК 

України); принцип обов’язковості сплати податків і зборів (ст. 67 Конституції 

України), залишились поза увагою дослідника [186]. 

Більше уваги в науці приділено принципам податкового права. Стосовно 

цього О. А. Музика-Стефанчук та А. Поляничко зазначають, що «нині 

необхідним є системний підхід до визначення принципів, зокрема податкового 

права, адже на них ґрунтується гарантія та захист інтересів і прав суб’єктів 

податкових правовідносин, за рахунок податкових надходжень формується 
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значна частина бюджетних надходжень» [158, с. 5]. На думку А. Поляничко, 

«значення принципів податкового права полягає також і в тому, що вони: 

відображають сутність податкового законодавства як частини фінансового 

законодавства; є певним орієнтиром для становлення та розвитку податкового 

права; дають змогу пояснити, розтлумачити зміст податкового законодавства 

загалом та окремих його норм; визначають характер тлумачення та застосування 

норм податкового права; сприяють стабілізації податкових правовідносин, 

нормативно обмежуючи їх; сприяють кращому розумінню податково-правових 

норм правозастосувачами; дають змогу визначити тенденції розвитку 

податкового законодавства; сприяють правозастосовним органам у вирішенні 

питань, недостатньо врегульованих нормами права; забезпечують вирішення 

справ, що виникли з відносин, не врегульованих нормами права; мають виховне 

значення і відіграють важливу роль у формуванні правосвідомості платників 

податків; обмежують негативний розсуд працівників спеціальних державно-

владних органів, а також інших податкових правозастосовувачів; їх можуть 

використовувати суб’єкти податкових правовідносин для податкового 

обґрунтування їхніх позицій» [191, с. 15–16]. 

Як уже зазначалося, принципи податкового права відіграють важливу роль 

у розробленні та проведенні єдиної податкової політики держави. Водночас для 

принципів податкового права характерні певні особливості, а саме: 1) вони 

завжди закріплюються у правових нормах, що сприяє чіткому формуванню 

принципів права, від чого залежить ефективність податкової політики; 2) їх 

реалізація пов’язана з публічними інтересами як головними, а також з 

інтересами платників податків; встановлюючи платникові те чи інше право, 

держава зобов’язується виконати свій обов’язок щодо забезпечення механізму 

його реалізації і, навпаки, обов’язки платника податків кореспондують правам 

держави; 3) ці принципи втілюються безпосередньо в податковій політиці, 

стимулюючи економічний розвиток держави. 

У юридичній літературі чимало авторів приділяли увагу дослідженню 

принципів податкового права, проте чіткої та уніфікованої класифікації 
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принципів податкового права, на жаль, не розроблено й досі. Одні вчені, зокрема 

О. І. Баїк, до принципів податкового права відносять: 1) матеріальні принципи, 

які визначають сутність категорій, норм, які використовуються податковим 

правом, розставляючи їх у певну ієрархічну систему (матеріальними 

принципами податкового права є: а) податки та збори, що стягуються в державі, 

єдині на всій території; б) податки і збори повинні враховувати реальні 

можливості платника та бути справедливими); 2) процесуальні принципи – 

регулюють сферу компетенції суб’єктів податкових правовідносин, механізм їх 

встановлення, зміни та скасування податкових платежів; до них належать: 

а) виключне право органів державної влади законодавчо встановлювати, 

змінювати, скасовувати податки; б) податки і збори не можуть встановлюватися 

або застосовуватися на підставі політичних, ідеологічних та інших критеріїв; 

в) платники податків сплачують податки та збори, встановлені на певній 

території на основі рівності перед законом, що регулює дію податку; 

г) регулярність перегляду податкових законів (цей принцип дає змогу з’єднати 

стабільність і гнучкість в оподаткуванні); 3) розрахункові – регулюють 

функціонування конкретного податкового механізму, визначення основних його 

елементів і переказу коштів відповідно до бюджетів» [39, с. 15]. 

Зважаючи на викладене, а також беручи до уваги зміст спеціальних 

досліджень про принципи податкового права, О. А. Музика-Стефанчук та 

О. А. Поляничко визначають принципи як «виражені в правових нормах та 

сформовані юридичною доктриною взаємопов’язані вихідні основи, керівні ідеї, 

що відображають основні напрями фінансової політики держави у сфері 

регулювання податкових відносин, а також фундаментальні засади, на яких 

має ґрунтуватися податкова система держави та система оподаткування 

загалом. Вказані принципи мають регулятивне призначення, оскільки 

впливають на процес реалізації та захисту податково-правових норм» 

[158, с. 176]. 

Розпізнати принципи, відмежувати їх від правових норм прямої дії, що не є 

принципами, загалом можна, розуміючи структуру правової норми, у якій 
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втілено принцип права. Адже класична норма містить диспозицію, з якої легко 

виявити гіпотезу та встановити коло відносин, на які поширюється правова 

норма. Натомість норма-принцип містить загальне правило, яке поширюється на 

невизначене коло відносин у межах сфери правового регулювання акта 

законодавства та містить загальну вказівку на характер діяльності суб’єктів, на 

яких ця норма поширюється. Водночас, незважаючи на зміст правових норм, 

досить складно переконати науковців та осіб, які беруть участь у представництві 

інтересів платників податків, у тому, що принципи треба розуміти так, як на це 

вказує норма, і що для їх розпізнання треба використовувати критерій, чітко 

закріплений у законодавстві. Таким критерієм, на наш погляд, є соціальний 

контекст. Так, відповідно до ч. 1 ст. 67 Конституції України «кожен 

зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку та розмірі, встановлених 

законом» [113]. Тобто саме законом можуть встановлюватися порядок сплати та 

розміри податків і зборів. Власне обов’язок встановлюється безпосередньо 

Конституцією України. Проте соціальні умови, в яких діє Конституція України, 

дають підстави для висновку про те, що все-таки податки та збори сплачує не 

кожен, а тільки особа, яка володіє майном, що є об’єктом оподаткування, або у 

діяльності якої виникають об’єкти оподаткування. Якщо ж у володінні особи 

немає такого майна і у діяльності особи такі об’єкти не виникають, то вона не 

може нести обов’язок зі сплати податків і зборів. Щодо ст. 67 Конституції 

України, то, як правильно вказує С. В. Очкуренко, вона (стаття) у цій частині 

встановлює не норму, а декларацію, яка, можливо, набуде характеру норми, 

коли добробут громадян виросте настільки, що кожен зможе нести тягар сплати 

податків [176, c. 179–183]. Те ж саме треба зазначити і про положення ч. 2 ст. 67 

Конституції України щодо обов’язку декларування майнового стану і доходів 

[113]. Суспільство повністю ще не готове до декларування «усіма громадянами» 

свого майнового стану та доходів за минулий рік. 

Іншим конституційним положенням, яке формулює принцип, що містить 

норму конституційного права, а також декларацію (програмний момент), є ч. 1 

ст. 95 Конституції України («бюджетна система України будується на засадах 
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справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між 

громадянами і територіальними громадами» [113]). Очевидно, неправильно було 

б заперечувати наявність у змісті ч. 1 ст. 95 Конституції України конституційно-

правової норми. Проте неможливо заперечувати і наявність декларації у змісті 

цього законодавчого положення. За таких умов суспільство та держава мають 

ще пройти значну відстань від положення, що склалось на сьогодні, до 

положення, за якого декларація у змісті ч. 1 ст. 95 Конституції України 

перетвориться на правову норму. Наведену характеристику положення ч. 1 

ст. 95 Конституції України потрібно доповнити тим, що вона свою регулятивну 

силу переважно спрямовує на відносини, які виникають у процесі 

правотворчості [176, с. 179–183]. 

До того ж прийняття чинного ПК України стало важливим кроком до 

створення прогнозованого та зрозумілого правового поля. Його прийняття 

об’єднало в одному документі норми та правила оподаткування в 

систематизованому вигляді, що забезпечило більш доступне розуміння 

податкового права для всіх учасників податкового процесу. Це, водночас, 

сприяло реалізації структурної перебудови економіки, заохоченню інвестиційної 

й інноваційної діяльності, стимулюванню зайнятості та самозайнятості 

населення, що є складником податкової політики. Принципи податкового права 

– підвалини податкової політики. Податкові закони, що діють у державі, мають 

узгоджуватися з принципами податкового права й у жодному разі не суперечити 

їм. Незважаючи на брак законодавчого закріплення правової конструкції 

«принципи податкового права», у ПК України міститься перелік основних 

принципів податкового законодавства, що є зовнішнім вираженням останніх. 

Головними принципами у системі податкового права України є: 1) верховенство 

права – основоположний для податкової системи, побудованої відповідно до 

принципу законності, що забезпечує взаємодію податкового права по всій 

території держави; 2) загальність оподаткування, який приписує кожній особі 

зобов’язання платити податки, встановлені ПК України (цей принцип 

відображено в Розділі II ст. 67 Конституції України: «Кожен зобов’язаний 
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сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом» 

[113, с. 19–20]; вказаний припис є основоположним для будь-якого закону, що 

регламентує державні витрати в Україні, але ж Основний Закон закріплює 

гарантії прав і свобод людини та громадянина, а принципи податкового права 

стосуються інтересів держави та платників податків – фізичних і юридичних 

осіб); 3) справедливе оподаткування, що означає єдині правові умови 

справляння податку та єдині вимоги до податкових законів (оподаткування має 

бути однаковим для кожного виду податків по всій території держави; цей 

принцип передбачає чіткість, логічність, однозначність законодавчих вимог по 

видах і порядку сплати відповідних платежів; він покликаний захищати інтереси 

передусім платників податків; на його підставі формується єдина податкова 

система України); 4) законодавча форма встановлення податків, на що прямо 

вказує Конституція України (податок може встановлюватися, змінюватися або 

скасовуватися лише шляхом прийняття закону; у ч. 2 п. 1 ст. 92 Основного 

Закону встановлено, що тільки законами України визначаються система 

оподаткування, податки, збори та ін.; цей принцип безпосередньо пов’язаний з 

принципами недоторканності приватної власності і свободи особи, яке в 

демократичному суспільстві можливе тільки за згодою останньої, вираженою у 

цьому разі через представництво її інтересів у парламенті, або за рішенням суду 

у визначених законом випадках; більше того, в ч. 2 ст. 1 Протоколу до Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод 1952 року стосовно цього 

зазначено, що «кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти 

своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в 

інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними 

принципами міжнародного права» [264]; при цьому у ч. 2 наведеної статті 

містяться спеціальні положення щодо вирішення конкуренції між правом особи 

на мирне володіння майном та обов’язком зі справляння податків; вказане 

положення сформульовано в Протоколі таким чином: «Проте попередні 

положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі 

закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за 



49	
	

	

користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення 

сплати податків чи інших зборів або штрафів» [264]; тобто саме закон є 

підставою для встановлення, зміни або скасування податків). 

Порівняно з раніше чинним в Україні податковим законодавством, окремі 

принципи не відображені в ПК України. До них можна віднести принципи 

стимулювання підприємницької виробничої діяльності й інвестиційної 

активності. У податковому праві такими стимулами найчастіше є податкові 

пільги, хоча до інструментів податкового стимулювання можна віднести і 

податкові заохочення, податкові канікули, які у вітчизняному податковому 

законодавстві прописуються не часто. Однак відзначають, що «у формуванні 

принципів податкового права головну роль відіграють фактори об’єктивні, які 

охоплюють рівень розвитку держави, політичну ситуацію в ній тощо» 

[301, с. 155]. 

До нових принципів податкового законодавства можна віднести: а) як один 

із ключових – принцип невідворотності настання встановленої законом 

відповідальності у разі порушення податкового законодавства 

(п. 4.1.3 ПК України); б) принцип презумпції правомірності рішень платника 

податків (п. 4.1.4 ПК України) [187, с. 70–106]. У ПК України положення про 

конфлікт інтересів вказано двічі – у пп. 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 і в п. 56.21 ст. 56 ПК 

України [187, с. 70–106]. Ці норми співвідносяться як загальна та спеціальна. 

Дотримання розглянутих принципів створює передумови для зваженої 

діяльності держави у сфері оподаткування, сприяє усуненню прогалин і колізій у 

податковому законодавстві. На жаль, нині практичне використання зазначених 

принципів недостатнє. До перешкод, що стоять на шляху їх реалізації, можна 

віднести: а) відсутність конкретного законодавчого механізму їх реалізації; 

б) неоднозначність тлумачення понятійного апарату законодавства, що вимагає 

додаткового їх роз’яснення; в) відсутність правил безпосереднього 

використання принципів податкового законодавства [39, c. 15]. Адже принцип 

починає працювати, коли норма закону чи нормативно-правового акта, виданого 

на його підставі, або норми різних законів чи нормативно-правових актів 



50	
	

	

припускають неоднозначне трактування прав та обов’язків платників податків 

або контролюючих органів, внаслідок чого виникає можливість прийняття 

рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу. Усі 

можливі протиріччя і неточності податкового законодавства належить 

тлумачити на користь платника. По-новому в Кодексі зазначено принцип 

соціальної справедливості, на основі якого податки та збори встановлюються 

відповідно до платоспроможності їхніх платників. У попередньому податковому 

законодавстві наявний був чітко закріплений механізм забезпечення соціальної 

підтримки малозабезпечених верств населення [42, с. 36]. 

Підсумовуючи викладене, доцільно зазначити, що принципи податкового 

права вказують на базові ідеї, які, будучи закріпленими в податковому 

законодавстві, визначають характер регулятивних положень ПК України, які, 

відповідно, більш детально регулюють суспільні відносини у сфері 

оподаткування, зокрема й правові основи діяльності суб’єктів податкових 

правовідносин і зміст їхніх прав та обов’язків. 

Разом з тим аналіз норм чинного ПК України дає змогу вказувати на те, що 

закріплені засади та принципи податкового законодавства не є однорідними за 

своїм змістом. Більшість із них мають і регулятивний, і установчий характер, 

про що вже йшлося, адже завданням таких правових засад і принципів є пряме 

врегулювання суспільних відносин у сфері оподаткування. До таких потрібно 

віднести більшість положень, передбачених у п. 1 ст. 4 ПК України, п. п. 4.2–4.4 

ст. 4 ПК України й інші. 

Однак існують також принципи та засади податкового законодавства, які 

застосовуються лише у випадках, коли наявний правовий конфлікт, спір, і лише 

правозастосовний орган, застосувавши відповідний принцип чи засаду, визнає 

пряму дію останніх і приймає їх (покладає в основу регулювання) як правове 

положення, що регулює відповідні відносини у сфері оподаткування. Такі засади 

та принципи мають характер не так засад (принципів) права (законодавства), як 

реалізації права, адже вони виявляють свій регулятивний вплив лише після їх 

застосування, тобто їхньою метою є застосування. Вважаємо, що такі засади та 
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принципи проявляються саме в контексті правозастосування, адже, не 

встановлюючи конкретних прав та обов’язків стосовно платників податків, ці 

принципи містять керівні вказівки у випадку, коли правозастосовний орган 

застосовує відповідні положення щодо таких суб’єктів. Норми ПК України, 

зокрема ст. 5, яка у п. 5.2 містить правило, що «у разі, якщо поняття, терміни, 

правила та положення інших актів суперечать поняттям, термінам, правилам 

та положенням Кодексу, для регулювання відносин оподаткування 

застосовуються поняття, терміни, правила та положення цього Кодексу» 

[186]. Вказану норму можна виокремити саме як одну із засад (принципів) 

реалізації положень податкового законодавства. Виходячи з того, що засадам 

характерно виконувати роль основних начал, ідей і приписів, на нашу думку, 

вказане положення є засадою реалізації положень податкового законодавства 

або засадою застосування положень податкового законодавства. Варто 

зауважити, що вказана засада є фундаментальною у відносинах оподаткування 

саме під час вирішення спорів, адже встановлює своєрідний фундамент, основу 

для вирішення можливої колізії, чітко визначає застосування правил і положень 

ПК України. Такий самий характер має презумпція правомірності дій платника 

податку (п. 4.1.4 ст. 4 ПК України), пріоритетність положень міжнародних 

договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, 

перед правилами, передбаченими ПК України (п. 3.2 ст. 3 ПК України), 

виключність регулювання податкових відносин лише нормами актів 

податкового законодавства (п. 7.3 ст. 7 ПК України) [186]. 

Адресатом приведених засад реалізації положень податкового 

законодавства є правозастосовний орган, для якого такі засади – дороговказ під 

час вирішення юридичних колізій або спорів. Наприклад, у справі щодо 

реєстрації права власності на нерухоме майно та сплати земельного податку 

Харківський окружний адміністративний суд, застосувавши положення п. 5.2 

ст. 5 ПК України, врегулював відносини, які за відсутності цієї засади 

врегулювати було б доволі складно [281]. Так, суд дійшов такого висновку: 

незважаючи на те, що позивач не зареєстрував право власності чи користування 
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земельною ділянкою під належним йому на праві власності нежитловим 

приміщенням, виходячи з принципу пріоритетності норм ПК України над 

нормами інших актів у разі їх суперечності, який закріплений у п. 5.2 

ст. 5 ПК України, обов’язок зі сплати земельного податку виник у ОСОБИ_3 з 

дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно [281]. Як бачимо, 

суд застосував пріоритетність із вказівкою, що це – принцип. Застосування 

засади пріоритетності дало змогу суду внести правову визначеність у відносини, 

врегулювати спір, застосувавши на основі засади пріоритетності як принципу 

відповідні положення законодавства. 

Таким чином, вказані засади (принципи) пріоритетності застосування 

податкового законодавства виконують свої функції саме у процесі 

правозастосування. Подібно до колізійних норм вони отримують своє «життя» 

за необхідності здійснення вибору між різними правовими нормами: нормами 

(правовими положеннями) різних законів, нормами (правовими положеннями) 

актів різної юридичної сили, нормами (правовими положеннями) національних 

актів і міжнародних договорів (актів) тощо. У зв’язку з цим, на наше 

переконання, в контексті застосування положень податкового законодавства про 

пріоритетність застосування положень податкового законодавства, можна 

говорити як про засаду реалізації норм податкового законодавства саме у 

найбільш широкому загальному вигляді як про засаду, яка дає змогу 

врегулювати колізії у праві та правові спори, пов’язані із суперечністю правових 

норм, положень різних нормативно-правових та інших актів. Її зміст охоплює: 1) 

пріоритетність застосування правил міжнародних договорів, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України (п. 3.2 ст. 3 ПК України); 

2) міжгалузеву пріоритетність – у співвідношенні податкового законодавства 

та нормативно-правових актів інших галузей права (особливо в частині 

застосування визначень понять, при тому, що стосовно податкових 

правовідносин пріоритетно застосовуються ті, що визначені в ст. 14 ПК 

України); 3) внутрішньогалузеву пріоритетність – у співвідношенні 

застосування положень податкового, а не бюджетного чи валютного тощо 
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законодавства стосовно відносин оподаткування; 4) міжінституційну 

пріоритетність – у співвідношенні податкового законодавства із законами з 

питань митної справи, які лише частково регулюють відносини оподаткування 

(п. 5.1 ст. 5 ПК України); 4) ієрархічну внутрішньоінституційну 

пріоритетність застосування положень ПК України у випадку конкуренції 

понять, термінів, правил і положень інших актів податкового законодавства, до 

понять, термінів, правил та положень, визначених у ПК України (п. 5.2 ст. 5 ПК 

України). Крім того, на засаді пріоритетності засновано низку правових 

принципів, які, будучи непоіменованими принципами права, застосовуються 

правозастосовними органами для врегулювання колізій у праві. 

Зважаючи на викладене, засади (принципи) реалізації правових 

положень податкового законодавства потрібно визначити як вихідні основи, 

керівні ідеї, що відображають основні напрями виконання правових положень 

податкового законодавства у процесі реалізації фінансової політики держави у 

сфері регулювання податкових відносин, виконання обов’язків платників 

податків, а також фундаментальні засади, на яких має ґрунтуватися 

правозастосування під час вирішення спорів у сфері відносин оподаткування 

та/або вирішення правових колізій у процесі правозастосування. 

Щодо ознак засад (принципів) реалізації положень податкового 

законодавства варто зазначити таке: 1) на відміну від регулятивних засад 

(принципів) податкового законодавства, засади реалізації мають організаційно-

процедурну природу та спрямовані на визначення, встановлення порядку 

застосування положень податкового законодавства правозастосовними 

органами та є своєрідним колізійним регулятором; 2) їхній адресат – лише 

правозастосовний орган на відміну від регулятивних засад (принципів), де 

адресатом є не лише орган правозастосування, а всі учасники відносин 

оподаткування; 3) підставою застосування засад (принципів) реалізації норм 

податкового законодавства є наявність правового спору та/або правової колізії, 

вирішення (подолання) яких неможливе без застосування положення 

законодавства та/або принципу права, яке містить відповідний припис, що 



54	
	

	

становить зміст такої засади (принципу). 

Окрім того, наведені положення (засади, принципи) вирішення колізій 

засновані на засаді пріоритетності, будучи загальними правилами застосування 

норм права стосовно матеріально-правових правил «дії норм права в часі, 

просторі та за колом осіб», які часто містяться у нормативно-правових актах 

(зазвичай, у перехідних, прикінцевих положеннях або ж у спеціальних статтях 

актів законодавства), підлягають пріоритетному застосуванню як положення, що 

містяться у загальній частині – у «Розділі 1. Загальні положення» ПК України, – 

а відтак, є базовими як для усієї системи положень ПК України зокрема, так і 

податкового законодавства загалом. 

Щодо правових принципів вирішення колізій, заснованих на засаді 

пріоритетності, які не мають нормативного характеру й існують лише як 

принципи в теорії права та практиці правозастосування, то вони виконують 

субсидіарну (допоміжну) функцію для правозастосовного органу та є 

інструментом подолання колізій у разі конкуренції матеріально-правових норм, 

тому вбачається, що порівнювати їх із положеннями, які мають нормативний 

характер, було б не зовсім коректно. 

 

1.2 Поняття та правова природа пріоритетності застосування 

положень податкового законодавства 

 

Встановивши сутність засад (принципів) реалізації норм податкового 

законодавства, далі важливо з’ясувати й сутність пріоритетності як правової 

засади у праві загалом, і податковому праві зокрема. Згідно з етимологічним 

значенням слово «пріоритетність» походить від іменника «пріоритет», що 

означає першість у чому-небудь, переважне, провідне значення кого-, чого-

небудь над кимсь, чимсь [55, с. 1423]. У такий спосіб слово «пріоритетність» 

означає перевагу когось, чогось над іншим явищем або процесом. У праві 

пріоритетність має надзвичайно велике значення, оскільки право виявляється у 

правових нормах, які встановлюють правила поведінки учасників суспільних 
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відносин і за допомогою різних способів та методів правового регулювання 

унормовують, впорядковують суспільні відносини, встановлюючи міру 

дозволеної і належної поведінки. Подібно до того, як водії рухаються по 

автомобільних дорогах, орієнтуючись на знаки й інші сигнали (дорожню 

розмітку, світлофори, регулювальника), та визначаються з питанням «хто має 

пріоритет у русі», так і учасники правовідносин, зважаючи на норми права, 

роблять висновок щодо того, хто має права, а хто, відповідно, кореспондуючі їм 

обов’язки. У разі правозастосування для правозастосовного органу норми, які 

встановлюють пріоритети, є інструментом врегулювання спірних відносин, 

оскільки, вирішуючи правову колізію чи правовий спір, суд або інший 

компетентний орган, має правильно кваліфікувати, норми якого правового акта 

підлягають застосуванню, зважаючи на такі фактори, як сфера правового 

регулювання, дія акта в часі, просторі та за колом осіб тощо. 

Варто зазначити, що питання пріоритетності у праві досі не було 

предметом самостійних досліджень. Водночас у наявних працях і чинному 

законодавстві питання пріоритетності пов’язані з такими інститутами, як 

пріоритет прав людини перед правами держави, пріоритет нормативно-правових 

актів за юридичною силою, пріоритет заявок для отримання правової охорони 

об’єкта інтелектуальної власності, пріоритетність задоволення вимог кредиторів, 

пріоритет положень міжнародних актів, ратифікованих у встановленому 

порядку, перед національними актами, пріоритет рішень вищестоящих органів 

(посадових осіб) перед нижчестоящими тощо. У всіх випадках йдеться про 

певну властивість, притаманну суб’єкту права, його рішенням або правовим 

актам, постановленим у визначеному порядку, яка дає змогу останнім мати 

переважне право чи переважну юридичну силу щодо інших суб’єктів права, 

рішень або правових актів. У цивільно-правових дослідженнях пріоритетність 

вивчається здебільшого під кутом зору т. зв. переважних прав як прав, в силу 

яких юридично рівні суб’єкти – учасники цивільного обороту, наділяються 

відповідними правомочностями, які дають змогу таким учасникам мати 

переважне пріоритетне становище під час здійснення своїх цивільних прав і 



56	
	

	

виконання обов’язків. До останніх відносять переважні права орендаря, права 

переважної купівлі, переважні права спадкоємців тощо. Як бачимо, в усіх 

наведених випадках пріоритетність проявляється як певні закріплені за особою 

чи правовим актом переваги, які надають їм посиленої юридичної дієвості 

порівняно з іншими особами й актами за певних обставин. 

Зважаючи на це, пріоритетність у праві можна заздалегідь визначити як 

таку юридичну властивість, у силу якої правовий акт або суб’єкт права 

наділяються такими властивостями (можливостями), на основі яких вони мають 

переважаючу юридичну силу та/або додаткові правомочності перед іншими 

суб’єктами права чи правовими актами. Аналіз наведених випадків 

пріоритетності, наявних у чинному законодавстві, дає змогу дійти висновку, що 

законодавець, удаючись до закріплення пріоритетності, намагається вирішити 

питання конкуренції або колізії чи ж урегулювати прогалину. Наприклад, 

закріплюючи пріоритет Конституції України перед іншими законами та 

нормативно-правовими актами у ст. 8 Основного Закону, законодавець вирішує 

питання конкуренції різних за ієрархією правових актів [113], правові 

положення яких врегульовують однакові правовідносини, однак містяться у 

нормативно-правових актах різної юридичної сили. Таким чином, закріплюється 

не лише принцип верховенства права, що витікає зі змісту цієї статті, а й 

вноситься правова визначеність у системі нормативно-правових актів та 

механізмі правового регулювання конкретних відносин. Як відомо, правова 

визначеність є фундаментальною засадою сучасного права, елементом 

верховенства права, базовим поняттям, яке пронизує практику Європейського 

суду з прав людини, та пов’язана з такими елементами, як «якість і точність 

правової норми», «злагодженість законодавчої техніки», «передбачуваність 

правового регулювання», «єдність та стабільність судової практики», 

«стабільність судових рішень, які набрали законної сили» [117] й інших. З 

огляду на це варто зазначити, що метою пріоритетності у праві є подолання 

(запобігання) правової невизначеності у зв’язку з наявною колізією, 

конкуренцією норм або ж прогалинами. Отож постає питання про визначення 
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причин, за яких виникає необхідність застосування пріоритетності та які 

одночасно порушують правову визначеність у системі законодавства і 

правозастосовній практиці. 

Як уже було встановлено, пріоритетність – інструмент, спрямований на 

подолання правової невизначеності. У теорії права правову невизначеність 

прийнято пов’язувати з такими правовими явищами, як прогалина у 

законодавстві, колізія в законодавстві та конкуренція норм права. 

Прогалина в законодавстві, як відомо, пов’язана з повною чи частковою 

відсутністю необхідних правових норм у чинних законодавчих актах, якими, 

виходячи з принципів права, мають бути врегульовані певні відносини. 

Прогалини долаються шляхом їх усунення (через нормотворчу діяльність) або 

подолання (через діяльність правозастосовних органів шляхом застосування 

аналогії закону, аналогії права та субсидіарного застосування норм права). 

Застосування аналогії закону, особливо субсидіарне (міжгалузеве) 

правозастосування, доволі часто породжує інше явище – колізії в законодавстві. 

Колізія в законодавстві обумовлена суперечностями та розбіжностями всередині 

юридичної системи держави, що породжені уповноваженими суб’єктами 

нормотворення, правозастосування, правотлумачення та перешкоджають 

злагодженому її функціонуванню [288, с. 437]. У суто юридичному сенсі колізія 

в законодавстві – це розбіжність у змісті положень правових актів під час 

врегулювання одних і тих самих (однорідних) відносин. Колізії в законодавстві 

також долаються шляхом їх усунення або подолання. При цьому подолання 

колізій здійснюється за певними правилами – залежно від того, яка колізія 

наявна. Розрізняють такі колізії: 

Темпоральні колізії (колізії в часі) пов’язані з різним часом прийняття 

та/або введення у дію кількох нормативних актів однакових за юридичною 

силою, які врегульовують одне і те ж питання. Такі колізії долаються на основі 

такого принципу: останній в часі перший за правом (відомий з часів римського 

права – lex posteriori derogat priori), крім випадків зворотної сили закону та 

«переживання закону», за яких цей принцип має виняток. Прикладом 
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застосування вказаного принципу є постанова Касаційного адміністративного 

суду Верховного Суду, в якій вказаний суд зробив такий висновок: «Водночас, 

пункт 201.10 статті 201 Податкового кодексу України є чинним у редакції 

Закону України від 28 грудня 2014 року № 71-VIII, в який не було внесено зміни 

після доповнення статті 200-1 Податкового кодексу пунктом 200-1.9 згідно з 

Законом України від 21 грудня 2016 року № 1797-VIII. Саме цей закон 

прийнятий пізніше у часі, тому при подоланні колізій положень нормативно-

правового акта слід надавати перевагу нормі, що прийнята пізніше, тобто пункту 

200-1.9 статті 200.1 Податкового кодексу України» [211]. Аналогічна практика 

наявна і під час розгляду адміністративних справ з питань оподаткування 

судами перших інстанцій [278]; 

Ієрархічні колізії – колізії в субординації норм, що містяться в актах різної 

сили, вирішуються на підставі такого принципу: ієрархічно вища норма відміняє 

дію нижчестоящої (lex superior derogat interior), пов’язані із прийняттям і 

набранням чинності актами різної юридичної сили з одного і того самого 

питання, наприклад, постановою Кабінету Міністрів України та наказу 

міністерства. Подолання такого виду колізій засноване також на відомому 

принципі пріоритету акта з вищою юридичною силою. Формальною основою 

для цього є ст. 8 Конституції України, в якій закріплено принципи 

співвідношення між конституцією, законами й іншими нормативно-правовими 

актами. Показовим у вказаному аспекті є рішення Великої Палати Верховного 

Суду, в якому суд дійшов висновку про правильність застосування судом 

першої інстанції правових норм щодо обліку платників єдиного внеску, а саме: 

те, що хоча процедура щодо обліку платників єдиного внеску й була 

встановлена підзаконним нормативно-правовим актом, однак у частині 

визначення видів платників єдиного соціального внеску вона суперечить 

Закону № 2464-VI, тому немає підстав вважати, що дії органу, який 

використовував таку процедуру, узгоджуються з принципом належного 

врядування, оскільки надано перевагу приписам нормативно-правового акта, 

нижчому за ієрархією від вказаного Закону. У цьому рішенні Верховний Суд 
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зробив висновок про необхідність застосування (пріоритет) нормативно-

правового акта вищої юридичної сили з додатковим посиланням на принцип 

правової визначеності та практику ЄСПЛ в аспекті принципу найбільш 

сприятливого тлумачення національного законодавства на користь платників 

податків [192]. Окрім того, варто пригадати також про колізії, які можуть 

виникати між кодифікованими актами й іншими законами, які існують у вигляді 

некодифікованих актів. У теорії права стосовно цього наявні різні думки: а) одні 

вчені зазначають, що за таких колізій пріоритет віддається кодифікованим актам 

як системоутворюючим актам, що займають провідне становище після 

Конституції та конституційних законів; б) інші вчені відстоюють думку, що 

жодних нормативних і доктринальних підстав для надання пріоритету 

кодифікованим актам немає і не може бути, адже такі акти мають таку ж 

юридичну силу, як і некодифіковані закони, а будь-які колізії між ними мають 

вирішуватися на основі відомих принципів співвідношення загальної та 

спеціальної норм і дії норм у часі. На наш погляд, другий погляд є більш 

обґрунтованим, адже з формальної точки зору жодних правових підстав для 

надання пріоритету кодифікованим актам перед некодифікованими немає. 

Водночас у сфері податкових відносин щодо цього закріплено низку положень, 

які встановлюють пріоритет положень ПК України перед іншими актами у разі 

конкуренції їхніх положень (зокрема, п. 5.2 ст. 5 ПК України й інші статті ПК 

України). У зв’язку з цим вказана колізія вирішується на користь ПК України. 

Однак ПК України – єдиний кодифікований акт в Україні, що містить 

положення такого змісту; 

Змістовні колізії – колізії у змісті однакових за юридичною силою актів, 

які врегульовують одні й ті самі відносини, однак один з них – акт загального, а 

другий акт спеціального характеру. Цей вид колізій долається відповідно до 

римського принципу lex specialis derogat generalis, або спеціальний закон 

скасовує дію загального. Подолання змістовних колізій є найбільш складним зі 

способів, оскільки пов’язаний з необхідністю встановлення предмета спору, 

сфери правового регулювання правових норм різних актів і тотожності предмета 
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правового регулювання. Так, у справі про стягнення заборгованості перед 

державним бюджетом Касаційний адміністративний суд Верховного Суду 

дійшов висновку про необхідність застосування положень ст. 17 Бюджетного 

кодексу України, а не ст. 102 ПК України, зважаючи на те, що: «У разі, якщо 

норми нормативних актів рівної юридичної сили містять різні моделі правового 

регулювання, перевагу при застосуванні слід надавати тій нормі, яка регулює 

вужче коло суспільних відносин, тобто є спеціальною. Пункт 102.4 статті 102 

Податкового кодексу України щодо правовідносин з приводу реалізації прав і 

обов’язків, щодо яких виник спір, слід вважати загальною. Перевагу ж мають 

спеціальні норми. Такими є норми Бюджетного кодексу України, а саме: абз. 2 ч. 

9 ст. 17, які регулюють вузьке коло суспільних відносин (відносини, що 

виникають у сфері погашення заборгованості суб’єкта господарювання перед 

державою)» [212]. І хоча у цій справі Верховний Суд надав пріоритет 

застосуванню положень Бюджетного кодексу України на основі принципу 

пріоритету спеціальної норми перед загальною, вважаємо, що вказаний суд при 

цьому допустився порушення положень ПК України. Адже спірні відносини 

виникли щодо стягнення заборгованості перед державним бюджетом за 

бюджетною позичкою та фінансовою допомогою. Згідно з абз. 1 ч. 9 ст. 17 

Бюджетного кодексу України (у редакції, чинній на момент звернення 

податкового органу з позовом) прострочена заборгованість суб’єкта 

господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим чи 

територіальною громадою міста) за кредитом (позикою), залученим державою 

(Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) або під 

державну (місцеву) гарантію, а також за кредитом з бюджету (включаючи плату 

за користування такими кредитами (позиками) та пеню) стягується з такого 

суб’єкта господарювання органами доходів і зборів, що є органами стягнення 

такої заборгованості в порядку, передбаченому Податковим кодексом України 

або іншим законом, включаючи погашення такої заборгованості за рахунок 

майна цього суб’єкта господарювання. Тобто у розумінні ст. 41 ПК України у 

цій ситуації орган доходів і зборів є контролюючим органом, а тому на підставі 
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ч. 2 п. 1.1 ст. 1 ПК України підлягають застосуванню положення ПК України. 

Крім того, в абз. 2 ч. 9 ст. 17 БК України встановлено, що: «Позовна давність на 

вимоги щодо погашення такої заборгованості суб’єкта господарювання перед 

державою (Автономною Республікою Крим, обласною радою чи 

територіальною громадою міста) не поширюється», тому, надаючи пріоритет 

застосуванню цієї норми (а не положень ст. 102 ПК України, якою встановлено 

1095 днів строк давності), Верховний Суд порушив ще один принцип пріоритету 

прав платника податків (п. 4.1.4. ст. 4 ПК України). Таким чином, вирішуючи 

колізії на засадах принципу пріоритету спеціальної норми права над загальною, 

Верховний Суд не врахував спеціальних положень ПК України щодо 

врегулювання бюджетних відносин і поширення ПК України на відносини, у 

яких органи податкової служби (у той час органи доходів і зборів) виконують 

спеціальні функції контролюючого органу відповідно до вимог ПК України. 

Отож Верховний Суд допустився помилки у визначенні предмета правового 

регулювання спірних відносин, про що уже йшлося у юридичній літературі. 

Окремо в теорії права також досліджується поняття нормативно-правової 

конкуренції, яка виявляється в одночасній дії положень кількох нормативно-

правових актів, які стосуються одних і тих самих (однорідних) відносин. 

Йдеться про конкуренцію актів різної юридичної сили, міжнародних і 

національних актів, нормативно-правових актів та актів застосування норм 

права тощо. Таке поняття, звісно, може претендувати на самостійний предмет 

вивчення, однак загалом способи подолання приведених видів конкуренції 

ґрунтуються на тих самих принципах, що й способи подолання колізій. 

Водночас потрібно окремо зазначити про наявність у праві такого явища, як 

правозастосовні колізії, які пов’язані з: 1) розбіжностями у правовому 

врегулюванні одних і тих самих (подібних) відносин правозастосовними актами 

різних правозастосовних органів; 2) одним і тим самим правозастосовним 

органом у різних, проте подібних за змістом справах; 3) суперечністю між актом 

застосування права та положеннями нормативно-правового акта. Подолання 

таких колізій здійснюється вищестоящими органами, судами, зокрема й через 
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інститут розгляду зразкових справ Верховним Судом. 

Подолання колізій норм права виражається у виборі тієї норми, яку 

належить застосовувати правозастосовному органу в конкретній ситуації із тих 

норм (правових положень), які перебувають у колізії, що визнають формою 

нетипової ситуації у правозастосуванні [92, с. 80]. Вирішення правової колізії є 

більш широким поняттям ніж подолання, оскільки воно передбачає необхідні 

умови та внутрішню роботу, включаючи в себе процес дослідження і 

віднаходження правильного рішення [287, с. 143].  Наступним кроком після 

подолання та вирішення правових колізій є їх усунення, до основних з яких, 

зокрема, відносять: «1) тлумачення; 2) прийняття нового акта; 3) відміна старого 

акта; 4) внесення змін чи уточнень у діючі акти; 5) судове, адміністративне 

вирішення; 6) систематизація законодавства; 7) створення узгоджувальних 

комісій; 8) конституційне правосуддя; 9) оптимізація праворозуміння; 

10) міжнародні процедури» [287, с. 132]. 

У контексті предмета дослідження вбачається, що пріоритетність як 

інструмент досягнення правової визначеності, може застосовуватися під час 

подолання і прогалин, і колізій. Адже більшість правил подолання колізій 

засновані на пріоритетності: актів за юридичною силою, актів, прийнятих 

пізніше у часі, спеціальних норм перед загальними тощо. У зв’язку з цим вказані 

принципи врегулювання колізій засновуються на такій засаді, як пріоритетність. 

Так само пріоритетність проявляється і за конкуренції принципів і правових 

норм, які закріплені в одному нормативному акті, де перевага, пріоритетність 

надається принципам. 

Щодо пріоритетності в податковому законодавстві, як уже зазначалось, то в 

чинному ПК України пріоритетність згадується у кількох положеннях, що 

закріплюють засадничі правові положення: 1) пріоритетність застосування 

правил міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України (п. 3.2 ст. 3 ПК України); 2) пріоритетність 

застосування положень ПК України у випадку конкуренції понять, термінів, 

правил та положень інших актів до понять, термінів, правил та положень, 
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визначених ПК України (п. 5.2 ст. 5 ПК України); 3) 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 (пріоритетність інтересів платника податків) 

(п. 4.1.4 ст. 4 ПК України) [186]. Наведеними правилами законодавець 

встановлює правила вирішення колізій між національними та міжнародними 

актами, а також між ПК України й «іншими актами». Вказані правила також 

покликані внести правову визначеність у відносини, передусім, коли наявна 

колізія або конкуренція положень законодавства. З огляду на це, доречно 

детальніше розглянути питання ієрархії актів податкового законодавства. 

Законодавець у ст. 3 ПК України закріплює складові податкового 

законодавства, вказуючи, що податкове законодавство України складається 

з: Конституції України; цього Кодексу; Митного кодексу України й інших 

законів з питань митної справи у частині регулювання правовідносин, що 

виникають у зв’язку з оподаткуванням митом операцій з переміщення товарів 

через митний кордон України (далі – закони з питань митної справи); чинних 

міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України та якими регулюються питання оподаткування; 

нормативно-правових актів, прийнятих на підставі та на виконання цього 

Кодексу, та законів з питань митної справи; рішень Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з питань місцевих податків 

та зборів, прийнятих за правилами, встановленими цим Кодексом [186]. Таким 

чином, податкове законодавство охоплює велику кількість нормативно-

правових актів різної юридичної сили. 

Зі змісту наведеного положення витікає, що чинні міжнародні договори, 

згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, також є 

частиною податкового законодавства України. Ця норма спрямована на 
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розвиток положення ст. 9 Конституції України та ч. 1 ст. 19 Закону України 

«Про міжнародні договори», де зазначено, що чинні міжнародні договори, згода 

на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною 

національного законодавства України [245]. Відповідно до ієрархії нормативно-

правових актів, встановленої загальною теорією держави та права, чинні 

міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України, займають друге місце після Конституції України. Про це йдеться і в 

ч. 2 ст. 19 Закону України «Про міжнародні договори»: «Якщо міжнародним 

договором України, який набрав чинності в установленому порядку, 

встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті 

законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору» 

[245]. Тобто вказаний міжнародний договір має вищу юридичну силу, ніж 

відповідний акт законодавства України. Проте законодавець, визначаючи 

складові податкового законодавства, встановлює іншу послідовність 

нормативно-правових актів. Зокрема, ставить чинні міжнародні договори, згода 

на обов’язковість яких надана Верховною Радою України та якими регулюються 

питання оподаткування, після інших законів з питань митної справи, що є не 

зовсім послідовним, спираючись на викладені вище положення. 

Отже, для уникнення непорозумінь під час застосування норм (правових 

положень) податкового законодавства, пропонуємо внести зміни до п. 3.1 ст. 3 

ПК України, поставивши слова «чинні міжнародні договори, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України і якими регулюються 

питання оподаткування» після слів «Конституції України» та виклавши його у 

такій редакції: «3.1 Податкове законодавство України складається з Конституції 

України; чинних міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України і якими регулюються питання оподаткування; цього 

Кодексу; Митного кодексу України та інших законів з питань митної справи у 

частині регулювання правовідносин, що виникають у зв’язку з оподаткуванням 

митом операцій з переміщення товарів через митний кордон України (далі – 

закони з питань митної справи); нормативно-правових актів, прийнятих на 
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підставі та на виконання цього Кодексу та законів з питань митної справи; 

рішень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого 

самоврядування з питань місцевих податків та зборів, прийнятих за правилами, 

встановленими цим Кодексом.». 

Аналізуючи зміст ст. 5 ПК України «Співвідношення податкового 

законодавства з іншими законодавчими актами», зокрема п. 5.2, в якому 

зазначається, що «у разі, якщо поняття, терміни, правила та положення інших 

актів суперечать поняттям, термінам, правилам та положенням цього Кодексу, 

для регулювання відносин оподаткування застосовуються поняття, терміни, 

правила та положення цього Кодексу» [187], знаходимо неузгодженість змісту 

статті з її назвою. Тобто зі змісту п. 5.2. вбачається, що положення, поняття, 

терміни та правила саме Податкового кодексу України мають пріоритетне 

значення. А поняття «податкове законодавство», яке уже було розглянуте, окрім 

ПК України, включає й інші складові. 

Отже, доцільно змінити назву статті 5 Податкового кодексу України 

«Співвідношення податкового законодавства з іншими законодавчими актами», 

шляхом внесення змін до ПК України – замінити слова «податкового 

законодавства» словами «положень податкового кодексу». 

Як відомо, закони та підзаконні нормативно-правові акти, а також інші 

складові податкового законодавства, якими врегульовуються питання 

оподаткування, мають певну ієрархічність, тобто одні акти мають пріоритет над 

іншими. Зокрема, Конституція України має найвищу юридичну силу. Далі в 

ієрархії знаходяться міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України. Далі слідують закони та прирівняні до них акти 

(зокрема, кодекси, декрети КМ України, які мають силу закону і є чинними 

нині). Завершують ієрархію підзаконні нормативно-правові акти, які 

приймаються на розвиток і на виконання законів. 

Водночас правила побудови такої ієрархії не є чітко визначеними і такими, 

що беззаперечно забезпечуються на практиці. Це стосується як внутрішніх 

елементів, так і елементів «привнесених» ззовні в Україну. Ці питання можуть 
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бути неочевидними та такими, що не знайшли ще чіткого визначення на 

практиці [146, c. 163]. Пріоритет одних приписів над іншими має декілька 

аспектів, які можна назвати рівнями реалізації принципу пріоритетності. 

Проаналізувавши правові положення податкового законодавства, можна 

виокремити міжнародний і національний рівні реалізації пріоритетності та 

ієрархії актів податкового законодавства. 

Міжнародний рівень проявляється в закріпленні законодавцем засадничих 

правових положень (приписів), якими міжнародний договір, згода на 

обов’язковість якого надана Верховною Радою України, має перевагу під час 

застосування у разі встановлення інших правил в останньому. Такі положення 

нормативно-правових актів було наведено вище. Проте є конкретний припис і в 

ПК України. У п. 3.2 ст. 3 Кодексу прямо зазначено, якщо міжнародним 

договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, 

встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Кодексом, 

застосовуються правила міжнародного договору [186]. 

Яскравим прикладом є процедура взаємного узгодження за угодами про 

уникнення подвійного оподаткування, які мають загалом перевагу над 

положеннями Податкового кодексу України. У ст. 26 «Процедура взаємного 

узгодження» Конвенції між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів 

Америки про уникнення подвійного оподаткування та попередження 

податкових ухилень стосовно податків на доходи та капітал від 4 березня 

1994 року встановлено: «1. Якщо особа вважає, що дії однієї або двох 

Договірних Держав призводять або призведуть до її оподаткування всупереч 

положенню цієї Конвенції, вона може, незалежно від засобів захисту, 

передбачених національним законодавством цих Держав, подати свою справу до 

компетентних органів Договірної Держави, резидентом або громадянином якої 

вона є. 2. Компетентний орган прагнутиме, якщо він вважатиме заперечення 

обґрунтованим і якщо він не в змозі дійти до задовільного рішення, вирішити 

справу за взаємною згодою з компетентним органом другої Договірної Держави 

з метою уникнення оподаткування, невідповідного Конвенції. Будь-яка 
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досягнута домовленість повинна виконуватися незалежно від будь-яких 

обмежень часу або інших процедурних обмежень, передбачених внутрішнім 

законодавством Договірних Держав» [262, c. 312]. У такий спосіб, у положеннях 

цієї Конвенції неодноразово наголошується на перевазі її норм над нормами 

національного законодавства. 

У сучасних умовах, коли для кожної окремої держави дедалі більшого 

значення набуває сфера міжнародних відносин, темпи вдосконалення механізму 

реалізації норм міжнародного права порівняно з минулим, є винятково 

високими. Нерідко виникає необхідність взаємодії норм національного та 

міжнародного права, які належать до спільного предмета регулювання. 

Очевидно, застосування норм потребує, щоб вони мали юридичну сумісність. 

Теоретично вказане може здійснюватися шляхом прийняття до уваги 

національних норм під час розроблення міжнародного акта та подальшого 

встановлення відповідності національних норм нормам міжнародного права. 

Проте було б завчасно говорити про можливість досягнення узгодження 

міжнародно-правових і внутрішньодержавних норм у практичній діяльності в 

повному обсязі. 

Правозастосовні дії ускладнюються тією обставиною, що в окремих 

випадках положення українського законодавства та міжнародних договорів 

України мають протиріччя чи суттєво відрізняються один від одного під час 

регулювання одних і тих самих відносини. Можуть також виникати ситуації, за 

яких положення національного акта по-іншому регулюють певні відносини, ніж 

положення того чи іншого двостороннього міжнародного договору, зберігаючи 

при цьому узгодженість з багатосторонніми договорами чи з іншими 

двосторонніми міжнародними угодами. Саме за таких обставин і виникають 

колізійні ситуації у процесі взаємодії різних правових систем, які, безумовно, 

потребують вирішення. На практиці це має проявлятися в узгодженому 

регулюванні відносин, які належать до спільного предмета регулювання 

вказаних норм. 

З огляду на те, що абсолютна узгодженість самих актів об’єктивно 
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неможлива, очевидною є необхідність наявності нормативних приписів, які 

визначали б метод застосування правил різних систем у разі їх неузгодженості, 

тобто відмінностей, розбіжностей, суперечностей, колізій. У міжнародній 

практиці це досягається або шляхом розроблення та прийняття уніфікованих 

(спільних для кількох держав) актів, або ж впровадженням т. зв. колізійних 

застережень, на основі яких вирішуються питання колізій чи конкуренції 

положень міжнародних і національних актів. Термін «колізія» 

(від лат. «collisio»), з огляду на свою етимологію, тлумачиться як зіткнення 

протилежних сил, прагнень, інтересів, поглядів. А. В. Міцкевич визначає колізію 

більш широко, як «одночасну дію різних норм з одного і того ж питання» 

[143, с. 12]. Більш логічною є думка вчених, які трактують колізії як 

суперечність власне законів, а не норм. Зокрема, А. А. Тілле розглядає колізію 

як зіткнення, конфлікт норм (законів) або правових систем [299, с. 39, 128, 129]. 

Для порівняння різних точок зору варто навести і думку вчених (наприклад, 

І. І. Лукашук, Г. Г. Шинкарецької), які заперечують факт наявності колізії щодо 

вказаних правових систем або не використовують власне термін «колізія», 

вказуючи на пріоритетне застосування правил міжнародного договору у разі 

розбіжностей між нормами національного законодавства та положеннями 

відповідного міжнародного договору [132]. 

При цьому заслуговує на увагу наявна в доктрині диференціація понять 

«пріоритетна норма» та «пріоритетне застосування міжнародних норм». 

Очевидно, що не завжди поняття «пріоритетні норми» міжнародного права 

припускає їхнє обов’язкове пріоритетне застосування. Застосування означає 

«дію, процес, реалізацію міжнародно-правових норм та врегулювання 

вертикальних колізій між актами різної юридичної сили. Факт визнання 

пріоритетних норм як таких зовсім не означає, що вони фактично будуть діяти і 

обов’язково використовуватись правозастосовним органом у тій чи іншій 

конкретній ситуації» [155, c. 7]. Поняття «пріоритетність» може бути 

застосоване не тільки у разі вирішення колізій між національним і міжнародним 

правом. У сфері національного законодавства пріоритетом володіють норми 



69	
	

	

Конституції щодо інших норм національного права. Додатково можна говорити 

про пріоритет норм права вищої юридичної сили, про пріоритет норм 

спеціального законодавства щодо норм загального, пріоритет норм-принципів 

над нормами як загального, так і спеціального характеру, а також над 

матеріально-правовими та процесуальними нормами права. Щодо останнього 

аспекту, то прийнятною є позиція Ю. Б. Ключковського, яка ґрунтується на 

думках О. Уварової та С. Погребняка: принципи права є відображенням у 

правових категоріях певних суспільних цінностей, отже, мають змістовно 

первинний (пріоритетний щодо звичайних норм) характер [99]. При цьому 

вчений доходить також висновку, що «відмінність між принципами та 

правилами не вичерпується більш загальним чи більш казуїстичним характером 

їх застосування. Будучи постійно діючими правовими положеннями, принципи 

права мають перевагу перед звичайними нормами-правилами» [99]. 

Національний рівень пріоритетності має кілька проявів, які розглянемо 

докладніше. Податкове законодавство в Україні кодифіковане, і головним його 

актом є Податковий кодекс України. Крім власне цього кодексу, у його ст. 3 

передбачено й інші акти, які вже були перераховані вище. 

Водночас, на жаль, мають місце непоодинокі випадки, коли вищий орган 

законодавчої влади намагається регулювати питання оподаткування й іншими 

законами, які не належать до податкового законодавства, як його визначено 

п. 3.1 ст. 3 ПК України. Наприклад, положення п. 4 Перехідних положень 

Закону України від 20 грудня 2016 року № 1791 «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році»: 

«Установити, що у 2017 році до прийнятих рішень органів місцевого 

самоврядування про встановлення місцевих податків і зборів, які прийняті на 

виконання цього Закону, не застосовуються вимоги підпункту 4.1.9 пункту 4.1 

та пункту 4.5 статті 4, підпункту 12.3.4 пункту 12.3, підпункту 12.4.3 пункту 12.4 

та пункту 12.5 статті 12 Податкового кодексу України та Закону України „Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”» 
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Тобто законодавець без внесення відповідних змін до ПК України намагався 

інакше, ніж у ньому передбачено, врегулювати певні питання оподаткування 

місцевими податками на 2017 рік. Тож перший аспект пріоритетності стосується 

норм, що по-різному регулюють пов’язані з податками питання і стосується 

співвідношення норм власне податкового й іншого законодавства 

(неподаткового). Власне складові податкового законодавства визначені у п. 3.1 

ст. 3 ПК України. Водночас ані Конституція України, ані інші закони України не 

встановлюють загальних правил вирішення колізій між нормами права України. 

Відповідні правила вирішення колізій, про які йшлося вище, сформовані на рівні 

правової доктрини та правозастосовної практики. Їх стисле узагальнення можна 

віднайти, наприклад, у листі Міністерства юстиції України від 26 грудня 

2008 року № 758-0-2-08-19 «Щодо практики застосування норм права у випадку 

колізії», яким виділені такі правила, як: (1) застосування норми, яка міститься в 

більш пізньому акті; (2) застосування норми, яка міститься в акті, що прийнятий 

вищим органом; (3) застосування норми акта вищої юридичної сили; 

(4) застосування норми, яка є більш спеціальною [332, с. 41]. Однак на рівні 

закону це питання загалом не врегульоване, окрім як співвідношення положень 

Конституції України, законів України та підзаконних нормативно-правових 

актів. Водночас для податкових відносин спеціальні правила вирішення 

правових колізій встановлені законом. І стосовного першого, зазначеного вище 

аспекту, його стисло можна сформулювати так: пріоритет положень (норм) 

податкового законодавства, як його визначено в п. 3.1 ст. 3 ПК України, перед 

положеннями неподаткового законодавства щодо регулювання податкових 

відносин. Зміна правил оподаткування допускається лише через внесення змін 

до Податкового кодексу України з дотриманням порядку, встановленого 

кодексом. Це особливе для податкових норм (положень) правило, не тотожне 

правилу вирішення змістовних колізій за «спеціальністю» норми, тому що 

гіпотетично норма «неподаткового» закону може бути більш спеціальною за 

предметом регулювання порівняно з нормою ПК України, але у разі 

суперечності між ними, застосовуватиметься саме норма Податкового кодексу 
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України. Важливо тут не випустити з поля зору питання про те, що наведені 

висновки справедливі, якщо колізія стосується відносин оподаткування. Адже у 

разі конкуренції положень ПК України й іншого закону чи кодексу щодо 

питання, яке стосується інших відносин, наприклад, бюджетних, вказані правила 

не діятимуть. Прикладом наведеного слугують висновки Касаційного 

адміністративного суду Верховного Суду у справі 807/257/14, сформульовані у 

постанові від 29 січня 2019 року. Водночас таке правило пріоритету власне норм 

податкового законодавства щодо норм іншого законодавства, яке також може 

врегульовувати відносини оподаткування, випливає, зокрема, з п. 7.3 ст. 7 

ПК України: «Будь-які питання щодо оподаткування регулюються цим 

Кодексом і не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами 

України, крім законів, що містять виключно положення щодо внесення змін до 

цього Кодексу та або положення, які встановлюють відповідальність за 

порушення норм податкового законодавства»; п. 3 підрозділу 10 розділу ХХ 

ПК України: «Встановити, що у разі, якщо законодавчими актами передбачені 

інші правила справляння податків, зборів, що регулюються цим Кодексом, 

застосовуються правила цього Кодексу; п. 5.2 ст. 5 ПК України: «У разі, якщо 

поняття, терміни, правила та положення інших актів суперечать поняттям, 

термінам, правилам та положенням цього Кодексу, для регулювання відносин 

оподаткування застосовуються поняття, терміни, правила та положення цього 

Кодексу»; п. 2.1 ст. 2 ПК України: «Зміна положень цього Кодексу може 

здійснюватися виключно шляхом внесення змін до цього Кодексу» [187, c. 70–

106]. 

Зауважимо, що ці положення встановлені безпосередньо законом. А отже, 

під час вирішення колізій між нормами (положеннями) власне податкового 

законодавства й іншого законодавства, яке намагається регулювати податкові 

питання, саме ці спеціальні правила підлягають застосовуванню судами, 

виходячи з принципу верховенства права, який зафіксований, зокрема, у ст. 6, 

ст. 9 КАС України. Застосування загальних принципів подолання колізій, які 

існують лише на рівні доктрини і про які йшлося вище, можливе тільки при 
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неможливості застосування цих спеціальних, прямо встановлених законом норм 

(положень). Це випливає, зокрема, з положень ч. 6 ст. 7 Кодексу 

адміністративного судочинства України, згідно з якою за відсутності закону, що 

регулює відповідні правовідносини, суд застосовує закон, що регулює подібні 

правовідносини (аналогія закону), а за відсутності такого закону, суд виходить із 

конституційних принципів і загальних засад права (аналогія права). У такий 

спосіб за певних обставин суд може застосувати і загальні засади права, якими і 

є принцип пріоритетності спеціальної норми над загальною, пізніше прийнятої в 

часі над нормою, що прийнята раніше тощо. 

Пріоритетність норм (положень) податкового законодавства, зокрема й ПК 

України, має специфічний, не властивий іншим галузям законодавства, 

характер. Пріоритетність його положень у регулюванні питань оподаткування 

щодо «неподаткового» законодавства зрозуміла та логічно обґрунтована (такі 

колізії ще називають горизонтальними, оскільки вони стосуються різних за 

галузевою належністю, однак часто однакових за юридичною силою актів). Це 

обумовлено передусім тим, що він створює єдиний підхід у сфері 

оподаткування, забезпечує однакове розуміння всіма учасниками податкових 

відносин своїх прав та обов’язків, повноважень, принципів побудови 

податкового законодавства та створює підґрунтя для стабільного 

функціонування податкової системи України. 

Зокрема, відповідно до п. 10 Пояснювальної записки до проекту 

Податкового кодексу України «Прийняття проекту Податкового кодексу 

сприятиме зручному та зрозумілому застосуванню його норм як платниками, так 

і контролюючими органами, оскільки об’єднує та кодифікує всі податкові 

закони. Схвалення цього проекту є запорукою створення в Україні справедливої, 

прозорої та стабільної податкової системи, яка забезпечуватиме достатній обсяг 

надходжень до бюджетів усіх рівнів та сприятиме створенню умов для 

ефективного функціонування економіки та подальшої інтеграції України у 

Європейське Співтовариство». Тобто ПК України приймався саме для того, щоб 

об’єднати різні податкові закони, які існували до його прийняття, і, у такий 
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спосіб, забезпечити зручність, зрозумілість та стабільність оподаткування. 

Зрештою систематизація декількох законів в один є метою будь-якої 

кодифікації. Тому застосування для цілей оподаткування норми, яка не 

узгоджується з нормами ПК України (без внесення змін до нього), стане 

порушенням не просто окремих пунктів Кодексу, а порушуватиме цілу систему 

норм, яка формувалася спеціально для забезпечення зручності та стабільності. 

Стане порушенням мети, для якої податкове законодавство було кодифіковане. 

Окрім того, наведені вище норми передбачають зміну положень ПК України 

виключно шляхом внесення змін до нього і тільки законами про внесення змін 

до ПК України. Наприклад, Закон України «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 

збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році», як випливає із самої 

назви, вносить зміни не виключно до Податкового кодексу України. Саме тому 

він не може вважатися таким, що вносить зміни до ПК України в порядку, 

встановленому ПК України. Ухвалюючи закон усупереч вимогам ПК України (в 

частині щодо встановлення правил оподаткування лише Кодексом і внесення 

змін лише законами, які містять виключно положення щодо змін до Кодексу), 

вищий законодавчий орган, таким чином, порушує норми Конституції України. 

Як наслідок, під час вирішення колізії між законами не можна віддавати 

перевагу тому, який прийнятий з порушенням встановленої процедури. 

Позицією, що порушення процедури прийняття закону може виключати його 

дійсність, керувався і, зокрема, Конституційний Суд України у рішенні від 30 

вересня 2010 року № 20-рп/2010 у справі про додержання процедури внесення 

змін до Конституції України. Визнаючи Закон України від 8 грудня 2004 року 

№ 2222-IV неконституційним, Конституційний Суд України керувався тим, що 

при його прийнятті була порушена сама процедура розгляду, ухвалення та 

набрання чинності [272]. 

У такий спосіб питання про пріоритетність застосування норм податкового 

законодавства та норм інших (неподаткових) актів законодавства 

вирішуватиметься на основі принципу виключності регулювання податкових 
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відносин лише положеннями ПК України та неможливості регулювання 

відносин оподаткування іншими законами України, крім законів, що містять 

виключно положення щодо внесення змін до цього Кодексу, та/або положення, 

які встановлюють відповідальність за порушення норм податкового 

законодавства (п. 7.3 ст. 7 ПК України). 

Отож пріоритетність застосування положень податкового законодавства є 

однією із фундаментальних засад правозастосування (реалізації положень 

податкового законодавства), на основі якої правозастосовні органи мають змогу 

вирішувати колізії законів з питань регулювання податкових відносин, а також 

здійснювати подолання прогалин під час вирішення спорів з питань 

оподаткування. Вона ґрунтується на низці нормативних принципів податкового 

законодавства, а також на ненормативних принципах права. До перших 

належать: а) пріоритетність застосування правил міжнародних договорів, згода 

на обов’язковість яких надана Верховною Радою України (п. 3.2 ст. 3 

ПК України, ч. 2 ст. 19 Закону України «Про міжнародні договори»); 

б) пріоритетність застосування положень Конституції України щодо законів та 

інших нормативно-правових актів, а також положень законів України щодо 

підзаконних правових актів (ст. 8, ст. 92, ч. 3 ст. 106, ч. 3 ст. 113 

Конституції України, ст. 7 КАС України); в) пріоритетність застосування 

Європейської конвенції про захист прав людини та рішень ЄСПЛ у разі 

суперечності положень національного законодавства Конвенції та рішенням 

ЄСПЛ (ч. 1 ст. 2, п. «а» ч. 2 ст. 13, ст. 17 Закону України «Про виконання рішень 

та застосування практики Європейського суду з прав людини»); 

г) пріоритетність застосування положень ПК України у випадку конкуренції 

понять, термінів, правил та положень інших актів до понять, термінів, правил та 

положень, визначених ПК України (п. 5.2 ст. 5 ПК України); д) пріоритетність 

інтересів платника податків і правомірності його рішень у 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 
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або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на 

користь як платника податків, так і контролюючого органу (п. 4.1.4 ст. 4 

ПК України); е) пріоритетність положень ПК України щодо врегулювання 

питань оподаткування перед іншими законами України (крім законів, що містять 

виключно положення щодо внесення змін до цього Кодексу та/або положення, 

які встановлюють відповідальність за порушення норм податкового 

законодавства) (п. 7.3 ст. 7 ПК України). До ненормативних принципів права, 

які охоплюються пріоритетністю, належать принципи подолання колізій 

законодавства, а саме: а) принцип пріоритету акта законодавства, прийнятого 

пізніше в часі, перед актом законодавства, прийнятим раніше, якщо такими 

актами врегульовуються одні й ті самі відносини, і такі акти мають однакову 

юридичну силу; б) принцип пріоритету норми-принципу над загальною та/або 

спеціальною нормою права незалежно від її матеріального чи процесуального 

характеру; в) принцип пріоритету акта законодавства, який містить спеціальну 

норму, перед актом із загальною нормою, якщо такими актами врегульовуються 

одні й ті самі відносини, і такі акти мають однакову юридичну силу; г) пріоритет 

положень норм загальної частини (загальних положень) акта над положеннями 

норм спеціальної частини, крім випадків, коли такі норми співвідносяться як 

загальна та спеціальна, і спеціальна норма містить більш привабливі з точки 

зору інтересів платника податків положення; д) принцип пріоритету акта, 

прийнятого вищестоящим органом, стосовно акта, прийнятого нижчестоящим 

органом державної влади та місцевого самоврядування; е) пріоритет 

матеріальних норм, якими визначаються права й обов’язки учасників 

податкових відносин, над процесуальними нормами. 

Загалом пріоритетність у законодавстві можна визначити як юридичну 

засаду, згідно з якою положення (норма) одного акта законодавства в силу 

положень закону чи у передбачених законом випадках в силу принципу права 

підлягає переважному застосуванню перед положенням (нормою) іншого 

(інших) акта (актів), з метою подолання колізій (конкуренції) або прогалин 

законодавства. 
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Пріоритетність застосування положень податкового законодавства – 

це юридична засада податкового законодавства, на основі якої правозастосовний 

орган на підставі положень закону чи у передбачених законом випадках в силу 

принципу права, з метою подолання колізій (конкуренції) або прогалин 

законодавства, вирішує питання про переважне застосування до врегулювання 

відносин з оподаткування положень (норм) акта податкового законодавства 

України перед іншим законодавчим актом. 

Пріоритетність застосування положень податкового законодавства як 

засада, охоплює низку принципів податкового законодавства та принципів 

права, які дають змогу вирішити, з одного боку, вертикальні колізії (як 

внутрішні – між національними актами різної юридичної сили, так і міжнародні 

– між національними та міжнародними актами), а з іншого – горизонтальні 

колізії (як між актами податкового законодавства, так і між актами податкового і 

неподаткового законодавства). 

 

1.3 Теоретичні засади реалізації положень податкового законодавства 

 

У попередніх підрозділах було з’ясовано зміст поняття «засада (принцип)» 

реалізації норм (положень) податкового законодавства, а також те, що 

пріоритетність застосування положень податкового законодавства доцільно 

розглядати як засаду реалізації положень податкового законодавства, що має 

ознаки принципу правозастосування. Будучи фундаментальним положенням, 

яке становить основу правозастосування, пріоритетність надає можливість 

врегулювати колізії у праві та правові спори у сфері оподаткування. У цьому 

підрозділі необхідно детальніше дослідити порядок і підстави реалізації засади 

пріоритетності та її змісту, а також встановити призначення пріоритетності. 

Пріоритетність реалізації положень податкового законодавства як засада 

застосування його положень (норм), втілюється в життя саме 

правозастосовними органами у процесі реалізації норм права (зокрема й під час 

розгляду конфлікту чи притягнення до відповідальності за правопорушення). 
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Адже сформульовані в законах та інших нормативно-правових актах норми 

права (правові положення) тільки тоді виконують своє соціальне призначення, 

коли вони втілюються у дійсність, реалізуються у свідомо-вольових діях 

суб’єктів. Реалізація норм права їх адресатами відбувається тільки після 

завершення процесу правового регулювання. 

Реалізація норм права – це втілення положень правових норм у фактичній 

поведінці (діяльності) суб’єктів права. Тобто реалізація норм права – це втілення 

виключно правомірної поведінки, процес практичного здійснення правових 

вимог у діяльності тих або інших суб’єктів. Реалізувати нормативні положення, 

що містяться в законах та інших нормативно-правових або інших правових 

актах, означає втілити в життя волю законодавця, спрямовану на встановлення 

правопорядку. Без такої реалізації право втрачає свою соціальну цінність. 

У теорії права розрізняють окремі форми реалізації норм права, а саме: 

залежно від кількості суб’єктів, які реалізують право (індивідуальна форма 

правореалізації полягає в можливості особи самостійно (в індивідуальному 

порядку) використовувати свої суб’єктивні права та виконувати покладені на неї 

юридичні обов’язки, колективна форма правореалізації потребує поєднання 

зусиль кількох суб’єктів); залежно від своєрідності форм реалізації норм права 

(особливості реалізації норм права обумовлюються способом і методом 

правового регулювання – акцент робиться на дозволі, забороні та зобов’язанні 

як основних способах правового регулювання, що визначають форми реалізації 

норм права). І, відповідно, способи правового регулювання (заборона, 

зобов’язання і дозвіл) характеризують не так зовнішню форму реалізації норм 

права, як конкретні юридичні прийоми забезпечення правомірної поведінки. 

Тому реалізація норм права забезпечується такими методами, як: переконання; 

заохочення; примус тощо; реалізація визначається зовнішньою формою 

вираження норм права [139]. 

Водночас для досягнення мети дисертаційного дослідження значення 

мають саме способи безпосередньої та опосередкованої форм реалізації норм 

права [288, с. 419]. Дотримання, виконання та використання є основними 
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способами безпосередньої реалізації норм права, тобто втілення приписів 

правових норм у життя без участі суб’єктів правозастосування. Утім існує 

також і особлива форма реалізації норм права – правозастосування, яка 

здійснюється лише через діяльність спеціальних уповноважених органів 

правозастосування. Саме тому таку форму у юридичній літературі ще 

називають опосередкованим правозастосуванням. Останнє за своїм змістом є 

найбільш об’ємним порівняно з іншими способами реалізації норм права. Воно 

спрямоване на індивідуальне врегулювання суспільних відносин, вирішення 

правових спорів чи врегулювання інших правових колізій. Застосування являє 

собою опосередковану форму реалізації норм права, що суттєво та формально 

відрізняється від безпосередніх форм як за змістом, так і за структурою 

діяльності суб’єктів з реалізації норм права. 

Застосування норм права – це форма реалізації норм права компетентними 

(уповноваженими) суб’єктами права щодо вирішення конкретної справи, що має 

державно-владний, творчо-організуючий характер, здійснюється у 

встановленому процедурному порядку і завершується виданням 

правозастосовного акта [43, с. 1–7]. 

Застосування норм права має особливі ознаки, зокрема: 

1) державно-владний характер означає, що правозастосування є одним 

із видів діяльності держави, яку здійснюють державні органи та посадові 

особи. Владний характер проявляється в тому, що застосування норм права 

здійснюється за одностороннім волевиявленням уповноважених суб’єктів, а 

не за згодою сторін. Правозастосовні акти, що видаються у процесі 

застосування, є обов’язковими для виконання та забезпечуються державою; 

2) визначеність суб’єктів цієї діяльності. Якщо реалізацію норм права у 

формі дотримання, виконання і використання здійснюють як державні 

органи та посадові особи, так і громадяни, то застосуванням громадяни 

займатися не мають права. Вони лише можуть або ініціювати застосування 

права, або надавати допомогу компетентним особам у цій діяльності; 

3) здійснюється в межах повноважень компетентного суб’єкта, а також 
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у встановленому процедурному порядку, що регламентує цей процес; 

4) здійснюється на підставі норм права, має творчий, інтелектуальний 

характер; 

5) завершується виданням правозастосовного акта, що має державно-

владний характер і породжує, змінює або припиняє конкретні правові 

відносини [288, с. 422]. 

Правозастосування як явище правової дійсності, має певні особливості. 

Однак різні вчені, визначаючи їх, беруть до уваги неоднакові його аспекти, а 

потім формують різні, так би мовити, системи особливостей правозастосування. 

При цьому вони здебільшого дотримуються єдиної думки щодо основних з них, 

зокрема: здійснюється компетентними, спеціально уповноваженими державою 

суб’єктами; є опосередкованою формою реалізації права; має владний, 

організаційно-управлінський, індивідуально-конкретний характер; форма його 

вираження – правозастосовний акт; здійснюється відповідно до визначеного в 

законі порядку [136]. 

Нині дискутується і теоретичне положення про державно-владний характер 

правозастосування. Обумовлено це передусім з розвитком приватноправового 

сектору економіки, недержавних організацій, транснаціональних корпорацій, що 

слугує підставою для виникнення нових завдань, які ставляться перед теорією 

правозастосування. З огляду на це, позиція щодо виключно державно-владного 

його характеру підпадає під сумнів, хоча і не оскаржується [98, c. 5–8]. І все-

таки домінантною є позиція, згідно з якою не можна ставити на один щабель 

правозастосовні акти та акти, видані органами (особами), які не мають 

державно-владних повноважень. Саме така специфіка правозастосування, 

вказуючи на його державно-владний характер, більшою мірою відображає 

сформовані правові реалії правозастосування [63]. Доцільно також зазначити, 

що правозастосовувачем під час вирішення спорів у сфері оподаткування може 

бути тільки суб’єкт, повноваження і діяльність якого регламентовані законом, 

тому правозастосування, являючи собою компетентну діяльність 

уповноважених на те державою суб’єктів, здійснюється, як уже зазначалося, 
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відповідно до визначеного в законі порядку. 

У цьому контексті доцільно погодитись з С. Барандич, що на підставі 

останньої наведеної особливості правозастосування – здійснюється відповідно 

до визначеного в законі порядку, – можна виявити безпосередній зв’язок між 

зазначеним явищем правової дійсності та певною специфікою процесуального, 

процедурного регулювання правозастосування, тобто правозастосовною 

процедурою як сукупністю послідовно здійснюваних юридично значущих дій, 

що реалізуються уповноваженим державою суб’єктом відповідно до 

визначеного нормативно-правовою моделлю порядку і спрямовані на вирішення 

індивідуально-правової ситуації, з метою забезпечення дотримання, виконання і 

використання іншими учасниками суспільних відносин належних їм прав і 

обов’язків [43, с. 1–7]. 

Зазначаючи про відносини у сфері оподаткування, такою індивідуально-

правовою ситуацією можуть бути два типи випадків або колізія у податковому 

законодавстві, або наявність прогалини у законодавстві, для подолання яких, 

власне, і використовується засада пріоритетності, про що йшлося в 

попередньому підрозділі. Однак незалежно від підстави, правозастосовний 

орган має вчинити певну послідовність дій для того, щоб врегулювати 

відповідні спірні відносини, а саме: здійснити застосування норм права через 

певні стадії як логічні, послідовні та взаємообумовлені етапи врегулювання 

відносин. У теорії права щодо кількості таких стадій та їхнього змісту наявні 

деякі розбіжності, однак більшість з авторів є прихильниками підходу, згідно з 

яким виділяються такі стадії правозастосування: 

– перша (підготовча стадія) – встановлення та аналіз фактичних обставин 

справи; 

– друга (стадія юридичної кваліфікації фактичних обставин справи) – вибір 

норми права та встановлення автентичності її тексту; 

– третя (вирішення) – прийняття рішення у справі та його втілення у 

правозастосовному акті. 

На кожній із вказаних стадій правозастосовний орган здійснює певну 
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вольову та творчу діяльність для того, щоб проаналізувати фактичні обставини, 

виявити предмет спору, а також визначити правові підстави, на основі яких 

спірні відносини можна врегулювати. Зважаючи на предмет дисертаційного 

дослідження, вбачається, що питання про застосування пріоритетності пов’язані 

з другою стадією правозастосування, де суд чи інший правозастосовний орган 

здійснює вибір норми права та в силу тих чи інших обставин (прогалини або 

колізії), не може здійснити ефективний вибір норми права. 

Як правило, на другій стадії правозастосування формується юридична 

основа для вирішення справи. На цій стадії «суб’єкт правозастосування 

здійснює пошук правової норми, яка підлягає застосуванню; перевіряє її на 

предмет чинності, а також визначає ту редакцію норми, яка діяла на момент 

існування фактичних обставин справи; встановлює її дію у часі, просторі і за 

колом осіб, а після цього здійснює її тлумачення, тобто з’ясування її змісту 

стосовно обставин справи» [135, с. 8]. Саме на цій стадії суб’єкт 

правозастосування під час аналізу правових норм, що підлягають застосуванню, 

вирішує питання про застосування спеціальних правил подолання колізій або 

прогалин у разі виявлення останніх. Здійснивши пошук відповідної норми 

податкового законодавства, суд та інші учасники процесу правозастосування 

(учасники судового розгляду), можуть дійти висновку про існування норм, які 

врегульовують одні й ті самі відносини у кількох актах, але по-різному їх 

урегульовують. Зокрема, прикладом є справа 640/7490/19, яку розглядав 

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду у травні 2020 року та у якій 

на врегулювання спірних відносин претендували норми трьох актів податкового 

законодавства: пп. 141.4.6 п. 141.4 ст. 141 ПК України, ст. 24 Конвенції між 

Урядом України і Урядом Азербайджанської Республіки та ст. 24 Конвенції між 

Урядом України та Урядом Республіки Молдова. Застосовуючи наведені норми, 

суд апеляційної інстанції правильно вказав, що норма підпункту 141.4.6 пункту 

141.4 статті 141 Податкового кодексу України є спеціальною нормою, яка 

регулює оподаткування доходу, виплаченого резидентом на користь 

нерезидента за виробництво та/або розповсюдження реклами [213]. При цьому 
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суд апеляційної інстанції, на думку суддів Касаційного суду, обґрунтовано 

відхилив доводи позивача, що норми ст. 24 Конвенції між Урядом України і 

Урядом Азербайджанської Республіки та ст. 24 Конвенції між Урядом України 

та Урядом Республіки Молдова конкурують з нормами Податкового кодексу 

України та створюють з ними правову колізію, оскільки зазначені норми не 

встановлюють інших положень щодо оподаткування доходу нерезидента за 

виробництво та/або розповсюдження реклами, ніж норма підпункту 141.4.6 

пункту 141.4 статті 141 Податкового кодексу України [213]. Таким чином, попри 

існування на перший погляд колізії положень законодавства у вигляді 

конкуренції норм різних актів, суд, застосувавши змістовне тлумачення 

вказаних положень, вирішив питання про існування колізії, надавши пріоритет 

ПК України, пославшись на те, що положення конкуруючих актів не 

встановлюють інших положень щодо оподаткування доходу нерезидента за 

виробництво та/або розповсюдження реклами, ніж норми ПК України, а відтак, 

колізію вирішено на стадії тлумачення без застосування принципів подолання 

колізій, заснованих на пріоритетності [213]. 

Натомість в іншій справі, яку розглядав Окружний адміністративний суд 

міста Києва, на думку суду, колізію норми, прийнятої пізніше (рішення 

Київської міської ради про введення транспортного податку – М. Н.), і норми 

пп. 4.1.4, пп. 4.1.9 п. 4.1 ст. 4 Податкового кодексу України доречно розглядати 

як ієрархічну колізію, яка долається шляхом надання пріоритету принципу права 

(принципу законодавства) [279]. Такий висновок зумовлюється тим, що 

ієрархічне правило подолання колізії («пріоритет має норма вищої юридичної 

сили») «поглинає» змістовний (пріоритет спеціальної норми над загальною) та 

темпоральний (пріоритет норми акта, прийнятого пізніше) принципи подолання 

колізій. Таким чином, темпоральний і змістовний аспекти такої колізії до уваги 

братися не повинні, а її розв’язання не можна здійснювати шляхом застосування 

колізійного принципу lex posterior. Отже, вибір правової норми має бути 

зроблений на користь більш ранньої матеріальної норми, як наслідок 

застосування системного способу тлумачення та використання принципів права. 
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На цій підставі суд застосував положення ПК України як акта вищої юридичної 

сили. Крім того, вказана справа цікава ще й тим, що, обґрунтовуючи подолання 

колізії, суд послався на «надання пріоритету принципу права (принципу 

законодавства)» як засаду, на основі якої долається зазначена колізія. Аналогічні 

висновки знаходимо і в інших прикладах судової практики [218]. 

Інший приклад застосування засади пріоритетності заснований на 

пріоритеті міжнародних актів, ратифікованих Верховною Радою України, перед 

національними актами (п. 3.2 ПК України) у справі № 826/19213/14, де суд 

застосував положення Угоди між Урядом України і Урядом Китайської 

Народної Республіки про уникнення подвійного оподаткування та 

попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно, яка 

підписана 4 грудня 1995 року, ратифікована 12 липня 1996 року та набула 

чинності 18 жовтня 1996 року, і на цій підставі відхилив доводи Державної 

податкової інспекції у Печерському районі Головного управління Міндоходів у 

місті Києві, які засновувалися на застосуванні положень ПК України, і на основі 

яких податковий орган прийняв податкове рішення-повідомлення про 

збільшення суми грошового зобов’язання [280]. 

Окремо варто зазначити, що під час вирішення питання про пріоритетність 

застосування правових положень податкового законодавства у випадку 

конкуренції норм (правових положень) актів лише податкового законодавства, 

пріоритетність виявляється у її суто спеціальному розумінні, передбаченому 

п. 5.2 ПК України. При цьому часто надається пріоритет у застосуванні тієї 

норми, яка є більш сприятливою для платника, оскільки таке правило 

встановлене п. 4.1.4. ст. 4 ПК України. Згідно з ним встановлено презумпцію 

правомірності рішень платника податку у 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. Більш чітко правило 
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пріоритетності інтересів платника сформульоване у п. 56.21 ст. 56 ПК України: 

«У разі, коли норма цього Кодексу чи іншого нормативно-правового акта, 

виданого на підставі цього Кодексу, або коли норми різних законів чи різних 

нормативно-правових актів, або коли норми одного і того ж нормативно-

правового акта суперечать між собою та 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, рішення приймається на користь платника 

податків». 

Враховуючи зазначене, а також те, що згідно зі ст. 17 Закону України «Про 

виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV [227, c. 1114] та ст. 8 Кодексу 

адміністративного судочинства України [100], зокрема А. О. Монаєнко 

наголошує: «застосування правила про пріоритет норми з найбільш 

сприятливим для особи тлумаченням може бути здійснене також шляхом 

використання практики Європейського суду з прав людини» [152]. 

Так, вказані положення відображають як загальносвітові тенденції 

врегулювання податкових відносин, так і практику Європейського суду з прав 

людини з цього питання, рішення якого відповідно до ст. 17 Закону України 

«Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини» застосовуються в Україні як джерело права [227, c. 1114]. ЄСПЛ 

неодноразово наголошував на потребі приймати ті рішення, які є більш 

сприятливими для платників у податкових правовідносинах. Така позиція 

викладена, наприклад, у Рішенні ЄСПЛ від 7 жовтня 2011 року у справі 

«Сєрков проти України» (заява № 39766/05), Рішенні ЄСПЛ від 14 жовтня 

2010 року «Щокін проти України» (заяви № 23759/03 та № 37943/06) [15]. 

Вирішення колізій між податковими нормами можливе й в інший спосіб. 

Зокрема, у ст. 67 Конституції України визначено базове правило про те, що 

«кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, 

встановлених законом» [15]. Тобто податки можна нараховувати лише так, як це 
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передбачено у законі. Разом з тим як «закон» доцільно розуміти не кожен акт, 

виданий Верховною Радою України, а як стверджує ЄСПЛ у п. 34 рішення у 

справі «Сєрков проти України»: «Ведучи мову про «закон», стаття 1 Першого 

протоколу до Конвенції посилається на ту саму концепцію, що міститься в 

інших положеннях Конвенції (див. рішення у справі «Шпачек s.r.o.» проти 

Чеської Республіки» (Špaček s.r.o. v. the Czech Republic), заява № 26449/95» [21] 

п. 54, від 9 листопада 1999 року). Ця концепція вимагає передусім, щоб такі 

заходи мали підстави в національному законодавстві. Вона також відсилає до 

якості такого законодавства, вимагаючи, щоб воно було доступним для 

заінтересованих осіб, чітким і передбачуваним у застосуванні (див. рішення у 

справі «Беєлер проти Італії» (Beyeler v. Italy), заява № 33202/96 [19]). 

Таким чином, закон, який містить суперечності та неузгодженості в 

регулюванні податкових відносин, не забезпечує чіткість і прогнозованість 

правового регулювання, не відповідає вимогам «закону» у розумінні практики 

ЄСПЛ, а відтак, такий закон не може бути і підставою для покладення на 

учасників податкових відносин відповідних прав та обов’язків, зокрема зі сплати 

податків. Аналогічні положення щодо цього наявні і в інших рішеннях ЄСПЛ 

[17; 18]. 

Окрім того, у ст. 13 Закону України «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини» передбачено, що 

рішення ЄСПЛ є підставою для вжиття державою заходів загального характеру, 

які вживаються з метою забезпечення додержання державою положень 

конвенції, порушення яких встановлене рішенням, забезпечення усунення 

недоліків системного характеру, які лежать в основі виявленого ЄСПЛ 

порушення, а також усунення підстави для надходження до ЄСПЛ заяв проти 

України, спричинених проблемою, що вже була предметом розгляду в ЄСПЛ. 

При цьому заходами загального характеру відповідно до ч. 2 цієї статті, є 

заходи, спрямовані на усунення зазначеної у Рішенні системної проблеми та її 

першопричини, зокрема: а) внесення змін до чинного законодавства та практики 

його застосування; б) внесення змін до адміністративної практики тощо. 
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Зважаючи на п. «а» ч. 2 ст. 13, а також ч. 1 ст. 2 Закону, убачається, що рішення 

ЄСПЛ, у яких встановлені недоліки системного характеру тих чи інших 

положень національного законодавства, слугують підставою для внесення змін 

до чинного законодавства України, а отже, правомірно зробити висновок про їх 

підвищену юридичну силу порівняно із законами України. Таким чином, у 

цьому контексті доречно говорити про пріоритет рішень ЄСПЛ перед законом, 

який у розумінні практики ЄСПЛ не може вважатись законом. 

Наведені приклади свідчать, що пріоритетність як засада подолання колізій 

та прогалин [214], у податковому законодавстві реалізується через дію 

конкретних принципів подолання колізій законодавства, що застосовуються 

судом у конкретних обставинах. Звернення суду до окремого принципу 

подолання колізій, заснованого на засаді пріоритетності, відбувається після того, 

як судом (самостійно та/або з допомогою інших учасників судового розгляду) 

здійснено пошук відповідних положень законодавства, якими можуть 

врегульовуватись спірні правовідносини, встановлено такі норми та їхній зміст і 

виявлено положення двох різних актів (або ж положення одного акта, що 

теоретично також можливо), які конкурують між собою та по-різному 

врегульовують одні й ті ж податкові відносини. Якщо після проведення оцінки 

на предмет їхньої дії в часі, просторі та за колом осіб виявлено колізію, 

вирішення якої потребує застосування відповідного принципу права або 

принципу законодавства (або ж кількох принципів), який дає змогу подолати 

таку колізію, то суд, обґрунтовуючи в рішенні використання відповідного 

принципу, надає пріоритет у застосуванні відповідної норми права, 

застосовуючи її до спірних відносин і вирішуючи спір по суті. 

Зважаючи на викладене, можна зробити певні висновки. По-перше, 

пріоритетність застосування положень податкового законодавства охоплює як 

принципи податкового законодавства, які, будучи правовими нормами, 

покликані врегулювати колізії та прогалини законодавства, так і принципи 

права, призначені для врегулювання таких колізій. У зв’язку з цим засаду 

пріоритетності застосування положень податкового законодавства варто 
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розглядати саме як засаду права. По-друге, пріоритетність застосування 

положень податкового законодавства безпосередньо виявляється через дію 

відповідних принципів податкового законодавства та податкового права, які 

призначені врегульовувати колізії, долати прогалини законодавства та 

забезпечувати правову визначеність відносин оподаткування. По-третє, 

підставою застосування засади пріоритетності та відповідного принципу, 

заснованого на пріоритетності, є наявність колізії, виявленої безпосередньо під 

час правозастосування або ж у випадку застосування аналогії закону чи аналогії 

права у зв’язку з подоланням прогалини законодавства. По-четверте, 

принципами подолання колізій податкового законодавства, заснованими на 

засаді пріоритетності, є: 

1) поіменовані принципи податкового законодавства: 

– пріоритетність інтересів платника податків і правомірності його рішень 

у 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 (п. 4.1.4 ст. 4 ПК України, п. 56.21 ст. 56 ПК України); 

2) непоіменовані принципи податкового законодавства: 

– пріоритетність застосування правил міжнародних договорів, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України (п. 3.2 ст. 3 ПК України, 

ч. 2 ст. 19 Закону України «Про міжнародні договори»); 

– пріоритетність застосування Конституції України перед законами й 

іншими нормативно-правовими актами та законів України перед підзаконними 

правовими актами (ст. 8, ч. 2 ст. 19, ст. 75, ст. 92, ч. 3 ст. 106, ч. 3 ст. 113 

Конституції України, ст. 7 КАС України); 

– пріоритетність застосування рішень ЄСПЛ у випадку суперечності 

положень національного законодавства рішенням ЄСПЛ (ч. 1 ст. 2, п. «а» ч. 2 

ст. 13, ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики 
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Європейського суду з прав людини»); 

– пріоритетність застосування положень ПК України при врегулюванні 

відносин оподаткування у випадку конкуренції понять, термінів, правил та 

положень інших актів до понять, термінів, правил та положень, визначених ПК 

України (п. 5.2 ст. 5 ПК України); 

– пріоритетність положень ПК України щодо встановлення та зміни питань 

оподаткування перед іншими законами України (окрім законів, що містять 

виключно положення щодо внесення змін до цього Кодексу, та/або положення, 

які встановлюють відповідальність за порушення норм податкового 

законодавства) (п. 7.3 ст. 7 ПК України). 

Принципи права: 

– принцип пріоритету акта законодавства, прийнятого пізніше в часі, перед 

актом законодавства, прийнятим раніше, якщо такими актами врегульовуються 

одні й ті ж відносини і такі акти мають однакову юридичну силу (lex posteriori 

derogat priori); 

– принцип пріоритету норми-принципу над загальною та/або спеціальною 

нормою права, незалежно від її матеріального чи процесуального характеру; 

– принцип пріоритету акта законодавства, який містить спеціальну норму, 

перед актом із загальною нормою, якщо такими актами врегульовуються одні й 

ті ж відносини і такі акти мають однакову юридичну силу (lex specialis derogat 

generalis); 

– пріоритет положень норм загальної частини (загальних положень) акта 

над положеннями норм спеціальної частини, крім випадків, коли такі норми 

співвідносяться як загальна та спеціальна, і спеціальна норма містить більш 

привабливі з точки зору інтересів платника податків положення. Зокрема, у 

своєму дослідженні, присвяченому законності нарахування та утримання 

транспортного податку, А. О. Монаєнко в результаті аналізу колізії норм 

податкового права, а саме положень одного і того ж акта податкового 

законодавства, зазначає, що колізія виникла: 1) між п. 4.1.9 ст. 4 ПК України, що 

закріплює принцип стабільності, згідно з яким зміни до будь-яких елементів 
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податків та зборів не можуть вноситися пізніше, ніж за 6 місяців до початку 

нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки, а 

також п. 12.3.4 ст. 12 ПК України, відповідно до якого рішення про 

встановлення місцевих податків і зборів офіційно оприлюднюється відповідним 

органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному 

періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків 

та зборів або змін (плановий період); 2) положеннями п. 4 розд. 2 Прикінцевих 

положень Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України 

та деяких законодавчих актів щодо податкової реформи» від 28 грудня 

2014 року № 71-VIII органам місцевого самоврядування рекомендовано у 

місячний термін з дня опублікування цього Закону переглянути рішення щодо 

встановлення на 2015 рік податку на майно (в частині транспортного податку), 

чим, на думку А. О. Монаєнка, було порушено передбачений п. 4.1.9 ст. 4 ПК 

України принцип стабільності та порядок встановлення місцевих податків і 

зборів (п. 12.3.4 ст. 12 Кодексу). Вчений наголосив, що «у разі наявності колізій 

у різних статтях одного нормативно-правового акта, слід застосовувати для її 

вирішення правило про пріоритет норми з найбільш сприятливим для особи 

тлумаченням» [152]; 

– принцип пріоритету акта, прийнятого вищестоящим органом, стосовно 

акта, прийнятого нижчим за ієрархією (підпорядкованим) органом державної 

влади чи органом місцевого самоврядування (застосування положення 

правового акта вищої юридичної сили); 

– пріоритет матеріальних норм, якими визначаються права й обов’язки 

учасників податкових відносин, над процесуальними нормами. 

Окремо зазначимо щодо підстав застосування засади пріоритетності. Як 

уже вказувалось, підставою для її застосування є наявність колізії, виявленої або 

безпосередньо під час правозастосування, або у зв’язку з необхідністю 

подолання прогалини законодавства. Таку підставу варто кваліфікувати як 

юридичну за своєю природою. Фактичною підставою є підстава, внаслідок якої 

правозастосовний орган здійснює процес правозастосування. Здебільшого це 
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спір або розбіжність щодо врегулювання податкових відносин, або ж наявність 

інших обставин, у результаті яких виникає потреба застосувати положення 

податкового законодавства. У теорії права до вказаних підстав 

правозастосування прийнято відносити ситуації, коли: 1) існують обставини, за 

яких певні правовідносини мають пройти контроль з боку правоохоронних 

та/або контролюючих органів, які приймають щодо них свої рішення; 2) існують 

обставини, коли виникає спір про суб’єктивні права й обов’язки, і сторони не 

можуть дійти узгодженого рішення; 3) належним чином не виконуються права й 

обов’язки учасниками відповідних правовідносин; 4) потрібно офіційно 

встановити наявність або відсутність конкретних фактів і визнати їх юридично 

значущими; 5) необхідно у випадку правопорушення встановити його склад, 

вину особи і встановити міру юридичної відповідальності та/або обрати й 

застосувати інші заходи примусу; 6) передбачені нормою суб’єктивні права та 

обов’язки за своїм характером такі, що не можуть виникати у конкретних 

суб’єктів і з їхніх односторонніх заяв, правочинів або договорів, а вимагають 

відповідного індивідуального акта державних (комунальних) органів чи інших 

юридичних осіб. 

Таким чином, дослідивши та проаналізувавши положення нормативно-

правових актів, вітчизняну правозастосовну практику та практику ЄСПЛ, 

зокрема положення податкового законодавства, можна зробити висновок, що 

пріоритетність як засада застосування положень податкового законодавства, 

визначає порядок застосування положень актів податкового законодавства у 

випадку колізій податкового законодавства. Зважаючи на значення та характер 

відносин, щодо яких застосовується засада пріоритетності, вважаємо, що її варто 

було б закріпити у вигляді окремої засади у ст. 4 ПК України, шляхом 

доповнення п. 4.6  у такій редакції: 

«4.6 У разі виникнення колізій положень податкового законодавства, які не 

можуть бути вирішенні на основі положень цього кодексу, судом може бути 

застосовано засаду пріоритетності, яка включає принципи пріоритету 

положень, прийнятих (які набрали чинності) пізніше в часі, щодо положень, 
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прийнятих (які набрали чинності) раніше у часі; пріоритету спеціальних 

положень щодо загальних; пріоритету норм щодо інших положень 

податкового законодавства; пріоритету положень актів вищестоящих органів 

держави щодо нищестоящих». 

 

1.4 Пріоритетність застосування податкового законодавства в праві 

зарубіжних країн 

 

В умовах інтеграції України у світовий економічний простір і регіональні 

організації, необхідно проаналізувати нормативно-правові акти зарубіжних 

країн, співтовариств та організацій у сфері оподаткування. Коли йдеться про 

інтеграцію України, неможливо оминути тему євроінтеграції. Як відомо, 

Європейський Союз має свою джерельну базу – право Європейського Союзу, 

яке відіграє важливу роль і має неабиякий вплив на відносини як між 

учасниками Союзу, так і поза його межами. 

У юридичній літературі термін «європейське право» використовують 

досить широко. Його вживають на позначення національних правових систем 

європейських держав, використовують для відокремлення договорів і угод, за 

допомогою яких врегульовують їхні міжнародні відносини, а також визначають 

сукупність правових норм європейських співтовариств, Європейського Союзу та 

Ради Європи. Європейське податкове право – це сукупність інтеграційного 

податкового права і податкового права держав-членів. При цьому важливо 

пам’ятати, що національне податкове право є рівноцінною складовою 

європейського права, оскільки охоплює своїм регулюванням значний сектор 

податкових відносин у державах-членах ЄС [185, c. 62]. Національне податкове 

право являє собою сукупність прийнятих у державі норм (правових положень) 

податкових законів і підзаконних актів, а також загальних принципів права, які 

застосовуються до податкових відносин; принципів податкового права, що 

закріплюються в конституції; прецедентів і рішень вищих судових органів з 

питань податкового права. 
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Згідно з доктриною у зарубіжних країнах поняття податкового права треба 

відрізняти від поняття податкового законодавства. Поняття «податкове право» 

та «податкове законодавство» співвідносяться як зміст і форма. При цьому 

податкове законодавство розуміється в двох значеннях: вузькому та широкому. 

Податкове законодавство у вузькому сенсі – це сукупність прийнятих 

парламентом податкових законів, які: а) володіють універсальним характером 

кодексів (наприклад, Загальний кодекс про податки Франції); б) встановлюють, 

змінюють і скасовують окремі види податків (наприклад, закон про 

прибутковий податок; закон про корпоративний податок; закон про ПДВ тощо); 

в) визначають елементи податку, поняття та загальні принципи податкової 

системи (наприклад, Загальний податковий закон Іспанії від 28 грудня 

1963 року № 230/63; г) регулюють податкові відносини центральних 

і регіональних органів влади (наприклад, закон Іспанії «Про порядок поступки 

державних податків автономним областям» від 29 грудня 1983 року № 311). 

Податкове законодавство в широкому сенсі – це сукупність податкових 

законів і підзаконних актів (актів делегованого законодавства, актів глави 

держави й уряду, нормативно-правових актів органів державного управління в 

галузі фінансів, наприклад, міністерства фінансів, державної податкової служби 

тощо) [302, с. 317]. 

Таким чином, поняття «європейське податкове право» використовується в 

дисертації не як синонім інтеграційного податкового права, а як поняття, що 

визначає сукупність інтеграційного та національного податкового права держав-

членів співтовариств. Усталений у західно-європейській юридичній літературі 

підхід до аналізу й опису європейського податкового права як права 

європейських співтовариств, залишає осторонь податкове законодавство 

держав-членів. Це створює ілюзію заміни національного податкового права 

правом ЄС, тоді як насправді формується дворівнева система права, що вже має 

багато спільного з правом федеративних держав. 

Місце інтеграційного податкового права в правовій системі ЄС 

визначається місцем податкової політики у загальній політиці співтовариств. 
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Залежно від етапів розвитку процесу інтеграції, завдання податкової політики в 

досягненні цілей установчих договорів поступово змінювалися. 

На початковому етапі розвитку співтовариств податкова політика була 

покликана не допустити заміни митних бар’єрів, скасованих у зв’язку зі 

створенням митного союзу, бар’єрами податковими. Це відображено і в 

положеннях про податки Римського договору, і в серії нормативних актів, 

прийнятих інститутами ЄС на його підставі. У зв’язку зі зміцненням фінансової 

самостійності співтовариств, значення податків як найважливішого джерела 

єдиного бюджету, виникла й необхідність у більш активному та різнобічному 

розвитку інтеграційного податкового характеру. 

Особливість юридичної природи права європейських співтовариств як 

права sui generis, відображена у різноманітті його джерел, система яких може 

бути побудована лише на основі цілої низки класифікаційних ознак [333, c. 25–

31]. З джерелами інтеграційного права ситуація дещо інакша. У ст. 189 Договору 

про ЄС [112, c. 512] міститься перелік актів, прийнятих Радою і Комісією 

«відповідно до положень цього Договору» для виконання своїх завдань. До них 

належать регламенти, директиви та рішення. Складність полягає в тому, що ці 

види актів сприймаються державами-членами зовсім неоднаково. Це зумовлено 

не тільки специфікою національного підходу до процесу інтеграції, але і власне 

Римським договором. У вказаному договорі названо акти, прийняті Радою і 

Комісією, чітко встановлено лише обов’язковий і рекомендаційний характер 

різних видів актів, однак не визначено порядок їхнього застосування. Це 

призводить до різного розуміння та тлумачення його положень, що ускладнює 

практику взаємовідносин інститутів співтовариств і держав-членів. Офіційне 

тлумачення положень Договору про ЄС й актів, прийнятих інститутами 

співтовариств, надає Суд Європейського Союзу, відповідні рішення якого мають 

значення прецеденту та займають важливе місце в системі правових джерел ЄС. 

Основою системи джерел європейського права, зокрема й інтеграційного 

податкового права, є установчі договори. Договір про ЄС містить низку статей, у 

яких закріплено правові принципи, що застосовуються до регулювання 
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податкових відносин і є базовими для регламентів, директив і рішень Суду 

Європейського Союзу з податкових питань. 

Призначення регламенту як виду актів, які приймаються Радою і Комісією, 

визначено у ст. 249 Римського договору: «Регламент призначений для 

загального застосування. Він є обов’язковим у всіх своїх елементах і підлягає 

прямому застосуванню в усіх державах-членах» [112, c. 512]. 

Правова форма регламенту обирається для закріплення найбільш важливих 

рішень інститутів ЄС з питань, не врегульованих або недостатньо врегульованих 

податковим законодавством держав-членів. Зокрема, шляхом прийняття 

регламенту встановлюються податки або закріплюються окремі елементи 

податку. 

Юридична форма регламенту використовується і для прийняття інших 

важливих правових рішень, зокрема Митного кодексу ЄС, затвердженого 

Регламентом Ради від 12 жовтня 1992 року № 2913/92 [8]. Як у джерелі 

податкового права, у ньому передбачені норми, які визначають порядок 

обчислення та справляння митних зборів, і які за своєю природою є непрямими 

податками. Таким чином, місце регламенту у системі джерел інтеграційного 

податкового права зумовлено його юридичною природою і функціональним 

призначенням. Регламент – це правовий акт загальної та прямої дії, що 

використовується для закріплення єдиних для всіх держав-членів податкових 

положень, які застосовуються безпосередньо, так само, як і закони держав-

членів. 

Характеристика директиви як виду актів, прийнятих Радою і Комісією, 

міститься у ст. 249 Договору про ЄС: «Директива обов’язкова для кожної 

держави-члена, якій її адресовано, щодо результатів, але зберігає за 

національною владою свободу вибору форм і методів дій». 

Директиви, прийняті стосовно податків, можна розподілити на дві групи: 

1) директиви, які встановлюють єдині вимоги до визначення елементів 

податків держав-членів і закріплюють порядок взаємодії їхніх податкових 

органів (наприклад, Директива від 25 лютого 1992 року № 92/12 про загальний 
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режим, зберігання, обіг і контроль за товарами, оподатковуваними акцизом; 

Перша і Шоста директиви про ПДВ; Директива від 19 грудня 1977 року 

№ 77/799 про взаємну допомогу податкових органів держав-членів в області 

прямого оподаткування, з метою забезпечення необхідних умов для боротьби з 

ухиленням від сплати податків і найбільш ефективного оподаткування доходів 

юридичних осіб [7, c. 8]); 

2) директиви, що вносять зміни та доповнення до прийнятих раніше 

директив (наприклад, Директива № 92/108 про внесення змін до Директиви 

№ 92/12 про загальний режим, зберігання, обіг і контроль за товарами, 

оподатковуваними акцизом; Директива № 84/386 про внесення змін і доповнень 

до Шостої директиву про ПДВ тощо). 

Серед десятків директив, прийнятих з податкових питань, найбільш 

важливими в понятті розуміння предмета й обсягу регульованих інтеграційними 

нормами податкових відносин є директиви першої групи, які можна назвати 

основними, оскільки саме вони містять ті принципові положення, на основі яких 

гармонізується податкове законодавство держав-членів. 

Відповідно до ст. ст. 249 (4) Римського договору рішення як вид правових 

актів, прийнятих Радою або Комісією, «є обов’язковим у всіх своїх частинах для 

тих, кому воно адресоване» [112, c. 512]. Римський договір не обмежує 

інститути спільнот у виборі юридичних форм, проте аналіз його положень і 

нормотворчої практики інститутів ЄС дає змогу говорити про те, що рішення 

приймаються зі спеціальних питань, що мають загальне для всіх держав-членів 

значення, і з питань, що стосуються інтересів окремих держав. Одним із них 

стало Рішення Ради від 21 квітня 1970 року № 70/243 про заміну фінансових 

внесків держав-членів власними доходами співтовариств [6, c. 224]. Це рішення 

заснувало систему «власних ресурсів» (own resources), заклавши основу 

фінансової самостійності ЄС. 

Деякі положення Римського договору, зокрема ст. 134, надають державам 

право вживати тимчасових заходів у порушення загальних принципів політики 

співтовариства. Ці дії держав можливі, як правило, в перехідний період і 
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здійснюються на основі рішень та під контролем Комісії. Рада і Комісія видають 

також рішення, що передбачають грошові зобов’язання фізичних і юридичних 

осіб. По суті вони звернені до держави, уряд якої визначає орган, що здійснює 

їхнє примусове виконання відповідно до національних правил цивільної 

процедури (ст. 256). Рада може приймати й інші рішення – sui generis. Вони не 

створюють безпосередніх правовідносин між співтовариством і державами-

членами, але, змінюючи та доповнюючи положення Римського договору, 

зокрема на підставі ст. 80 і ст. 296, впливають на суть розпорядчих та 

адміністративних актів держав, прийнятих на виконання їхніх зобов’язань перед 

співтовариством [333, c. 25–31]. 

Активним учасником процесу формування європейського податкового 

права є Суд ЄС, який впливає на застосування інтеграційного податкового права 

в національних правових системах. Відповідно до установчих договорів та актів 

вторинного права Суд ЄС має виняткову компетенцію у тлумаченні їхніх 

положень, а також норм податкового права, які створюються інститутами 

співтовариств. 

Рішення Суду ЄС є обов’язковими, а в частині тлумачення норм 

європейського права мають значення прецеденту, яким повинні слідувати у 

своїй практиці судові органи держав-членів ЄС. 

Кількість справ, розглянутих Судом ЄС з податкових питань, налічується 

десятками. Предметом його уваги були прямі позови та позови, спрямовані 

судами держав-членів у преюдиціальному порядку. Весь цей перелік податкових 

справ можна розподілити на дві категорії: 1) рішення Суду ЄС, в яких 

роз’яснено норми інтеграційного права, але не міститься заборонних положень; 

2) рішення Суду ЄС, у яких роз’яснено норми інтеграційного права та містяться 

заборонні положення. 

До першої категорії справ потрібно віднести передусім рішення, в яких Суд 

ЄС роз’яснює значення термінів, що містяться в актах інститутів ЄС. 

Наприклад, у Справі № 102/86 (Apple Case) [3] Суд ЄС надав визначення 

терміна «винагорода» (consideration), роз’яснивши, що оплату поставки товарів 
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треба розуміти як винагороду за наявності прямого зв’язку між постачанням 

товарів та їхньою оплатою. У Справі № С-200/90 (Denkavit Case) [5] Суд ЄС 

роз’яснив, як доцільно розуміти положення ст. 33 Шостої директиви, що 

передбачають право держав-членів встановлювати будь-які види податків, за 

винятком тих, які можуть бути охарактеризовані як податки з обороту. У своїй 

постанові Суд ЄС надав розширене тлумачення терміна «податок з обороту», 

вказавши, що таким потрібно вважати будь-який податок, який має основні 

характерні ознаки податку на додану вартість, навіть якщо він не в усьому 

подібний до ПДВ. До другої категорії справ необхідно віднести рішення, у яких 

Суд ЄС на основі відповідних положень договорів, сформулював заборони у 

формі принципів, що застосовуються до податкових відносин, які виникають у 

межах ЄС у зв’язку з будь-якою діяльністю, результати якої є предметом 

оподаткування. 

Заборона тарифних і нетарифних бар’єрів на кордонах країн всередині 

(у межах) спільноти означає неприпустимість стягування мита й інших 

обов’язкових платежів, що мають рівнозначний ефект (ст. 25 Договору про ЄС), 

та заборону на кількісні обмеження імпортованих товарів або інших заходів 

еквівалентної дії (ст. ст. 28, 29, 30 Договору про ЄС) [112, c. 512]. 

Заборона дискримінації за ознакою національності (громадянства) і 

походження означає неправомірність різного правового режиму резидентів і 

нерезидентів з інших держав-членів ЄС під час оподаткування їхніх доходів. 

Необхідні роз’яснення положень Договору про ЄС, зокрема ст. 12, було надано 

Судом ЄС у низці справ, предметом розгляду яких були суперечки про 

відповідність норм національного податкового законодавства праву ЄС у зв’язку 

з оподаткуванням фізичних і юридичних осіб, які отримують дохід на території 

інших держав-члeнів [4]. 

Місце договору в системі джерел податкового права ЄС визначається 

значенням зовнішньої торгівлі для розвитку економіки держав-членів і ЄС 

загалом, а також їхньою участю у міжнародному поділі праці. Серед 

міжнародних договорів найбільший інтерес з точки зору їхнього впливу на 
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регулювання податкових відносин мають установчі договори ЄС, у яких 

визначено основи податкового права співтовариств, договори про уникнення 

подвійного оподаткування, укладені державами-членами на двосторонній 

основі, і Конвенція про уникнення подвійного оподаткування у зв’язку з 

коригуванням (уточненням розмірів) прибутку асоційованих підприємств 

[302, c. 317]. 

Установчі договори містять норми прямої дії, і на основі податкових 

положень приймаються регламенти та директиви Ради з податкових питань, а 

також складається практика Суду ЄС, що спрямовує розвиток правозастосовної 

діяльності у податковій сфері держав-членів ЄС. Предметом двосторонніх 

договорів держав-членів є проблема подвійного оподаткування, яку сторони 

розв’язують, закріплюючи у цих договорах принципи та механізм взаємного 

обліку податкових платежів. Проблема подвійного оподаткування зумовлена 

особливостями податкового законодавства держав, через що одна й та сама 

особа може двічі сплачувати податок (підпадати під подвійне оподаткування), 

оскільки і за правом держави, громадянство якої вона має, і за правом держави, 

на території якої вона отримала дохід, особа підлягає оподаткуванню відповідно 

до національного законодавства. Двосторонні договори про уникнення 

подвійного оподаткування дають змогу розв’язувати такі проблеми [162, c. 354]. 

Завершуючи розгляд джерел інтеграційного податкового права, окремо 

необхідно зазначити про вплив правової доктрини на їхнє формування та 

розвиток. 

Правова доктрина ЄС – поняття умовне, що являє собою сукупність 

теоретичних уявлень про цілі, принципи та правові форми європейської 

інтеграції. Якщо в державах доктрина складається з професійних уявлень 

визнаних авторитетів у сфері національного права і, як правило, формується 

протягом багатьох десятиліть, то у процесі формування європейської правової 

системи функцію доктрини нині виконують експертні висновки провідних 

європейських фахівців, яких запрошують у спеціально створювані комітети та 

комісії ЄС, з метою аналізу чинного законодавства й підготовки рекомендацій 
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для визначення принципів і змісту нових актів європейських співтовариств. 

Створювані таким чином експертні групи не виконують традиційної функції 

комітетів і комісій парламентів держав-членів щодо підготовки проектів 

відповідних актів, їхні доповіді являють собою не проекти актів інститутів ЄС, а 

теоретичне обґрунтування та рекомендації для правової політики ЄС у всіх 

сферах інтеграції, зокрема й у сфері податкових відносин [118, c. 38–48]. 

Правове регулювання податків у ЄС багато в чому визначається підходами 

до проведення інтеграційної податкової політики та вибором найбільш 

ефективних юридичних засобів для досягнення цілей співтовариств, 

встановлених у ст. 2 та ст. 3 Договору про ЄС. 

Особливість регулювання податків полягає в тому, що в його основу 

покладено принцип гармонізації податкового законодавства держав-членів, що 

реалізується у процесі створення та застосування різних правових форм, в які 

втілюються норми інтеграційного права, створювані інститутами ЄС. 

Гармонізація національного законодавства відбувається у двох напрямах:  

1)  застосування інтеграційних норм, що містяться у юридичних актах прямої дії 

(наприклад, в установчих договорах і регламентах);  2) прийняття обов’язкових 

рішень, які спрямовують нормотворчу діяльність національних державних 

органів щодо зближення законодавства держав-членів (наприклад, директив 

Ради та Комісії й рішень Європейського Суду, прийнятих у преюдиціальному 

порядку). 

Акти, прийняті в межах першого напряму, впливають на національне право 

так само, як і будь-який національний правовий акт (парламентський закон, акт 

делегованого законодавства), тобто встановлюють нові правові норми. 

Акти, прийняті в межах другого напряму, мають певні особливості і є 

визначальними в правовому механізмі зближення національного законодавства 

держав-членів. Особливе місце серед них, як уже зазначалося, займає директива. 

Національне податкове право формувалося в кожній державі на основі 

сформованих правових традицій та особливостей розвитку фінансової системи. 

Підписання установчих договорів і визнання верховенства інтеграційного 
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права принципово вплинуло на національне законодавство стосовно податків, 

що мірою формування спільного ринку поступово ставало місцевим правом ЄС. 

Це не означало його вторинності, а лише відображало процес розмежування 

компетенції та предметів відання держав і співтовариств. Таким чином 

формувалася дворівнева система європейського податкового права, в основу 

якої були покладені принципи права ЄС [97, c. 45–54]. Досвід перших років 

реалізації податкової політики країн-членів ЄС до того ж показав неможливість 

уніфікації та переваги гармонізації податкового законодавства держав-членів. 

Тому механізм гармонізації був спрямований передусім на усунення 

відмінностей, що перешкоджають досягненню цілей інтеграції, і передбачає 

аналіз джерел національного податкового права, що дає змогу визначити їхні 

особливості та ступінь впливу на процес створення європейської системи 

правового регулювання податків. Функціонування цієї системи ґрунтується на 

розмежуванні податкової юрисдикції і поділі податкових доходів держав і 

співтовариств [162, c. 354]. 

Систему джерел податкового права зарубіжних країн можна представити 

таким чином: а) конституція; б) конституційні/органічні закони; в) закони, 

прийняті парламентом відповідно до звичайної процедури; г) міжнародно-

правові акти; д) прецедент (у країнах загального права); е) підзаконні акти. 

Конституція є основним джерелом податкового права, оскільки містить 

принципи, що визначають нормативне регулювання центральних і місцевих 

податків і є базовими для податкового законодавства (матеріального та 

процесуального), а також встановлює правові основи податкової діяльності 

держави, компетенцію центральних і місцевих органів у сфері податкових 

відносин.  Принципи, закріплені у конституціях більшості європейських держав, 

можна розподілити на загальні принципи права (принцип юридичної рівності 

громадян перед законом; принцип недоторканності приватної власності та 

безпосередньо пов’язаний із ним принцип свободи особистості; принцип 

верховенства федерального права, властивий праву федеративних держав) і 

принципи податкового права (принцип стягування податків у публічних цілях; 
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принцип справедливого оподаткування; принцип встановлення податку шляхом 

прийняття парламентського закону; принцип заборони зворотної сили 

податкового закону). 

Конституції низки держав прямо вказують на законодавчу форму 

встановлення податку. Якщо податок встановлюється не законом, то він 

визнається таким, що не відповідає основному податковому закону (наприклад, 

Кодексу), тобто з’являється пріоритет законодавчої форми встановлення 

податку. Наприклад, у ст. 133 Конституції Іспанії йдеться: «1. Право ініціативи у 

встановленні податків належить виключно державі в силу закону. 2. Автономне 

співтовариство і місцеві корпорації можуть встановлювати та стягувати податки 

відповідно до Конституції й законів. 3. Будь-яка податкова перевага, що 

стосується державного оподаткування, має визначатися законом. 4. Державна 

влада може скорочувати фінансові зобов’язання та здійснювати видатки тільки 

відповідно до законів» [108, c. 239]. У ст. 34 Конституції Франції встановлено: 

«Закони приймаються Парламентом. Закон встановлює норми, що стосуються ... 

ставок і способів стягування різних податків...» [111, c. 47–72]. 

У конституційних актах Великої Британії, зокрема в Біллі про права 1689 року, 

проголошується: «...стягування зборів на користь і в розпорядження Корони в 

силу нібито прерогативи без згоди парламенту чи за більш тривалий час або 

іншим порядком, ніж встановлено парламентом, незаконно» [108, c. 239]. 

Закріплення низки чи одного з принципів податкового права в конституціях 

різних держав визначається особливостями підходу законодавця і 

національними правовими традиціями. Має значення і час прийняття основних 

законів у країнах. Конституції, прийняті в новітній час, як правило, містять 

спеціальні розділи (глави), встановлюють основи фінансової діяльності держави, 

зокрема й у сфері податків. Це пов’язано з посиленням економічної функції 

держави та необхідністю надати більшу стабільність її фінансовій системі. 

Звідси – поява в текстах конституцій держав не тільки загальних принципів 

податкового права, а й положень, які традиційно є предметом поточного 

податкового законодавства, які, будучи внесеними до них, стають принципами 
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податкового права держави. 

Конституційні/органічні закони (через своє призначення) не мають 

широкого поширення як джерела податкового права. Лише в деяких 

європейських державах законодавець вважає необхідним ввести до цього виду 

законів фінансово-правові норми, які можна розподілити на норми, що 

розмежовують компетенцію центральних і місцевих органів держави в галузі 

фінансів (податків), і норми, які визначають види державних і місцевих доходів 

(податків). 

Норми першої групи містяться, зокрема, в органічному законі від 18 грудня 

1979 року «Про Статут автономії Каталонії» (Іспанія) [320]. 

Норми другої групи, що визначають види державних і місцевих податків, 

містяться у низці конституційних законів Італії та органічних законів Іспанії. 

Вибір форми конституційного/органічного закону обумовлений 

прагненням законодавця надати більшу стабільність відносинам, які виникають 

під час здійснення фінансової юрисдикції держави та розмежування компетенції 

центральних і місцевих органів державної влади в галузі фінансів. 

Конституційний/органічний закон в силу своєї правової природи менше, ніж 

звичайний парламентський закон, схильний до впливу політичної та 

економічної кон’юнктури. Це і є основною причиною вибору законодавця. 

Будучи природним джерелом конституційного права, цей закон займає важливе 

місце в системі джерел податкового права держав і становить значний інтерес 

для вивчення проблеми фінансових відносин центру та регіонів, а в більш 

широкому значенні – проблеми податкового федералізму [302, c. 317]. 

Ще одним джерелом є закони, прийняті парламентом відповідно до 

звичайної процедури. Закони займають у системі джерел податкового права 

провідне місце. Це обумовлено тим, що всі держави визнають і закріплюють у 

своїх конституціях принцип законодавчого встановлення податків. Закони, які є 

джерелами податкового права, можна розподілити на спеціальні податкові та 

закони, які містять норми податкового права. 

Спеціальні податкові закони залежно від правової традиції та підходу 
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законодавця, бувають універсальними (загальними) і такими, що регулюють 

окремі види податків або податкові відносини. 

Універсальні (загальні) податкові закони – це передусім податкові кодекси і 

закони про податки, які виконують функцію загальної частини податкового 

кодексу; останні за предметом регулювання можна порівняти з Законом 

Російської Федерації «Про основи податкової системи» 1991 року. 

Податкові кодекси охоплюють практично всі аспекти оподаткування і є 

найбільш повним джерелом податкового права, що містить вичерпний перелік 

матеріальних і процесуальних норм. Значення кодексів у системі джерел 

визначається не тільки їхнім великим обсягом, що надає можливість детально 

регулювати різні види податкових відносин, а й значним впливом на розвиток 

податкового права загалом. 

Окрім спеціальних податкових законів, джерелами податкового права є 

акти, що містять норми податкового права поряд з нормами інших галузей 

права. До цієї групи належать і загальні фінансові закони (наприклад, Закон 

«Про фінансову взаємодопомогу федерації і земель ФРН» 1969 року [324, c. 168–

180], який передбачає поряд із загальними правилами перерозподілу фінансових 

коштів між федерацією і її суб’єктами спеціальні положення, які закріплюють 

види податкових доходів бюджетів земель і громад. 

Норми податкового права, що містяться в неподаткових законах, як 

правило, закріплюють або види податкових доходів, або податкові пільги. Як 

джерело податкового права, ця група законів існує лише в державах 

некодифікованого податкового законодавства. Там, де прийняті податкові 

кодекси, норми податкового права, що містяться в подібних законах, зазвичай, 

інкорпоруються в ці кодекси, оскільки саме в них містяться норми, які вказують 

на пріоритетність норм податкового законодавства. Так, у ч. 5 ст. 3 Податкового 

кодексу Республіки Білорусь зазначено, що у разі розбіжності між актом 

податкового законодавства та актом іншої галузі права, що містить питання 

оподаткування, застосовуються положення акта податкового законодавства 

[164]. Цікаве формулювання міститься у ч. 6 ст. 2 Податкового кодексу Грузії: 
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«При регулюванні податкових відносин терміни та поняття законодавства 

Грузії, які використовуються в цьому Кодексі, застосовуються в значеннях, які 

вони мають у відповідному законодавстві, якщо цим Кодексом не передбачено 

інше» [163]. Тобто лише у разі прямої вказівки в кодексі, що певний термін або 

поняття застосовуються в іншому значенні, пріоритет матиме положення 

кодексу. У Податковому кодексі Російської Федерації міститься дещо інше 

положення щодо пріоритетності податкового законодавства. У ст. 6 

«Невідповідність нормативно-правових актів цьому Кодексу» зазначено перелік 

підстав, за яких акт вважається таким, що не відповідає Податковому кодексу. 

При чому для визнання його таким, що не відповідає Кодексу, має бути наявна 

хоча б одна умова. Однією з таких умов є, наприклад, умова про те, що акт 

«вводить обов’язки, не передбачені цим Кодексом, або змінює визначений цим 

Кодексом зміст обов’язків учасників відносин, регульованих законодавством 

про податки і збори, інших осіб, обов’язки яких встановлені цим Кодексом» 

[165]. 

Ще одним джерелом національного податкового права є судова практика. 

Ступінь впливу судової практики на розвиток податкового права залежить від 

правової сім’ї, до якої належить конкретна держава. У державах 

англосаксонської правової традиції судова практика завжди визначала розвиток 

національної правової системи. Прецедент у них є тією історично усталеною 

нормою права, яка у всіх його галузях і підгалузях, зокрема й у податковому 

праві, орієнтує розвиток законодавства. Багато в чому це було пов’язано з тим, 

що загальні принципи національного права були сформульовані в судових 

рішеннях. Судова практика Великої Британії містить чимало підтверджень тому, 

як рішення суду сприяє становленню та зміцненню принципів податкового 

права. Прикладом такого судового рішення є Справа Дарнела [9], у процесі якої 

особи були засуджені до тюремного ув’язнення за відмову платити гроші за 

обов’язковим займ. Це судове рішення стало одним із серйозних приводів до 

прийняття Петиції про право 1628 року, в якій «духовні і світські лорди і 

громади» просять монарха про те, «щоб надалі ніхто не був примушений 
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платити або давати що-небудь у вигляді дарунка, позики, сплати податку або 

будь-якого іншого подібного збору без взаємної згоди, наданої актом 

парламенту; і нехай нікого не ... буде затримано або в інший спосіб осоромлено 

щодо цих зборів або відмови платити їх...». Петиція, що отримала санкцію 

монарха і мала юридичне значення парламентського статуту, пізніше була 

значно змінена Біллем про права 1689 року. Але і в цьому акті конституційного 

значення колишній принцип – немає права стягувати податки без дозволу 

парламенту – підтверджено: «...стягування зборів на користь і в розпорядження 

корони, в силу нібито прерогативи, без згоди парламенту або за більш тривалий 

час або в іншому порядку, ніж встановлено парламентом, незаконно» 

[325, c. 165]. 

 

Висновки до Розділу 1 

 

На основі дослідження загальнотеоретичних питань засади пріоритетності 

застосування положень податкового законодавства можна зробити наведені 

нижче висновки: 

1. Перелік засад і принципів податкового законодавства є значно ширшим, 

ніж передбачений у ст. 4 ПК України. Зокрема, засада пріоритетності 

застосування положень ПК України виявляється через низку принципів, 

зафіксованих у ст. 5 ПК України й інших положеннях податкового 

законодавства. Співвідношення понять «засади права» та «принципи права» 

полягає в тому, що останні є видом засад права, спрямовані на їхню 

конкретизацію та вносять правову визначеність. Принципи права, як і засади 

права, можуть бути і закріпленими (тоді вони стають нормами-принципами), і 

не закріпленими (сформовані в судовій і правозастосовній практиці або ж 

існують у доктрині) в праві. 

Дослідження правової природи засад і принципів податкового законодавства 

свідчить, що вони не є однорідними за змістом. Більшість із них мають 

регулятивний та установчий характер, їхнє завдання – пряме врегулювання 
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суспільних відносин у сфері оподаткування. Окрім того, необхідно виділяти 

засади та принципи, які застосовуються лише у разі, коли наявний правовий 

конфлікт, спір або колізія права і лише правозастосовний орган, застосувавши 

відповідний принцип чи засаду, визнає пряму дію останніх і приймає їх 

(покладає в основу регулювання) як правове положення, що регулює відповідні 

відносини у сфері оподаткування. Такі засади доречно називати засадами 

реалізації положень податкового законодавства, однією з таких є засада 

пріоритетності. 

2. Обґрунтовано поняття «пріоритетність у праві», яке потрібно розглядати як 

юридичну властивість, яка наділяє правовий акт або суб’єкта права такими 

правовими можливостями, на основі яких він має домінантну юридичну силу 

та/або додаткові правомочності перед іншими суб’єктами права чи правовими 

актами. За змістом засада пріоритетності передбачає: 1) пріоритетність 

застосування правил міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України (п. 3.2 ст. 3 ПК України); 2) міжгалузеву 

пріоритетність – у співвідношенні податкового законодавства та нормативно-

правових актів інших галузей права (особливо в частині застосування визначень 

понять, причому стосовно податкових правовідносин передусім застосовуються 

ті, що визначені в ст. 14 ПК України); 3) внутрішньогалузеву пріоритетність – у 

співвідношенні застосування положень податкового, а не бюджетного (чи 

валютного тощо) законодавства (зокрема щодо правовідносин з мобілізації 

податкових доходів до бюджетів під час їх виконання); 4) міжінституційну 

пріоритетність – у співвідношенні податкового законодавства із законами з 

питань митної справи (п. 5.1 ст. 5 ПК України); 5) ієрархічну 

внутрішньоінституційну пріоритетність застосування положень ПК України у 

разі конкуренції понять, термінів, правил та положень інших актів до понять, 

термінів, правил та положень, визначених ПК України (п. 5.2 ст. 5 ПК України). 

Крім того, на засаді пріоритетності засновано низку правових принципів, які, 

будучи непоіменованими принципами права, застосовуються 

правозастосовними органами для врегулювання колізій у праві. 
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Пріоритетність застосування положень податкового законодавства – це 

юридична засада податкового законодавства, на основі якої 

правозастосовний орган на підставі положень закону чи у передбачених 

законом випадках, за допомогою принципу права, з метою подолання 

колізій (конкуренції) або прогалин законодавства, вирішує питання про 

переважне застосування до врегулювання відносин з оподаткування 

положень (норм) акта податкового законодавства України перед іншим 

законодавчим актом.  

3. Пріоритетність застосування положень податкового законодавства, 

по-перше, охоплює як принципи податкового законодавства, які, будучи 

правовими нормами, покликані врегулювати колізії та прогалини 

законодавства, так і принципи права, призначені для врегулювання таких 

колізій. З огляду на це, засаду пріоритетності застосування положень 

податкового законодавства доцільно розглядати саме як засаду права. 

По-друге, пріоритетність застосування положень податкового 

законодавства безпосередньо виявляється через дію відповідних 

принципів податкового законодавства та податкового права, які 

призначені врегульовувати колізії, долати прогалини законодавства та 

забезпечувати правову визначеність відносин оподаткування. По-третє, 

підставою застосування засади пріоритетності та відповідного принципу, 

заснованого на пріоритетності, є наявність колізії, виявленої 

безпосередньо під час правозастосування або ж у разі застосування 

аналогії закону чи аналогії права, у зв’язку з подоланням прогалини 

законодавства. 

Аналіз положень ПК України дав змогу встановити наявність 

поіменованих (ст. ст. 4, 7 ПК України) та непоіменованих (п. 3.2 ст. 3, 

п. п. 5.1, 5.2 ст. 5, п. п. 8.2, 8.3 ст. 8, пп. 9.2–9.4 ст. 9, п. п. 10.3–10.5 ст. 10 

ПК України) засад і принципів податкового законодавства. Зважаючи на 

сутність та характер відносин, щодо яких застосовується засада 
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пріоритетності, її доречно було б закріпити як окрему засаду в ст. 4 ПК 

України. 

4. На сьогодні в ЄС і державах-членах сформована дворівнева 

система податкового права, що вже має чимало спільного з правом 

федеративних держав. 

Установчі договори містять норми прямої дії і ті податкові 

положення, на основі яких приймаються регламенти (застосовуються 

безпосередньо, так само, як і закони держав-членів) та директиви Ради з 

податкових питань: а) які встановлюють єдині вимоги до визначення 

елементів податків держав-членів і закріплюють порядок взаємодії їх 

податкових органів; б) що вносять зміни і доповнення до прийнятих 

раніше директив), а також складається практика Суду ЄС, що спрямовує 

розвиток правозастосовної діяльності у податковій сфері держав-членів 

ЄС. 

Офіційне тлумачення положень Договору про заснування ЄЕС, 

Договору про функціонування ЄС та актів, прийнятих інститутами 

співтовариств, надає Суд ЄС, відповідні рішення якого мають значення 

прецеденту та займають важливе місце в системі правових джерел ЄС. 

До них належать рішення Суду ЄС, що: 1) роз’яснюють норми 

інтеграційного права, але не містять заборонних положень; 

2) роз’яснюють норми інтеграційного права і містять заборонні 

положення, сформульовані в формі принципів, які застосовуються до 

податкових відносин (зокрема, заборона тарифних і нетарифних 

бар’єрів на кордонах країн всередині (у межах) спільноти, заборона 

дискримінації за ознакою національності (громадянства) і походження). 
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РОЗДІЛ 2 

ПРАВОВИЙ ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАСАДИ 

ПРІОРИТЕТНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ КОНКУРЕНЦІЇ 

ПОЛОЖЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОГО ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

ТА МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ 

 

2.1 Засада пріоритетності застосування положень міжнародних 

договорів у сфері оподаткування: загальна характеристика 

 

У сучасних умовах фінансової глобалізації та фінансіалізації економіки 

[304] жодна країна не може забезпечити ефективне функціонування 

національної фінансової системи без співробітництва з іншими суб’єктами 

міжнародного фінансового правопорядку [59, c. 214]. Зумовлено це низкою 

чинників, серед яких є два основні: 1) глобалізація спричинила взаємозалежність 

між національними фінансовими системами країн, що вимагає від держав 

певних домовленостей (особливо у податковій і валютній сферах); 2) бюджетні 

розриви й інші аспекти нестабільної фінансової системи багатьох країн 

змушують вдаватися до зовнішніх запозичень, які переважно оформлюються 

кредитними угодами. 

Остання світова фінансова криза 2008 року поставила перед міжнародною 

спільнотою питання про контроль за фінансовими ринками та 

транснаціональними фінансовими потоками, що актуалізувало потребу у 

підвищенні рівня ефективності міжнародного фінансового права, а відповідно, і 

юридичних форм закріплення його норм. У міжнародній спільноті напрацьовано 

різні форми співпраці її учасників, серед яких важливу роль відіграє 

міжнародний договір. 

На відміну від різноманітних підходів до статусу міжнародного договору в 

системі національних джерел права з позицій міжнародного права, розуміння 

правової природи та сутності міжнародного договору є дещо усталеним. Так, у 

Віденській конвенції про право міжнародних договорів 1969 року визначено 
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міжнародний договір як міжнародну угоду, що укладена між країнами в 

письмовій формі та регулюється міжнародним правом, незалежно від того, чи 

вона укладена в одному документі, у двох чи декількох документах, а також від 

її конкретного найменування [57]. Відповідно до Закону України «Про 

міжнародні договори України» від 2004 року міжнародний договір України – це 

договір, укладений у письмовій формі з іноземною країною чи іншим суб’єктом 

міжнародного права, що регулюється міжнародним правом незалежно від того, 

міститься договір в одному чи декількох пов’язаних між собою документах, і 

незалежно від його найменування [245] (угода, договір, конвенція, пакт тощо). 

Міжнародний договір має чітке зовнішнє вираження [141, c. 40], є 

особливим способом створення норм міжнародного права, узгоджена воля його 

сторін має бути виражена в усній чи письмовій формі. 

У системі джерел міжнародного фінансового права міжнародні договори 

були і залишаються важливою формою закріплення міжнародно-правових 

фінансових норм, які найкращим чином забезпечують досягнення поставлених 

сторонами фінансово-економічних цілей і через свою правову природу не 

можуть не відповідати основним принципам міжнародного права. Вони є 

основним інструментом уніфікації національних правових норм у фінансовій 

сфері [60, c. 167]. 

Відповідно до сучасної доктрини міжнародні договори – не тільки 

джерела міжнародного права, а й джерела національного права, зокрема й 

податкового. Кількість міжнародних договорів, що сьогодні укладаються в світі, 

постійно зростає. Договірні відносини набувають універсального характеру, що 

вимагає від сучасних держав на конституційному рівні визначати статус 

міжнародних договірних норм у національній правовій системі, зокрема й у 

сфері податкових відносин, а також визначати співвідношення міжнародних 

договорів і національних нормативно-правових актів як джерел права [329]. 

Як уже зазначалось, на відміну від розуміння правової природи 

міжнародного договору в межах міжнародного права, місце міжнародного 

договору у національній правовій системі не таке вже й однозначне, а питання 
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співвідношення міжнародного права та національного права в сучасній правовій 

науці залишається актуальним і дискусійним уже протягом багатьох років. 

Згідно зі ст. 26 Віденської конвенції про право міжнародних договорів 

від 1969 року «кожен чинний договір є обов’язковим для його учасників і 

повинен добросовісно виконуватись» [57] (pacta sunt servanda). У праві України 

цей принцип отримав закріплення у ст. 1 Закону України «Про міжнародні 

договори» від 2004 року [245]. У міжнародному праві принцип добросовісного 

виконання міжнародних зобов’язань належить до системи основних принципів 

[294], без дотримання якого підтримання відносин між державами неможливе 

[172, c. 102]. 

Відповідно до Віденської конвенції учасник міжнародного договору не 

може посилатися на положення свого внутрішнього права як на виправдання для 

невиконання ним договору (стаття 27) [57]. Проте при виникненні колізій між 

міжнародним договором і національним правовим актом, на практиці реалізація 

принципу pacta sunt servanda викликає складнощі, оскільки далеко не всі країни 

задля дотримання міжнародних домовленостей погодяться «нехтувати» 

нормами національного права, що вступають у протиріччя з міжнародним 

договором. Постає питання про те, чи має міжнародний договір більшу 

юридичну силу, ніж внутрішньодержавний правовий акт, тобто чи повинен 

застосовуватися міжнародний договір, який встановлює інші правила, ніж 

внутрішньодержавне право. Інакше кажучи, норми якого нормативно-правового 

акта мають пріоритет – міжнародного чи національного. І у цьому випадку має 

значення визначення передусім формальної пріоритетності, що полягає 

у пріоритеті правової норми залежно від формальних ознак її джерела 

(міжнародного договору чи, приміром, національного закону). 

Усі цивілізовані країни світу визнають міжнародні договори та 

застосовують їх у своїх правових системах, проте при цьому вони керуються 

різними підходами. У межах дослідження цього підрозділу дисертації щодо 

реалізації пріоритетності під час застосування положень міжнародних договорів 

у сфері оподаткування, важливим є аналіз світового досвіду застосування 
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міжнародних договір у різних країнах, зокрема їхнього місця у національних 

правових системах. 

На сьогодні у науковій правовій доктрині наявні дві основні теорії щодо 

співвідношення міжнародного та національного права: дуалістична й 

моністична [34, c. 706–736]. Дуалістична теорія визначає існування двох 

правових систем, котрі розвиваються паралельно і регулюють різні групи 

суспільних відносин: міжнародне – міжнародні відносини, а національне – 

відносини між фізичними та юридичними особами. Проте така відособленість 

не має абсолютного характеру й іноді вказані системи взаємодіють [145, c. 437]. 

Положення міжнародного права набувають чинності в національному праві 

країни тільки за наявності відповідного імплементаційного національного 

правового акта. Дуалістичної теорії дотримуються, зокрема, Австралія, 

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Королівство 

Данія, Держава Ізраїль, Канада й інші країни [173, c. 386]. 

Відповідно до моністичної теорії міжнародне та національне право 

являють собою два елементи однієї цілісної системи. У межах цієї теорії 

залежно від місця норм в ієрархічній структурі національного законодавства, 

виокремлюють дві течії: монізм з приматом міжнародного права та монізм з 

приматом національного права. Зародження моністичної течії з приматом 

національного права переважно пов’язують з Г. Гегелем, який у своїх наукових 

працях зазначав, що міжнародне право є зовнішнім національним правом 

держави, яке підпорядковується державі та не може нею керувати. Сьогодні така 

позиція не підтримується більшістю країн світу, проте її активно 

використовували тоталітарні країни для обґрунтування верховенства своїх 

правових систем, особливо задля узаконення масових порушень прав людини 

[145, c. 437]. 

Моністична теорія з приматом міжнародного права найкраще 

обґрунтована представниками віденської школи. Зокрема, у свої працях 

Г. Кельзен зазначав, що всі існуючі норми права утворюють єдину систему, при 

цьому міжнародне право вище національних правових систем і за своєю суттю є 
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єдиним обмежувальним чинником діяльності держав [145, c. 437]. Моністичної 

теорії дотримуються: Австрійська Республіка, Республіка Білорусь, 

Королівство Бельгія, Грецька Республіка, Королівство Іспанія, 

Італійська Республіка, Республіка Кіпр, Королівство Нідерландів, 

Федеративна Республіка Німеччина, Республіка Польща, Російська Федерація, 

Сполучені Штати Америки, Угорщина, Французька Республіка, Чеська 

Республіка, Японія [173, c. 202–210] й інші. Однак, як слушно зазначає 

Є. О. Звєрєв, не тільки факт визнання міжнародних договорів частиною 

національного законодавства відіграє роль під час застосування їх на практиці. 

Важливим є і їхній статус та місце у правовій системі відповідної держави 

[93, c. 184]. І тут також наявні різні підходи. Одразу варто зазначити, що 

правовий статус міжнародного договору в національному праві держав різний 

залежно від пануючої  в тій чи іншій країні національної правової доктрини 

щодо вказаного питання, яскравим відображенням якої певною мірою слугують 

відповідні положення конституцій. 

У тих державах, які притримуються дуалістичної теорії, це питання є 

більш-менш визначеним – міжнародні договори мають такий самий статус, як і 

нормативно-правовий акт, яким імплементований міжнародний договір у 

національну правову систему. У свою чергу, в країнах, які дотримуються 

моністичної теорії, це питання більш неоднозначне. Найпростіший шлях 

нормативно-правової «конкретизації» статусу міжнародного договору у 

національній правовій системі – це закріплення у конституції держави норми 

про пріоритет норм міжнародних договорів над нормами національного 

законодавства або ж навпаки. Але такий шлях обрали не всі держави. Зокрема, 

багато країн у своїх конституціях тільки визнають міжнародні договори 

частиною національного законодавства, проте на практиці de facto більшість 

держав визнають примат норм міжнародних договорів над нормами 

національного законодавства [93, c. 184]. 

Так, за відсутності норми про примат міжнародних договорів у 

Конституції Бельгії бельгійські суди обумовлюють його в своїх рішеннях самою 
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природою міжнародного договору [173, c. 140–141]. Подібної позиції 

дотримуються суди Данії, Італії та Угорщини, які тлумачать законодавство 

таким чином, щоб уникнути колізій між національним правом і нормами 

міжнародних договорів [173, c. 57, 95–96]. У Чилі, Болівії та Парагваї (за 

відсутності вказівки на місце міжнародних договорів у їхніх конституціях) суди 

надають міжнародним договорам статусу спеціального закону [23, c. 5–34]. 

Конституція Швейцарії також не містить норми про примат міжнародних 

договорів [293], проте тут діє презумпція, що законодавець не має наміру 

спричинити відповідальність країни за недотримання вимог міжнародного 

договору, тому його нормам надається пріоритет над нормами національного 

права [173, c. 160]. 

У ст. 29.6 Конституції Ірландії передбачено, що «жоден міжнародний 

договір не повинен бути частиною внутрішнього права держави, якщо інше не 

визначено парламентом» [109]. У свою чергу, Греція, Кіпр, Іспанія, Нідерланди, 

Франція, Росія, Хорватія, Японія, Чехія у своїх конституціях містять чітко 

визначену норму, яка визнає міжнародні договори частиною національного 

законодавства та надає їм пріоритет [173, c. 103, 116, 127–128, 150, 167, 182, 191, 

220]. Більше того, згідно зі ст. 91 Конституції Нідерландів «будь-яке положення 

міжнародного договору, яке вступає у протиріччя з Конституцією, підлягає 

ухваленню більшістю не менше у дві третини голосів депутатів Генеральних 

штатів» [110]. 

Досліджуючи світовий досвід застосування міжнародних договорів та їхнє 

місце в національній системі права різних країн, Є. О. Звєрєв зазначає, що 

«незважаючи на всі наявні проблеми, саме моністичну теорію визнають на 

сьогодні найбільш перспективною» [93, c. 30]. 

У контексті проаналізованих теорій варто зазначити, що Україна належить 

до тих країн, які не мають конституційно закріпленого примату норм 

міжнародних договорів, а тому питання співвідношення міжнародних договорів 

і внутрішньодержавних нормативно-правових актів у вітчизняній науці та 

практиці є «гострим» і актуальним. 
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Відповідно до ст. 9 Конституції України чинні міжнародні договори, згода 

на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною 

національного законодавства України [113]. Проте, крім Конституції, юридичну 

силу міжнародних договорів у системі вітчизняного права визначено також у 

законах України. Зокрема, в ч. 2 ст. 19 Закону України від 29 червня 2004 року 

№ 1906-IV «Про міжнародні договори України» передбачено, що якщо 

міжнародним договором України, який набув чинності в установленому 

порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті 

законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору, 

тобто встановлюється примат норм міжнародних договорів над нормами 

національних нормативно-правових актів [245]. 

На думку Є. О. Звєрєва, «це положення, особливо з врахуванням ст. 1 

Закону 2004 року, якою передбачено, що цей Закон застосовується до всіх 

міжнародних договорів України, регульованих нормами міжнародного права і 

укладених відповідно до вимог Конституції України та цього Закону, є дуже 

дискусійним, оскільки, знов-таки, не маючи чіткого розуміння, яке місце 

займають у національній правовій системі міжнародні договори, складно 

проаналізувати, чи може норма одного закону встановлювати імперативний 

припис для іншого такого самого за статусом закону (адже в Україні немає 

ієрархії законів)» [93, c. 37]. 

Не аналізуючи пропозиції науковців щодо вирішення такої 

неоднозначності шляхом надання пріоритету тільки визнаним державою 

міжнародним актам з прав людини [283, c. 34] або визнання за міжнародними 

договорами сили законів України [286, c. 116] й інших, які висловлюються в 

науці міжнародного публічного права, розглянемо позицію Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, що, 

на наш погляд, є більш офіційною репрезентацією вітчизняного правового 

мейнстриму щодо окресленої проблематики. 

У п. 3 Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ від 19 грудня 2014 року № 13 «Про 
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застосування судами міжнародних договорів України при здійсненні 

правосуддя» зазначено: «Враховуючи положення статті 9 Конституції України, 

статті 26 Віденської конвенції, статей 15, 19 Закону № 1906-IV, міжнародно-

правовий принцип сумлінного виконання міжнародних зобов’язань, при 

здійсненні правосуддя суди повинні враховувати, що існує пріоритет 

міжнародного договору України, згода на обов’язковість якого надана 

Верховною Радою України, над національним законом та іншими актами 

законодавства, крім Конституції України» [220]. 

Наведене вище формулювання є вдалим, особливо з урахуванням того, що 

Пленум суду аргументує міжнародно-правовим принципом. Проте правова 

природа та юридична сила такого документа, як Постанова Пленуму, не дає 

підстав вважати, що невизначеність статусу міжнародних договорів у системі 

права України вирішена. Більше того, іншими вищими спеціалізованими судами 

або Верховним Судом України аналогічних постанов прийнято не було. Хоча 

зовсім нівелювати практичну користь, яку привнесла вказана Постанова, не 

можна. 

Отже, щодо статусу міжнародних договорів у системі права України 

можна зазначити таке:  1) Конституція України визнає міжнародні договори, 

згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, частиною 

національного законодавства, і вони підлягають безпосередньому застосуванню 

незалежно від того, здійснена спеціальна трансформація норм договору у 

внутрішнє законодавство, чи ні; 2) з положень Основного Закону України 

випливає принцип верховенства Конституції України щодо міжнародних 

договорів, оскільки згідно зі ст. 9 «укладення міжнародних договорів, які 

суперечать Конституції України, можливе лише після внесення відповідних змін 

до Конституції України» [113]; 3) у Конституції України не закріплено примату 

норм міжнародних договорів над нормами національного права;  4) закріплений 

у ст. 19 Закону 2004 року та нормами багатьох прикінцевих положень інших 

законів України пріоритет міжнародних договорів над нормами національного 

права, беззаперечно вважати таким, що поширюється на все законодавство 
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України, не має достатніх підстав; 5) позиція судів щодо місця міжнародних 

договорів у системі права України не є одностайною: коливається від простого 

визнання міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України, частиною національного законодавства 

(Конституційний Суд України [270]) до визнання пріоритету міжнародних 

договорів над нормами національного законодавства (приміром, Постанова 

Господарського суду Житомирської області від 19 лютого 2007 року в справі 

№ 1/1637-НМ [210] та інших). 

Зазначена характеристика статусу міжнародних договорів, зокрема й 

податкових, у системі права Україна свідчить про відсутність його чіткої 

визначеності на нормативно-правовому рівні. Проте така невизначеність ще 

більше загострюється залежно від виду міжнародного договору. У ст. 3 Закону 

2004 року визначено такі види міжнародних договорів України: 1) від імені 

України міжнародні договори укладаються Президентом України або за його 

дорученням; 2) від імені уряду України – Кабінетом Міністрів України або за 

його дорученням; 3) від імені міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади, державних органів – відповідно, цими міністерствами, 

іншими центральними органами виконавчої влади, державними органами [245]. 

Серед зазначених видів міжнародних договорів України податкові 

відносини є предметом регулювання переважно для другого та третього видів, 

оскільки саме ними оформлюються міжнародні домовленості з економічних, 

торговельних, науково-технічних, гуманітарних та інших питань, віднесених до 

відання Кабінету Міністрів України, а також тих питань, що віднесені до відання 

Міністерства фінансів України й багатьох інших центральних органів 

виконавчої влади, діяльність яких стосується податкової сфери. 

Закон 2004 року регламентує процес надання згоди України на 

обов’язковість для неї міжнародного договору, шляхом підписання, ратифікації, 

затвердження, прийняття договору, приєднання до договору [245]. У ст. 9 

Закону 2004 року міститься перелік тих міжнародних договорів, що підлягають 

ратифікації (здійснюється шляхом прийняття Верховною Радою України закону 
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про ратифікацію [245]), а отже, решта міжнародних договорів залишається поза 

межами цього процесу. Зважаючи на це, у науці міжнародного права 

зустрічаються логічні припущення (сформульовані на позиціях крайнього 

формалізму), що в Україні можуть існувати міжнародні договори, які не є 

частиною національного законодавства, оскільки у ст. 9 Конституції України 

чітко встановлено приналежність до національного законодавства тільки чинних 

міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України. Отже, укладені від імені України міжвідомчі угоди, які не потребують 

ратифікації відповідно до ст. 9 Закону 2004 року, не можуть застосовуватись, 

оскільки не визнаються ст. 9 Конституції України частиною національного 

законодавства [93, c. 36]. 

Такій неоднозначності статусу міжнародних договорів, які не потребують 

ратифікації, приділив увагу пленум Вищого спеціалізованого суду України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ, який у п. 2 Постанови від 19 грудня 

2014 року № 13 «Про застосування судами міжнародних договорів України при 

здійсненні правосуддя» відійшов від викладеного вище формального підходу і 

відніс до національного законодавства України як чинні міжнародні договори, 

згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, так і ті 

міжнародні договори України, які не потребують ратифікації і затверджені у 

формі указу Президента України або постанови Кабінету Міністрів України 

[220]. 

Таким чином, аналіз вітчизняного законодавства та практики його 

застосування свідчить про відсутність чітко визначеного статусу міжнародних 

договорів, зокрема й податкових, у правовій системі України, а позиція судів 

різних рівнів не розв’язує окресленої проблеми, демонструючи різні підходи до 

цього питання. На сьогодні вказану проблему можна розв’язати шляхом 

закріплення у положеннях законів норми про пріоритет міжнародних договорів 

над нормами конкретного закону. Зокрема, у ст. 3 Податкового кодексу України 

закріплено: «Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого 

надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що 
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передбачені цим Кодексом, застосовуються правила міжнародного кодексу» 

[186]. Проте закріплення таких норм колізійного характеру в кожному 

конкретному законі є надто громіздким, оскільки передбачає їхнє закріплення 

також і в усіх законах, якими вносяться зміни до попередніх. Більше того, в 

окремих сферах фінансових відносин закріплення такого пріоритету 

міжнародних норм не завжди є безумовним. Так, згідно з ч. 3 ст. 4 Бюджетного 

кодексу України «якщо міжнародним договором України, поданим на 

ратифікацію, встановлені інші положення, ніж у відповідних нормах 

бюджетного законодавства України, такі положення приймаються окремими 

законами про внесення змін до відповідних законів і розглядаються 

Верховною Радою України однозначно з ратифікацією міжнародного договору 

України, яким такі положення передбачені» [52]. 

Врегулювання цієї проблеми, безумовно, перебуває у нормативно-правовій 

площині, і можливе, зокрема, шляхом доповнення Конституції України та 

Закону України від 29 червня 2004 року № 1906-ІV «Про міжнародні договори» 

правовими положеннями про пріоритет міжнародних договорів (або його 

відсутність) над національним законодавством, про статус усіх видів 

міжнародних договорів у правовій системі України. 

Міжнародні договори з фінансових питань за функціональним 

спрямуванням і колом суб’єктів, на які врешті-решт вони спрямовані, 

поділяються на: 1) міжнародні договори, що закріплюють правові основи та 

єдиний порядок міждержавних відносин у сфері міжнародних фінансових 

відносин – міжнародні конвенції з фінансових питань, статути міжнародних 

фінансових організацій, двосторонні міжнародні договори; 

2) міжнародні договори, що містять індивідуально визначені фінансові норми 

(наприклад, кредитні угоди) [60, c. 196]. 

Саме до першої групи належить низка міжнародних договорів з 

податкових питань, якими на сьогодні регулюються різні аспекти податкових 

відносин. Часто джерела міжнародного податкового права містять правові 

норми, які стають основою для формування системи національного податкового 
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права. Так, у Німеччині одним із важливих джерел податкового права в частині, 

що стосується сплати спеціальних зборів, які стягуються країнами Західної 

Європи у межах проведеної ними єдиної аграрної політики, є Договір про 

створення Європейського економічного співтовариства. Для розвитку його 

положень у 1972 році в країні прийнято Закон про дотримання податкової 

рівноправності у зовнішніх відносинах та поліпшення податкової 

конкурентоспроможності при зарубіжних інвестиціях. У ст. 9 Європейської 

хартії місцевого самоврядування (м. Страсбург, 15 жовтня 1985 р.) визначено, 

що принаймні частина фінансових активів органів місцевого самоврядування 

повинна надходити за рахунок місцевих зборів і податків, ставки яких органи 

місцевого самоврядування мають право встановлювати в межах, визначених 

законом. Це положення багато в чому визначальне для країн Європи за 

організації оподаткування на місцевому рівні. Про податкові пільги як один із 

засобів забезпечення необхідних умов для всебічного розвитку сім’ї, йдеться у 

ст. 16 Європейської соціальної хартії (м. Страсбург, 3 травня 1996 р.) [84]. 

Міждержавне співробітництво ряду країн у питаннях податкового 

адміністрування ґрунтується на положеннях Конвенції про взаємну 

адміністративну допомогу в податкових питаннях від 1988 року. У преамбулі 

проголошується, що «держави-члени Ради Європи ті країни-члени Організації 

економічного співробітництва та розвитку, які підписали цю Конвенцію, 

вважають, що розвиток міжнародного переміщення людей, капіталу, товарів та 

послуг, хоча він і сам по собі є вельми вигідним, розширив можливості 

уникнення оподаткування та ухилення від сплати податків і тому вимагає 

розширення співробітництва між податковими органами» [105]. Відповідно до 

ст. 1 Конвенції Сторони зобов’язуються вдаватися до адміністративного 

сприяння один одному у податкових питаннях. Безпосередньо адміністративне 

сприяння передбачає: обмін інформацією, включаючи спільні розслідування з 

податкових питань та участь у таких розслідуваннях в інших країнах; сприяння 

у стягненні, включаючи заходи щодо арешту майна; надання документації [105]. 
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Серед багатосторонніх податкових угод також варто виділити: Угоду 

держав Південно-Східної Європи 1922 року про уникнення подвійного 

оподаткування; Конвенцію між країнами Бенілюксу 1953 року про взаємну 

допомогу у виконанні податкових позовів; Угоду між країнами Бенілюксу 

1964 року про надання взаємної допомоги в податкових питаннях; Угоду між 

державами Андської групи 1971 року, сторонами якої є Болівія, Венесуела, 

Колумбія, Перу, Еквадор; Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування 

між скандинавськими країнами 1972 року зі змінами 1973, 1976 років, замінена 

спочатку в 1983 році, а потім у 1996 році; Спеціальну конвенцію 

скандинавських країн про уникнення подвійного оподаткування стосовно 

податків на спадщину і дарування 1989 року, а також Конвенцію 

скандинавських країн про взаємну адміністративну допомогу 1989 року; Угоду 

арабських держав 1973 року; Спільну багатосторонню конвенцію ЮНЕСКО і 

ВОІВ про уникнення подвійного оподаткування виплат авторської винагороди; 

Угоду держав-членів СНД 1999 року про співробітництво і взаємну допомогу з 

питань дотримання податкового законодавства і боротьби з порушеннями у цій 

сфері. Сюди потрібно віднести також Генеральну угоду з тарифів і торгівлі 

1994 року, Генеральну угоду про торгівлю послугами 1994 року, які за своєю 

сутністю є багатосторонніми угодами щодо непрямого оподаткування. 

За останні роки значна увага міжнародних фінансових інституцій і держав 

прикута до питання розмивання бази оподаткування та уникнення від обов’язку 

сплати податків. Зумовлено це насамперед тим, що на початок ХХІ ст. 

міжнародне податкове планування та створення в різних країнах офшорних зон 

набуло таких масштабів, що за оцінками спеціалістів з Організації економічного 

співробітництва і розвитку загальні втрати високоподаткових країн у вигляді 

недоотриманих податків становили близько 200–250 млрд доларів щорічно [184] 

(і це тільки враховуючи законні схеми податкового планування). 

З цією метою Організація економічного співробітництва та розвитку за 

підтримки та у співпраці з представниками країн, які входять у групу G20 

(найбільш розвинуті країни, економіки яких становлять 85 % світового валового 
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національного продукту), розробили й активно впроваджують т. зв. план BEPS 

(Base Erosion and Profit Shifting). За своєю сутністю зазначений план є системою 

заходів (планом дій), спрямованих на уникнення розмиття (заниження) бази 

оподаткування та виведення прибутків з-під оподаткування. І хоча на практиці, 

як зазначають М. Мішин та Є. Курілов, існує багато способів, за допомогою 

яких базу оподаткування може бути занижено (розмито) всередині однієї країни, 

найсуттєвішим є передача доходів іншому платнику податків, зокрема й 

до іншої низькоподаткової юрисдикції (держави або території) [147]. 

Мета Плану BEPS – формулювання й узагальнення проблем 

функціонування сучасної системи міжнародного оподаткування, а також 

визначення завдань щодо її подальшого вдосконалення. Загалом План BEPS 

спрямований на подолання таких проблем, як: 1) невідповідність сучасної 

міжнародної системи оподаткування реаліям глобальної економіки 

(вказується на необхідність якнайшвидшого внесення змін до національного 

податкового законодавства і чинних міжнародних податкових угод 

(домовленостей); 2) використання транснаціональними корпораціями стратегій 

корпоративного податкового планування, яке є легальним з технічної точки зору 

та ґрунтується на використанні відмінностей податкових правил і принципів 

різних країн, однак призводить до розмиття податкової бази значної кількості 

країн засобами, не передбаченими національними податковими політиками 

таких країн; 3) використання міжнародними компаніями агресивних схем 

податкового планування, внаслідок чого вони отримують необґрунтовані 

конкурентні переваги порівняно з малим і середнім бізнесом; 4) переважаючий 

розподіл прибутку залежно від розташування матеріальних активів, не беручи 

до уваги зростання ролі нематеріальних активів в утворенні доходів, а також 

переміщення ризиків всередині групи компаній; 5) подвійне неоподаткування 

(коли дохід не оподатковується ні в країні нерезидента – утворювача доходу, ні 

в країні резидента – отримувача доходу) [147]. 

Основним актом, спрямованим на реалізацію Плану BEPS, є 

Багатостороння конвенція про виконання заходів, які стосуються угод про 
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оподаткування, з метою протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню 

прибутку з-під оподаткування 2016 року [38], відома як Конвенція MLI 

(Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base 

Erosion and Profit Shifting («Multilateral Instrument», or «MLI»). Конвенція 

передбачає механізми уникнення подвійного оподаткування, зменшення 

податкового навантаження, вдосконалення порядку вирішення спорів і вжиття 

підписантами заходів у межах реалізації Плану BEPS, що в нормативно-

правовій площині виражається у закріплених Конвенцією напрямах, які можуть 

обрати країни для досягнення його мети. Державам надається можливість 

зробити застереження до окремих пунктів Конвенції, а також інтегрувати її 

положення по-різному до своїх податкових угод. Це зумовлює формування 

складних взаємозв’язків між цією Конвенцією та іншими правовими 

інструментами у податковій сфері. 

Незважаючи на важливість перелічених багатосторонніх міжнародних 

договорів з питань податків, найбільш чисельною у сфері міжнародного 

податкового права є група двосторонніх податкових угод. Вагоме значення 

мають двосторонні міжнародні угоди про уникнення подвійного оподаткування. 

Наприклад, Австралією укладено 35 угод про уникнення подвійного 

оподаткування за участю ряду країн, включаючи такі, як: Австрія, Бельгія, 

Республіка Корея, Сінгапур, США, Японія та ін. Тексти цих міжнародних 

договорів відтворюють запропоновану Організацією економічного 

співробітництва та розвитку (ОЕСР) для країн-учасниць типову модель 

(Модельна конвенція про уникнення подвійного оподаткування доходів та 

капіталу ОЕСР від 1977 року). Також у сфері уникнення подвійного 

оподаткування варто виділити Типову конвенцію ООН про уникнення 

подвійного оподаткування між розвиненими країнами та країнами, які 

розвиваються від 1980 року [300], Модельну конвенцію ОЕСР щодо податків на 

доходи і капітал від 2013 року [149]. 

Групу двосторонніх міжнародних податкових угод становлять: 

І. Загальні двосторонні міжнародні податкові угоди: 
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1) угоди про оподаткування доходів і статків, які найчастіше укладаються 

в формі угод про уникнення подвійного оподаткування доходів і капіталу 

(наприклад, Конвенція між Урядом України і Урядом Держави Ізраїль про 

уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням 

стосовно податків на доходи та капітал від 2003 року [104]); 

2) угоди про обкладання додатковими податками статків (наприклад, 

Угода Італії зі Швейцарією 1956 року, Угода ФРН зі Швейцарією 1956 року, 

Угода Франції з Люксембургом 1958 року); 

3) угоди про оподаткування доходів від рухомого капіталу (наприклад, 

Угода США з Францією з цінних паперів 1932 року, Угода США з Канадою про 

уникнення подвійного оподаткування доходів від дивідендів 1936 року, Угода 

Франції з Французькою Екваторіальною Африкою 1956 року); 

4) угоди про поширення податкової юрисдикції (угоди Франції з Монако 

1963 року і 1966 року, з Алжиром 1968 року, Угода Великобританії з 

Віргінськими островами 1968 року); 

5) угоди про надання взаємної адміністративної допомоги з метою 

справляння податків (наприклад, Угода про взаємну адміністративну допомогу в 

митних справах між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства 

Бельгія від 2002 року [312]); 

ІІ. Спеціальні двосторонні міжнародні податкові угоди, предметом 

регулювання яких є податкові відносини у вузьких сферах податкових відносин: 

1) угоди про оподаткування доходів від комерційної, промислової та 

сільськогосподарської діяльності (наприклад, Угода Великобританії з Норвегією 

про доходи від продажу через агентства 1924 року, Угода між Норвегією і 

Швецією 1962 року); 

2) угоди про звільнення від оподаткування доходів, отриманих від найму 

студентів (наприклад, Угода між Австрією та Швецією 1956 року, Угода між 

ФРН і Швецією 1957 року, Угода між Данією і КНР 1961 року); 

3) угоди про обкладення податками з продажів, перекладів і обороту 

(приміром, Угода Франції з Бельгією 1958 року); 
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4) угоди про оподаткування виграшів від ставок на футбольних матчах 

(Угода між Бельгією і Люксембургом 1962 року); 

5) угоди про оподаткування доходів від перевезень: а) повітряним 

транспортом (наприклад, угоди США з Сальвадором 1987 року, з Чилі 

1990 року, Угода Японії з ОАЕ 1964 року, Угода Австралії з Індією 1983 року); 

б) морським транспортом (Угода Великобританії і Швеції 1924 року, Угода між 

Аргентиною і Японією 1961 року, Угода між Китаєм і Швецією 1975 року, 

Угода між США і Люксембургом 1989 року); в) морським і повітряним 

транспортом (Угода між Канадою та Швейцарією 1959 року, Угода між 

Нігерією та Італією 1977 року, Угоду між США та Венесуелою 1987 року, Угода 

між Індією та ОАЕ 1989 року); г) автомобільним транспортом (наприклад, Угода 

між Австрією та Швецією 1955 року, Угода між Австрією та ФРН 1962 року); 

ІІІ. Двосторонні міжнародні угоди, предмет регулювання яких не 

присвячений податкам, але, крім іншого, містить положення про податки: 

1) угоди про встановлення дипломатичних і консульських відносин 

(Віденські конвенції 1961 і 1963 років про дипломатичні та консульські зносини, 

консульські конвенції, що передбачають податкові привілеї співробітників 

дипломатичних місій і консульських установ); 

2) угоди про заохочення та взаємний захист інвестицій (наприклад, Угода 

між Кабінетом Міністрів України і урядом Російської Федерації про заохочення 

та взаємний захист інвестицій від 1998 року [306], Угода між урядом України і 

урядом Сполучених Штатів Америки про сприяння капіталовкладенням 

від 1992 року [308]); 

3) угоди про економічне іта фінансове співробітництво (наприклад, Угода 

між Кабінетом Міністрів України та урядом Королівства Норвегія про технічне 

та фінансове співробітництво від 18 жовтня 2016 року [309]) й інші. 

Залежно від ступеня «податковості» предмета регулювання міжнародних 

угод у сфері оподаткування, вони поділяються на дві групи: 1) міжнародні 

двосторонні податкові угоди (загальні та спеціальні двосторонні міжнародні 
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податкові угоди); 2) двосторонні міжнародні угоди, предмет регулювання яких 

не присвячений податкам, але, крім іншого, містить положення про податки. 

Таким чином, вплив міжнародних договорів на податкове законодавство 

країн дедалі поширюється, зокрема, за допомогою таких гнучких інструментів 

правового регулювання, як: а) диспозитивно-імперативні міжнародні договори; 

б) м’які форми закріплення податкових норм у вигляді актів міжнародних 

фінансових організацій; в) модельні (типові) конвенції, які застосовуються як 

основа для двосторонніх міжнародних угод у сфері оподаткування. Усі ці форми 

міжнародно-правового регулювання сприяють уніфікації національного 

податкового законодавства країн світу та розвитку транскордонних економічних 

відносин. Підписання угод державами зумовлює імплементацію їхніх положень 

у внутрішнє законодавство, шляхом доповнення або внесення змін до 

національного законодавства (а іноді навіть конституції). Таким чином, процес 

інтернаціоналізації податкового права набуває дедалі більших масштабів. 

 

2.2 Особливості реалізації пріоритетності застосування положень 

міжнародних договорів з питань оподаткування в умовах їх конкуренції з 

положеннями національного податкового законодавства України 

 

Ґрунтуючись на проведеному в попередньому підрозділі дослідженні 

місця міжнародних договорів, зокрема й податкових, у національній системі 

права, проаналізуємо особливості співвідношення міжнародних договір із 

податкових питань з національним правом та іншими міжнародними 

договорами України. 

Із наведеної класифікації міжнародних договорів у сфері оподаткування 

більшість із них до правової системи України імплементована, що дає підстави 

вбачати в системі міжнародних договорів України з податкових питань таку ж 

структуру. Багатостороння конвенція про виконання заходів, які стосуються 

угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню бази оподаткування та 

виведенню прибутку з-під оподаткування 2016 року була ратифікована 
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Україною 28 лютого 2019 року та набула чинності для України з 1 грудня 2019 

року [252]. 

Конвенція MLI, як і більшість міжнародних договорів, надає країнам-

учасницям можливість зробити повідомлення та застереження. З цих позицій 

вказаний міжнародний документ є диспозитивним, оскільки дає країнам-

учасницям певну дискрецію, у межах якої держави можуть обрати той чи інший 

варіант його положень. Проте, обравши й офіційно зафіксувавши відповідно до 

вчинених застережень і повідомлень відповідну модель правового регулювання, 

норми Конвенції MLI набувають імперативного характеру. Варто зауважити, що 

в цьому контексті Конвенція MLI є унікальним міжнародним договором, 

оскільки, незважаючи на імперативний характер норм, які регулюють податкові 

відносини в різних державах, вона ґрунтується на низці диспозитивних 

інструментів, які надають можливість досягти цілей Конвенції, застосувавши 

при цьому гнучкі інструменти диспозитивного регулювання.  

На наш погляд, у сучасному міжнародному співтоваристві з метою 

швидкого впровадження міжнародних норм, які мають прогресивний характер у 

напрямі протидії негативних явищ, проте надто повільно імплементуються 

країнами через їхній вплив на фінансовий інтерес держав, дедалі частіше 

застосовуються гнучкі правові інструменти. У сфері міжнародних фінансових 

відносин домінуючим сучасним інструментом, за допомогою якого 

запроваджується імплементація міжнародних фінансових стандартів, є м’які 

норми, що містяться в актах міжнародних фінансових організацій. Вони з 

формальної точки зору не накладають на держави імперативних обов’язків і 

держави більш охоче погоджуються їх запроваджувати (хоча на практиці 

застосовується низка інших чинників примусу держав їх застосовувати) [60, c. 

236–273]. 

Формат і природа Конвенції MLI являє собою другий різновид гнучкого 

правового інструменту запровадження міжнародних норм – у цьому випадку 

міжнародна конвенція за формою імперативна (у подальшому відхилятись від 

неї не буде можливості), проте при її підписанні державам дозволяється 
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визначити свій формат участі з певними відступами. Такий «компромісний» 

характер Конвенції MLI зумовить кількісне зростання її учасників і сприятиме 

швидкому досягненню мети Плану BEPS. 

З огляду на релятивний характер міжнародного фінансового правопорядку 

[61, c. 184], який полягає не тільки у відмінностях національної фінансової 

системи кожної країни й обраного ними вектора розвитку економіки, але й у 

різному бажанні визнавати для себе обов’язковими міжнародні норми щодо 

міжнародних фінансових стандартів, гнучкі міжнародно-правові механізми є, 

нашу думку, єдино можливими та найбільш ефективними. 

Аналіз тексту Закону про ратифікацію Конвенції свідчить, що Україна 

скористалася правом на застереження та повідомлення до конвенцій. Зокрема, у 

вказаному Законі мають місце такі повідомлення: а) зазначається про 

поширення Конвенції на угоди про оподаткування (на 76 угод з різними 

країнами); б) у п. 5 ч. 1 Закону вказується на непоширення застереження 

відповідно до п. 4 ст. 6 Конвенції на угоди про оподаткування, на які 

поширюється дія Конвенції, перелік і текст преамбул яких наведено в Законі про 

ратифікацію, а також інші повідомлення. Застереження, зроблені Україною, 

стосуються здебільшого незастосування в повному обсязі положень ст. ст. 3, 4, 

5, 8, 11, 17 Конвенції MLI до своїх угод про оподаткування, на які поширюється 

дія Конвенції та деякі інші положення. 

Приведені положення Закону України «Про ратифікацію Багатосторонньої 

конвенції про виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою 

протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під 

оподаткування» є важливими в контексті досліджуваної теми дисертації, адже 

встановлюють правила пріоритетного застосування тих чи інших положень, 

порівняно з положеннями інших міжнародних договорів у сфері оподаткування. 

У застереженнях до Конвенції MLI продемонстровано з боку України, які саме 

норми міжнародних договорів з питань податків залишаються за межами 

правового впливу Конвенції MLI. По суті, ці застереження як наріжний камінь 

вилучають положення зазначених міжнародних податкових угод з-під дії 
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пріоритету Конвенції MLI, на відміну від норм всіх інших міжнародних 

податкових угод, що підпадають під сферу впливу Конвенції MLI. 

Окрім зазначених застережень у Законі України про ратифікацію 

Конвенції MLI, що закріплюють окремі аспекти вітчизняного застосування 

податкових положень цього міжнародного документа, також цікавими з позицій 

виявлення пріоритетності застосування правових норм тих чи інших 

міжнародних податкових угод (або ж заповнення прогалин правового 

регулювання), є наведені нижче положення Конвенції MLI. 

Щодо впливу Конвенції MLI та її пріоритетності над іншими податковими 

угодами (ніж тих, що передбачені в застереженнях України), то це чітко 

прослідковується у наведених далі положеннях. У ст. 1 Конвенції MLI 

зазначено: «цією Конвенцією вносяться зміни до всіх угод про оподаткування, 

на які поширюється дія цієї Конвенції…» [38]. Положення п. 1 ст. 2 закріплює, 

що «термін „Угода про оподаткування, на яку поширюється дія Конвенції” 

означає угоду про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на 

доходи (незважаючи на охоплення угодою також інших видів податків)…» [38]. 

Приміром, у ст. 2 (2) Конвенції MLI «Тлумачення термінів», вказується: 

«що стосується застосування цієї Конвенції у будь-який час Стороною, будь-

який термін, не визначений у ній, якщо з контексту не випливає інше, має те 

значення, яке надається йому відповідно до Угоди про оподаткування, на яку 

поширюється дія цієї Конвенції» [38]. Звичайно, можна було б у цьому 

положенні вбачати пріоритет Угоди про оподаткування, на яку поширюється дія 

Конвенції MLI. Більше того, можна було б провести паралель з національним 

правом, зокрема із ПК України, у п. 5.2 ст. 5 якого визначено пріоритет термінів, 

закріплених у Кодексі, над термінами, закріпленими в інших актах. І при цьому 

зазначити, що ПК України виступає загальним системним нормативно-правовим 

актом для всього правового інституту податкового права України так само 

(майже), як Конвенція MLI для міжнародного податкового права, але при цьому 

в ст. 5 ПК України визначено пріоритет термінів, закріплених у Кодексі, над 

термінами, що містяться в інших актах, а в Конвенції MLI зворотна ситуація – 
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застосовувати належить терміни з Угод про оподаткування. Проте таку паралель 

не можна проводити, оскільки в ПК України йдеться про колізію між термінами, 

які закріплені в різних правових актах, а в Конвенції MLI – про заповнення 

прогалин у правовому регулюванні Конвенцією MLI щодо термінів за допомогою 

Угоди про оподаткування. 

Що ж до реального прояву пріоритетності в положеннях Конвенції MLI, 

то у її ст. 32 чітко зазначено: «Будь-яке питання, що виникає у результаті 

тлумачення або виконання положень Угоди про оподаткування, на яку 

поширюється дія цієї Конвенції, зі змінами, внесеними цією Конвенцію, 

вирішується відповідно до положення (положень) Угоди про оподаткування, на 

яку поширюється дія цієї Конвенції, що стосуються вирішення шляхом взаємної 

згоди щодо питань тлумачення або застосування Угоди про оподаткування, на 

яку поширюється дія цієї Конвенції (оскільки такі положення можуть бути 

змінені цією Конвенцією)» [38]. У наведеному положенні, як бачимо, пріоритет 

також надано Угоді про оподаткування, хоча до неї внесено зміни Конвенцією 

MLI. З одного боку, відповідно до теорії права внести зміни до будь-якого 

нормативно-правового акта може тільки нормативно-правовий акт рівної чи 

більшої юридичної сили. І в цьому аспекті Конвенція MLI, згоду на 

обов’язковість якої надано Верховною Радою України, точно не уступає за 

юридичною силою Угоді про оподаткування, укладеній урядом. Проте після 

внесення змін до Угоди про оподаткування Конвенція MLI містить окремі 

положення щодо пріоритетності Угоди, що не зовсім відповідає абсолютній 

пріоритетності Конвенції MLI. Більше того, зазначене є відображенням 

виключно вітчизняної правової доктрини і має зовсім інший вигляд згідно з 

правовою доктриною та практикою інших країн світу. 

На наш погляд, такі відсилання в Конвенції MLI до Угоди про 

оподаткування свідчать про те, що система Угоди про оподаткування є певним 

правовим фундаментом (особливо у частині термінів), каркасом для якого 

слугують модельні акти про оподаткування, викристалізовані часом і практикою 

міжнародних податкових відносин, з урахуванням досвіду відповідних 
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міжнародних організацій. На ній ґрунтуються подальші трансформації та 

надбудови у міжнародному податкову праві. 

Станом на 4 квітня 2020 року для України чинні міжнародні угоди про 

уникнення подвійного оподаткування доходів і капіталу з: Австрією 

(20.05.1999 р.), Азербайджаном (03.07.2000 р.), Алжиром (01.07.2004 р.), Бельгією 

(25.02.1999 р.), Білорусією (30.01.1995 р.), Болгарією (03.10.1997 р.), Бразилією 

(26.04.2006 р.), Великою Британією (11.08.1993 р. із змінами 05.12.2019 р.), 

В’єтнамом (19.11.1996 р.), Вірменією (19.11.1996 р.), Грецією (26.09.2003 р.), 

Грузією (01.04.1999 р.), Данією (21.08.1996 р.), Єгиптом (27.02.2002 р.), Естонією 

(24.12.1996 р.), Ізраїлем (20.04.2006 р.), Індією (31.10.2001 р.), Індонезією 

(09.11.1998 р.), Іраном (21.07.2001 р.), Ірландією (17.08.2015 р.), Ісландією 

(09.10.2008 р.), Італією (25.02.2003 р.), Йорданією (23.10.2008 р.), Казахстаном 

(14.04.1997 р.), Канадою (22.08.1996 р.), Катаром (09.04.2019 р.), Кіпром 

(07.08.2013 р., зі змінами 28.11.2019 р.); Киргизстаном (01.05.1999 р.), Китаєм 

(18.10.1996 р.), Кореєю (19.03.2002 р.), Кувейтом (22.02.2004 р.), Латвією 

(21.11.1996 р.), Ліваном (06.09.2003 р.), Лівією (31.01.2010 р.), Литвою (25.12.1997 

р.), Люксембургом (18.04.2017 р.), Македонією (23.11.1998 р.), Мальтою 

(28.08.2017 р.), Марокко (30.03.2009 р.), Мексикою (06.12.2012 р.), Молдовою 

(27.05.1996 р.), Монголією (03.11.2006 р.), Нідерландами (02.11.1996 р.), 

Німеччиною (04.10.1996 р.), Норвегією (18.09.1996 р.), Об’єднаними Арабськими 

Еміратами (09.03.2004 р.), Пакистаном (30.06.2011 р.), Південно-Африканською 

Республікою (23.12.2004 р.), Польщею (11.03.1994 р.), Португалією (11.03.2002 

р.), Росією (03.08.1999 р.), Румунією (17.11.1997 р.), Саудівською Аравією 

(01.12.2012 р.), Сінгапуром (18.12.2009 р.), Сирією (04.05.2004 р.), Словаччиною 

(22.11.1996 р.), Словенією (25.04.2007 р.), США (05.06.2000 р.), Таджикистаном 

(01.06.2003 р.), Таїландом (24.11.2004 р.), Туреччиною (29.04.1998 р.), 

Туркменістаном (21.10.1999 р.), Угорщиною (24.06.1996 р.), Узбекистаном 

(25.07.1995 р.), Фінляндією (14.02.1998 р.), Францією (01.11.1999 р.), Хорватією 

(01.06.1999 р.), Чехією (20.04.1999 р., зі змінами 09.12.2015 р.), Швейцарією 

(26.02.2002 р.), Швецією (04.06.1996 р.) [331]. 
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У відносинах України з Республікою Сербія та Республікою Чорногорія 

застосовується Конвенція між Кабінетом Міністрів України і Союзним урядом 

Союзної Республіки Югославія про уникнення подвійного оподаткування 

стосовно податків на доходи і капітал, яка набула чинності 29 листопада 

2001 року. Крім того, відповідно до ст. 7 Закону України «Про 

правонаступництво України» Україна застосовує договори СРСР про уникнення 

подвійного оподаткування, що діють до набуття чинності новими договорами. 

Договори СРСР діють у відносинах України з Іспанією, Малайзією та Японією 

[331]. 

Аналіз текстів вказаних угод свідчить, що в більшості угод (52) про 

уникнення подвійного оподаткування, які укладено Україною із зарубіжними 

державами, в частині положень щодо термінів зазначається: «при застосуванні 

цієї Угоди Договірною Державою будь-який термін, не визначений у ній, буде, 

якщо з контексту не випливає інше, мати те значення, яке він має за 

законодавством цієї Держави» [307] (ст. 3 Угоди між Урядом України та Урядом 

Російської Федерації про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна 

та попередження ухилень від сплати податків від 1995 року). Це положення, як і 

в одному з попередніх прикладів, не містить пріоритету щодо національних 

норм, швидше, закріплює порядок заповнення правової прогалини у правовому 

регулюванні відповідною міжнародною угодою, оскільки пропонується 

застосовувати національну норму стосовно визначення саме тих термінів, 

визначення яких не передбачене в Угоді від 1995 року. Угода наведена як 

приклад, і в силу подібності до інших угод про уникнення подвійного 

оподаткування повністю репрезентує їхній зміст. 

Проте такими, що містять пріоритетність реалізації норм національного 

податкового законодавства порівняно з іншими правовими актами, є наведені 

далі положення міжнародних угод про уникнення подвійного оподаткування. 

Так, у ч. 2 ст. 3 Конвенції між Урядом України і Урядом Держави Ізраїль про 

уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням 

стосовно податків на доходи та капітал від 2003 року, зазначається: «будь-яке 
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значення, що надається чинним законодавством цієї Держави, превалює над 

значенням, яке надається цьому терміну іншими галузями права цієї Держави» 

[104]. Аналогічне положення наявне в угодах України про уникнення 

подвійного оподаткування, укладених з Бразилією, Великобританією, Ізраїлем, 

Ісландією, Йорданією, Саудівською Аравією, Кувейтом, Люксембургом, 

Марокко, Мексикою, Норвегією, ПАР, Португалією, Сирією, Сінгапуром, 

Таїландом, Францією, Чехією, Кубою та Катаром. Як бачимо, має місце 

міжнародно-правове закріплення пріоритету національних податкових норм над 

нормами інших галузей національного права. 

Усі проаналізовані положення (як і загалом відповідні угоди) розроблені 

на основі відповідних положень Модельної Конвенції ОЕСР про дохід і капітал 

(Model Tax Convention on Income and on Capital) [24], остання редакція – 

2017 року. Саме в останній версії цієї Конвенції положення ст. 3 (2) є 

максимально широкими та містять припис як стосовно заповнення прогалин 

щодо невизначених в угодах про оподаткування термінів, так і вказівки на 

пріоритет національного податкового законодавства щодо інших правових актів 

держави. 

Серед міжнародних договорів України, які містять норми у сфері 

оподаткування, наявні також міжнародні договори, предмет регулювання яких 

прямо не стосується оподаткування. До таких, зокрема, належить низка 

міжнародних угод про сприяння та взаємний захист іноземних інвестицій [181]. 

У межах представленого дослідження щодо пріоритетності застосування 

національних податкових норм варто звернути увагу на положення ст. 3 в Угоді 

про сприяння та взаємний захист іноземних інвестицій, що містить такий 

припис: режим найбільшого сприяння не поширюватиметься на переваги, що 

Договірна сторона надає або надасть у майбутньому на основі угоди про 

запобігання подвійному оподаткуванню або іншим домовленостям із питань 

оподаткування. Таке положення має місце майже в усіх міжнародних угодах 

про сприяння та взаємний захист іноземних інвестицій [181] (наприклад, у ст. 3 

Угоди між Кабінетом Міністрів України і урядом Російської Федерації про 
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заохочення та взаємний захист інвестицій від 1998 року [306]). Більше того, у ст. 

7 цієї Угоди зазначається, що кожна з Договірних сторін гарантує інвесторам 

іншої Договірної сторони безперешкодний переказ за кордон платежів у зв’язку 

з інвестиціями, проте тільки після виконання усіх податкових зобов’язань 

відповідно до законодавства кожної з Договірних сторін [306]. Зміст цих 

приписів є нічим іншим, як закріпленням пріоритетності податкових норм над 

нормами, що визначають режим іноземних інвестицій. 

Отже, ці положення, як і зазначені вище аналогічні міжнародно-правові 

норми, повною мірою демонструють закріплення на міжнародно-правовому 

рівні пріоритету податкових норм порівняно з іншими нормами права як у 

національному праві, так і міжнародному. 

 

Висновки до Розділу 2 

У результаті аналізу правового регулювання застосування засади 

пріоритетності в положеннях міжнародних договорів можна зробити такі, 

наведені нижче, висновки:  

1. Аналіз багатосторонніх і двосторонніх міжнародних договорів 

засвідчує, що з питань урегулювання відносин оподаткування застосовується 

принцип пріоритету положень податкових конвенцій або конвенцій про 

уникнення подвійного оподаткування, які мають пріоритет під час 

урегулювання відносин, пов’язаних з іноземним інвестуванням, торгівлею тощо, 

перед положеннями інших міжнародних договорів, зокрема договорів стосовно 

взаємного сприяння та захисту інвестицій, про вільну торгівлю. 

Засада пріоритетності широко застосовується під час регулювання 

відносин оподаткування в міжнародних договорах. Основними колізіями, на 

подолання яких спрямовано використання пріоритетності у положеннях 

міжнародних договорів, є: а) змістовні колізії – щодо тлумачення сутності 

термінів і понять у міжнародних договорах, угодах (договорах) щодо уникнення 

подвійного оподаткування, внутрішньому законодавстві; б) ієрархічні колізії – 

співвідношення положень міжнародних договорів (багатосторонніх) та інших 
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двосторонніх міжнародних угод і національного законодавства. 

Сучасні багатосторонні міжнародні договори з метою правового 

регулювання відносин оподаткування, широко використовують диспозитивні 

інструменти механізму правового регулювання, а також модельні норми, що дає 

змогу, з одного боку, досягти цілей правового регулювання відносин 

оподаткування, а з іншого – надати державам певну дискрецію у регулюванні 

відносин оподаткування, зберігши при цьому наявну модель (систему відносин) 

регулювання відносин оподаткування з різними державами на основі 

двосторонніх угод. Зокрема, під час підписання Конвенції MLI державам 

дозволяється визначити свій формат участі з певними відступами, що сприяє 

швидкому досягненню цілей Плану BEPS. Україна скористалася таким правом у 

частині незастосування в повному обсязі положень ст. ст. 3–5, 8, 11, 17 

Конвенції MLI до своїх угод про оподаткування, на які поширюється дія 

Конвенції та деяких інших положень. За сутністю, ці застереження вилучають 

положення зазначених міжнародних податкових угод з-під дії пріоритету 

Конвенції MLI, на відміну від норм всіх інших міжнародних податкових угод, 

що підпадають під сферу впливу Конвенції MLI.  

2. У більшості двосторонніх податкових угод про уникнення подвійного 

оподаткування, а також угод про взаємне сприяння і захист інвестицій міститься 

принцип, згідно з яким у разі виявлення розбіжностей у тлумаченні змісту 

термінів відповідно до такої угоди порівняно із законодавством країни – 

учасниці такої угоди, застосовується тлумачення, запроваджене національним 

податковим законодавством, якщо угодою не встановлено інше. Визначено, що 

коли міжнародний договір України укладено в інший спосіб, ніж його 

ратифікація Верховною Радою України, то юридична сила такого міжнародного 

договору залежить від правового статусу підписанта. Під час вирішення колізій 

положень міжнародних договорів і положень національного законодавства 

потрібно враховувати принципи правозастосування, а також норми щодо дії 

міжнародних договорів у часі, що містяться в актах про ратифікацію, 

затвердження міжнародних договорів.   
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РОЗДІЛ 3 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРІОРИТЕТНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ 

КОНКУРЕНЦІЇ ПОЛОЖЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОГО 

ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

 

3.1 Відносини оподаткування як сфера реалізації засади 

пріоритетності застосування положень податкового законодавства 

 

У Розділі 1 представленого дослідження було надано дефініцію 

«податкове законодавство», здійснено характеристику аналізів актів 

податкового законодавства України в контексті пріоритетності їх застосування 

та встановлено, що до таких актів належать як закони, так і підзаконні 

нормативно-правові акти. Далі пропонуємо розглянути саме податкові 

відносини як сферу реалізації засади пріоритетності застосування податкового 

законодавства України. Варто пригадати, що у першому розділі було 

встановлено таке: принципи, які ґрунтуються на такій засаді, умовно можна 

розподілити на три групи: поіменовані принципи подолання колізій (норми-

принципи або принципи податкового законодавства), непоіменовані принципи 

податкового законодавства, принципи права. 

Убачається, що базовим принципом тут є положення, сформульоване у 

п. 5.2 ст. 5 ПК України, відповідно до якого «у разі, якщо поняття, терміни, 

правила та положення інших актів суперечать поняттям, термінам, правилам та 

положенням цього Кодексу, для регулювання відносин оподаткування 

застосовуються поняття, терміни, правила та положення цього Кодексу». Як 

зазначає І. Ю. Думанська цією статтею встановлюється межа впливу норм 

податкового законодавства та співвідношення їх із положеннями законодавчих 

актів, які не відносяться до податкового законодавства України згідно зі ст. 3 

цього Кодексу».» [83, c. 275–278]. Отже, зі змісту статті випливає, що у цьому 

випадку пріоритетність застосовується саме для регулювання відносин 

оподаткування. Проте одразу ж постає питання, що таке «відносини 
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оподаткування», хто є суб’єктами таких відносин, що є їхнім предметом і коли 

вони виникають. Адже саме у межах цих відносин виникає потреба 

врегульовувати (долати) колізії на основі відповідних принципів, заснованих на 

засаді пріоритетності. 

На сьогодні в законодавстві як загалом, так і в податковому зокрема, 

відсутнє визначення поняття «відносини оподаткування». Відповідно до п. 1.1 

ст. 1 ПК України законодавець вказує, що «Податковий кодекс України регулює 

відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема визначає 

вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх 

адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, 

компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових 

осіб під час адміністрування податків, а також відповідальність за порушення 

податкового законодавства» [186]. 

Тобто, враховуючи наведене правове положення, можемо говорити, що 

предметом регулювання ПК України є відносини, пов’язані з: 

1) оподаткуванням (встановленням податків і зборів), справлянням податків і 

зборів; 2) адмініструванням податків і зборів; 3) реалізацією прав та обов’язків 

платників податків і зборів; 4) застосуванням відповідальності за порушення 

податкового законодавства. 

Так, у ст. 7 ПК України закріплено «7.3 Будь-які питання щодо 

оподаткування регулюються цим Кодексом і не можуть встановлюватися або 

змінюватися іншими законами України, крім законів, що містять виключно 

положення щодо внесення змін до цього Кодексу та/або положення, які 

встановлюють відповідальність за порушення норм податкового законодавства». 

Таким чином, законодавець зазначену сферу суспільних відносин визначає як 

сферу оподаткування. 

Вважаємо за необхідне проаналізувати кожну із груп вказаних відносин. 

Зокрема, справляння податків В. Б. Марченко розуміє як «цілісну сукупність дій 

(діяльність) платників податків і відповідних державних органів, що спрямована 

на обчислення, контроль і внесення належних платежів до бюджетів та інших 
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фондів. Як певний динамічний процес справляння податків реалізується через 

практичну діяльність суб’єктів відповідних правовідносин» [137, c. 139]. Однак, 

з такою думкою можна погодитись лише частково, оскільки, по-перше, не 

належить до справляння податків діяльність, спрямована на обчислення, 

контроль і внесення платежів до інших фондів, а також внесення до бюджетів 

платежів неподаткового характеру, а по-друге, дискусійним є віднесення до 

справляння діяльності платників податків. 

Стосовно адміністрування податків і зборів у контексті наведеного варто 

зазначити, що, оскільки термін «адміністрування» походить від латинського 

слова «administratio», що означає «управляти», то його застосування у поєднанні 

зі словом «податки» утворює словосполучення «управління податками». 

Адміністрування податків визначено як «діяльність фіскальних органів, 

спрямовану на організацію податкового процесу та здійснення контролю за 

дотриманням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою 

та своєчасністю сплати до бюджету податків, зборів, платежів» [179, c. 7–8]. 

У свою чергу, в п. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 ПК України визначено, що 

адміністрування податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та інших платежів 

відповідно до законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на 

контролюючі органи, – це сукупність рішень і процедур контролюючих органів і 

дій їхніх посадових осіб, що визначають інституційну структуру податкових та 

митних відносин, організовують ідентифікацію, облік платників податків і 

платників єдиного внеску й об’єктів оподаткування, забезпечують сервісне 

обслуговування платників податків, організацію та контроль за сплатою 

податків, зборів, платежів відповідно до порядку, встановленого законом. 

Доцільно також наголосити, що у науці податкового права податкові 

правовідносини традиційно, фактично з часів його становлення, прийнято 

характеризувати трьома основними складовими – відносинами щодо 

встановлення, ведення та справляння податків [137, c. 138–142]. В іншій роботі 

податкові правовідносини визначаються як відносини, які виникають при 
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визначенні владними державними органами видів податків, їх введенні, 

справлянні, проведенні контролю і притягненні до відповідальності при 

порушенні приписів держави [64, c. 214]. 

Як бачимо, на думку вказаних вище науковців, до податкових 

правовідносин включаються відносини, що складаються у процесі встановлення 

(визначення) органами державної влади податків та зборів, що і є частиною 

управління системою оподаткування. Разом з тим вбачається, що, оскільки 

встановлення (визначення, введення) податків і зборів належить до компетенції 

законодавчої гілки влади в особі Верховної Ради України, то такі відносини є, 

швидше, конституційними. Зокрема, відповідно до ст. 92 Конституції України 

виключно законами України встановлюються: податки і збори. Також згідно з 

положеннями п. 12.1 ст. 12 ПК України Верховна Рада України встановлює на 

території України загальнодержавні податки та збори і визначає: 12.1.1 перелік 

загальнодержавних податків та зборів; 12.1.2 перелік місцевих податків та 

зборів, установлення яких належить до компетенції сільських, селищних, 

міських рад та рад об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із 

законом та перспективним планом формування територій громад. Також 

відповідно до п. 4.4 ст. 4 ПК України установлення і скасування податків та 

зборів, а також пільг їх платникам здійснюються відповідно до цього Кодексу 

Верховною Радою України, а також Верховною Радою Автономної Республіки 

Крим, сільськими, селищними, міськими радами та радами об’єднаних 

територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом 

формування територій громад у межах їхніх повноважень, визначених 

Конституцією України та законами України. Отже, відносини, пов’язані зі 

встановленням (визначенням, введенням) податків і зборів, є конституційно-

правовими, а не відносинами з оподаткування. Не включає до числа останніх 

встановлення податків та зборів і С. І. Лучковська, на думку якої податкові 

правовідносини – це врегульовані нормами податкового права фінансові 

правовідносини, що виникають щодо справляння податків та інших 

обов’язкових платежів податкового характеру з юридичних і фізичних осіб до 
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державного й місцевих бюджетів, а також до державних цільових фондів 

[133, c. 296]. На думку І. О. Пасічної, податкові правовідносини як вид 

фінансових правовідносин, мають такі ознаки: вони є юридичною формою 

вираження і закріплення економічних відносин; мають владно-майновий, 

грошовий, комплексний характер; виникають в особливому сегменті публічної 

фінансової діяльності держави виключно на підставі закону; опосередковані 

рухом податків і зборів до публічних фондів грошових коштів; є конфліктними, 

публічними [178, c. 24]. 

До спеціальних же ознак податкових правовідносин, на думку вченої, 

належать: «1) цільова спрямованість (податкові правовідносини слугують 

досягненню кінцевої мети правового регулювання − формування публічних 

фондів грошових коштів для виконання завдань і функцій держави); 2) розвиток 

на основі нормативної моделі (податкові правовідносини розвиваються на 

основі нормативної моделі, яка являє собою зразок (еталон) податкових 

правовідносин, що встановлюється нормами податкового права у процесі 

нормотворчої діяльності уповноважених суб’єктів і забезпечує реалізацію 

інтересів держави та її адміністративно-територіальних одиниць щодо 

формування публічних фондів грошових коштів); 3)  деталізація (правове 

регулювання податкових відносин неможливе без визначення об’єкта, бази 

оподаткування, ставки податку, порядку обчислення податку, податкового 

періоду, строку та порядку сплати податку, строку та порядку подання звітності 

про обчислення і сплату податків); 4) періодичність (періодичність характеризує 

частоту виникнення податкового обов’язку та, відповідно, податкових 

правовідносин; якщо податок – це періодичний платіж, то збір (плата, внесок) 

справляється з платників зборів з умовою отримання ними спеціальної вигоди, 

зокрема і в результаті вчинення на користь таких осіб юридично значимих дій); 

5) наявність політичного впливу (в основі політичного впливу (політичної 

напруженості) лежить існування політичних конфліктів, які призводять до 

постійних змін законодавства України, зокрема й податкового» [178, c. 56–57]; 

вважаємо, що такі спеціальні ознаки відносин оподаткування зумовлені власне 
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специфікою таких відносин, в тому числі й тих, що стосуються сфери їхньої дії 

та складу). 

Окрім того, необхідне проаналізувати структуру відносин оподаткування, 

адже це має неабияке практичне значення, зокрема під час їх реалізації. 

Прийнятною є позиція В. І. Теремецького, згідно з якою структура податкових 

правовідносин має значення і для правильної класифікації та встановлення 

правової норми, що повинна застосовуватися. Відсутність спеціального 

дослідження структури податкових правовідносин призводить до проблем у 

застосуванні законодавства, зокрема під час вибору правових норм для 

регулювання податкових і фінансових правовідносин. Тому дослідження 

структури податкових правовідносин є актуальним як для науки податкового 

права, так і для подальшого удосконалення податкового законодавства 

[298, c. 175–176]. 

Таким чином, вважаємо, що склад податкових, як і інших видів 

правовідносин, становить їхній об’єкт, суб’єкт і зміст. Об’єктом відносин 

оподаткування, на наше переконання, зважаючи на п. 1.1 ст. 1 ПК України, є: 

1) податок (обов’язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що 

справляється з платників податку відповідно до ПК України – п. 6.1 ст. 6 ПК 

України (вважаємо, що до податків належать також митні платежі – ПДВ, 

акцизний податок і мито); 2) збір (плата, внесок) (обов’язковий платіж до 

відповідного бюджету, що справляється з платників зборів з умовою отримання 

ними спеціальної вигоди, зокрема й унаслідок вчинення на користь таких осіб 

державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими 

уповноваженими органами та особами юридично значимих дій – п. 6.2 ст. 6 ПК 

України. 

Цікавою є думка І. О. Пасічної, яка вважає, що податок (у тому числі і 

збір) не може бути об’єктом податкових правовідносин, оскільки об’єктом є 

грошові кошти, рух яких набуває специфічної правової форми, а форма не може 

бути об’єктом [178,	c. 62]. 

Зокрема, на думку П. Т. Геги, об’єктами податкових правовідносин є 
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доходи (прибутки), вартість визначених товарів, окремі види діяльності 

платників податків, операції з цінними паперами, користування природними 

ресурсами, майно юридичних і фізичних осіб, передача майна, додана вартість 

продукції, робіт і послуг та інші об’єкти [67, c. 14]. Однак з такою позицією не 

можна погодитись, адже все це є не об’єктом відносин оподаткування, а 

об’єктом оподаткування. До того ж не потрібно ототожнювати «об’єкт відносин 

оподаткування» та «об’єкт оподаткування». Що є об’єктом відносин 

оподаткування було досліджено вище, у свою чергу, об’єктом оподаткування є 

певне матеріальне благо, з якого і стягуються відповідні податки, збори, митні 

платежі та/або інші визначені податковим законодавством платежі. Тобто 

науковець, з точкою зору якого не можна погодитись, ототожнив поняття об’єкт 

відносин оподаткування та об’єкт оподаткування, що, на наше переконання є 

неприпустимим. Також викладене підтверджується таким, наприклад: під 

операцією з цінними паперами, на нашу думку, необхідно розуміти будь-які дії, 

що стосуються, приміром, випуску цінних паперів (п. 3 ч. 1 ст. 1 Закону України 

«Про цінні папери та фондовий ринок» [263]), делістингу (п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону), 

обігу цінних паперів (п. 11 ч. 1 ст. 1 Закону) та ін. Проте всі ці операції можуть 

бути об’єктом відносин оподаткування лише у разі, якщо в результаті таких 

операцій в суб’єкта відносин оподаткування виник обов’язок щодо сплати 

податків, зборів, і це прямо стосується податків, зборів чи інших передбачених 

законодавством платежів при таких операціях з цінними паперами. Наприклад, 

особа отримала інвестиційний прибуток, згідно з п. 14.1.811 ПК України, яким є 

дохід у вигляді позитивної різниці між доходом, отриманим платником податку 

від проведення операцій з цінними паперами, з урахуванням курсової різниці. 

Така ж ситуація склалася і з користуванням природними ресурсами. 

Власне природні ресурси – це певні матеріальні блага, і, приміром, якщо фізична 

особа в повсякденному житті користується природними ресурсами (припустімо 

водними), то у неї не виникає жодних зобов’язань зі сплати як податків, так і 

зборів або інших обов’язкових платежів, тому про те, що природні ресурси в 

усіх випадках є об’єктом відносин оподаткування йтися не може. У такому разі 
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необхідно, щоб виникли зобов’язальні відносини, пов’язані з адмініструванням 

або справлянням податків і зборів або інших платежів, передбачених 

податковим законодавством. Тому відносини з оподаткування виникають у 

випадку спеціального природокористування, наприклад, у разі, коли за 

користування природними ресурсами було встановлено екологічний податок, 

рентну плату за спеціальне використання води, рентну плату за спеціальне 

використання лісових ресурсів, рентну плату за користування надрами 

відповідно до Податкового кодексу України, ч. 1 ст. 3 Закону України «Про 

охорону навколишнього природного середовища» [248]. 

Отже, до об’єктів відносин оподаткування належать податки, збори 

(платежі, внески), митні платежі, єдиний внесок на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування й інші платежі відповідно до податкового 

законодавства. 

Далі пропонуємо розглянути, хто може бути суб’єктами відносин 

оподаткування. Так, аналіз норм податкового законодавства надає можливість 

стверджувати, що суб’єктами відносин оподаткування є особи, наділені 

правами, обов’язками або/та повноваженнями у сфері оподаткування: платники 

податків і зборів, встановлених ПК України, МК України й іншими законами, 

що встановлюють окремі види мита, податкові агенти, представники платників 

податків, держава в особі уповноважених органів, зокрема Міністерства 

фінансів України, контролюючих органів, а також Автономна Республіка Крим 

та територіальні громади, що діють в особі відповідно Верховної Ради України 

та місцевих рад, виконавчих комітетів і місцевих фінансових органів. 

До того ж суб’єкта податкових правовідносин можна визначити як особу, 

за якою нормами податкового права закріплені суб’єктивні права й обов’язки 

та/або повноваження, а також спеціальні податково-правові статуси «резидент», 

«нерезидент», «платник податків», «податковий агент», «представник платника 

податків», «митний брокер», «контролюючий орган», «податковий орган», 

«митний орган» тощо, і яка може брати участь у податкових правовідносинах. 

Якщо права й обов’язки закріплені нормами податкового права, тобто особа має 
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податкову правосуб’єктність, то вона може реалізувати свою поведінку в 

конкретних податкових правовідносинах самостійно чи виключно через іншого 

суб’єкта, уповноваженого законом. Учасник податкових правовідносин – це 

особа, яка бере участь у податкових правовідносинах, і поведінка якої 

регулюється нормами податкового права. На думку науковців, «у податковому 

праві, як і у фінансовому та теорії права взагалі, поняття «суб’єкт 

правовідношення» та «учасник правовідношення» співвідносяться як загальне і 

часткове. А це означає, що учасник податкового правовідношення обов’язково є 

суб’єктом податкового правовідношення, а суб’єкт податкового 

правовідношення може і не бути учасником податкового правовідношення» 

[178, c. 76], оскільки від його імені діє інша уповноважена особа. У дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук С. В. Пархоменко-

Цироциянц наголошується на нетотожності понять «суб’єкти податкових 

правовідносин» та «учасники податкових правовідносин»: «Безпосередньо 

суб’єктами податкових правовідносин є податкові органи, які діють від імені 

держави, та платник податків. Робиться висновок, що учасниками 

правовідносин зі справляння податку з доходів фізичних осіб є: а) податкові 

органи, які безпосередньо забезпечують надходження податків до бюджетів; 

б) платники податків; в) особи, що сприяють сплаті податку: податкові агенти; 

особи, на яких законом покладений обов’язок щодо заповнення та надання 

податкової декларації; уповноважені представники платника податків; особи, які 

мають інформацію, необхідну для нарахування податку (нотаріуси, фінансово-

кредитні установи). Враховуючи підстави представництва у податкових 

правовідносинах, податкові представники поділяються на: а) законних та б) 

уповноважених» [177, c. 7]. 

Однак слушною, на наше переконання, є точка зору саме першого 

науковця – І. О. Пасічної, на думку якої поняття «суб’єкт правовідношення» та 

«учасник правовідношення» співвідносяться як загальне і часткове, у зв’язку з 

чим учасник податкового правовідношення обов’язково є суб’єктом 

податкового правовідношення, а суб’єкт податкового правовідношення може і 
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не бути учасником податкового правовідношення.  Що ж до суб’єктів відносин 

оподаткування, то В. І. Теремецький запропонував поділяти таких суб’єктів 

залежно від приналежності до публічної сфери: «1. Публічні суб’єкти 

податкових правовідносин – це органи державного управління в галузі 

податкових правовідносин. 2. Приватні суб’єкти податкових правовідносин, які 

поділяються на: а) прямі приватні суб’єкти – це платники податків. Тобто 

суб’єкти, які повинні виконати публічний обов’язок; б) непрямі приватні 

суб’єкти – це професіональні учасники на ринку податково-правових послуг 

(представники платників податків, що діють на платній основі, за винятком 

представництва за трудовими відносинами та податкових агентів)» [298, c. 184].  

Із наведеним поділом можна погодитись, оскільки він обґрунтований і такий, що 

відповідає положенням податкового законодавства. Водночас потрібно 

зауважити, що суб’єктами відносин оподаткування необхідно визнавати і 

публічні утворення, від імені яких діють зазначені публічні суб’єкти, – державу, 

АРК та територіальні громади. 

Розглянувши об’єкт і суб’єктів відносин оподаткування, перейдемо до 

питання, що стосується змісту відносин оподаткування. Так, до їхнього змісту 

входять суб’єктивні права та юридичні обов’язки, а також повноваження 

(правообов’язки) учасників відносин оподаткування. 

Як можна побачити з уже наведених положень дослідження, відносини 

оподаткування мають трьохелементну складову: об’єкт, суб’єкт і зміст. Однак 

відносини оподаткування можна класифікувати за різними критеріями їхніх 

складових. Наприклад, у дисертаційному дослідженні Р. Ю. Паславської 

виокремлено види податкових відносин, що виникають між суб’єктами у 

процесі адміністрування податків, зокрема: законодавчими та виконавчими 

органами, які здійснюють адміністрування податків; фіскальними органами та 

платниками податків; податковими агентами й платниками податків; 

фіскальними органами та податковими агентами; фіскальними органами, 

платниками податків і судами різних інстанцій; фіскальними органами різних 

країн; центральними органами влади й органами місцевого самоврядування 



146	
	

	

[179, c. 17]. Залежно від виду об’єкта відносин оподаткування такі відносини 

можуть бути: 1) відносинами оподаткування, об’єктом яких є загальнодержавні 

податки та збори; 2) відносинами оподаткування, об’єктом яких є місцеві 

податки та збори. 

У свою чергу, залежно від походження суб’єкта відносин оподаткування, 

такі відносини поділяються на: 1) відносини, суб’єктами яких є нерезиденти та 

держава в особі органів державної влади; 2) відносини, суб’єктами яких є 

резиденти та держава в особі органів державної влади. 

Відносини оподаткування залежно від типу суб’єкта (мається на увазі в 

особі держави/органу державної влади) поділяються на: 1) відносини 

оподаткування із участю контролюючого органу; 2) відносини оподаткування 

без участі контролюючого органу. 

За предметом регулювання відносини оподаткування варто розрізняти 

таким, зокрема, чином: 1) відносини оподаткування щодо встановлення податків 

і зборів, податкових пільг; 2) справляння податків і зборів відповідно до 

законодавства; 3) відносини податкового планування та сплати податків і зборів; 

4) відносини оподаткування щодо адміністрування податків і зборів; 

5) відносини оподаткування щодо застосування фінансової відповідальності за 

порушення податкового законодавства. 

Як уже зазначалось, засада пріоритетності застосування положень 

податкового законодавства, визначена у п. 5.2 ст. 5 ПК України, застосовується 

щодо відносин оподаткування, у зв’язку з чим було надано дефініцію поняття 

«відносини оподаткування» та з’ясовано склад таких відносин. Водночас 

згідно з пп. 14.1.84 п. 14 ст. 14 ПК України інші терміни для цілей Розділу III 

«Податок на прибуток підприємств» використовуються у значеннях, визначених 

Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», 

національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та 

міжнародними стандартами фінансової звітності, введеними в дію відповідно до 

законодавства. Положення Розділу ІІІ, у свою чергу, врегульовують питання 

справляння податку на прибуток підприємств, визначають об’єкт 
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оподаткування, базу та ставку оподаткування, а також власне Порядок 

обчислення податку на прибуток підприємств та сплати. Фактично відносини 

щодо сплати податку на прибуток підприємств є відносинами оподаткування, 

однак у випадку виникнення розбіжностей у термінах або поняттях, повинен 

застосовуватись не принцип пріоритетності застосування положень ПК України, 

а положення пп. 14.1.84 п. 14 ст. 14 ПК України, яке має відсильний характер до 

інших нормативно-правових актів, зокрема й до Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та національних 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку, якими є підзаконні нормативно-

правові акти, що визначають «принципи та методи ведення бухгалтерського 

обліку і складання фінансової звітності для розпорядників бюджетних коштів, 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

казначейського обслуговування бюджетних коштів, та фондів 

загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, 

розроблений на основі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для 

державного сектору та затверджений центральним органом виконавчої влади, 

що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 

бухгалтерського обліку» [225]. Такі національні положення затверджуються 

наказами Міністерства фінансів України і, по суті, є підзаконними нормативно-

правовими актами. Як приклад можна навести такі з них: 

– Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні 

вимоги до фінансової звітності» (затверджене Наказом Міністерства фінансів 

України від 7 лютого 2013 року № 73), в якому визначено мету, склад і 

принципи складання фінансової звітності та вимоги до визнання і розкриття її 

елементів [167]; 

– Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 

«Консолідована фінансова звітність» (затверджене Наказом Міністерства 

фінансів України від 27 червня 2013 року № 628), в якому визначено порядок 

складання консолідованої фінансової звітності та загальні вимоги до розкриття 

інформації щодо складання консолідованої фінансової звітності [168]. 
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У контексті цього можна зробити такі висновки: 

1) під поняттям «інші терміни для цілей» законодавець має на увазі 

ситуацію, коли терміни, які не визначені в ПК України, але які можуть бути 

визначені у Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» та національних і міжнародних положеннях (стандартах) або інших 

актах, застосовуються компенсаторно до відносин оподаткування податком на 

прибуток підприємств; 

2) законодавець передбачає можливість використання термінів для цілей 

регулювання відносин оподаткування щодо порядку справляння податку на 

прибуток підприємств, які містяться в Законі України «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні» та у підзаконних нормативно-правових 

актах, які, по суті, не належать до актів податкового законодавства. 

Однак виникає запитання: «Яку ж саме норму ПК України застосовувати 

для регулювання Розділу ІІІ (п. 5.2 чи пп. 14.1.139 п. 14.1 ст. 14 ПК України) під 

час виникнення суперечностей між термінами ПК України й інших актів 

(приміром, національного положення (стандарту)?». Такий випадок є підставою 

для застосування засади пріоритетності у двох проявах, інакше кажучи, на двох 

рівнях: 

– у широкому розумінні пріоритетності, що закріплено в п. 5.2 ст. 5 

Податкового кодексу України; 

– у вузькому (спеціальному) розумінні – норми Податкового кодексу 

України прямо відсилають до інших нормативно-правових актів, які, по суті, не 

є частиною податкового законодавства (як, приклад, у випадку з пп. 14.1.139 

п. 14.1 ст. 14 ПК України). 

Тому в разі виникнення суперечностей між термінами ПК України та 

інших актів застосуванню підлягають спеціальні норми, тобто діє засада 

пріоритетності застосування положень податкового законодавства саме у 

вузькому (спеціальному) розумінні, це стосується навіть відсильних положень. 

Але чи можна всі відносини, які є предметом регулювання ПК України, 

визнавати «відносинами оподаткування» та чи коректно законодавець вживає 
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таке правове поняття. Так, зі змісту ПК України випливає, що ним регулюється 

такий блок правовідносин, які не охоплюються сферою оподаткування, що 

визначена у його ст. 1: 

1) регулятивного й охоронного характеру у сфері додержання та 

виконання іншого законодавства: 

– надання інформаційно-довідкових послуг з питань іншого 

законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі 

органи (п. 19-1.1.28); 

– перевірка дотримання (виконання) вимог законодавства, контроль за 

додержанням якого покладено на контролюючі органи (п. 20.1.1, п. 20.1.6), 

зокрема й «законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню 

тероризму, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи» 

(п. 20.1.1); 

– здійснення контролю за встановленими законом строками проведення 

розрахунків в іноземній валюті, за додержанням порядку приймання готівки для 

подальшого переказу (крім приймання готівки банками), за дотриманням 

суб’єктами господарювання установлених законодавством обов’язкових вимог 

щодо забезпечення можливості розрахунків за товари (послуги) з 

використанням електронних платіжних засобів, порядку проведення готівкових 

розрахунків за товари (послуги), проведення розрахункових операцій, а також за 

наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що 

підлягають ліцензуванню відповідно до закону, наявністю торгових патентів 

(п. 19-1.1.4); 

– здійснення контролю «за додержанням законодавства з питань 

регулювання обігу готівки (крім банків), порядку проведення готівкових 

розрахунків за товари (послуги), за наявністю ліцензій на провадження видів 

господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, 

торгових патентів, за додержанням порядку приймання готівки для подальшого 

переказу (крім приймання готівки банками), за дотриманням суб’єктами 
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господарювання установлених законодавством обов’язкових вимог щодо 

забезпечення можливості розрахунків за товари (послуги) з використанням 

електронних платіжних засобів» (п. 20.1.10); 

– притягнення до відповідальності за порушення іншого законодавства, 

контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи; 

– застосування до платників податків передбачених законом фінансових 

(штрафних) санкцій (штрафів) за порушення іншого законодавства, контроль за 

додержанням якого покладено на контролюючі органи (п. 20.1.19); 

– стягнення сум недоїмки зі сплати єдиного внеску (п. 20.1.19); 

– стягнення сум простроченої заборгованості суб’єктів господарювання 

перед державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою 

міста) за кредитами (позиками), залученими державою (Автономною 

Республікою Крим чи територіальною громадою міста) або під державні 

(місцеві) гарантії, а також за кредитами із бюджету в порядку, визначеному цим 

Кодексом та іншими законами України (п. 20.1.19); 

2) у сфері внутрішньо-організаційної діяльності контролюючих органів 

і службових відносин: 

– здійснення відомчого контролю та внутрішнього аудиту за додержанням 

вимог законодавства і виконанням службових обов’язків у контролюючих 

органах, на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери їх 

управління (п. 19-1.1.39); 

– служби в контролюючих органах, яка «є професійною діяльністю 

придатних до неї за станом здоров’я, освітнім рівнем та віком громадян України, 

що пов’язана з формуванням державної податкової та митної політики в частині 

адміністрування податків, зборів, платежів, реалізацією податкової та митної 

політики, політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, 

алкогольних напоїв і тютюнових виробів, а також із здійсненням контролю за 

додержанням податкового, митного та іншого законодавства, контроль за яким 

покладено на контролюючі органи» (п. 341.1); щодо службових відносин 

законодавець встановив такі правила їхнього регулювання: 1) «при прийнятті на 
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роботу посадовій особі може бути встановлено випробувальний термін 

відповідно до Закону України «Про державну службу» (п. 342.2); 2) «посадові 

особи, які вперше зараховуються на службу до контролюючих органів і раніше 

не перебували на державній службі, складають присягу державного службовця 

відповідно Закону України «Про державну службу» (п. 342.5); 3) «правовий 

статус посадових осіб контролюючих органів, їх права та обов’язки 

визначаються Конституцією України, цим Кодексом та Митним кодексом 

України, а в частині, що не регулюється ними, – Законом України «Про 

державну службу» (п. 342.6). 

Таким чином, засада пріоритетності застосування положень податкового 

законодавства застосовується саме до відносин оподаткування і жодним чином 

не поширюється на відносини: 1) регулятивного й охоронного характеру у сфері 

додержання та виконання іншого законодавства; 2) у сфері внутрішньо-

організаційної діяльності контролюючих органів і службових відносин. 

 

3.2 Конкуренція положень актів податкового законодавства України 

як підстава реалізації засади пріоритетності застосування податкового 

законодавства 

 

У Розділі 1 дисертації було досліджено пріоритетність застосування 

податкового законодавства як засаду правозастосування, яка взаємодіє з іншими 

засадами, презумпціями та принципами, закріпленими в джерелах податкового 

права, а також проаналізовано нормативно-правові основи її застосування, що 

закріплені в праві зарубіжних країн. Однак, враховуючи, що вказана засада має 

прикладний характер і використовується для подолання колізій та прогалин 

законодавства, доречно дослідити також і порядок її застосування в аспекті 

різних принципів подолання колізій, заснованих на пріоритетності. 

Як уже зазначалось, до актів податкового законодавства України належать 

як закони України, так і підзаконні нормативно-правові акти. Далі пропонуємо 

розглянути кожен із вказаних у п. 3.1 ст. 3 ПК України актів саме в контексті 
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їхньої пріоритетності за юридичною силою. 

Перше місце відповідно до ПК України серед джерел податкового 

законодавства посідає саме Конституція України. Зауважимо, що Основний 

Закон України детально не регламентує відносини, які виникають у сфері 

справляння податків і зборів, а лише закріплює основні положення, на основі 

яких розробляється та діє податкове законодавство. Наприклад, у Конституції 

України встановлено, що: кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори в 

порядку і розмірах, встановлених законом (ст. 67); не допускається референдум 

щодо законопроектів з питань податків (ст. 74); система оподаткування, податки 

і збори встановлюються виключно законами України (п. 1 ч. 2 ст. 92); Кабінет 

Міністрів України забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та 

податкової політики (ч. 3 ст. 116); територіальні громади села, селища, міста 

безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування 

встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону (ст. 143) [113]. 

До того ж відповідно до положень ст. 8 Конституції України вона «має 

найвищу юридичну силу. Закони й інші нормативно-правові акти приймаються 

на основі Конституції України і повинні відповідати їй» [113]. Тобто з 

наведеного випливає, що і ПК України було прийнято на основі Конституції 

України, і він має відповідати їй. У цьому контексті виникає питання стосовно 

спектра дії положення п. 5.2 ст. 5 ПК України, де закріплено, що «У разі, якщо 

поняття, терміни, правила та положення інших актів суперечать поняттям, 

термінам, правилам та положенням цього Кодексу, для регулювання відносин 

оподаткування застосовуються поняття, терміни, правила та положення цього 

Кодексу» [186]. Так, у положеннях ст. 5 не конкретизовано, які саме «інші акти 

суперечать поняттям, термінам, правилам та положенням Кодексу», а тому 

можна констатувати, що під таким формулюванням законодавець мав на увазі 

усі нормативно-правові акти, крім власне Конституції України. 

Нагадаємо, що в ст. 8 Основного Закону України закріплено: 

«Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-

правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати 
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їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії» [113]. Отже, враховуючи 

те, що Конституція України має найвищу юридичну силу й усі закони та інші 

нормативно-правові акти мають їй відповідати, засада пріоритетності 

застосування податкового законодавства, закріплена у ст. 5 ПК України 

поширюється передусім на правові положення Конституції України, що 

формують норми податкового права, надаючи саме їм пріоритет. З огляду на 

викладене, до ст. 5 ПК України мають бути внесені зміни, адже вказане 

положення дещо суперечить положенням Основного Закону України. Зокрема, 

ч. 5.2 ст. 5 ПК України має бути викладена у такій редакції: «у разі, якщо 

поняття, терміни, правила та положення інших актів, окрім Конституції 

України, суперечать поняттям, термінам, правилам і положенням цього Кодексу, 

для регулювання відносин оподаткування застосовуються поняття, терміни, 

правила та положення цього Кодексу». 

Згідно зі ст. 147 Основного Закону України Конституційний Суд України 

вирішує питання про відповідність Конституції України законів України та в 

передбачених цією Конституцією випадках інших актів, здійснює офіційне 

тлумачення Конституції України, а також інші повноваження відповідно до цієї 

Конституції. Тому деякі положення ПК України й були визнані 

неконституційними згідно з рішеннями Конституційного Суду України, зокрема 

Рішенням від 27 лютого 2018 року в справі за конституційними поданнями 48 

народних депутатів України щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) положень абзаців тринадцятого, чотирнадцятого пункту 32 

розділу I Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України 

та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» та Верховного 

Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) 

положення абзацу першого підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 ПК 

України (справа про оподаткування пенсій і щомісячного довічного грошового 

утримання [273]). На основі такого Рішення Конституційного Суду України від 

27 лютого 2018 року положення абзацу першого пп. 164.2.19 п. 164.2 ст. 164 ПК 

України втратило чинність, як таке, що є неконституційним. 
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Зауважимо, що на розгляді Конституційного Суду України знаходилися 

справи за конституційною скаргою товариства з обмеженою відповідальністю 

«МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ Україна» щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) положень абзаців двадцять четвертого, двадцять п’ятого, 

двадцять шостого розділу I, пункту 1 розділу II «Прикінцеві положення» Закону 

України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення 

деяких положень та усунення суперечностей, що виникли при прийнятті Закону 

України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення 

інвестиційного клімату в Україні» від 23 березня 2017 року № 1989–VIII [274] та 

за конституційною скаргою приватного підприємства «ОККО-Нафтопродукт» 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзаців 

вісімдесят третього, вісімдесят четвертого пункту 5, абзацу п’ятого пункту 53, 

абзацу сьомого пункту 54, абзацу четвертого пункту 55, абзаців дванадцятого, 

тринадцятого, двадцять п’ятого пункту 56, абзацу четвертого пункту 58 розділу І 

Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 

законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року 

№ 71-VІІІ [175]. 

Отже, окремим елементом системи джерел податкового права є рішення 

Конституційного Суду України. Відповідно постає питання про те, чи належать 

вони до податкового законодавства. Рішення, зміст яких спрямований на 

роз’яснення правових положень, є актами тлумачення нормативно-правових 

актів (інтерпретаційними актами), які О. І. Костенко визначає як «оформлені 

відповідним чином результати інтерпретаційної діяльності компетентних 

суб’єктів, які, залежно від суб’єкта та спрямованості інтерпретаційної 

діяльності, мають нормативний чи індивідуальний характер та відповідний 

ступінь імперативності і не є самостійними джерелами адміністративного 

права» [116, c. 4]. До інтерпретаційних актів належать рішення Конституційного 

Суду України щодо офіційного тлумачення положень Конституції України, а 

також рішення, що приймається за результатами розгляду справи щодо 

конституційності акта. У ч. 3 ст. 89 Закону України «Про Конституційний Суд 
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України» зазначено: «3. Якщо Суд, розглядаючи справу за конституційною 

скаргою, визнав закон України (його положення) таким, що відповідає 

Конституції України, але одночасно виявив, що суд застосував закон України 

(його положення), витлумачивши його у спосіб, що не відповідає Конституції 

України, то Конституційний Суд вказує на це у резолютивній частині рішення.». 

Досліджуючи місце інтерпретаційних актів у системі правових актів 

України, А. В. Зубенко зазначає, що «акти тлумачення норм права містять 

роз’яснення змісту та порядку застосування правової норми, діють разом з тим 

нормативно-правовим актом, у якому містяться норми права, що тлумачаться, 

залежать від них, формуються уповноваженим органом у межах його 

компетенції і мають обов’язкову силу для всіх, хто застосовує норми, що 

роз’яснюються». Д. Ю. Хорошковська відносить акти тлумачення норм права, 

зокрема рішення Конституційного Суду України, до системи джерел права 

України та зазначає, що юридична сила таких актів вища за юридичну силу 

законів й інших правових актів. 

Про вищу юридичну силу рішень Конституційного Суду України щодо 

законів і підзаконних нормативно-правових актів свідчать такі положення 

Закону України «Про Конституційний Суд України»: «Конституційний Суд 

здійснює свою діяльність на засадах верховенства права, незалежності, 

колегіальності, гласності, відкритості, повного і всебічного розгляду справ, 

обґрунтованості та обов’язковості ухвалених ним рішень і висновків» (ч. 1 

ст. 2 Закону); «рішення Суду є обов’язковим, остаточним та таким, що не може 

бути оскаржено» (п. в ч. 1 ст. 89 Закону); «Суд у рішенні, висновку може 

встановити порядок і строки їх виконання, а також зобов’язати відповідні 

державні органи забезпечити контроль за виконанням рішення, додержанням 

висновку» (ч. 1 ст. 97 Закону); «надсилає відповідні акти Суду до центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну правову політику, для внесення 

до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та опублікування в 

Офіційному віснику України» (п. 5 ч. 2 ст. 44 Закону) [91]. 
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Стосовно викладеного Л. Д. Лилак зазначає, що «акти тлумачення 

становлять невід’ємну частину витлумаченої норми, а тому в разі кодифікації 

закону зазначені рішення Конституційного Суду є також об’єктом кодифікації» 

[126, c. 8]. Як вважає А. В. Міцкевич, «власне класифікація правових актів на 

нормативні та індивідуальні не завжди сприяє з’ясуванню юридичної природи 

роз’яснень, видаваних різними компетентними органами» [144, с. 55]. Отже, 

незважаючи на те, що в ПК України не йдеться про рішення Конституційного 

Суду України, є всі підстави вважати, що рішення Конституційного Суду 

України належать до системи податкового законодавства як такі, що 

доповнюють положення Конституції України, існують лише в системному 

зв’язку з ними як такі, що їх деталізують, а тому мають силу, вищу за закони. 

У розділі 1 та підрозділі 3.1 дисертації увагу вже було акцентовано на 

окремих положеннях Податкового кодексу України, які встановлюють його 

сферу виключного правового регулювання та прямий пріоритет застосування 

положень. Так, у ПК України чітко окреслено сферу його виключного правового 

регулювання, а саме: у ст. 1 («1.1 Податковий кодекс України регулює 

відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема визначає 

вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх 

адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, 

компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових 

осіб під час адміністрування податків та зборів, а також відповідальність за 

порушення податкового законодавства. Цим Кодексом визначаються функції та 

правові основи діяльності контролюючих органів, визначених пунктом 41.1 

статті 41 цього Кодексу, та центрального органу виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.»); у ст. 4 

(«4.2 Загальнодержавні, місцеві податки та збори, справляння яких не 

передбачено цим Кодексом, сплаті не підлягають.»); у ст. 5 («5.2 У разі, якщо 

поняття, терміни, правила та положення інших актів суперечать поняттям, 

термінам, правилам та положенням цього Кодексу, для регулювання відносин 

оподаткування застосовуються поняття, терміни, правила та положення цього 
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Кодексу.»); у ст. 6 («6.1 Податком є обов’язковий, безумовний платіж до 

відповідного бюджету, що справляється з платників податку відповідно до цього 

Кодексу.», «6.3 Сукупність загальнодержавних та місцевих податків та зборів, 

що справляються в установленому цим Кодексом порядку, становить податкову 

систему України»); у ст. 7 («7.3 Будь-які питання щодо оподаткування 

регулюються цим Кодексом і не можуть встановлюватися або змінюватися 

іншими законами України, крім законів, що містять виключно положення щодо 

внесення змін до цього Кодексу та/або положення, які встановлюють 

відповідальність за порушення норм податкового законодавства.», 

«7.4 Елементи податку, визначені в пункті 7.1 цієї статті, підстави для надання 

податкових пільг та порядок їх застосування визначаються виключно цим 

Кодексом.»); у ст. 8 («8.2 До загальнодержавних належать податки та збори, що 

встановлені цим Кодексом і є обов’язковими до сплати на усій території 

України, крім випадків, передбачених цим Кодексом»); у ст. 9 

(«9.4 Установлення загальнодержавних податків та зборів, не передбачених цим 

Кодексом, забороняється.»); у ст. 10 («10.4 Установлення місцевих податків та 

зборів, не передбачених цим Кодексом, забороняється.»); у ст. 11 

(«11.1 Спеціальні податкові режими встановлюються та застосовуються 

у випадках і порядку, визначених виключно цим Кодексом.», «11.4 Не 

визнаються спеціальними режимами податкові режими, не визначені такими 

цим Кодексом»); у ст. 12 («12.3.1 Встановлення місцевих податків та зборів 

здійснюється у порядку, визначеному цим Кодексом.»); у ст. 30 («30.5 Податкові 

пільги, порядок та підстави їх надання встановлюються з урахуванням вимог 

законодавства України про захист економічної конкуренції виключно цим 

Кодексом, рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів 

місцевого самоврядування, прийнятими відповідно до цього Кодексу.») та в 

інших статтях [186]. 

Що ж стосується Митного кодексу України як акта податкового 

законодавства, то нагадаємо, що в ч. 2 ст. 1 ПК України міститься пряме 

відсилання до нього як правового акта, за яким визнано пріоритет у регулюванні 
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«правил оподаткування товарів митом» [186]. 

Загалом таке включення МК України до податкового законодавства є 

зрозумілим з огляду на те, що до предмета його регулювання належить питання 

оподаткування митом. Але варто зауважити: ПК України віддає пріоритет у 

застосуванні положень МК України саме в частині оподаткування митом, а 

МК України регулює відносини щодо справлянням митних платежів, до яких 

поряд з митом належать ПДВ та акцизний податок. Отже, в частині справляння 

таких митних платежів, як ПДВ та акцизний податок, пріоритет визнається за 

ПК України та лише в частині сплати цих платежів у зв’язку з переміщенням 

товарів (робіт і послуг) через митний кордон, що не врегульована положеннями 

ПК України як спеціальний акт законодавства має пріоритет МК України. 

Доцільно зазначити також, що законодавець розмежував два правові 

явища «законодавство України з питань митної справи» й «акти законодавства 

України з питань митної справи, що регулюють справляння митних платежів». 

Зокрема, в ч. 1 ст. 1 МК України встановлено, що «законодавство України 

з питань митної справи складається з Конституції України, цього Кодексу, 

інших законів України, що регулюють питання, зазначені у статті 7 цього 

Кодексу, з міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України, а також з нормативно-правових актів, виданих на 

основі та на виконання цього Кодексу та інших законодавчих актів» [142]. У 

свою чергу, в ч. 2 ст. 1 МК України передбачено, що «відносини, пов’язані із 

справлянням митних платежів, регулюються цим Кодексом, Податковим 

кодексом України та іншими законами України з питань оподаткування». Те ж 

саме продубльовано і в п. 39 ч. 1 ст. 4 МК України: «платник податків – особа, 

на яку відповідно до цього Кодексу, Податкового кодексу України та інших 

законів України покладено обов’язок зі сплати митних платежів» [142]. Однак 

доцільно звернути увагу на те, що в цьому списку не передбачено, по-перше, 

Конституції України, і це потрібно визнати недоліком, і, по-друге, підзаконних 

нормативно-правових актів, які врегульовують діяльність зі справляння митних 

платежів як владного характеру публічну фінансову діяльність уповноважених 
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органів державної влади – органів Державної митної служби України, що є 

обґрунтовано з огляду на положення ст. 6 Конституції України, де закріплено: 

«Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої 

повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів 

України», а також ст. 19 Конституції України, в якій визначено, що «Органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 

зобов’язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України» [113]. 

Відповідно, пропонуємо ч. 2 ст. 1 МК України викласти у такій редакції 

«відносини, пов’язані зі справлянням митних платежів, регулюються 

Конституцією України, цим Кодексом, Податковим кодексом України й 

іншими законами України з питань оподаткування». 

Що ж до інших законів України, які регулюють питання справляння 

митних платежів, то наведемо декілька з них, які, на наше переконання, є 

складовими, по суті, й податкового законодавства (з питань оподаткування): 

– Закон України «Про Митний тариф України» від 4 червня 2020 року 

№ 674-IX (містить «перелік ставок загальнодержавного податку – ввізного мита 

на товари, що ввозяться на митну територію України і систематизовані згідно з 

Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ 

ЗЕД), складеною на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів» 

(ст. 1); у ст. 2 цього Закону передбачено, що «ставки ввізного мита можуть 

встановлюватися або змінюватися виключно законами про внесення змін до 

Митного тарифу України» [243], тим самим встановлено пріоритет положень 

вказаного Закону як спеціального щодо встановлення такого елементу ввізного 

мита, що є податком, як ставка); 

– Закон України «Про режим іноземного інвестування», відповідно до 

якого оподаткування митом майна, що ввозиться в Україну як внесок 

іноземного інвестора до статутного капіталу підприємств з іноземними 

інвестиціями (крім товарів для реалізації або використання з метою, 

безпосередньо не пов’язаною з провадженням підприємницької діяльності), 
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здійснюється у порядку, встановленому Митним кодексом України (ст. 18) 

[260]; 

– Закон України «Про державне регулювання імпорту 

сільськогосподарської продукції» (встановлює «порядок тарифного і 

нетарифного регулювання імпорту сільськогосподарської сировини та продуктів 

її переробки», зокрема встановлює і ставки оподаткування сезонним ввізним 

(імпортним) митом (преамбула, ст. 2, ст. 3) [237]; 

– інші закони, які регулюють питання справляння та встановлення 

вивізного (ст. 273 МК України), сезонного (ст. 274 МК України) чи особливих 

видів (ст. 275 МК України) мита. Зокрема, відповідно до ст. 270 МК України 

«правила оподаткування особливими видами мита встановлюються законами 

України „Про захист національного товаровиробника від демпінгового 

імпорту”, „Про захист національного товаровиробника від субсидованого 

імпорту”, „Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну”, 

окремим законом щодо встановлення додаткового імпортного збору» [142]. 

Повертаючись до змісту п. 1.2 ст. 1 ПК України хотілося б зазначити про 

таке. У ньому закріплено, що: «Правила оподаткування товарів, що 

переміщуються через митний кордон України, визначаються цим Кодексом, 

крім правил оподаткування товарів митом, які встановлюються Митним 

кодексом України та іншими законами з питань митної справи» [186]. Як 

убачається з викладеного, тут, по-перше, прямо визнано пріоритет МК України 

й інших законів з питань митної справи як спеціалізованих актів законодавства 

щодо ПК України, який лише визначає мито як складову податкової системи 

України, що належить до загальнодержавних податків і зборів (п. 9.1.7 ПК 

України), і, по-друге, визнано пріоритет ПК України в регулюванні питань 

оподаткування іншими податками, що належать до митних платежів, до яких у 

п. 27 ч. 1 ст. 4 МК України крім мита віднесено податок на додану вартість із 

ввезених на митну територію України товарів (продукції), а також акцизний 

податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції). 

Натомість у ч. 2 ст. 270 МК України закріплено: «правила оподаткування 
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товарів, що переміщуються через митний кордон України, іншими (крім мита) 

митними платежами встановлюються Податковим кодексом України, з 

урахуванням особливостей, що визначаються цим Кодексом». Саме вказівна на 

«особливості» правил оподаткування митними платежами, відмінними від мита, 

що визначаються Митним кодексом України, й упущено в п. 1.2 ст. 1 

ПК України, а тому вважаємо, що вказане положення має бути викладено в такій 

редакції: «Правила оподаткування товарів, що переміщуються через митний 

кордон України, визначаються цим Кодексом, крім правил оподаткування 

товарів митом, а також особливостей сплати інших митних платежів, які 

встановлюються Митним кодексом України й іншими законами з питань митної 

справи». 

Таким чином, охарактеризовано МК України як акт, що входить до 

податкового законодавства, встановлено сферу пріоритету застосування 

окремих його положень щодо ПК України та наведено декілька прикладів 

законів України з питань митної справи, які, на нашу думку, також входять до 

актів податкового законодавства як такі, що регулюють окремі питання видів 

мита чи особливостей справляння митних платежів, усі з яких належать до 

загальнодержавних податків, а тому такі закони мають бути визнані такими, що 

регулюють податкові відносини, і на них має поширюватися дія ст. 4 ПК 

України, якою встановлено основні засади податкового законодавства України. 

До системи податкового законодавства входять також чинні міжнародні 

договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України і які 

врегульовують питання оподаткування. Однак, зважаючи на те, що це питання 

було розкрите в розділі другому дисертації, де детально охарактеризовано 

порядок реалізації засади пріоритетності застосування у випадку конкуренції 

національних норм податкового законодавства з нормами міжнародних 

договорів, зокрема й проаналізовано міжнародні універсальні, регіональні та 

двосторонні договори, що стосуються питань оподаткування, а також розкрито 

особливості реалізації пріоритетності застосування положень міжнародних 

договорів в угодах про сприяння, угодах про уникнення подвійного 
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оподаткування та угодах про захист інвестицій. 

Окрім того, у підрозділі 1.2 Розділу 1 сформульовано пропозицію щодо 

внесення змін до п. 3.1 ст. 3 Податкового кодексу України – слова «чинні 

міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України і якими регулюються питання оподаткування» вжити після слів 

«Конституції України» та, відповідно, викласти п. 3.1 ст. 3 у новій редакції. 

Також згідно з положеннями ст. 3 ПК України до податкового 

законодавства входять «нормативно-правові акти, прийняті на підставі та на 

виконання цього Кодексу та законів з питань митної справи». Вважаємо, що 

вказані нормативно-правові акти можна поділити на дві групи: 1) закони; 2) 

підзаконні нормативно-правові акти. 

До першої групи доцільно віднести закони України, якими вносяться 

зміни до Податкового кодексу України, і які є невід’ємною частиною 

податкового законодавства. 

Так, до законів, згідно з якими вносяться прямі зміни до ПК України, 

належать, зокрема: 1) Закон України «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо звільнення від оподаткування пенсій» від 2 червня 

2016 року № 1411-VIII, який набув чинності з 1 липня 2016 року;  2)  Закон 

України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення 

окремих умов надання пільг із сплати туристичного збору та податку на 

нерухоме майно» від 17 вересня 2020 року № 905-IX [90]; 3)  Закон України 

«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки та 

підвищення міжнародної конкурентоспроможності галузі відео- та 

кіновиробництва» від 21 липня 2020 року № 821-IX [89]. 

Основна мета таких законів – внесення змін до ПК України, і після 

набуття чинності вони стають «одним тілом», невід’ємною його частиною. 

Проте часто закони, основна мета яких – внесення змін і доповнень до ПК 

України, містять положення, що діють опосередковано від ПК України та 

стосуються питань оподаткування. Наведемо декілька з таких законів: 

1) Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 



163	
	

	

деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та 

перегляду ставок окремих податків і зборів» від 23 листопада 2018 року № 2628-

VIII, який набув чинності з 1 січня 2019 року; згідно з п. п. 3 та 4 вказаного 

Закону призупиняється дія окремих положень ПК України (визнані такими, що 

не застосовуються у 2019 році) без внесення змін до Прикінцевих положень ПК 

України [230]; 

2) Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 

деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості 

бюджетних надходжень у 2018 році» від 7 грудня 2017 року № 2245-VIII, який 

набув чинності з 1 січня 2018 року; п. 3 цього Закону встановлено положення 

про незастосування до рішень про встановлення місцевих податків і зборів, 

прийнятих органами місцевого самоврядування, у тому числі радами об’єднаних 

територіальних громад, окремих положень ПК України [88]; 

3) Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 

деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 

2014 року № 71-VIII, який набув чинності з 1 січня 2015 року; вказаним законом 

згідно зі статтею 267 Податкового кодексу України було введено новий 

транспортний податок; при цьому в п. 4 Прикінцевих положень зазначеного 

Закону рекомендовано органам місцевого самоврядування: в місячний термін з 

дня опублікування цього Закону переглянути рішення щодо встановлення на 

2015 рік податку на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки) для об’єктів житлової нерухомості, а також прийняти та 

оприлюднити рішення щодо встановлення у 2015 році податку на майно (в 

частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) для об’єктів 

нежитлової нерухомості, податку на майно (в частині транспортного податку) та 

акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів; однак такий Закон не узгоджується з вимогами положень: 

п. 4.1.9 ПК України, відповідно до якого податкове законодавство України 

ґрунтується на таких принципах: стабільність – зміни до будь-яких елементів 

податків та зборів не можуть вноситися пізніше як за шість місяців до початку 
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нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. 

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

протягом бюджетного року; п. 12.3.4 Податкового кодексу України, згідно з 

яким рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно 

оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня 

року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування 

встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В 

іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку 

бюджетного періоду, що настає за плановим періодом; тому прийняття такого 

Закону, яким було встановлено новий транспортний податок без дотримання 

вимог ПК України призвело до ситуації масового визнання протиправними та 

скасування податкових повідомлень-рішень про нарахування транспортного 

податку у 2015 році, що підтверджується, приміром, постановами Верхового 

Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду в справах: 

– від 22 квітня 2019 року № 803/1330/16  (Постановою Верховного Суду 

скасовано суму податкового зобов’язання з транспортного податку з фізичної 

особи власника транспортного засобу «LAND ROVER» 2012 року випуску на 

суму 25 000,00 грн [205]); 

– від 5 лютого 2019 року № 826/9630/16  (судом скасовано сплату 

власником транспортного засобу марки «PORSHE PANAMERA» 2012 року 

випуску податкового зобов’язання на суму 20 833,33 грн [206]); 

– від 29 березня 2019 року№ 816/1384/16  (позивачу скасовано податкове 

повідомлення-рішення щодо сплати транспортного податку з фізичної особи 

власника марки автомобіля «NISSAN», модель «PATROL», 2013 року випуску 

за серпень – грудень 2015 року в розмірі 10 416 грн 67 коп. [207]) та ін. 

У всіх наведених постановах Верховний Суд дійшов такого висновку: 

якщо протягом 2015 року місцеві ради не приймають рішення про встановлення 

транспортного податку, то виключно з 2016 року (тобто з початку планового 

періоду) можуть застосовуватися норми пп. 12.3.5 п. 12.3 ст. 12 Податкового 

кодексу України. Таким чином, незалежно від прийняття або неприйняття 
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відповідного рішення місцевою радою у 2015 році, транспортний податок міг 

справлятися не раніше 2016 року, що не було враховано судом апеляційної 

інстанції під час розгляду справи. Враховуючи зазначене, суд касаційної 

інстанції вважає, що у контролюючого органу не було правових підстав для 

винесення оскаржуваного податкового повідомлення-рішення та визначення 

позивачу грошового зобов’язання за платежем – транспортний податок з 

фізичних осіб за 2015 рік. 

Отже, беручи до уваги наведені вище закони, зокрема й Закон України 

«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих 

актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VIII, 

можна дійти висновку, що орган законодавчої влади під час прийняття законів 

України, якими вносяться зміни до Податкового кодексу України, неодноразово 

нехтує нормами Податкового кодексу України, а саме: положеннями п. 4.1.9 та в 

частині, що стосується місцевих податків, і не зважає на п. 12.3.4 ПК України, а 

також часто не враховує вимогу п. 7.3 ПК України, де передбачено, що «будь-які 

питання щодо оподаткування регулюються цим Кодексом і не можуть 

встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів, що 

містять виключно положення щодо внесення змін до цього Кодексу та/або 

положення, які встановлюють відповідальність за порушення норм податкового 

законодавства» [186]. На практиці це викликає колізію положень ПК України й 

інших законів, вирішення якої повинно здійснюватися з врахуванням засади 

пріоритетності застосування ПК України, оскільки положення інших законів 

застосовуються лише тоді, коли вони стосуються виключно внесення змін до ПК 

України та/або встановлюють відповідальність за порушення норм податкового 

законодавства. Внесення змін до ПК України має відбуватися лише шляхом 

коригування ПК України: внесення змін або доповнень його положень, а саме: 

положень розділів, зокрема й Розділу XIX «Прикінцеві положення». 

У цьому контексті варто пригадати про один з останніх (нещодавно 

прийнятих) актів, спрямованих на усунення колізійних питань 

правозастосування, – Закон України «Про внесення змін до Податкового 
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кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення 

технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» 

від 16 січня 2020 року № 466-IX (Закон України № 466) [231]. Особливістю 

цього акта є те, що з його прийняттям зроблено спробу удосконалити низку 

положень податкового законодавства, передусім ПК України, в аспекті 

згадуваного вище Плану BEPS. У пояснювальній записці до законопроєкту 

зазначається, що його підготовлено з метою запровадження міжнародних 

стандартів податкового контролю для всіх учасників міжнародної торгівлі та 

імплементації норм, передбачених Планом протидії практикам розмивання 

оподатковуваної бази й виведення прибутку з-під оподаткування (План дій 

BEPS), реформування інституту фінансової відповідальності та удосконалення 

процедури адміністрування податків і зборів. 

Законом вноситься багато змін до Податкового кодексу України, серед 

яких найбільш вагома – це запровадження концепції оподаткування прибутку 

контрольованих іноземних компаній на рівні контролюючої особи – фізичної 

або юридичної особи, що є контролюючою особою такої компанії, шляхом 

внесення низки змін, зокрема, до ст. 39 та ст. 170 ПК України, а також введення 

до ПК України ст. 39-2. При цьому під контрольованою іноземною компанією 

відповідно до п. 39-2.1.1 ст. 39-2 ПК України (починає діяти з 1 січня 2021 року) 

«визнається будь-яка юридична особа, зареєстрована в іноземній державі або на 

території, яка визнається такою, що знаходиться під контролем фізичної особи – 

резидента України або юридичної особи – резидента України відповідно до 

правил, визначених цим Кодексом» [231]. У Законі України № 466, зокрема: 1) 

визначено випадки, за яких прибуток контрольованої іноземної компанії не 

підлягає включенню до загального оподатковуваного доходу контролюючої 

особи; 2) уточнено порядок врахування процентів, що сплачуються за 

кредитами, позиками й іншими борговими зобов’язаннями, а саме: пропонується 

поширити обмеження, з урахування таких процентів щодо кредитів, позик та 

інших боргових зобов’язань, отриманих як від пов’язаних, так і непов’язаних 

осіб; 3) уточнено визначення постійного представництва, зокрема, через 
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унеможливлення уникнення вимоги щодо реєстрації постійного представництва, 

шляхом дроблення діяльності в Україні; 4) запроваджено можливість реєстрації 

платниками податків нерезидентів, що здійснюють свою діяльність через 

розташоване в Україні постійне представництво без його реєстрації платником 

податків; 5) запроваджено трирівневу структуру документації для міжнародних 

груп компаній, що передбачає: документацію з трансфертного ціноутворення 

(локальний файл); глобальну документацію (майстер-файл); звіт у розрізі країн 

(country-by-country reporting). На сьогодні компанії подають контролюючим 

органам тільки документацію з трансфертного ціноутворення (local file) – звіт 

про контрольовані операції. Це документ, що містить інформацію про 

контрольовані операції, здійснені платником податків, та обґрунтування 

відповідності їхніх умов принципу «витягнутої руки». Таким чином, податкові 

органи мають у своєму розпорядженні лише обмежену інформацію про 

діяльність платника податків, яка не дає цілісного розуміння діяльності групи, у 

зв’язку з чим, як наголошують автори Пояснювальної записки до законопроєкту 

№ 1210 (нині – Закон № 466), оцінити загальний розмір прибутку та його 

розподіл у межах групи компаній неможливо [222]. Із введенням рекомендацій 

Плану дій BEPS, компанії повинні будуть подавати податковим органам два 

додаткові документи: глобальну документацію (майстер-файл) та звіт у розрізі 

країн (country-by-country reporting) [222]; 6) імплементовано положення 8–10 

Плану дій BEPS щодо контролю за розподілом функцій, ризиків і 

нематеріальних активів усередині групи компаній, вдосконалення правил для 

операцій з сировинними товарами, шляхом виключення обмеження на 

застосовування виключно біржових котирувань певних бірж і надання 

можливості використовувати котирувальні ціни на такі товари; 7) уточнено 

критерії визнання осіб пов’язаними та запровадження штрафних санкцій, 

пропорційних порушенню норм законодавства; 8) визначено порядок 

проведення процедури взаємного узгодження, що передбачає механізм подання 

заяви на розгляд справи за процедурою взаємного узгодження, вимоги до такої 

заяви, порядок дій контролюючого органу тощо; 9) запроваджено концепцію 
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оподаткування прирівняних до дивідендів платежів, що передбачає коригування 

за методологією, передбаченою для контролю за трансфертним ціноутворенням 

під час здійснення операцій з нерезидентами, й інші зміни. 

Окрім того, Законом України № 466 внесено зміни до низки положень 

глави 11 ПК України «Відповідальність», які посилюють та уточнюють 

підстави, умови відповідальності і, що важливо, відкориговано визначення 

поняття «фінансова відповідальність», яке закріплене в п. 111.2 ПК України, 

встановлено поняття повторного правопорушення, а також триваючого 

правопорушення (п. 64 Закону України № 466) тощо. 

Загалом аналіз положень Закону України № 466 свідчить, що вони 

передусім спрямовані на усунення низки колізій у правозастосовній практиці, а 

також на сприяння впровадженню положень Конвенції MLI, ратифікованої 

Україною у 2019 році. Разом з тим у Законі України № 466 містяться і 

положення щодо усунення темпоральних колізій. Це – значний блок правових 

положень, які встановлюють правила набрання чинності окремими 

положеннями Закону України № 466 та спрямовані на запровадження 

темпоральних пріоритетів. Такими є, зокрема: положення п. 155 (ними 

вносяться зміни до розділу ХХ «Перехідні положення» ПК України); положення 

Розділу ІІ «Прикінцеві положення» (ними встановлюються правила набрання 

чинності окремими положеннями власне цього Закону). Зважаючи на викладене, 

на практиці потрібно досить уважно аналізувати положення як ПК України, у 

який внесено зміни Законом № 466, так і Розділу ІІ Закону № 466, де містяться 

норми щодо набрання чинності цим Законом. Так, передбачається, що Закон 

набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування, крім окремих 

положень (згідно з переліком), які набирають чинності з 1 липня 2020 року та 1 

січня 2021 року. 

Питання про «життєздатність» положень вказаного Закону наразі буде 

оцінюватись і проходити апробування на практиці, зокрема й на предмет 

можливих змістовних, ієрархічних та інших колізій. Водночас питання про 

колізії, які виникають на практиці щодо застосування положень правових актів 
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різної юридичної сили, вирішується, як уже зазначалось, на основі принципу lex 

superior derogate legi interior. Вказаний принцип покладено в основу рішень 

у багатьох справах, про які згадувалось у дисертації. Разом з тим досить часто 

колізії виникають також і в актах однакової юридичної сили або ж у положеннях 

одного і того самого акта. Так, нині колізія виникає між положеннями власне ПК 

України в частині строків звернення зі скаргою на дії та/або рішення 

контролюючого органу. Наприклад, у справі про визнання протиправним і 

скасування рішення Державної фіскальної служби України (ДФС України) та 

зобов’язання вчинити певні дії (справа № 640/46/19) у зв’язку з блокуванням 

податкових накладних судді Касаційного адміністративного суду Верховного 

Суду в Постанові від 17 липня 2019 року встановили, що до спірних відносин у 

частині права на оскарження спірного рішення контролюючого органу можна 

застосовувати дві норми, якими встановлено строк оскарження [216]. Так, згідно 

з положеннями ст. 102 ПК України (у редакції, чинній на час виникнення 

спірних правовідносин) строк для звернення платника податків до 

адміністративного суду з позовом про скасування податкового повідомлення-

рішення або іншого рішення контролюючого органу становить 1 095 днів (2 555 

днів – у разі проведення перевірки контрольованої операції відповідно до ст. 39 

цього Кодексу) і обчислюється з дня отримання платником податків такого 

рішення. Водночас згідно з п. 56.19 ст. 56 ПК України (у редакції, чинній на час 

виникнення спірних правовідносин), якщо до подання позовної заяви було 

проведено процедуру адміністративного оскарження, то платник податків має 

право оскаржити в суді податкове повідомлення-рішення або інше рішення 

контролюючого органу про нарахування грошового зобов’язання протягом 

місяця, що настає за днем закінчення процедури адміністративного оскарження 

відповідно до п. 56.17 цієї статті. Аналіз п. 56.18 та п. 56.19 ст. 56 ПК 

України (у редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) дає 

підстави для висновку, що ці норми по-різному регулюють питання строків 

судового оскарження рішень контролюючого органу, інакше кажучи, наявна 

колізія норм. За своїм змістом вказана колізія положень податкового 
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законодавства є змістовною і її можна вирішити шляхом застосування 

принципу, заснованого на пріоритетності одного положення ПК України 

(ст. 102) перед іншим (ст. 56), або навпаки. 

Вирішуючи вказану колізію, Верховний Суд виходив з того, що 

відповідно до п. 56.21 ст. 56 ПК України (у редакції, чинній на час виникнення 

спірних правовідносин), якщо норма Кодексу чи іншого нормативно-правового 

акта, виданого на підставі Кодексу, або коли норми різних законів чи різних 

нормативно-правових актів, або коли норми одного і того ж нормативно-

правового акта суперечать одна одній і 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, то рішення приймається на користь платника 

податків. За таких обставин і з огляду на завдання адміністративного 

судочинства, визначені у ст. ст. 2 та 13 Кодексу адміністративного судочинства 

України, Верховний Суд дійшов висновку, що Окружний адміністративний суд 

міста Києва, постановивши ухвалу від 20 лютого 2019 року про повернення 

позовної заяви Товариства, та Шостий апеляційний адміністративний суд, 

ухваливши постанову від 19 квітня 2019 року про залишення рішення суду 

першої інстанції без змін, порушили норми матеріального й процесуального 

права, у зв’язку з чим рішення судів першої та апеляційної інстанцій підлягають 

скасуванню з передачею справи для продовження розгляду [216]. Таким чином, 

Верховний Суд застосував принцип пріоритету інтересів платника податків – 

принцип податкового законодавства, яким подолав колізію та врегулював спірні 

відносини по суті. 

Щодо питання, чи можуть інші закони, не зазначені вище, розглядатися як 

елементи податкового законодавства, то варто зазначити таке. Часом може 

скластися враження, що в інших законах також містяться положення, які 

доповнюють механізм правового регулювання відносин оподаткування. 

Наприклад, у ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування 

практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-
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IV міститься положення, про яке вже йшлося та яке закріплює правило про 

пріоритет норми з найбільш сприятливим для особи тлумаченням, а 

положеннями ст. 283 КАСУ врегульовано особливості провадження у справах за 

зверненням органів доходів і зборів (податкових органів) під час реалізації ними 

встановленої законом компетенції. Зокрема, в ній закріплено механізм 

погодження застосування арешту майна платників податків судом, стягнення 

податкового боргу й інших грошових зобов’язань платника податків. 

Охоронними нормами щодо матеріальних і процесуальних норм податкового 

права є норми Кримінального кодексу України, Кодексу України про 

адміністративні правопорушення й інших законів, спрямованих на притягнення 

до відповідальності за порушення норм (положень) податкового законодавства. 

Проте зазначені закони регулюють не відносини оподаткування, а містять 

правові положення охоронного характеру, що застосовуються задля 

гарантування додержання прав і законних інтересів як платника податків, так і 

держави (територіальних громад) на законне очікування сплати податків, зборів 

і пов’язаних з ними платежів, гарантування правомірності дій контролюючих 

органів у сфері адміністрування податків і зборів, застосування контрольних 

заходів, а також заходів впливу (примусу) податковими та митними органами 

щодо платників податків, податкових агентів та осіб, які діють від їхнього імені 

як представники платників податків тощо. Так, вони є невід’ємним елементом 

правового механізму оподаткування, але безпосередньо не регулюють відносини 

оподаткування (оскільки це – предмет регулювання виключно податкового 

законодавства), а лише містять правові положення, які застосовуються, зокрема, 

під час судового контролю чи в разі виявлення порушень податкового 

законодавства, за які настає інша, ніж фінансова, правова відповідальність. 

К. Бачинська та О. Марущак, предметом дослідження яких був правовий 

механізм оподаткування, зазначають, що «взаємодія податків і права веде до 

створення механізму правового регулювання оподаткування, який включає в 

себе: норми права, правовідносини й актів застосування норм права. Механізм 

правового регулювання оподаткування є системою елементів з їхніми зв’язками 
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між суб’єктами податкової сфери, які опосередковані правом, на противагу 

тому, що під механізмом правового регулювання, зазвичай, розглядають 

законодавство» [46]. Загалом варто погодитись з викладеною точкою зору, але 

хотілося б уточнити, що до правового механізму оподаткування належать норми 

права, які закріплені передусім у податковому законодавстві і які регулюють 

суспільні відносини у сфері оподаткування та правової відповідальності за 

порушення норм податкового права, власне податкові правовідносини, що 

виникають в силу зазначених норм права та закріплених за суб’єктами цих 

суспільних відносин прав та обов’язків, а також актів застосування норм 

податкового права. Зауважимо, що принцип пріоритетності застосування 

положень податкового законодавства є елементом таких складових правового 

механізму оподаткування, як податкове законодавство, норми податкового 

права та застосування норм (положень) податкового законодавства. 

У широкому розумінні податкове законодавство у сукупності становлять 

чинні нормативно-правові акти, які регулюють суспільні відносини у сфері 

оподаткування. Проте на сьогодні пріоритетним визнано підхід до поняття 

«законодавство», окреслений у рішенні Конституційного Суду України в справі 

про тлумачення терміна «законодавство» від 9 липня 1998 року № 12-рп/98, в 

якому до законодавства віднесено «закони України, чинні міжнародні договори 

України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а 

також постанови Верховної Ради України, укази Президента  України, декрети і 

постанови Кабінету Міністрів України, прийняті в межах їх повноважень та 

відповідно до Конституції України і законів України» [276]. 

Однак, зважаючи на викладене, в ПК України визначено актами 

податкового законодавства значно ширше коло підзаконних нормативно-

правових актів, які не мали б належати до цього законодавства, з огляду на 

позицію Конституційного Суду України. Так, ПК України включає до актів 

податкового законодавства рішення «Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим, органів місцевого самоврядування з питань місцевих податків та зборів, 

прийнятих за правилами, встановленими цим Кодексом» [186]. Відповідні 
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повноваження закріплені передусім у ст. 12 ПК України. 

Так, згідно з п. 12.3.3 ст. 12 ПК України «Сільські, селищні, міські ради та 

ради об’єднаних територіальних громад, створені згідно із законом та 

перспективним планом формування територій громад, надсилають у 

десятиденний строк з дня прийняття рішень, але не пізніше 25 липня року, що 

передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлених 

місцевих податків та/або зборів та податкових пільг зі сплати місцевих податків 

та/або зборів, до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку 

платники відповідних місцевих податків та/або зборів, в електронному вигляді 

інформацію щодо ставок та податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або 

зборів у порядку та за формою, затвердженими Кабінетом Міністрів України, та 

копії прийнятих рішень про встановлення місцевих податків та/або зборів та про 

внесення змін до таких рішень». Тому рішення органів місцевого 

самоврядування після їх прийняття розміщують на офіційному сайті Державної 

податкової служби України. 

Загалом що ж до питання про співвідношення таких актів податкового 

законодавства, як рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 

органів місцевого самоврядування з питань місцевих податків та зборів з огляду 

на засаду пріоритетності застосування податкового закону, то у цьому випадку, 

безперечно, всі вказані акти мають відповідати вимогам ПК України та 

прийматися саме відповідно до вказаного Кодексу. Важливим аспектом дії 

засади пріоритетності застосування податкового законодавства є п. 12.3.5 ПК 

України, в якому закріплено, що «у разі, якщо до 15 липня року, що передує 

бюджетному періоду, в якому планується застосування місцевих податків та/або 

зборів, сільська, селищна, міська рада або рада об’єднаних територіальних 

громад, створена згідно із законом та перспективним планом формування 

територій громад, не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих 

податків та/або зборів, що є обов’язковими згідно з нормами цього Кодексу, такі 

податки та/або збори справляються, виходячи з норм цього Кодексу із 

застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному 
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періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та/або 

зборів» [186]. 

Потрібно вказати, що важливою гарантією прав платників податків є 

положення п. 12.5 ПК України, де закріплено, що «Платники місцевих податків 

та зборів при визначенні своїх податкових зобов’язань можуть використовувати 

зведену інформацію, розміщену на офіційному веб-сайті центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику. Такі платники 

звільняються від відповідальності у разі, якщо у зведеній інформації, розміщеній 

на офіційному веб-сайті, виявлено помилку, що містить розбіжності між даними 

контролюючих органів та даними офіційно оприлюдненого рішення про 

встановлення місцевих податків та/або зборів або про внесення змін до таких 

рішень. У такому разі до таких платників податку штрафні санкції та пеня, 

передбачені цим Кодексом за порушення податкового та іншого законодавства, 

контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, що 

спричинені такою помилкою, не застосовуються, підстав для притягнення 

платника податків та/або його посадових осіб до відповідальності немає» [186]. 

Як бачимо, тут закріплено на рівні закону засаду пріоритетності реалізації 

суб’єктивного права платника податків, обумовленого принципом верховенства 

права та таким його елементом, як визначеність закону, і презумпції 

правомірності рішень платника податку (п. 4.1.4 ст. 4 ПК України). 

До підзаконних нормативно-правових актів, що є складовими податкового 

законодавства, необхідно віднести також постанови Кабінету Міністрів України, 

якими затверджуються, зокрема: 1) порядок і форми подання інформації щодо 

ставок та податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів, інформації 

про нормативну оцінку земель (п. 12.3.3 ПК України); 2) розмір плати за марки 

акцизного податку (п. 14.1.148 ПК України); 3) порядок обліку сум податків і 

зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з 

наданням податкових пільг (п. 30.6 ПК України); 4) перелік організаційно-

правових форм нерезидентів у розрізі держав (територій) (п. 39.2.1.1 

ПК України); 5) порядок попереднього узгодження ціноутворення в 
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контрольованих операціях, за результатами якого укладаються договори, що 

мають односторонній, двосторонній і багатосторонній характер (п. 39.6.2.4 ПК 

України); 6) форма спрощеної податкової декларації та порядок переходу 

платників податків на подання такої декларації (п. 46.6 ПК України); 7) порядок 

повідомлення нерезидентів про взяття на облік як платників податків (п. 64.5 ПК 

України); 8) порядок проведення зустрічних звірок (п. 73.5 ПК України); 

9) порядок координації проведення перевірок платника податків 

контролюючими органами й органами державного фінансового контролю 

(п. 77.5 ПК України); 10) форма протоколу про тимчасове затримання майна  

платника податків (п. 94. 7 ПК України); порядок стягнення готівкових коштів 

платків податків (п. 95.4 ПК України) й інші [186]; 11) нормативно-правові акти 

з питань митної справи (ч. 2 ст. 2 МК України) [142]. 

Окремі питання податкових відносин деталізовано відповідно до ПК 

України на рівні нормативно-правових актів центральних органів виконавчої 

влади, зокрема: 

1) центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну фінансову політику в частині забезпечення формування та 

реалізації податкової та митної політики – Міністерства фінансів України, яке 

визначає: а) порядок повернення помилково та/або надміру сплачених грошових 

зобов’язань та пені платникам податків (п. 43.5 ПК України); б) затверджує 

нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції контролюючих 

органів (п. 19-2.1.2 ПК України), зокрема і ті, які розробляють контролюючі 

органи (п. 19-1.1.25 ПК України); в) узагальнює практику застосування 

законодавства з питань оподаткування, законодавства з питань сплати єдиного 

внеску (п. 19-2.1.4 ПК України); г) видає узагальнюючі податкові консультації 

відповідно до цього Кодексу (п. 19-2.1.5 ПК України), зокрема відповідно до 

п. 14.1.173 ПК України та п. 52.6. ПК України; д) визначає  порядок формування 

та надсилання до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів реєстру, у 

якому зазначаються найменування платника податків, податковий та 
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індивідуальний податковий номер платника податків і сума податкового боргу, 

що підлягає перерахуванню до бюджету (п. 87.1 ПК України) [186]; 

е) нормативно-правові акти з питань митної справи (ч. 2 ст. 2 МК України)  [142] 

та інші; 

2) центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується 

і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який 

реалізує державну податкову політику, державну політику з адміністрування 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування  – 

Державної податкової служби України: 1) затверджується реєстр великих 

платників податків (п. 64.7 ПК України); у п. 19-1.1.41 ПК України  передбачено, 

що  організовує інформаційно-аналітичне забезпечення та організовує 

автоматизацію процесів адміністрування контролюючими органами, і в межах 

функції управління визначає особливості взаємодії посадових осіб (підрозділів) 

контролюючого органу;  2) з огляду на те, що посадові особи контролюючого 

органу відповідно до ст. 86 ПК України уповноважені здійснювати оформлення 

результатів податкових перевірок, прямо в ПК України таке повноваження не 

закріплене, однак ним затверджуються відповідні методичні рекомендації; 

3) зважаючи на те, що відповідно до п. 42-1.6 ПК України «технічне 

обслуговування електронного кабінету проводиться у порядку, що визначається 

методологом електронного кабінету», а таким методологом у Порядку 

функціонування Електронного кабінету, що затверджений  наказом 

Міністерства фінансів України від 14 липня 2017 року № 637, визначено ДФС 

України, правонаступником якого є Державна податкова служба України, саме 

вона реалізує зазначене повноваження; 

3) центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується 

і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який 

реалізує державну податкову політику – Державної митної служби України, яка 

здійснює повноваження з підписання протоколів про співробітництво з митних 

питань у межах угод України про співробітництво у сфері співробітництва 

митних органів України та зарубіжних держав, а також власними наказами 
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регулює внутрішньоорганізаційні питання функціонування митних органів, 

затверджуючи, зокрема, методичні рекомендації [236]. 

Щодо листів, зокрема, Державної податкової служби України, а також 

Державної фіскальної служби України, правонаступником якої є перша, то 

їхньою метою є надання роз’яснень з певних питань, що виникають стосовно 

відносин оподаткування, наприклад: 1) Лист ДПС  України від 3 серпня 

2020 року № 13281/7/99-00-05-06-02-07, виданий у зв’язку з прийняттям Закону 

України від 4 червня 2020 року № 674-IX «Про Митний тариф України», який 

набув чинності 3 липня 2020 року; 2) Лист ДФС України від 4 січня 2019 року 

№ 357/7/99-99-15-02-01-17 [128], виданий з метою належного адміністрування 

податку на прибуток підприємств та забезпечення податкового контролю; 

3) Лист ДФС України від 28 лютого 2019 року № 6668/7/99-99-15-02-01-17 [129], 

виданий з метою належного адміністрування податку на прибуток підприємств 

та забезпечення податкового контролю з питання трансфертного ціноутворення; 

4) Лист ДФС України від 1 лютого 2018 року № 3000/7/99-99-12-03-04-17 [127] 

про справляння у 2018 році рентної плати за спеціальне використання лісових 

ресурсів та ін. 

Також листи ДФС України можуть видаватись як письмові консультації та 

відповіді на звернення юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, зокрема: 

1) Лист ДПС України від 4 червня 2020 року № 8939/7/99-00-07-02-01-07 про 

особливості заповнення Податкової декларації з податку на прибуток 

підприємств (далі – декларація) за звітні періоди 2020 року; 2) Лист ДФС 

України від 29 грудня 2017 року № 3207/6/99-99-15-02-02-15/ІПК щодо 

оподаткування поворотної фінансової допомоги; 3) Лист ДФС України від 

29 грудня 2017 року № 3203/6/99-99-15-02-02-15/ІПК [130] щодо оподаткування 

операцій з гарантійного обслуговування сільгосптехніки й ін. 

Однак, як встановлено Верховним Судом, такі листи мають виключно 

рекомендаційний характер і не є обов’язковими для виконання платниками 

податків, оскільки податковий орган не створює нової правової норми, а лише 

надає своє тлумачення та роз’яснення відповідних положень податкового 
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законодавства. 

Таким чином, можна дійти висновку, що визначення поняття «податкове 

законодавство» в законодавстві України не передбачено, а є лише вказівка на 

окремі його складові. Вважаємо, що під податковим законодавством України 

необхідно розуміти сукупність нормативно-правових актів, до яких належить 

Конституція України, а також рішення Конституційного Суду України, в яких 

міститься тлумачення окремих її положень з питань оподаткування, закони з 

питань оподаткування,  інші підзаконні нормативно-правові акти, прийняті  

відповідно до вказаних законів, що встановлюють місцеві податки і збори та 

регулюють відносини, які виникають у сфері справляння податків і зборів, 

зокрема й відносини адміністрування податків і зборів, які включають, у тому 

числі, реєстрацію платників податків, узгодження податкового зобов’язання, 

податкового контролю, оскарження актів контролюючих органів, дій 

(бездіяльності) їхніх посадових осіб, застосування заходів забезпечення 

погашення податкового боргу та притягнення до фінансової відповідальності за 

вчинення податкового правопорушення. 

Складовими податкового законодавства, відповідно до ієрархії за 

критерієм юридичної сили, є: 

 1) Конституція України, якій мають відповідати усі закони та інші 

нормативно-правові акти з питань оподаткування і митної справи, тому засада 

пріоритетності застосування  податкового законодавства, закріплена у ст. 5 ПК 

України, на положення останньої не поширюється; 

 2) рішення Конституційного Суду України, що містять тлумачення 

(роз’яснення) положень Конституції України, передусім в частині регулювання 

податкових відносин, на які також не поширюється засада пріоритетності 

застосування податкового законодавства, закріплена у ст. 5 ПК України; 

 3) чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України у формі закону та якими регулюються питання 

оподаткування; 

 4) Податковий кодекс України; 
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 5) Митний кодекс України; 

 6) інші закони з питань митної справи в частині регулювання правовідносин, 

що виникають у зв’язку з оподаткуванням митом операцій з переміщення 

товарів через митний кордон України; 

 7) рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого 

самоврядування з питань місцевих податків і зборів, прийнятих за правилами, 

що встановлені ПК України; 

 8) підзаконні нормативно-правові акти, прийняті на підставі та на виконання 

ПК України і законів з питань митної справи, а саме прийняті: Кабінетом 

Міністрів України, центральним органом державної влади, що реалізує 

державну фінансову політику (Міністерство фінансів України), іншими 

центральними органами, що реалізують державну податкову та митну політику 

у межах їхніх повноважень (в тому числі делегованих): Державною податковою 

службою України, Державною митною службою України. 

 

3.3 Проблеми реалізації засади пріоритетності застосування положень 

податкового законодавства та шляхи їх вирішення 

 

Засада пріоритетності застосування положень податкового законодавства, 

як уже зазначалося у попередніх підрозділах дисертації, реалізується в 

широкому та вузькому (спеціальному) значеннях. Варто зауважити, що досить 

часто на практиці виникають проблеми, пов’язані з реалізацією засади 

пріоритетності застосування положень податкового законодавства. Така 

ситуація зумовлена, на нашу думку, насамперед тим, що відносини 

оподаткування охоплюють досить широку сферу відносин, у зв’язку з чим 

виникає низка проблем, зокрема щодо застосуванням поряд з відносинами 

оподаткування відносин, які мають не суто податковий характер, а відповідно і 

правових актів, що не є актами податкового законодавства. Наприклад, у 

підприємства виникла заборгованість перед державним бюджетом за 

бюджетною позичкою та фінансовою допомогою. Відповідно контролюючий 
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орган здійснив передбачені чинним законодавством заходи щодо стягнення 

бюджетної заборгованості, які дають йому право на стягнення коштів в 

судовому порядку, – сформував і направив на адресу підприємства податкові 

вимоги. Проте вжиті з метою стягнення цього боргу заходи до позитивного 

результату не призвели – підприємство не сплатило заборгованість за 

бюджетною позичкою та фінансовою допомогою. При цьому в Постанові у 

справі від 29 січня 2019 року № 807/257/14 судді Верховного Суду у складі 

колегії суддів Касаційного адміністративного суду дійшли висновку, що аналіз 

положень податкового та бюджетного законодавства дає підстави для висновку 

про те, що законодавець поширив процедуру погашення податкового боргу на 

порядок стягнення заборгованості за бюджетними позичками, наділивши, таким 

чином, правовідносини позики, що виникли між державою як позикодавцем, і 

господарюючим суб’єктом як позичальником, ознаками публічно-правових, 

стягнення якого здійснюється органами Державної податкової служби України, 

шляхом звернення до суду з відповідним позовом, з врахуванням вимог, 

встановлених Главою 9 Розділу II цього Кодексу [193]. У свою чергу, в главі 9 

«Погашення податкового боргу платників податків» розділу II ПК України 

встановлено строки давності та їх застосування (ст. 102 ПК України). Так, 

відповідно до п. 102.4 ст. 102 ПК України, якщо грошове зобов’язання 

нараховане контролюючим органом до закінчення строку давності, визначеного 

в п. 102.1 цієї статті, то податковий борг, що виник у зв’язку з відмовою у 

самостійному погашенні такого грошового зобов’язання, може бути стягнутий 

протягом наступних 1 095 календарних днів з дня виникнення податкового 

боргу. Якщо платіж стягується за рішенням суду, то строки стягнення 

встановлюються до повного погашення такого платежу чи визначення боргу 

безнадійним. Водночас згідно з абз. 2 ч. 9 ст. 17 Бюджетного кодексу України 

позовна давність на вимоги щодо погашення такої заборгованості суб’єкта 

господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим чи 

територіальною громадою міста) не поширюється. 

Тобто, якщо виникли саме відносини оподаткування, то потрібно діяти з 
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огляду на положення п. 5.2 ст. 5 ПК України, у якому закріплено принцип 

пріоритетності застосування і в якому законодавцем сформульовано, що «у разі, 

якщо положення інших актів суперечать положенням цього ПК України, для 

регулювання відносин оподаткування застосовуються положення цього 

Кодексу». Проте судова практика дещо інша. Зокрема, у Постанові Верховного 

Суду у справі від 29 січня 2019 року № 807/257/14 вказано, що колізію між 

ст. 102 Податкового кодексу України та ст. 17 Бюджетного кодексу України 

потрібно вирішувати, з урахуванням такого. У разі, якщо норми нормативних 

актів рівної юридичної сили містять різні моделі правового регулювання, то 

перевагу під час застосування необхідно надавати тій нормі, яка регулює вужче 

коло суспільних відносин, тобто є спеціальною [193]. Верховним Судом 

встановлено, що п. 102.4 ст. 102 ПК України стосовно правовідносин з реалізації 

прав і обов’язків, щодо яких виник спір, доцільно вважати загальною. Перевагу 

ж мають спеціальні норми, якими, як зазначає Верховний Суд, є норми 

Бюджетного кодексу України, а саме: абз. 2 ч. 9 ст. 17, які регулюють вузьке 

коло суспільних відносин (відносини, які виникають у сфері погашення 

заборгованості суб’єкта господарювання перед державою) [193]. 

Проблеми під час реалізації засади пріоритетності застосування положень 

податкового законодавства виникають і на етапі застосування заходів 

відповідальності за порушення податкового законодавства. Загалом податкова 

відповідальність у юридичних працях розглядається як фінансово-правова 

відповідальність, а в ПК України її визначено як фінансову відповідальність, що 

відмежована від інших видів юридичної відповідальності та має: відмінності в 

застосуванні, публічно-майновий характер, спеціальний склад юрисдикційних 

органів, чітко окреслений суб’єктний склад порушників податкового 

законодавства, особливі підстави застосування, власну юрисдикційну 

процедуру. Типовим визначенням фінансово-правової відповідальності у сфері 

оподаткування є посилання на майнове покарання через застосування 

контролюючими органами фінансових санкцій у встановленому законом 

порядку. На сьогодні в науковій літературі склалося кілька основних напрямів 
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щодо розуміння юридичної природи та структури фінансово-правової 

відповідальності загалом, і фінансової відповідальності за податкові 

правопорушення зокрема. Одна група вчених вважають фінансово-правову 

відповідальність самостійним видом юридичної відповідальності, на думку 

іншої групи, – вона є різновидом адміністративної відповідальності; третя група 

визначає її як об’єднання самостійних видів юридичної відповідальності: 

податкової, валютної; четверта група вчених визначає фінансово-правову 

відповідальність як сукупність окремих видів юридичної відповідальності, що 

настає за порушення норм фінансового права, порядок застосування якої також 

врегульовано нормами фінансового права:  фінансову (податкову), бюджетну, у 

сфері сплати ЄСВ,  валютну, банківську тощо відповідальність, п’ята позиція 

полягає в тому, що фінансово-правова відповідальність вважається тільки 

науковим збірним інститутом [284, с. 94]. Та все ж таки дотримуємося  думки, 

що фінансово-правова відповідальність – це   сукупність окремих видів 

юридичної відповідальності, що настає за порушення норм фінансового права, 

порядок застосування якої також врегульовано нормами фінансового права і яка 

передбачає фінансову відповідальність за податкові правопорушення. 

Наприклад, під час вирішення низки справ: про визнання протиправною та 

скасування постанови про накладення штрафу; про скасування наказу 

Управління Держпраці Верховний Суд дійшов висновку, що, вирішуючи спір, 

він враховує, що фінансово-правова відповідальність має сприяти формуванню 

фінансової культури та високого рівня правосвідомості в суспільстві та має бути 

одним із засобів фінансового забезпечення стабільності в суспільстві, належної 

реалізації прав і свобод громадян України у відповідних сферах життя [277]. 

Незважаючи на те, що відповідно до ст. 1 ПК України встановлено, що ПК 

України регулює «відповідальність за порушення податкового законодавства» 

[186], а в ст. 111 передбачено, що «за порушення законів з питань оподаткування 

та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на 

контролюючі органи, застосовуються такі види юридичної відповідальності: 

111.1.1 фінансова; 111.1.2 адміністративна; 111.1.3 кримінальна» [186], на 
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практиці виникають питання щодо пріоритетності застосування положень 

податкового законодавства під час притягнення до відповідальності за податкові 

правопорушення, зважаючи на зміст окремих положень Господарського кодексу 

України, відповідно до якого податкові штрафи віднесено до адміністративно-

господарських санкцій (ст. ст.  239, 241 ГК України) [71]. 

Так, у Постанові Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської 

області суд навіть дійшов висновку, що у теорії права фінансово-правова 

відповідальність розглядається як вид адміністративної відповідальності [219]. 

Як приклад можна також навести Постанову Вищого адміністративного суду 

України від 19 березня 2012 року у справі № К-2567/09-С, відповідно до якої 

Державне підприємство «Миколаївський морський торговельний порт» 

звернулося до Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з 

великими платниками податків у місті Миколаєві про скасування рішення про 

застосування штрафних санкцій за порушення порядку декларування валютних 

цінностей на підставі акта планової виїзної документальної перевірки 

Державного підприємства «Миколаївський морський торговельний порт» з 

питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства. Суд 

встановив, що, зважаючи на обов’язок позивача щоквартально до 24 червня 2006 

року включати в декларацію про валютні цінності доходи та майно, що 

належить резиденту України і знаходиться за її межами, на суму 118 355,41 дол. 

США, та невиконання позивачем такого обов’язку, кожне порушення за кожний 

квартал необхідно розглядати як разове, а не як триваюче, на що помилково 

вказує суд апеляційної інстанції [219]. При цьому моментом вчинення 

позивачем порушення за 2 квартал 2005 року визнано останній день для подання 

декларації – 25.07.2005 р., за 3 квартал 2005 року – 25.10.2005 р., за 4 квартал 

2005 року – 25.01.2006 р., а за 1 квартал 2006 року – 25.04.2006 р. Саме ці дати є 

початком перебігу строку застосування адміністративно-господарських санкцій, 

визначеного у ст. 250 Господарського кодексу України. Відповідно Постановою 

Вищого адміністративного суду України у справі від 19 березня 2012 року № К-

2567/09-С колегією суддів встановлено, що закінчення будь-якого із 
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встановлених ст. 250 Господарського кодексу України строків виключає 

застосування таких санкцій до суб’єкта підприємницької діяльності за вчинене 

ним порушення правил здійснення господарської діяльності [219]. 

Проте з набранням чинності Податковим кодексом України від 1 січня 

2011 року, а також із набранням 1 січня 2011 року чинності Законом України від 

2 грудня 2010 року № 2756-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України» ст. 250 ГК 

України доповнено ч. 2, яку викладено у такій редакції: «2. Дія цієї статті не 

поширюється на штрафні санкції, розмір і порядок стягнення яких визначені 

Податковим кодексом України та іншими законами, контроль за дотриманням 

яких покладено на органи державної податкової служби та митні органи». 

На нашу думку, внесення таких змін до ст. 250 ГК України було 

зумовлене зловживаннями суб’єктами господарювання терміном часу, що 

становить 6 місяців, адже для притягнення до відповідальності за порушення 

податкового законодавства – це дуже короткий термін. Нерідко податковий 

орган позбавлений можливості здійснення контролю за дотриманням 

податкового законодавства суб’єктом господарювання у строк шість місяців, 

адже, наприклад, планові перевірки не можуть бути проведені за такі терміни. 

До того ж порушення строків здійснення валютних операцій може призвести до 

дестабілізації національної валюти, а несплата штрафних санкцій за порушення 

податкового та валютного законодавства призводить до зменшення наповнення 

державного бюджету, що є негативним явищем для країни загалом. 

До того ж з моменту доповнення ст. 250 ГК України ч. 2 до неї вже 

неодноразово було внесено зміни, і в результаті чинною є така її редакція: 

«2. Дія цієї статті не поширюється на штрафні санкції, розмір і порядок 

стягнення яких визначені Податковим кодексом України, законами України 

«Про валюту і валютні операції», «Про банки і банківську діяльність» та іншими 

законами, контроль за дотриманням яких покладено на податків та митні 

органи» [71]. 

Отже, строки давності, визначені в ч. 1 ст. 250 ГК України, на встановлені 
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в ПК України штрафи не поширюються, оскільки це прямо зазначено в 

положеннях ч. 2 ст. 250 ГК України, і тим самим визнано пріоритет податкового 

законодавства в регулюванні питання притягнення до фінансової 

відповідальності, зокрема й шляхом застосування штрафів. 

У контексті викладеного необхідно зазначити, що на практиці виникають 

питання, пов’язані із застосуванням «інших законів, контроль за дотриманням 

яких покладено на податкові та митні органи». Так, у результаті дослідження 

з’ясовано, що таке питання виникає, приміром, під час застосування положень 

ст. 15 Закону України від 6 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування 

реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування 

та послуг», в якій визначено, що «Контроль за додержанням суб’єктами 

господарювання порядку проведення розрахунків за товари (послуги), операцій 

з видачі готівкових коштів держателям електронних платіжних засобів та інших 

вимог цього Закону здійснюють контролюючі органи, шляхом проведення 

фактичних та документальних перевірок відповідно до Податкового кодексу 

України» [240]. Наведемо приклад із судової практики, адже трапляються 

випадки, коли суб’єкти господарювання звертаються до суду з позовами про 

визнання протиправними дій і скасування податкових повідомлень-рішень, 

винесених податковими органами внаслідок порушення норм Закону України 

«Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, 

громадського харчування та послуг», посилаючись у касаційних скаргах на те, 

що строк прийняття оскаржуваного податкового рішення, передбачений у ст. 

250 ГК України, для застосування штрафних санкцій сплив. Наприклад, 

товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) звернулося до суду з 

адміністративним позовом про визнання протиправними дій і скасування 

податкових повідомлень-рішень Державної податкової інспекції у 

Приморському районі м. Одеси Головного управління Державної фіскальної 

служби України в Одеській області. В обґрунтування позовних вимог ТОВ 

зазначило, що за наслідками проведеної перевірки відповідачем складено акт, у 

якому зазначено про порушення позивачем вимог Закону України «Про 
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застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, 

громадського харчування та послуг». Не погодившись із висновками, 

викладеними в акті, позивач надав свої заперечення, проте вказана ДПІ їх не 

прийняла. Вважаючи, що відповідач на порушення приписів ПК 

України безпідставно відмовився прийняти заперечення до акта та дійшов 

помилкового висновку про наявність порушень чинного законодавства у 

діяльності ТОВ, позивач просив визнати дії ДПІ протиправними та скасувати 

податкові повідомлення-рішення. Однак Верховний Суд у складі колегії суддів 

Касаційного адміністративного суду у своїй Постанові у справі № 815/2663/16 

від 27 березня 2019 року дійшов висновку, що помилковими є посилання 

скаржника на те, що санкції за порушення правил ведення касових операцій із 

готівкою застосовано до Товариства поза межами встановленого ст. 250 ГК 

України строку. А також, що положення ст. 250 ГК України не застосовуються 

до правовідносин, що виникають у зв’язку з реалізацією Закону № 265 [201]. 

Подібного висновку дійшов Верховний Суд у результаті розгляду в 

порядку письмового провадження касаційної скарги Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Експансія» у справі № 810/1719/15. Суть справи полягає в 

тому, що Товариство подало позов до Державної податкової інспекції у Києво-

Святошинському районі Головного управління Державної фіскальної служби 

України у Київській області про визнання протиправними та скасування 

податкових повідомлень-рішень, якими підприємству нараховано штрафні 

(фінансові) санкції у розмірі 248 968,60 грн. Однак Верховний Суд у складі 

колегії суддів Касаційного адміністративного суду в Постанові від 18 квітня 

2019 року дійшов висновку, що з набранням чинності Законом України 

від 2 грудня 2010 року № 2756-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України» (яким 

ст. 250 ГК України доповнено ч. 2 наведеного вище змісту) положення ч. 1 

ст. 250 ГК України щодо строків застосування адміністративно-господарських 

санкцій на застосування штрафних (фінансових) санкцій за порушення норм з 

регулювання обігу готівки у національній валюті, зокрема і порушення 
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оприбуткуванням готівки в касах підприємств, не поширюються [198]. 

Разом з тим відповідно до п. 113.3. ст. 113 ПК України штрафні (фінансові) 

санкції (штрафи) за порушення норм (положень) законів з питань оподаткування 

або іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на 

контролюючі органи, застосовуються у порядку й у розмірах, встановлених цим 

Кодексом та іншими законами України. Граничні строки застосування штрафних 

(фінансових) санкцій (штрафів) до платників податків відповідають строкам 

давності та становлять 1 095 днів. Згідно з пп. 14.1.265 п. 14.1 ст. 14 ПК України 

штрафна санкція (фінансова санкція, штраф) – плата у вигляді фіксованої суми 

та/або відсотків, що справляється з платника податків у зв’язку з порушенням ним 

вимог податкового законодавства й іншого законодавства, контроль за 

дотриманням яких покладено на контролюючі органи, а також штрафні санкції за 

порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності [186]. 

У контексті дослідження окресленого питання також варто зазначити, що 

хоч Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» 

[249] і втратив чинність від 7 лютого 2019 року, однак він і досі є актуальним 

для вирішення спорів у суді стосовно відносин, що виникли на момент його дії. 

Підставою втрати чинності останнього стало прийняття Закону України «Про 

валюту і валютні операції», яким визначено засади здійснення валютних 

операцій, валютного регулювання та валютного нагляду, права й обов’язки 

суб’єктів валютних операцій та уповноважених установ і встановлено 

відповідальність за порушення ними валютного законодавства [226]. 

Також, на нашу думку, доцільно зауважити, що згідно з п. 113.3. ст. 113 

ПК України штрафні (фінансові) санкції (штрафи) за порушення норм законів з 

питань оподаткування або іншого законодавства, контроль за дотриманням 

якого покладено на контролюючі органи, застосовуються у порядку й у 

розмірах, встановлених цим Кодексом та іншими законами України. 

Застосування за порушення норм законів з питань оподаткування або іншого 

законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі 

органи, штрафних (фінансових) санкцій (штрафів), не передбачених цим 
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Кодексом та іншими законами України, не дозволяється. Згідно з 

узагальнюючою податковою консультацією з окремих питань застосування 

штрафних санкцій за порушення норм Податкового кодексу України, 

затвердженою Наказом ДПС України від 6 липня 2012 року № 592, якщо 

податковим законодавством, чинним до 01.01.2011 р., подія, факт визначались 

як правопорушення, за вчинення якого застосовувалась юридична 

відповідальність, і в новому законодавчому акті ця ж подія, факт визначаються 

як правопорушення, за вчинення якого також застосовується юридична 

відповідальність, то застосовується відповідальність, яка є чинною на момент її 

застосування [319]. Вказане підтверджується і судовими справами. Наприклад, у 

справі № К/9991/10388/12 колегія суддів Вищого адміністративного суду 

України, розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу 

Харківської обласної митниці на постанову Харківського апеляційного 

адміністративного суду від 24 листопада 2011 року у справі № 2а-2514/11/2070 

за позовом Приватного підприємства «Контраст» до Харківської обласної 

митниці про скасування податкових повідомлень-рішень задовольнила 

касаційну скаргу Харківської обласної митниці, де зазначається: «Що стосується 

законності застосування до позивача штрафних (фінансових) санкцій на підставі 

пункту 123.1 статті 123 Податкового кодексу України, колегія суддів зазначила 

наступне: 1) Враховуючи приписи статті 58 Конституції України та Рішення 

Конституційного Суду України від 09.02.1999 р. № 1-рп/99, можна дійти 

висновку, що коли подія, факт визначались як правопорушення податковим 

законодавством, чинним до 01.01.2011 р., і ця сама подія, факт визначаються в 

новому законодавчому акті як правопорушення, за вчинення якого 

застосовується юридична відповідальність, і ця відповідальність пом’якшує або 

скасовує відповідальність особи, то у такому разі застосовуються норми нового 

законодавчого акта; 2) у тому разі, коли податковим законодавством, чинним до 

01.01.2011 р., подія, факт визначались як правопорушення, за вчинення якого 

застосовувалася юридична відповідальність, і в новому законодавчому акті ця 

сама подія, факт визначаються як правопорушення, за вчинення якого також 
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застосовується юридична відповідальність, то у такому випадку застосовується 

відповідальність, яка є чинною на момент її застосування» [321]. 

Однак не може застосовуватися захід відповідальності, що є більш 

обтяжливим для особи, до якої він застосовується, що випливає зі ст. 58 

Конституції України, де закріплено: «Закони та інші нормативно-правові акти не 

мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або 

скасовують відповідальність особи». Враховуючи зазначене, вважаємо також, 

що контролюючим органом було законно застосовано до позивача санкції, 

передбачені ПК України, які, по суті, пом’якшили відповідальність порівняно із 

Законом України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків 

перед бюджетами та державними цільовими фондами» (що втратив чинність). 

Отже, у підрозділі 3.3 Розділу 3 дисертації досліджено порядок реалізації 

принципу пріоритетності застосування у випадку конкуренції норм 

національного податкового законодавства, у результаті чого можна дійти 

висновку про те, що на практиці виникає низка проблем, пов’язаних із 

реалізацією принципу пріоритетності застосування податкового законодавства, 

зокрема під час визначення строку притягнення суб’єктів господарювання до 

фінансово-правової відповідальності. На підставі аналізу норм ч. 2 ст. 250 ГК 

України та судової практики вдалося дослідити, що необхідно застосовувати 

саме положення податкового законодавства, а до інших законів, контроль за 

дотриманням яких покладено на органи доходів і зборів, приміром, можна 

віднести Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій 

у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг». 

 

Висновки до Розділу 3 

 

Проаналізувавши питання реалізації принципу пріоритетності застосування 

у випадку конкуренції норм національного податкового законодавства, можемо 

зробити наведені нижче висновки. 

1. Принцип пріоритетності застосування податкового законодавства 
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поширюється на сферу податкового законодавства. У цьому контексті термін 

«податкове законодавство» є спеціально-юридичним і має вузьке значення в 

розумінні ПК України. У процесі реалізації засади пріоритетності застосування 

податкового законодавства вона поширюється на врегульовані саме податковим 

законодавством відносини оподаткування, визначення поняття «відносини 

оподаткування» немає. «Відносини оподаткування» – це відносини, спрямовані 

на управління системою оподаткування, зокрема встановлення податків і зборів, 

справляння податків і зборів, що включає в себе адміністрування податків і 

зборів та притягнення до фінансової відповідальності. 

2. Засада пріоритетності застосування положень податкового 

законодавства, що визначена у п. 5.2 ст. 5 ПК України, застосовується саме 

щодо відносин оподаткування. Під об’єктом відносин оподаткування необхідно 

розуміти: 1) податок (обов’язковий, безумовний платіж до відповідного 

бюджету, що справляється з платників податку відповідно до ПК України (п. 6.1 

ст. 6, зокрема й митні платежі); 2) збір (плата, внесок) у розумінні п. 6.2 ст. 6 ПК 

України. Суб’єктами відносин оподаткування є особи, наділені правами, 

обов’язками та/або повноваженнями в сфері оподаткування, а також держава 

Україна, Автономна Республіка Крим та територіальні громади, що діють в 

особі уповноважених суб’єктів. Зміст відносин оподаткування становлять 

суб’єктивні права та юридичні обов’язки, а також повноваження 

(правообов’язки) учасників відносин оподаткування. Принцип пріоритетності 

застосування положень податкового законодавства є елементом таких складових 

правового механізму оподаткування, як податкове законодавство, норми 

податкового права та застосування норм (положень) податкового законодавства. 

Якщо між термінами ПК України й інших нормативно-правових актів, 

наприклад, національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку, 

виникають суперечності, то такий випадок є підставою застосування засади 

пріоритетності у двох проявах, або ж на двох рівнях: 1) у широкому розумінні 

пріоритетності (п. 5.2 ст. 5 ПК України); 2) у вузькому (спеціальному розумінні), 

коли норми ПК України прямо відсилають до інших нормативно-правових актів, 
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що, за сутністю, не є частиною податкового законодавства (пп. 14.1.139 п. 14.1 

ст. 14 ПК України). У разі виникнення суперечностей між дефініціями термінів 

ПК України й інших актів, застосуванню підлягають спеціальні норми, тобто діє 

засада пріоритетності застосування положень податкового законодавства саме у 

вузькому (спеціальному) розумінні. 

Засада пріоритетності застосування положень податкового законодавства 

застосовується саме до відносин оподаткування і не поширюється на відносини: 

1) регулятивного й охоронного характеру у сфері додержання і виконання 

іншого законодавства; 2) у сфері внутрішньо-організаційної діяльності 

контролюючих органів і службових відносин. 

3. На практиці зазвичай виникають різні проблеми реалізації засади 

пріоритетності застосування положень податкового законодавства, зокрема: 

1) щодо застосування вживаних у податковому законодавстві понять, дефініції 

яких визначені в інших законах; 2) щодо застосування ПК України поряд із 

положеннями законодавства, які регулюють питання стягнення заборгованості 

перед бюджетом, що виникла в результаті кредитування бюджету; 3) щодо їх 

застосування поряд із положеннями інших законів, контроль за дотриманням 

яких покладено на податкові та митні органи; 4) щодо застосування штрафних 

(фінансових) санкцій (штрафів) за порушення інших актів законодавства, 

контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи.  

Запропоновано внести зміни до п. 3.1 ст. 3 ПК України – після слів 

«…складається з Конституції України,» додати «…рішень Конституційного 

Суду України, в яких міститься тлумачення окремих її положень з питань 

оподаткування» та перенести слова «чинні міжнародні договори, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України і якими регулюються 

питання оподаткування», закріпивши їх перед словами «…цього Кодексу». 
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ВИСНОВКИ 

 

Вирішення наукових завдань дало змогу сформулювати низку 

висновків, пропозицій і рекомендацій, спрямованих на досягнення мети 

дослідження, зокрема: 

1. Перелік засад і принципів податкового законодавства є значно 

ширшим, ніж передбачений у ст. 4 ПК України. Зокрема, засада 

пріоритетності застосування положень ПК України виявляється через 

низку принципів, зафіксованих у ст. 5 ПК України й інших положеннях 

податкового законодавства. Співвідношення понять «засади права» та 

«принципи права» полягає в тому, що останні є видом засад права, 

спрямовані на їхню конкретизацію та вносять правову визначеність. 

Принципи права, як і засади права, можуть бути і закріпленими (тоді 

вони стають нормами-принципами), і не закріпленими (сформовані в 

судовій і правозастосовній практиці або ж існують у доктрині) в праві. 

Дослідження правової природи засад і принципів податкового 

законодавства свідчить, що вони не є однорідними за змістом. Більшість 

із них мають регулятивний та установчий характер, їхнє завдання – 

пряме врегулювання суспільних відносин у сфері оподаткування. Окрім 

того, необхідно виділяти засади та принципи, які застосовуються лише у 

разі, коли наявний правовий конфлікт, спір або колізія права і лише 

правозастосовний орган, застосувавши відповідний принцип чи засаду, 

визнає пряму дію останніх і приймає їх (покладає в основу регулювання) 

як правове положення, що регулює відповідні відносини у сфері 

оподаткування. Такі засади доречно називати засадами реалізації 

положень податкового законодавства, однією з таких є засада 

пріоритетності. 

2. Обґрунтовано поняття «пріоритетність у праві», яке потрібно 

розглядати як юридичну властивість, яка наділяє правовий акт або 

суб’єкта права такими правовими можливостями, на основі яких він має 
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домінантну юридичну силу та/або додаткові правомочності перед 

іншими суб’єктами права чи правовими актами. За змістом засада 

пріоритетності передбачає: 1) пріоритетність застосування правил 

міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України (п. 3.2 ст. 3 ПК України); 2) міжгалузеву пріоритетність – 

у співвідношенні податкового законодавства та нормативно-правових 

актів інших галузей права (особливо в частині застосування визначень 

понять, причому стосовно податкових правовідносин передусім 

застосовуються ті, що визначені в ст. 14 ПК України); 

3) внутрішньогалузеву пріоритетність – у співвідношенні застосування 

положень податкового, а не бюджетного (чи валютного тощо) 

законодавства (зокрема щодо правовідносин з мобілізації податкових 

доходів до бюджетів під час їх виконання); 4) міжінституційну 

пріоритетність – у співвідношенні податкового законодавства із 

законами з питань митної справи (п. 5.1 ст. 5 ПК України); 5) ієрархічну 

внутрішньоінституційну пріоритетність застосування положень ПК 

України у разі конкуренції понять, термінів, правил та положень інших 

актів до понять, термінів, правил та положень, визначених ПК України 

(п. 5.2 ст. 5 ПК України). Крім того, на засаді пріоритетності засновано 

низку правових принципів, які, будучи непоіменованими принципами 

права, застосовуються правозастосовними органами для врегулювання 

колізій у праві. 

Пріоритетність застосування положень податкового законодавства – 

це юридична засада податкового законодавства, на основі якої 

правозастосовний орган на підставі положень закону чи у передбачених 

законом випадках, за допомогою принципу права, з метою подолання 

колізій (конкуренції) або прогалин законодавства, вирішує питання про 

переважне застосування до врегулювання відносин з оподаткування 

положень (норм) акта податкового законодавства України перед іншим 

законодавчим актом.  



194	
	

	

3. Пріоритетність застосування положень податкового законодавства, по-

перше, охоплює як принципи податкового законодавства, які, будучи правовими 

нормами, покликані врегулювати колізії та прогалини законодавства, так і 

принципи права, призначені для врегулювання таких колізій. З огляду на це, 

засаду пріоритетності застосування положень податкового законодавства 

доцільно розглядати саме як засаду права. По-друге, пріоритетність 

застосування положень податкового законодавства безпосередньо виявляється 

через дію відповідних принципів податкового законодавства та податкового 

права, які призначені врегульовувати колізії, долати прогалини законодавства та 

забезпечувати правову визначеність відносин оподаткування. По-третє, 

підставою застосування засади пріоритетності та відповідного принципу, 

заснованого на пріоритетності, є наявність колізії, виявленої безпосередньо під 

час правозастосування або ж у разі застосування аналогії закону чи аналогії 

права, у зв’язку з подоланням прогалини законодавства. 

Аналіз положень ПК України дав змогу встановити наявність поіменованих 

(ст. ст. 4, 7 ПК України) та непоіменованих (п. 3.2 ст. 3, п. п. 5.1, 5.2 ст. 5, п. п. 

8.2, 8.3 ст. 8, пп. 9.2–9.4 ст. 9, п. п. 10.3–10.5 ст. 10 ПК України) засад і 

принципів податкового законодавства. Зважаючи на сутність та характер 

відносин, щодо яких застосовується засада пріоритетності, її доречно було б 

закріпити як окрему засаду в ст. 4 ПК України. 

4. На сьогодні в ЄС і державах-членах сформована дворівнева система 

податкового права, що вже має чимало спільного з правом федеративних 

держав. 

Установчі договори містять норми прямої дії і ті податкові положення, на 

основі яких приймаються регламенти (застосовуються безпосередньо, так само, 

як і закони держав-членів) та директиви Ради з податкових питань: а) які 

встановлюють єдині вимоги до визначення елементів податків держав-членів і 

закріплюють порядок взаємодії їх податкових органів; б) що вносять зміни і 

доповнення до прийнятих раніше директив), а також складається практика 
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Суду ЄС, що спрямовує розвиток правозастосовної діяльності у податковій 

сфері держав-членів ЄС. 

Офіційне тлумачення положень Договору про заснування ЄЕС, Договору 

про функціонування ЄС та актів, прийнятих інститутами співтовариств, надає 

Суд ЄС, відповідні рішення якого мають значення прецеденту та займають 

важливе місце в системі правових джерел ЄС. До них належать рішення Суду 

ЄС, що: 1) роз’яснюють норми інтеграційного права, але не містять 

заборонних положень; 2) роз’яснюють норми інтеграційного права і містять 

заборонні положення, сформульовані в формі принципів, які застосовуються 

до податкових відносин (зокрема, заборона тарифних і нетарифних бар’єрів 

на кордонах країн всередині (у межах) спільноти, заборона дискримінації за 

ознакою національності (громадянства) і походження).  

5. Аналіз багатосторонніх і двосторонніх міжнародних договорів 

засвідчує, що з питань урегулювання відносин оподаткування 

застосовується принцип пріоритету положень податкових конвенцій 

або конвенцій про уникнення подвійного оподаткування, які мають 

пріоритет під час урегулювання відносин, пов’язаних з іноземним 

інвестуванням, торгівлею тощо, перед положеннями інших 

міжнародних договорів, зокрема договорів стосовно взаємного 

сприяння та захисту інвестицій, про вільну торгівлю. 

Засада пріоритетності широко застосовується під час регулювання 

відносин оподаткування в міжнародних договорах. Основними колізіями, 

на подолання яких спрямовано використання пріоритетності у 

положеннях міжнародних договорів, є: а) змістовні колізії – щодо 

тлумачення сутності термінів і понять у міжнародних договорах, угодах 

(договорах) щодо уникнення подвійного оподаткування, внутрішньому 

законодавстві; б) ієрархічні колізії – співвідношення положень 

міжнародних договорів (багатосторонніх) та інших двосторонніх 

міжнародних угод і національного законодавства. 
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Сучасні багатосторонні міжнародні договори з метою правового 

регулювання відносин оподаткування, широко використовують 

диспозитивні інструменти механізму правового регулювання, а також 

модельні норми, що дає змогу, з одного боку, досягти цілей правового 

регулювання відносин оподаткування, а з іншого – надати державам 

певну дискрецію у регулюванні відносин оподаткування, зберігши при 

цьому наявну модель (систему відносин) регулювання відносин 

оподаткування з різними державами на основі двосторонніх угод. 

Зокрема, під час підписання Конвенції MLI державам дозволяється 

визначити свій формат участі з певними відступами, що сприяє 

швидкому досягненню цілей Плану BEPS. Україна скористалася таким 

правом у частині незастосування в повному обсязі положень ст. ст. 3–5, 

8, 11, 17 Конвенції MLI до своїх угод про оподаткування, на які 

поширюється дія Конвенції та деяких інших положень. За сутністю, ці 

застереження вилучають положення зазначених міжнародних 

податкових угод з-під дії пріоритету Конвенції MLI, на відміну від норм 

всіх інших міжнародних податкових угод, що підпадають під сферу 

впливу Конвенції MLI.  

6. У більшості двосторонніх податкових угод про уникнення 

подвійного оподаткування, а також угод про взаємне сприяння і захист 

інвестицій міститься принцип, згідно з яким у разі виявлення 

розбіжностей у тлумаченні змісту термінів відповідно до такої угоди 

порівняно із законодавством країни – учасниці такої угоди, 

застосовується тлумачення, запроваджене національним податковим 

законодавством, якщо угодою не встановлено інше. Визначено, що коли 

міжнародний договір України укладено в інший спосіб, ніж його 

ратифікація Верховною Радою України, то юридична сила такого 

міжнародного договору залежить від правового статусу підписанта. Під 

час вирішення колізій положень міжнародних договорів і положень 

національного законодавства потрібно враховувати принципи 
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правозастосування, а також норми щодо дії міжнародних договорів у 

часі, що містяться в актах про ратифікацію, затвердження міжнародних 

договорів.  

7. Принцип пріоритетності застосування податкового законодавства 

поширюється на сферу податкового законодавства. У цьому контексті 

термін «податкове законодавство» є спеціально-юридичним і має вузьке 

значення в розумінні ПК України. У процесі реалізації засади 

пріоритетності застосування податкового законодавства вона 

поширюється на врегульовані саме податковим законодавством 

відносини оподаткування, визначення поняття «відносини 

оподаткування» немає. «Відносини оподаткування» – це відносини, 

спрямовані на управління системою оподаткування, зокрема 

встановлення податків і зборів, справляння податків і зборів, що включає 

в себе адміністрування податків і зборів та притягнення до фінансової 

відповідальності. 

8. Засада пріоритетності застосування положень податкового 

законодавства, що визначена у п. 5.2 ст. 5 ПК України, застосовується 

саме щодо відносин оподаткування. Під об’єктом відносин 

оподаткування необхідно розуміти: 1) податок (обов’язковий, 

безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з 

платників податку відповідно до ПК України (п. 6.1 ст. 6, зокрема й 

митні платежі); 2) збір (плата, внесок) у розумінні п. 6.2 ст. 6 ПК 

України. Суб’єктами відносин оподаткування є особи, наділені правами, 

обов’язками та/або повноваженнями в сфері оподаткування, а також 

держава Україна, Автономна Республіка Крим та територіальні громади, 

що діють в особі уповноважених суб’єктів. Зміст відносин 

оподаткування становлять суб’єктивні права та юридичні обов’язки, а 

також повноваження (правообов’язки) учасників відносин 

оподаткування. Принцип пріоритетності застосування положень 

податкового законодавства є елементом таких складових правового 
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механізму оподаткування, як податкове законодавство, норми 

податкового права та застосування норм (положень) податкового 

законодавства. 

Якщо між термінами ПК України й інших нормативно-правових 

актів, наприклад, національного положення (стандарту) бухгалтерського 

обліку, виникають суперечності, то такий випадок є підставою 

застосування засади пріоритетності у двох проявах, або ж на двох рівнях: 

1) у широкому розумінні пріоритетності (п. 5.2 ст. 5 ПК України); 2) у 

вузькому (спеціальному розумінні), коли норми ПК України прямо 

відсилають до інших нормативно-правових актів, що, за сутністю, не є 

частиною податкового законодавства (пп. 14.1.139 п. 14.1 ст. 14 ПК 

України). У разі виникнення суперечностей між дефініціями термінів ПК 

України й інших актів, застосуванню підлягають спеціальні норми, тобто 

діє засада пріоритетності застосування положень податкового 

законодавства саме у вузькому (спеціальному) розумінні. 

Засада пріоритетності застосування положень податкового 

законодавства застосовується саме до відносин оподаткування і не 

поширюється на відносини: 1) регулятивного й охоронного характеру у 

сфері додержання і виконання іншого законодавства; 2) у сфері 

внутрішньо-організаційної діяльності контролюючих органів і 

службових відносин. 

9. На практиці зазвичай виникають різні проблеми реалізації засади 

пріоритетності застосування положень податкового законодавства, 

зокрема: 1) щодо застосування вживаних у податковому законодавстві 

понять, дефініції яких визначені в інших законах; 2) щодо застосування 

ПК України поряд із положеннями законодавства, які регулюють 

питання стягнення заборгованості перед бюджетом, що виникла в 

результаті кредитування бюджету; 3) щодо їх застосування поряд із 

положеннями інших законів, контроль за дотриманням яких покладено 

на податкові та митні органи; 4) щодо застосування штрафних 
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(фінансових) санкцій (штрафів) за порушення інших актів законодавства, 

контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи.  

Запропоновано внести зміни до п. 3.1 ст. 3 ПК України – після слів 

«…складається з Конституції України,» додати «…рішень 

Конституційного Суду України, в яких міститься тлумачення 

окремих її положень з питань оподаткування» та перенести слова 

«чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України і якими регулюються питання 

оподаткування», закріпивши їх перед словами «…цього Кодексу». 
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