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Питання ефективного податкового законодавства є надзвичайно 

важливими для будь-якої держави світу. Не виключенням є і Україна, яка  

почала формувати власне податкове законодавство після проголошення 

незалежності на зовсім інших засадах, що передбачали перехід від 

адміністративно-командної до ринкової економіки. На сьогодні усі основні 

питання у податковій сфері регулюються Податковим кодексом. Але 

податкове законодавство все ще не можна назвати досконалим, тому наукові 

дослідження у цій сфері є вкрай необхідними. 

Вінцова Д.С. для дослідження обрала дуже актуальну та злободенну 

тему, що відповідає нагальним потребам сьогодення – «Співвідношення 

принципів фіскальної достатності та економічності оподаткування». 

Актуальність теми дисертаційного дослідження і своєчасність його 

проведення підтверджуються сучасними тенденціями розвитку нашої 

держави та необхідністю вдосконалення правового регулювання у податковій 

сфері, яке повинно здійснюватись на основі ґрунтовних наукових 

досліджень. Значну роль у цьому процесі відіграють принципи, на основі 
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яких повинно бути реально побудоване податкове законодавство. Найменш 

дослідженими серед них є принципи фіскальної достатності та економічності 

оподаткування. Про актуальність обраної теми також свідчить її зв’язок із 

науковими програмами, планами, темами. Робота є складовою науково-

дослідної роботи кафедри фінансового права Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого на тему «Організаційно-правові 

аспекти правоохоронної діяльності у сфері оподаткування» (номер 

державної реєстрації 0105U000657). 

Теоретичне та практичне значення обраної Вінцовою Д.С. теми, її 

наукова новизна  визначається тим, що, незважаючи на наявність достатньої 

кількості наукових розробок питань  податкового права, представлена 

дисертаційна робота є одним із перших комплексних досліджень 

співвідношення принципів фіскальної достатності та економічності 

оподаткування. Питання збалансованості бюджетів, ефективного 

податкового адміністрування, паритету інтересів держави і платників 

податків в Україні досі лишаються невирішеними. 

Детальний аналіз дисертації Вінцової Д.С. на тему «Співвідношення 

принципів фіскальної достатності та економічності оподаткування» та її 

автореферату свідчить про те, що автором охоплені  та послідовно 

досліджені усі основні питання обраної теми. Проаналізована правова 

природа принципів оподаткування, їх вплив на встановлення податків та 

зборів та їх адміністрування (розділ 1 дис.), досліджена реалізація принципів 

фіскальної достатності та економічності у податково-правовому регулюванні 

(розділ 2 дис.). Важливо, що автором здійснений також правовий аналіз 

зарубіжного досвіду реалізації принципів оподаткування та на його основі 

вироблено ряд пропозицій, що заслуговують на позитивну оцінку. 

Аналіз представленої роботи дозволив переконатися у тому, що 

дисертантка із сучасних позицій переглядає деякі стереотипи, що склалися, 

обґрунтовує нові теоретико-правові ідеї, які заслуговують підтримки та 

визнання, досліджує ряд правових колізій у досліджуваній сфері та вносить  
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аргументовані пропозиції щодо реформування чинного законодавства. Аналіз 

тексту дисертації та автореферату свідчить про науково обґрунтований підхід 

автора до поставленої проблеми. Чітко сформульовані актуальність, об’єкт, 

предмет, мета і завдання дослідження. Структура дисертації  підпорядкована 

поставленій меті і завданням. Матеріал дисертації структурований та 

поданий у логічній послідовності. 

Дисертанткою застосовані загальні та спеціальні методи наукового 

пізнання, які властиві юридичній науці та використання яких у сукупності 

дозволило досягти поставленої мети: діалектичний, історико-правовий, 

порівняльно-правовий, формально-логічний, спеціально-юридичний, 

структурно-функціональний, системний, новітній науковий метод інсайту 

та ін. 

Для роботи характерний логічний стиль викладення матеріалу, 

смислова завершеність, цілісність. Дослідження відзначається послідовністю, 

стислістю та чіткістю висновків. 

Автором  ґрунтовно досліджено  значну кількість наукових джерел в 

процесі наукової роботи (більше 200). Позитивної оцінки заслуговує аналіз 

автором зарубіжного досвіду у вказаній сфері не тільки у підрозділі 2.3, який 

спеціально присвячений його висвітленню, а й у інших частинах 

дисертаційної роботи. Широко використані практичні матеріали для 

обґрунтування власної наукової позиції. Окремо слід відзначити , що 

Вінцовою Д.С. проаналізований значний масив Рішень Конституційного 

Суду України та зарубіжних країн, використані матеріали судової практики, 

досліджені деякі рішення органів місцевого самоврядування. 

Дисертація написана грамотно, сприймається з цікавістю. Аналіз тексту 

дисертації та автореферату Вінцової Д.С. свідчить про обґрунтованість  

наукових  положень, висновків і рекомендацій, сформульованих автором, їх 

достовірність і новизну.  

Слід зазначити, що  своє дослідження Вінцова Д.С. проводить від 

загального до конкретного, приділивши увагу аналізу  розробки у науковій 
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юридичній літературі понять та сутності принципів права, принципів 

оподаткування, принципів податкового права, принципів податкового 

законодавства. Виходячи із виявлених закономірностей, переходить до 

безпосереднього дослідження принципів фіскальної достатності та 

економічності оподаткування та їх співвідношення. Такий науковий підхід 

автора заслуговує на підтримку. 

Варто дати позитивну оцінку спробі автора  класифікувати принципи, 

визначені Податковим кодексом України у статті 4. Так, вона зазначає, що 

залежно від цілей правового регулювання та суб’єктно-орієнтаційного 

спрямування  можна підрозділяти їх на декілька груп: 1) низка принципів, які 

фактично орієнтовані на організацію законотворчості, виділення низки 

обов’язкових умов при прийнятті актів податкового законодавства; 2) значна 

кількість принципів, що обумовлює впорядкування поведінки представників 

владної сторони податкових правовідносин. Йдеться, перш за все, про 

принципи застосування законодавчих норм по відношенню до оцінки 

поведінки учасників податкових правовідносин та  принципи, що стосуються 

організації діяльності контролюючих органів. У той же час, переважна 

більшість із них адресована упорядкуванню поведінки саме зобов’язаних 

осіб; 3) принципи, якими деталізуються особливості поведінки зобов’язаних 

осіб (стор. 27 – 29 дис., стор. 7 автореф.). 

Заслуговує на підтримку позиція автора про те, що публічність 

податкових правовідносин, не повинна повністю нівелювати інтереси 

приватні, тобто інтереси зобов’язаної сторони податкового правовідношення. 

Вказані інтереси повинні знаходитися на одному правовому рівні, а 

досягнення їхнього балансу повинно бути основною метою діяльності 

інститутів державної влади. Одним з дієвих механізмів забезпечення такого 

балансу є неухильне дотримання принципів податкового права та 

оподаткування. Причому дотримання таких принципів повинно відбуватися 

не лише при встановленні податків та зборів, а й при реалізації сторонами 
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податкових правовідносин своїх прав та реалізації власних обов’язків 

(стор. 38 – 39 дис.). 

Дуже важливо, що автор звертає увагу на пов’язаності принципу 

фіскальної достатності оподаткування з бюджетними відносинами. При 

цьому вона наголошує (стор. 52 дис., стор. 8 автореф.), що пошук балансу 

витрат бюджету та його надходжень не може відбуватися лише в площині 

податкового права. Питання принципу фіскальної достатності оподаткування 

знаходяться на межі бюджетного законодавства та законодавства 

податкового. Принцип оподаткування, а саме принцип фіскальної 

достатності, більшою мірою закладає економічні підвалини побудови 

бюджетів різних рівнів, спрямовуючи їх на оптимальний баланс між 

витратами та надходженнями. Ураховуючи той факт, що податки та збори 

формують левову частку бюджетних надходжень, така ситуація є цілком 

зрозумілою. Отже, на думку дисертантки, і розгляд фіскальної достатності, 

як одного з принципів оподаткування неможливий без звернення до 

бюджетних категорій та визначень, без вивчення закордонного досвіду 

формування бюджетів та досягнення їх оптимального балансу. Така позиція, 

на наш погляд, потребує всебічної підтримки. 

Важливо також, що автор, продовжуючи дослідження принципу 

фіскальної достатності, відзначає, що відповідний принцип фактично з’єднує 

в єдине нормативно-регулятивне поле податкові та бюджетні відносини. 

Його податково-правова сторона виявляється в його установчому значенні 

для запровадження податків та зборів. Що стосується бюджетно-правової 

сторони принципу фіскальної достатності, то вона проявляється в 

спрямованості даного принципу на забезпечення балансу доходів та видатків 

відповідних бюджетів. Зважаючи на саму природу податкових та бюджетних 

відносин, автор констатує синхронність їх взаємодії, адже такі дві 

основоположні категорії податкового права – податки, так і бюджетного 

права – бюджет, перебувають у тісній взаємодії, мають 

взаємообумовлюючий характер та єдине спрямування – забезпечити 
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формування економічного базису існування держави (стор. 99 дис.). Такі 

висновки Вінцової Д.С. є важливим тому, що дуже часто науковці в процесі 

проведення досліджень у галузі податкового права нівелюють нерозривний 

зв'язок його з бюджетним правом, що, на наш погляд, зменшує практичну 

цінність їх  досліджень. 

На позитивну оцінку заслуговує також висновок автора про те, що  

принцип економічності оподаткування повинен розглядатися не лише як 

принцип спрямований на забезпечення встановлення податків та зборів, 

обсяг надходжень від сплати яких до бюджету значно перевищує витрати 

на їх адміністрування, а й як принцип, спрямований на забезпечення 

економічних інтересів зобов’язаної сторони податкових правовідносин 

(платника податків), з урахуванням цього принцип економічності 

оподаткування повинен забезпечувати існування такого податкового 

законодавства, відповідно до якого забезпечувалися б інтереси платника 

податків щодо обрання та використання ним законних, правових 

механізмів мінімізації власного податкового навантаження (стор. 7 дис., 

стор.4 автореф.). Підтримуючи позицію автора, слід зазначити, що платник 

податку, нарешті, повинен стати для нашої держави  не лише об’єктом 

переслідувань за порушення податкового законодавства, а й суб’єктом, для 

якого повинні бути створені усі необхідні умови для ефективного 

здійснення тієї діяльності, за рахунок якої він приносить кошти у бюджет.   

Вкрай важливою та такою, що заслуговує всебічної підтримки є 

пропозиція автора про необхідність запровадження інституту 

обов’язкового звітування контролюючих органів сфери оподаткування 

щодо обсягу зібраних коштів від конкретних податків та/або зборів, а 

також обсягу витрат на їх адміністрування, з метою належного 

забезпечення функціонування принципу економічності оподаткування та 

громадського контролю за його реалізацією (стор. 8 дис., стор. 4 автореф.). 

Вказана пропозиція є ще одним кроком на шляху до відкритості публічних 

фінансів. 
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В цілому, позитивно оцінюючи  дисертаційне дослідження 

Вінцової Д.С., слід зазначити, що деякі його положення не позбавлені певних 

недоліків, є дискусійними або потребують додаткової аргументації. 

1. Згідно із Податковим кодексом України принцип економічності 

оподаткування передбачає установлення податків та зборів, обсяг 

надходжень від сплати яких до бюджету значно перевищує витрати на їх 

адміністрування. Автор наголошує (стор. 58, 179 – 180 дис., стор.12 

автореф.), що таке законодавче визначення не зовсім відповідає сучасним 

тенденціям розвитку правової доктрини, з огляду на наступне. Принцип 

економічності оподаткування помилково вважається лише принципом щодо 

забезпечення позитивного балансу між витратами на адміністрування 

конкретного податку та коштами, зібраними за результатами такого 

адміністрування. Такий підхід відповідає тільки одній функції податків – 

забезпечення держави належною сумою фінансових ресурсів для 

функціонування власних інститутів. Водночас, податки виконують й інші 

функції, наприклад, регулятивну. За такої ситуації податки спрямовані на 

стимулювання платників податків до певних дій або, навпаки, на утримання 

від вчинення певних дій. При такому науковому підході  не обов’язково щоб 

податки були самоокупними. 

Водночас, на стор. 68 дис., аналізуючи співвідношення принципу 

економічності оподаткування та принципу фіскальної достатності, автор 

наголошує, що «спочатку потрібно сконструювати економічно 

обґрунтований механізм стягнення податків для того, щоб надходження від 

сплати податку переважали витрати на його адміністрування. В противному 

випадку не буде знаходити свою реалізацію фіскальна функція податку. 

Адміністрування загальнообов’язкових платежів не являється самоціллю 

податково-правового регулювання. Податки та збори встановлюються для 

того, щоб забезпечити економічний базис існування держави, а не для того, 

щоб просто перекривати витрати на їх адміністрування». 

На наш погляд, тут вбачаються певні суперечності у твердженнях 
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Вінцової Д.С., тому дана позиція, принаймні, потребує додаткової 

аргументації, яку хотілося б почути під час публічного захисту. 

2. Досліджуючи фіскальну достатність як вихідну засаду 

упорядкування бюджетних та податкових відносин, Вінцова Д.С. торкається 

таких важливих та надзвичайно актуальних питань сьогодення, як податкова 

та бюджетна децентралізація. Вона зазначає (стор. 106 – 107 дис.), що 

питання розмежування компетенції державних органів, чіткого визначення їх 

повноважень сьогодні в Україні можуть бути охарактеризовані і тезою про 

необхідність проведення реальних реформ спрямованих на бюджетну та 

податкову децентралізацію в державі. При розгляді питання щодо 

децентралізації державної влади в Україні, а разом з цим і децентралізації 

бюджетів та податків, особливої уваги потребує розмежування компетенції 

органів на встановлення та введення податків і зборів. Головною ідеєю в 

даному аспекті повинно бути дотримання механізму стримувань і противаг 

між органами державної влади та органами місцевого самоврядування. 

Найяскравішим прикладом існування такого механізму сьогодні є положення 

про те, що всі податки та збори встановлюються виключно Податковим 

кодексом України. Особливістю місцевих податків та зборів є те, що вони 

також встановлюються виключно Податковим кодексом України, але 

вводяться на певній території рішеннями органів місцевого самоврядування. 

Посилаючись на зарубіжний досвід, автор наголошує, що в окремих країнах 

ставки муніципальних податків визначається кожним муніципалітетом 

окремо, з урахуванням мінімально встановленої ставки федеральним 

законодавцем. В Україні існує зворотна тенденція, на державному рівні 

визначаються саме граничні розміри ставок, і вже після цього місцеві ради 

встановлюють ставки окремих податків та зборів в межах, визначених 

Податковим кодексом України. Автор наголошує, що їй здається, що 
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необхідно надати більше повноважень органам місцевого самоврядування з 

урахуванням практики зарубіжних держав. 

У цьому зв’язку слід зазначити, що маємо серйозні сумніви щодо 

необхідності встановлення законодавцем не граничного, а мінімального рівня 

ставок місцевих податків, тому що це може призвести до сваволі місцевих 

органів, порушення прав платників податків на окремих територіях у зв’язку 

із  непомірно високим рівнем місцевого оподаткування, що є проявом 

податкової дискримінації. Такі історичні факти вже мали місце, зокрема, у 

деякі  періоди існування колишнього СРСР, і цей історичний досвід є вкрай 

негативним. Тому під час публічного захисту хотілося б уточнити 

відношення автора до даної проблеми та з’ясувати, які саме додаткові 

повноваження, на її думку,  необхідно надати органам місцевого 

самоврядування в раках податкової та бюджетної децентралізації, і чим 

корисним у цьому плані є досвід зарубіжних країн. 

3. Вінцова Д.С. наголошує,  що при встановленні податків та зборів, 

визначенні бази оподаткування, законодавець повинен передбачати зв’язок 

між рівнем податкового навантаження та рівнем бюджетних надходжень. На 

сьогодні такий взаємозв’язок розкривається через принцип фіскальної 

достатності, відповідно до якого встановлення податків та зборів повинно 

відбуватися з урахуванням збалансованості витрат бюджету з обсягом 

надходжень до нього. При цьому автор зазначає (с. 12 автореф.), що  

фіскальна ефективність оподаткування безпосередньо залежить, не від 

адміністрування податків або діяльності контролюючих органів, а від стану 

економіки, правового забезпечення податкового та бюджетного процесів. 

Важко  погодитись з таким твердженням. На нашу думку, від 

адміністрування податків та діяльності відповідних органів, що здійснюють 

контрольні функції, залежить дуже багато. Це підтверджено багаторічною 

практикою податкових правовідносин. Нажаль, контролюючі органи у сфері 

оподаткування все ще корумповані, наявна величезна кількість порушень 

законодавства саме з їх боку по відношенню до платників в процесі 
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адміністрування податків. Тому вказані фактори необхідно враховувати у 

комплексі задля досягнення фіскальної ефективності.   

4. Безперечно, аналіз Рішень Конституційного Суду є дуже важливим 

для повноцінного розкриття автором обраної теми. Але, на наш погляд, 

враховуючи стан правової системи Російської Федерації, що часто не 

відповідає жодним принципам права, широке використання Рішень 

Конституційного Суду РФ у дисертаційній роботі є не досить коректним.  

Проте, зазначені зауваження носять частково дискусійний характер,  

суттєво не знижують загальну позитивну оцінку дисертації та її наукову та 

практичну значущість. 

Детальне ознайомлення із текстом дисертації Вінцової Д.С., текстом 

автореферату, текстами публікацій в фахових наукових виданнях дає 

можливість зробити висновок, що дисертантка не тільки глибоко дослідила 

обрану тему, а й пройшла досить широку апробацію результатів свого 

наукового дослідження: основні результати дисертаційного дослідження 

викладені у 10 наукових публікаціях, п’ять з яких – статті у фахових 

наукових виданнях, у тому числі і у міжнародному. Основні висновки та 

положення  дисертації  пройшли також свою апробацію на 5 науково-

практичних конференціях, що є  позитивним результатом проведеного 

дослідження. 

Зміст автореферату, основних положень, викладених в ньому, 

відповідає змісту дисертації. 

Дисертаційне дослідження є завершеною самостійною науково-

дослідною роботою, в якій відображені нові науково обґрунтовані 

результати,  що в своїй сукупності вирішують конкретне наукове завдання – 

на основі аналізу вітчизняного і зарубіжного законодавства, з урахуванням 

концептуальних розробок юридичної науки та правозастосовної практики 

уповноважених органів удосконалити теоретичні основи та розробити 

рекомендації щодо вдосконалення правового змісту принципів фіскальної 

достатності  та економічності оподаткування. 
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