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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
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 
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 
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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; 
– 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. 

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, 
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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, 
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. 
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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;  

– 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» 
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, 
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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 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»;  
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– 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 
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);  

– доктринальні висновки про те, що засада пріоритетності широко 
застосовується під час регулювання відносин оподаткування у міжнародних 
договорах. Доведено, що основними колізіями, на подолання яких 



7 

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;  

– 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 
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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. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження; вказано на 
зв’язок роботи з науковою тематикою; визначено мету, завдання, об’єкт, 
предмет, сформульовано методологічну основу дослідження; висвітлено 
наукову новизну, науково-теоретичне та практичне значення одержаних 
результатів; наведено відомості про апробацію результатів дослідження, 
структуру та обсяг дисертації. 

Розділ 1 «Загальна характеристика пріоритетності застосування 
положень податкового законодавства» складається з чотирьох підрозділів.  

У підрозділі 1.1 «Теоретичний аналіз правових засад та складових 
податкового законодавства» проаналізовано сутність і співвідношення 
понять «правова засада» та «принцип права» та встановлено, що зазначені 
поняття не є тотожними за змістом. Розтлумачено поняття «принцип права», 
його структуру, мету, функції та види принципів права. Досліджено зміст, 
поняття та види принципів фінансового права і податкового права. На 
підставі аналізу основних засад (принципів) податкового законодавства 
обґрунтовано, що ПК України містить два їх види: поіменовані та 
непоіменовані. З’ясовано, на кого розраховані такі норми та встановлено, що 
вони застосовуються під час вирішення спорів, правових колізій як 
«колізійний регулятор». 

У підрозділі 1.2 «Поняття та правова природа пріоритетності 
застосування положень податкового законодавства» досліджено поняття і 
сутність пріоритетності застосування положень податкового законодавства 
як правової засади та «колізійного регулятора», а також порядок вирішення 
колізій у праві. Проаналізовано пріоритетність як основну засаду реалізації 
(застосування) положень податкового законодавства. Визначено дефініцію 
пріоритетності застосування положень податкового законодавства як 
правової засади та її ознаки.  

У підрозділі 1.3 «Теоретичні засади реалізації положень податкового 
законодавства» досліджено поняття та форми реалізації норм права. 
Розглянуто застосування як одну з форм правореалізації. Проаналізовано: 
ознаки застосування норм права, відмінність між категоріями «норма права» 



9 

та «положення законодавства»; механізм реалізації принципу права, поняття 
і стадії застосування норм права й особливості механізму 
правозастосування. Під час дослідження з’ясовано особливості порядку 
реалізації принципу пріоритетності. Сформульовано цілісне теоретичне 
бачення порядку реалізації принципу пріоритетності та виділено підстави, 
умови, види його застосування, визначено правові наслідки такого 
застосування. 

У підрозділі 1.4 «Пріоритетність застосування податкового 
законодавства в праві зарубіжних  країн» досліджено пріоритетність у праві 
зарубіжних країн (Іспанії, Італії, Франції, Великобританії, Німеччини, 
Білорусії, Грузії та інших) і пріоритетність у положеннях регіональних 
міжнародних договорів. 

Розділ 2 «Правовий зміст та особливості реалізації засади 
пріоритетності застосування при конкуренції положень національного 
податкового законодавства та міжнародних договорів» складається з 
двох підрозділів.  

У підрозділі 2.1 «Засада пріоритетності застосування положень 
міжнародних договорів у сфері оподаткування: загальна характеристика» 
проаналізовано правове регулювання застосування засади пріоритетності в 
положеннях міжнародних договорів, а також досліджено вплив 
міжнародних договорів на податкове законодавство країн, що дедалі 
поширюється: 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. Вони 
сприяють уніфікації національного податкового законодавства країн світу та 
уможливлюють розвиток транскордонних економічних відносин, а їх 
підписання зумовлює імплементацію положень таких угод у національне 
законодавство. 

У підрозділі 2.2 «Особливості реалізації пріоритетності застосування 
положень міжнародних договорів з питань оподаткування в умовах їх 
конкуренції з положеннями національного податкового законодавства 
України» встановлено особливості співвідношення міжнародних договорів з 
податкових питань із національним правом та іншими міжнародними 
договорами України. Проаналізовано положення Конвенції MLI, яка 
прийнята в рамках плану BEPS і є унікальним інструментом правового 
регулювання оподаткування, що містить диспозитивні положення, які дають 
змогу державам-учасницям на основі відповідних повідомлень і 
застережень, а також ґрунтуючись на засаді пріоритетності, врегульовувати 
відповідні відносини в межах сфери дії цього міжнародного договору. 
Досліджено взаємодію Конвенції MLI та угод про уникнення подвійного 
оподаткування. Розглянуто міжнародні договори України з питань 



10 

оподаткування, які укладені в інший спосіб, ніж їхня ратифікація 
Верховною Радою України, та з’ясовано їх за юридичною силою. 

Розділ 3 «Реалізація пріоритетності застосування при конкуренції 
положень національного податкового законодавства» складається з 
трьох підрозділів.  

У підрозділі 3.1 «Відносини оподаткування як сфера реалізації засади 
пріоритетності застосування положень податкового законодавства» 
досліджено саме податкові відносини як сферу реалізації засади 
пріоритетності застосування податкового законодавства України. 
Розтлумачено поняття «відносини оподаткування», проаналізовано 
структуру (склад), ознаки та види відносин оподаткування, а також 
визначено об’єкт, зміст і суб’єктів таких відносин, їх предмет та умови, за 
яких вони виникають. 

У підрозділі 3.2 «Конкуренція положень актів податкового 
законодавства України як підстава реалізації пріоритетності 
застосування податкового законодавства» проаналізовано порядок 
реалізації засади пріоритетності застосування податкового законодавства у 
контексті різних принципів подолання колізій, заснованих на 
пріоритетності. Розкрито поняття «законодавство» та «податкове 
законодавство». Досліджено складові податкового законодавства відповідно 
до їхньої ієрархії.  

У підрозділі 3.3 «Проблеми реалізації засади пріоритетності 
застосування положень податкового законодавства та шляхи їх 
вирішення» проаналізовано проблеми правозастосування засади 
пріоритетності застосування положень податкового законодавства. 
Виокремлено основні проблеми застосування засади пріоритетності 
застосування положень податкового законодавства, які виявляють у судовій 
практиці. Досліджено також наявну колізію між положеннями ст. 102 ПК 
України щодо строку звернення платника податків до адміністративного 
суду з позовом про скасування податкового повідомлення-рішення чи 
іншого рішення контролюючого органу і п. 56.19 ст. 56 ПК України.  

 
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. 
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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 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 
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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 
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) 
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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. 

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, 
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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.  

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 
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 
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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 (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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АНОТАЦІЯ 

 
Нікіфорова М. О. Засада пріоритетності застосування положень 

податкового законодавства в правовому механізмі оподаткування. ‒ 
Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право. – Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2020. 

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. Окрім того, визначено підстави та 
умови її застосування, сферу застосування, особливості реалізації з огляду 
на структуру джерел податкового законодавства та відносин у сфері 
оподаткування.  

За результатами дослідження обґрунтовано нові теоретичні та прикладні 
положення і висновки, сформульовано науково обґрунтовані пропозиції, які 
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надалі можуть бути враховані та використані під час законопроектної 
роботи. 

Ключові слова: засада, засада права, принцип, принцип права, 
пріоритетність у праві. 

 
АНОТАЦИЯ 

 
Никифорова М. А. Основа приоритетности применения положений 

налогового законодательства в правовом механизме налогообложения. 
– Квалификационный научный труд на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 
по специальности 12.00.07 – административное право и процесс; 
финансовое право; информационное право. – Киевский национальный 
университет имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки 
Украины. – Киев, 2020. 

Диссертация является одним из первых комплексных исследований, 
посвященных анализу приоритетности применения положений налогового 
законодательства как одного из основных принципов реализации положений 
законодательства, в котором не только раскрыто содержание 
приоритетности, но и приведено ее место среди других основ налогового 
законодательства Украины. Кроме того, определены основания и условия ее 
применения, область применения, особенности реализации, учитывая 
структуру источников налогового законодательства и отношений в сфере 
налогообложения.  

По результатам исследования обоснованы новые теоретические и 
прикладные положения и выводы, сформулированы научно обоснованные 
предложения, которые в дальнейшем могут быть учтены и использованы 
при законопроектной работе. 

Ключевые слова: основа, основа права, принцип, принцип права, 
приоритетность в праве. 

 
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 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 
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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 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. 
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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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