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У статті розглядається історія становлення та розвитку податкових відносин. Автор 
аналізує різні підходи вчених до вивчення цього питання, розкриває особливості подат-
кових правовідносин і визначає їх взаємозв’язок із суспільними відносинами, які є пред-
метом фінансового права. Також у статті пропонується авторське визначення податкових 
відносин.
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Підгалузева природа податково-правових 
відносин та їх ознаки

Наукове дослідження податкових 
правовідносин має тривалу історію. По-
даткова система – не тільки неодмінний 
атрибут будь-якої держави, а й її ви-
ключна сфера впливу, про що іще на 
початку ХХ ст. зазначав Ф. С. Нітті: 
«Право на справляння податку необхід-
не для державної діяльності і належить 
тільки державі, яка може передавати 
його адміністративним органам або ін-
шим юридичним особам» [1, с. 240]. 
З  огляду  на  це  вивчення  питань , 
пов’язаних з регулюванням відносин 
оподаткування, є необхідною умовою 

державного розвитку. Таким чином, 
можна констатувати, що початок дослі-
дження правового регулювання суспіль-
них відносин, пов’язаних зі сплатою по-
датків і зборів, фактично збігається з по-
чатком правових досліджень взагалі [3, 
с. 125]. Згадування про обов’язкові пла-
тежі, які справляються з населення для 
утримання органів державної влади, зна-
ходяться у багатьох джерелах права Ста-
родавнього світу [4, с. 7–8].

Разом з тим податкове право як на-
ука почало виокремлюватися у другій 
половині ХІХ ст. У працях фахівців того 
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часу питання оподаткування розгляда-
лися як частина дослідження правового 
регулювання фінансової системи дер-
жави, її доходів і не становили окремо-
го предмета вивчення [1; 2; 3].

У радянський період, з огляду на ад-
міністративно-командний принцип 
управління економікою та відносну ста-
лість податкової системи держави, до 
складу якої входила Україна, нагальної 
потреби в розвитку податкового права не 
було. Разом з тим правове регулювання 
оподаткування в цей час розглядалося 
в основному як частина радянського фі-
нансового права, яке набуло розвитку 
в другій половині ХХ ст. Серед визнач-
них праць учених того часу в цій сфері 
можна виділити дослідження Л. К. Во-
ронової, Ю. А. Ровинського, Н. І. Хімі-
чевої, С. Д. Ципкіна [5; 6; 7; 8; 9; 10].

Протягом останніх років зростання 
популярності податкового права на те-
риторії України було обумовлене зміна-
ми, що відбувалися в її державному 
устрої в цей час. Із моменту набуття 
Україною незалежності й до сьогодні 
відбувалося становлення національної 
податкової системи, яку й зараз навряд 
чи можна вважати остаточно сформова-
ною. За цей час проблеми правового 
регулювання оподаткування, в тому 
числі податкових правовідносин, не-
одноразово досліджують фахівці з фі-
нансового й податкового права України, 
серед яких необхідно виділити праці 
Л. К. Воронової, О. О. Дмитрик, І. Є. Кри-
ницького, М. П. Кучерявенка, П. С. Па-
цурківського, Є. А. Усенко, А. О. Хра-
брова [16; 11; 12; 13–15; 26; 17; 18].

Крім цього, значний внесок у розви-
ток наукових уявлень про податкові пра-
вовідносини зробили останнім часом 

і фахівці з Білорусі, Казахстану, Росій-
ської Федерації, а також інших постра-
дянських держав, які за своїм держав-
ним устроєм взагалі та податковими 
системами зокрема подібні до України. 
Серед досліджень учених із цих країн 
варто, на наш погляд, виділити праці 
Д. В. Вінницького, О. В. Дьоміна, С. В. Пе-
пеляєва, Г. В. Петрової, Є. В. Порохова, 
В. О. Яговкіної [19; 20; 21; 22; 23].

За час існування науки податкового 
права досить активно обговорюється 
питання місця податкового права й по-
даткових правовідносин у фінансовому 
праві й фінансових правовідносинах, 
а також місця цих явищ у системі права 
взагалі. При цьому остаточної визна-
ченості з означених питань не досягли 
вчені ні з України, ні з близького зару-
біжжя. На сьогодні спектр думок фахів-
ців щодо місця податкового й фінансо-
вого права в системі права поширюєть-
ся від ствердження повної незалежнос-
ті самостійної галузі податкового права 
від права фінансового до невизнання 
фінансового права самостійною галуз-
зю національного права взагалі. На 
нашу думку, для того, щоб зробити 
власні ґрунтовні висновки стосовно 
місця податкових правовідносин у сис-
темі фінансових правовідносин, необ-
хідно дослідити, що саме ми розуміємо 
під фінансовими правовідносинами, яке 
місце вони посідають у системі права.

Визначенню поняття «фінансові пра-
вовідносини» приділяла увага значна 
кількість фахівців з фінансового права, 
серед яких можна виділити праці Л. К. Во-
ронової, М. А. Гурвіча, М. В. Карасьо-
вої, П. С. Пацурківського, Ю. А. Ровин-
ського, Н. І. Хімічевої, С. Д. Ципкіна 
[24, с. 26–32; 25; 26, с. 161–225; 7; 27, 
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с. 33–37; 28, с. 36–52; 29, с. 42–54; 30, 
с. 28–49].

Ю. А. Ровинський, зокрема, наголо-
шував, що фінансові правовідносини 
виступають одним із видів правовідно-
син і характеризуються загальними 
ознаками і рисами, притаманними всім 
правовідносинам у суспільстві, а від-
різняються своїми специфічними особ-
ливостями [7, с. 133]. Навряд чи можна 
заперечувати таку позицію.

Поняття «правовідношення» є од-
нією із найскладніших та найглибших 
правових абстракцій, що характеризує 
правову форму суспільного життя в ці-
лому [31, с. 15]. Воно традиційно роз-
глядається в юридичній науці як осо-
бливе ідеологічне відношення, що ви-
никає в результаті впливу правової 
норми на поведінку людей [32, с. 5; 33, 
с. 20] або як суспільне відношення, уре-
гульоване нормою права [34, с. 349–350; 
35, с. 23]. Не вдаючись до масштабної 
теоретико-правової дискусії з цього 
предмета, зазначимо, що нам імпонує 
друга позиція, адже саме в аналізі цього 
аспекту полягає завдання нашого до-
слідження. Утім найбільш повно та уні-
версально, на нашу думку, розкриває 
поняття правовідносин С. С. Алексєєв: 
«під правовідношенням розуміють та-
кий, що виникає на підставі норм права, 
індивідуалізований суспільний зв’язок 
між особами, який характеризується 
наявністю суб’єктивних юридичних 
прав та обов’язків та підтримується (га-
рантується) примусовою силою держа-
ви» [36, с. 82].

Виходячи із зазначеного, можна зроби-
ти висновок, що фінансовим правовідно-
синам, які і будь-яким іншим правовідно-
синам, властиві такі ознаки [11, с. 14]:

1. Фінансові правовідносини вини-
кають на основі норм права. Наявність 
норм права, які регламентують поведін-
ку учасників будь-яких правовідносин, 
у тому числі й фінансових, відрізняє 
правовідносини від інших суспільних 
відносин. Значення фінансових відно-
син для держави і суспільства обумов-
лює їх регулювання нормами права.

2. Фінансові правовідносини харак-
теризуються  наявністю  у  сторін 
суб’єктивних юридичних прав і обов’яз-
ків. Однією з обов’язкових характерис-
тик правовідносин є їх зміст, який по-
лягає в сукупності прав і обов’язків 
суб’єктів цих відносин. Саме шляхом 
установлення суб’єктивних прав і юри-
дичних обов’язків для учасників відно-
син у сфері руху публічних грошових 
коштів здійснюється правове регулюван-
ня їх поведінки.

3. Фінансові правовідносини явля-
ють собою суспільний зв’язок конкрет-
них осіб. Норми фінансового права 
встановлюють права та обов’язки 
у сфері руху публічних грошових ко-
штів «взагалі», для невизначеного кола 
осіб. Правовідносини, у свою чергу, 
є чітко індивідуалізованими. Це завжди 
відносини як мінімум двох осіб, які чіт-
ко визначені та мають взаємні права та 
обов’язки, встановлені нормами фінан-
сового права.

4. Здійснення суб’єктивних прав та 
юридичних обов’язків у сфері фінансів 
забезпечується можливістю державно-
го примусу. Як у будь-яких інших пра-
вовідносинах, здійснення суб’єктивних 
прав  т а  виконання  юридичних 
обов’язків гарантоване системою дер-
жавного примусу. У випадку невиконан-
ня суб’єктами тих чи інших приписів 
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фінансового права держава має виключ-
не право на застосування примусових 
заходів, спрямованих на покарання вин-
ної особи, спонукання її до правомірної 
поведінки та відновлення порушеного 
права держави та інших осіб.

Указані ознаки здебільшого знахо-
дять своє відображення у визначеннях 
фінансових правовідносин, які наводять 
представники вітчизняної науки фінан-
сового права. Так, на думку Ю. А. Ро-
винського, фінансовими правовідноси-
нами є вид суспільних відносин – фі-
нансових, урегульованих фінансово-
правовою нормою [7, с. 133]. На нашу 
думку, цьому визначенню, незважаючи 
на його правильність у цілому, бракує 
повноти. Як зазначено вище, будь-які 
правовідносини – це врегульовані нор-
мами права суспільні відносини. Разом 
з тим визначення фінансових правовід-
носин, на наш погляд, повинно містити 
характеристики, притаманні саме пра-
вовідносинам у сфері фінансів. Крім 
цього, здається, що це визначення дещо 
тавтологічне, адже воно вказує на «фі-
нансові відносини, урегульовані фінан-
сово-правовими нормами».

Більш вдалим ми вважаємо визна-
чення фінансових правовідносин, яке 
наводить Н. І. Хімічева: «фінансові пра-
вовідносини – це врегульовані нормами 
фінансового права суспільні відносини, 
учасники яких виступають як носії 
юридичних прав і обов’язків та реалі-
зують такі, що містяться в цих нормах, 
приписи з виникнення, розподілу й ви-
користання державних і муніципальних 
грошових фондів і доходів» [9, с. 66].

Крім цього, важливими є акценти 
вчених на окремих ознаках фінансових 
правовідносин, які, не будучи включе-

ними у відповідні визначення, тим не 
менш є важливими характеристиками 
правовідносин у сфері фінансів та до-
помагають усвідомити їх сутність і зна-
чення. Так, С. Д. Ципкін зазначав, що 
фінансові правовідносини «завжди ві-
дображають певні економічні відноси-
ни. Останні спочатку проходять крізь 
суспільну свідомість, а вже потім їх 
ідеальна форма та відображений зміст 
закріплюються у правових відносинах» 
[37, с. 19].

Важливу ознаку фінансових право-
відносин виділяє також Ю. А. Ровин-
ський, зазначаючи, що фінансові право-
відносини є юридичною формою ви-
раження й закріплення фінансових 
відносин, які, у свою чергу, є формою 
визначення економічних відносин [7, 
с. 134; 23, с. 9]. Т. С. Єрмакова підкрес-
лює правовий характер фінансових від-
носин, що від самого початку відрізняє 
їх від інших економічних відносин. При 
цьому вона вирізняє також інші ознаки 
фінансових правовідносин. Зокрема, 
авторка вказує, що до загальних ознак 
фінансових правовідносин належить 
пов’язаність їх виникнення, зміни та 
припинення безпосередньо з норматив-
ними актами, оскільки суб’єкти фінан-
сового права самі собою не вправі уста-
новлювати або припиняти правовідно-
сини, оскільки це функція держави, яка 
не пов’язує ці відносини з волевиявлен-
ням сторін [38, с. 10].

О. Ю. Грачова та Е. Д. Соколова, ана-
лізуючи суспільні відносини, які є пред-
метом фінансового права, вказують на 
їх головну особливість – те, що вони 
виникають у процесі фінансової діяль-
ності держави і органів місцевого само-
врядування. Звідси, зазначають учені, 



САМСІН І. Підгалузева природа податково-правових відносин та їх ознаки

145Вісник Національної академії правових наук України № 2 (73) 2013

й інша їх риса – вони являють собою 
різновид майнових відносин, оскільки 
виникають із приводу ресурсів, грошо-
вих коштів [39, с. 20]. На нашу думку, 
в цьому положенні містяться два важли-
вих акценти. По-перше, неодмінною ха-
рактеристикою фінансових правовідно-
син є їх майновий характер, оскільки 
у фінансово-правовому регулюванні 
предметом виступають відносини, пере-
важно пов’язані з рухом грошей. По-
друге, вчені зосереджують увагу на фі-
нансовій діяльності не тільки держави, 
а й органів місцевого самоврядування. Не 
слід забувати, що публічними фінансови-
ми ресурсами є не тільки ті, управління 
якими здійснюється на державному рівні, 
а й муніципальні фонди коштів.

У цілому ми погоджуємося з наведе-
ними позиціями. На наш погляд, можна 
взяти за основу визначення Н. І. Хімі-
чевої [9, с. 66] та з урахуванням вислов-
леного вище найбільш чітко охаракте-
ризувати фінансові правовідносини як 
урегульовані нормами фінансового пра-
ва суспільні майнові відносини у сфері 
виникнення, розподілу й використання 
публічних грошових коштів (грошових 
фондів і доходів держави та територі-
альних громад).

Cлід зазначити, що податкове право 
традиційно розглядається представни-
ками фінансово-правової науки як 
невід’ємна частина фінансового права. 
Так, І. В. Рукавішнікова вказує, що се-

ред інститутів фінансового права можна 
умовно виділити три види: інститути, 
які поряд із фінансово-правовим регу-
люванням зазнають впливу інших галу-
зей права; інститути, віднесення яких 
до фінансово-правових викликає спори 
серед учених, та традиційні інститути 
фінансового права, знаходження яких 
у фінансовому праві є науково обґрун-
тованим і визнається більшістю знавців 
фінансів. При цьому до традиційних 
інститутів, що складають основу фінан-
сового права, вчена відносить: бюджет-
не право, інститут формування держав-
них доходів, податкове право (за винят-
ком правовідносин, що виникають 
у сфері правопорушень), інститут дер-
жавних видатків тощо [40, с. 34].

Виходячи з цього, варто зробити ви-
сновок, що податкові правовідносини 
є невід’ємною частиною фінансових пра-
вовідносин, так само як і податкове право 
є частиною фінансового. Таким чином, 
з огляду на наведений вище аналіз пози-
цій учених та з урахуванням власних ви-
сновків щодо податкових правовідносин 
пропонуємо визначити останні як урегу-
льовані нормами податкового права сус-
пільні відносини, які мають владно-пу-
блічний характер і виникають між 
суб’єктами (платниками податків та дер-
жавою в особі уповноважених органів), 
наділеними правами й обов’язками у сфе-
рі справляння податків і зборів та здій-
снення податкового контролю.
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Самсин И. Подотраслевая природа налогово-правовых отношений и их признаки
В статье рассматривается история становлення и развития налоговых отношений. 

Автор анализирует различные подходы ученых к изучению данного вопроса, раскрывает 
особенности налоговых правоотношений и определяет их взаимосвязь с общественными 
отношениями, являющимися предметом финансового права. Также в статье предлагается 
авторское определение налоговых отношений.

Ключевые слова: правовая природа отношений; финансовые правоотношения; 
институты финансового права; признаки налогово-правовых отношений.

Samsin I. Sub-sectoral nature of tax – legal relations and their attributes
The article discusses the history and development of tax relations. The author analyzes the 

different approaches of scientists to study the issue, reveals features of tax relations and determine 
their relationship to the social relations that are the subject of fi nancial law. Also in the article 
the author’s defi nition of tax relations.

Keywords: legal nature of relations, fi nancial legal relations, fi nancial institutions law, signs 
tax – legal relations.


