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ПРОТИСТОЯННЯ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО 

ІНТЕРЕСУ У ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ 

.Лос;Іі,Т(ЖСНН}І конф;тікту інтсрссін у HiiLHOCИH<lX OIIOJ(<lTKyHaHH}I o6y
MOILIIOt: СИСТС\ІНУ УЛ(ЩЖСНіСТh НИ3КИ інтсрссін. ;lo НИХ НаJІСЖН'Тh: сус
Пі.lhНИЙ інтерес, пу6.1ічний інтерес (найчастіше його пов'юують і3 

інтересами ;(сржани та територіалnних гrюvта;т) та rrринатниИ інтерес. 

Податкові nі;::пюсипи та їх регу.-:поnаппя тра.::rипійпо пов'язують із про

тистоюшюл публічного та приnапюго інтерес)~ тоді як пу6 .. 1ічпий інтер
ес Ітайчастіше асоціюстJ,си i:.s J(Сржаш tим. llc ІІШІСІІЮП't,сj.] тра.;шційІ ІИМ 
піахо.Jо:м ..10 -з'ясуnаrшя приро.Jи держаnи, характеристикою о.Jrюго із 

nизпача.1ьrшхприпципіn .Jержаnи- nстапоn.1ешrя по.Jаткіn, по.Jаткоnої 
СИСТС\Н1 і T.J(. l], С. 74j. 

Чим 6i;тnrrт :tемократичним і сконоvrічно р(вниненим є сусІІіJrnстно, 

'ІИ:\f бі1ьшу цінність ;::r..1я всіх його •шенів мають права лю;:шни і чим 

бі..1ьш укоріненими є в ньо:\tу засади верховенства права, тим, зрештою, 

меншою буде різниuя інтересів платника податків і контролюючого ор

гапу. рілшuя пуб.1ічпого і приnапюго інтересу юага.1і. На таку .Jу:мку 

паштоnхус, перш -за nce. те, що n ,::rе:мократичпо:иу суспі.1ьстnі nідсутня 
HIJ(MIHHICTh МІЖ J·LержаННИМИ І суСІІІ.·ІhНИVІИ ІНТересами, OCKIJihKИ Ж(Щ

На трет~t ocoGa не Gаж:н-: і не мш-: стюсоGу :16ат·а·t'ИТИ<:}t Ja рахунок )·tер
жавних грошей r2, с. 25-26]. П .. 1атник податків має бути заохоченим у 
належно:\'гу наповненні державної та :\'Іісцевої казни, оскітrьки сп .. 1ачені 
кошти повернуться до нього у виг.1я.аі певного б.1ага (соціальні вип.1а

ти, по.1іпшеппя інфраструктури тощо). Тобто ш.lЯХО:\1 переро:шо,::rі.1у 

соціальних б.1аг публічний та приnатпий інтерес перетипаються та пе
рес;ті,т(укпn є;шні r (i~ri. О;Lнак, J(Сржана, \Іаючи нею тюнноту н.;та;tи. може 
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3VІінити 11ріоритети не на користh cycttiJІhCTІ-ш. ВіJ(Іюні;~но ло ч. 2 ст. 92 
J<оНСТИТУІІ,іЇ УкраЇНИ Н НИКJІЮЧНе ІІОННОНаЖеНН$.1 ІІІОЛО НСТаНОНJІСНН~І, 

3VІіни ІІО}Щткін, :1Gорін :шкріtt;tено :ш Нерхонною Ралою України. Крім 

того, контроль за опо;:rаткуванням також належить державним органам. 

ТоУІу держава УІоже на певноУІу етапі зловживати суспіТІьниУІ інтересом 

та падаnати переnагу шшсrrи11 (паприк.1ад, пріоритет фінансуnапня nи

трат па державпий апарат у порішrяшrі з витратами па соціа..1ьпу сфе

ру). хоча і пе с nласпиком коштіn, а лише предстаn .. 1яс інтереси народу, 
ИЮІ~і Є ЕЛИНИМ }lЖCpeJIOVI НJІаі[И . 

.ЗастосунаННИ МОНОІІО;ІіЇ у сфері 110,/ЩТКОНОІ'О реІ'УJІЮН<ШН~І t·аран

ТУЄТЬСЯ не .. 1ише ч. 2 ст. 92 Конституuії України, а й ст. 74 Конст:итуції 
України, на підставі якої забороняється 11ожливість наро;:rного воле

rшяnлеппя через реферепду11 nідпосно законопроектів що;:rо податкіn. 

То11у народ позбаплепий сnого праnа обирати пайбільш сприйпятпу 
податкову систему держа nи. Саме ;:rержаnою безпосередньо упоря;:rко

нуютhс~І НЩНОСИНИ 11~0}(0 ОІІОЩІТКуНаНН~І, а ІІО)ШТКИ Є HCOJ(MlHHИM атри

()утоVІ ;(ержани, а не cyctti.Іthcтнa. Хоча є ІІрИК..Іа}lИ єнроttеіkhких країн, 

;:re в законодавстві пря11о пере;:rбачено 11ожливість народного волеви
явлення шодо податків. Наприклад, у Швейцарії встановлення, зміна 

чи скасування по;:rатків 11оже вирішуватися шляхо11 прове;:rення рефе

репдуУІіn. Так, 14 черnпя 2015 року ni;:rбyncя по;:rібпий референдум, па 
якоУІу 71 % проголосуnа..1и проти nстапоn .. 1еппя податку па спадщипу 
та ЩірушtІІШІ на рішtі Конфе;(ераttії, 11ротс на рівні майже всіх кантонів 

ТаКІ ІЮ)ЩТКИ СІІраШІ~ІЮlІ>С~І. 

На JlYMKY В. А. Сшювйова. у JJO)ЩTKOII0-"1Y ШКОІЮ)(австві -~найш~ш 
нілоGраженн~І тен;~енціи, ~ка Іtо;І$.ІІ'аt-; у :нлін~снні Gалансу VІайноних ін

тсресін ІtуGліЧНОІ'О і ІІрИНаТНИХ су()'єктін ІІО)ШТКОНИХ ІІраНОНііtНОСИН Н 

сторону їх рівності [З, с. 49]. Автор пояснює це, по-перше, тим що ро
сійськиУІ законодавцем закріплений чіткий перелік по;:rатків і зборів, які 

мають сп..1ачуnатися п..1атrшками податкіn, по-друге, nci пеусушrі су:\1-
пішr, протиріччя і неяспості актіn закопо;:rаnстnа про податки та збори 

т .. 1умачаться па користь платпика податкіn. Однак про з11ішешrя балапсу 
н сторону рінності лан их інтересін у ttyG;tiчниx Іtраноні,т(носинах нажко 

стнер;tжунати. Не3нажаючи на те, 1110 н tю;щтконоVІу 3акон(щанстні і 3а

кріп .. lена презумпuія правомірності рішень платника по;:rатку та інші де
мократичні принципи оподаткування, проте основний з1tіст по;:rаткових 

правовідносин становить саме обов'язок сrшачувати податки та збори. 

Приnатпі інтереси пабуnають rюnого зпачеrшя, оскі..1ьки цього ви
магають сучасні тенденції розnитку суспільства, ;:re держа nа постамена 
на сJtужінню кожній ;tюлині, 11роте носії ІІуG .. tічно-НJЩІ(Ноt·о інтересу у 
ІІО}ЩТКОН~ІХ ІІраНОНііtНОСИНаХ V1aiOTh ІІрИНіJІСtіонанс СТаНОНИІІІе, ІІІ О jy
MOB .. leHO самою природою податків. 

ІЗ умовах формування правової ;:rержави забезпе~rення суспі..lь

ного інтересу, направ .. 1еного на досягнення зага .. 1ьного ;:rобробуту та 
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<.:ІІракс;І,ликості, маt-: бути І'ОЖ)КНИМ 3іШJІ,анюІVІ суб't-:ктік ІІуб.Іічної КJІа

ли. Хоча ІІротистшІНН$.1 к;Іа,тІ,ної та :юбон'$.13аної сторони кі,JІ,букаєтnоІ, 

кихол~Ічи і3 І Ірироли саVІоЇ сутності к;ІаіtНОІ'О суб'єкта, ТО\>1У і юр~щич

ний режиУІ взаємові;:rносин між п.1атнико:v1 податків та контролюючим 

органоУІ відзна~шється нерівністю. Однак ue не УІоже слугувати пі;:rста
nою для конфліктності інтересів. Сю.-tе через зрозумілість норм мате

ріального та проuесуа.1ьно праnа. а також через абсолотне визначен
ня праn, обоn'язкіn та nідпоnі;:rа.1ьІrості, перш за nce, nладного суб'скта 
MaiOTh }І,ОС~ІІ'3ТИС~І ІІу6JІічні ІІілі. А оріЄНТИрОМ ІІОКИННа С.ІуІ·укаТІ1 

КонституІІ,іи України, 3окрсма ІJОЖ)ЖСНН~І ст. 3 Конститу11,ії України. к 
якій прого.1ошено, що права і свободи людини та їх гарантії в:изначають 

зміст і спрямованість держави, держава ві;:rповідає перед лю;:rиною за 

сnою діяльність, а утnер;:rження і забезпечення праn і cnoбo;:r лю;:rини с 

го.1ОІШИ:\-І обов'язком держаnи. 
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ІШРСІІ~ЖТИВИ ЗАТОСУВЛІІІІЯ АУДИТУ ЕФЕКТИВІІОСТІ 

У ДІЯЛЬНОСП РАХУНКОВОЇ ПАJНТИ 

Ноnий закон <•Про Рахункову па.1ату•> nід 02.07.2015 р. робить зна
чни~і 3KilCHT на ау}І,ИТОр<.:hКі~і ІІрИр(Щі ОрІ<Шу, 3а3НаЧИВІІІИ В СТ. 4, 111,0 

лсржанний зоннінІніі1 фінансониі,і контршІh (ау)І,І-1'1') :ш6с:шсчуєтhс~І 
Рахунковою палатою шляхом з;:rійснення фінансового ауюпу, ауди

ту ефективності, експертиз:и, ана.пізу та інш:их конттюльнІ-ІХ заходів. 
Законо;:rавеuь ототожнює державний зовнішній фінансовий контро.1ь 

та аудит, з чим не:\-ІОЖЛІШО пого;:rитися - ау;:rит с набагато nужчи:м за 

контро.1ь. п результаті nпяn.1еппя порушенL під час контролю, шпші 
llliUI~II'3IOTh ІІІJИТ~ІІ'НСННЮ }(О НІ}(ІІОЩІЩJJhНОСТІ, 111,0 НСІ\10ЖН3 СІ<а3аТИ І ІрО 
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