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проБлеми формуваННя пуБлічНих 
іНтересів у сфері опоДаткуваННя

П одатковий кодекс України став першим в Україні кодифікова-
ним законодавчим актом, який спрямований на комплексне 

врегулювання питань, пов’язаних з оподаткуванням. Сучасні проблеми 
державницької розбудови, національно-культурного відродження та 
політико-правових реформ в Україні вимагають скрупульозного ви-
вчення та глибокого осмислення окремих питань, що забезпечують 
стабільність держави та її економічного розвитку. Сьогодні рефор-
мування у сфері оподаткування здійснюється шляхом упровадження 
податкового кодексу України. У зв’язку з його прийняттям планується 
досягти балансу інтересів держави і платників податків та стимулювати 
подальший розвиток нашої держави. на сучасному етапі надзвичайно 
важливо реалізувати ту функціональну гармонію, що здатна забезпечи-
ти ефективність податкових відносин на довгострокову перспективу [1].

податковим кодексом України визначаються правові основи по-
будови та функціонування податкової системи, її структура та еле-



34

Проблеми формування публічних інтересів у сфері оподаткування

менти, але питання щодо формування податкових правовідносин ще 
потребує детального вивчення та вдосконалення.

У сучасній науковій літературі категорія «інтерес» є однією з 
найбільш складних і дискусійних. це викликано тим, що належить 
гранично до абстрактних та сутнісно оспорюваних. У зв’язку з цим 
складно дати однозначне чітке визначення та забезпечити конвен-
ціалізацію її змісту. це поняття має комплексний та багатогранний 
характер і стає предметом дослідження як з боку філософії, пси-
хології, соціології, політології, так і з боку правознавства. термін 
«інтерес» походить від латинського interest, intersum – має значен-
ня; inter esse – бути між. У юридичній науці ключовим питанням 
постає з’ясування сутності самого явища інтересу. До публічних 
інтересів р. Б. Сивий пропонує віднести: 1) суспільні інтереси, які 
забезпечуються державою і, відповідно, трансформуються в дер-
жавні інтереси; 2) інтереси домінуючої частини суспільства, які 
забезпечуються державою і також трансформуються у державні 
інтереси; 3) суспільні інтереси, які державою не забезпечуються 
[2, с. 78]. публічний інтерес є похідним від інтересу приватного 
і його реалізація сприяє задоволенню різноманітних потреб усіх 
індивідів, членів того чи іншого товариства.

проблема формування публічного інтересу у сфері оподат-
кування викликана його особливостями. функціонування меха-
нізму майнового забезпечення держави зумовило виникнення 
інституту збору податків і виступає спільним для всіх інтересом, 
тому що належить одночасно багатьом громадянам, хоча існує і 
проблема неусвідомлення окремими громадянами такого інте-
ресу. У даному випадку публічний інтерес можна розглядати як 
спільний для більшості учасників суспільного життя інтерес, що 
тісно пов’язаний з приватним інтересом, бо є похідним від нього. 
однак при цьому публічний інтерес якісно відрізняється від при-
ватного тим, що в його основі завжди лежить потреба у здійсненні 
загальнодержавних дій, які спрямовані на захист суверенітету, 
територіальної цілісності, гарантування державної, економічної, 
екологічної безпеки, захисту прав усіх суб’єктів права власності та 
господарювання. необхідно зазначити, що на етапі правотворчості 
саме публічний інтерес визначає метод правового регулювання 
суспільних відносин. однак у реальному житті правотворчі ор-
гани не завжди правильно усвідомлюють суспільні інтереси, які 
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існують незалежно від них. тому сьогодні надзвичайно важливо 
не тільки наблизити правові тексти до реальних потреб та інтере-
сів людини і суспільства, а і забезпечити відповідну практику їх 
реалізації з урахуванням мінливості публічного інтересу. Зокрема, 
необхідно гармонійно поєднувати публічні та приватні інтереси 
у сфері оподаткування з метою формування нового рівня право-
свідомості як платників податків, так і працівників державної 
податкової служби.
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