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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Останні події, які відбулися і відбуваються в 

Україні, свідчать про те, що ми знаходимося в поворотній точці історії. Від 

того, що відбудеться зараз, залежить значною мірою те, як буде виглядати 

Україна в найближчі десятиліття. Революція Гідності оголила запит 

суспільства на зміни і реформи, а анексія Криму й військова агресія на Сході 

України умовою виживання держави поставила ефективність її 

функціонування. І те, й інше відбувається, до того ж, під час значної 

фінансової кризи і збільшення напруги в суспільстві. За цих умов 

реформування механізму вирішення податкових спорів постає дуже 

актуальним завданням. 

На сьогодні податкова система перебуває у стані, який продукує 

податкові конфлікти і призводить до виникнення численних податкових 

спорів. Ті, своєю чергою, вирішуються неефективно – переважна більшість 

податкових спорів закінчується процесами в судовій системі, довіра до якої є 

найнижчою за багато років. Попри це альтернативні методи вирішення спорів 

фактично не працюють. Це призводить до перевантаження судової системи, 

підвищення рівня недовіри народу до державних інститутів та створює 

додаткові суспільні витрати. Останні намагаються покрити центральні органи 

виконавчої влади шляхом збільшення податкового навантаження, а податкові 

органи – шляхом збільшення податкового тиску, що призводить до ще 

більшої кількості податкових спорів. 

Попри гучні декларації про проведення рішучих реформ уряд за рік 

функціонування не спромігся досягти великих успіхів у реформуванні 

податкової сфери. За цих умов постає завдання щодо визначення й вирішення 

проблем у податковій системі, які призводять до податкових конфліктів і 

податкових спорів, а також реформування механізмів вирішення податкових 

спорів, які виникають. 
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Питання податкових спорів постає в юридичній науці не вперше. 

Робота значною мірою ґрунтується на дослідженнях фахівців із фінансового 

й податкового права, серед яких Ю. В. Божко, А. Ю. Бучик, Л. К. Воронова, 

Я. В. Греца, О. В. Дмитрик, Н. П. Каменська, Л. М. Касьяненко, 

В. С. Кіценко, І. Є. Криницький, М. П. Кучерявенко, О. А. Лукашев, 

С. О. Ніщимна, Н. Ю. Пришва, В. М. Свириденко, Є. М. Смичок, 

О. В. Солдатенко, В. В. Тильчик, Л. В. Трофімова, Є. А. Усенко, 

Н. В. Шевцова, Т. М. Шульга. Праці саме цих вчених стали підгрунтям для 

осмислення взятої до вивчення проблеми й розробки власної концепції її 

розв’язання. У дослідженні були використані також праці таких учених з 

теорії держави та права, конституційного та адміністративного права, як R. 

Dworkin, J. Pudelka, K. Sobota, В. Б. Авер’янов, В. М. Бевзенко, Ю. П. Битяк, 

В. Т. Білоус, C. П. Головатий, О. П. Євсєєв, М. І. Козюбра, Т. О. Коломоєць, 

Р. О. Куйбіда, Б. В. Малишев, Т. О. Мацелик, Р. С. Мельник, В. П. Тимощук, 

А. М. Школик. Певний вплив на роботу мали наукові дослідження 

економістів та фахівців з економіки права L. P. Feld, L. A. Franzoni, 

A. Raskolnikov, L. Visscher, S. Voigt.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана в Національному університеті державної податкової 

служби України відповідно до загальнодержавної Програми адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затвердженої 

Законом України № 1629-IV від 18.03.2004.   

Дослідження здійснено в межах науково-дослідної проблематики 

кафедри фінансового права Національного університету державної 

податкової служби України «Правове регулювання фінансової 

відповідальності в Україні» (державний реєстраційний номер 0111U010391). 

Тема дисертаційного дослідження була затверджена на засіданні вченої 

ради юридичного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка (протокол №1 від 24.09.2012) і перезатверджена на 
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засіданні вченої ради Національного університету державної податкової 

служби України (протокол № 13 від 28.05.2015). 

Мета і завдання дослідження. Під час пошуку відповіді на питання 

щодо ефективних механізмів удосконалення вирішення податкових спорів 

був застосований комплексний підхід до проблеми, спрямований передусім 

на з’ясування причин виникнення податкових спорів і запобігання цьому 

процесу, а вже потім — на удосконалення механізму вирішення самих спорів. 

Метою дисертаційної роботи є комплексна розробка положень стосовно 

реформування механізму вирішення податкових спорів, підготовка науково 

обгрунтованих пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства 

України. 

Відповідно до поставленої мети були застосовані оригінальні підходи 

до дослідження, спрямовані на вирішення таких завдань:  

 вивчити природу конфліктності у податковому регулюванні і її 

причини; 

 з’ясувати особливості реалізації примусу в податковому 

регулюванні; 

 визначити співвідношення податкових відносин та відносин 

власності, загальні риси та розбіжності в їх співвідношенні; 

 уточнити питання належності публічних грошових коштів 

певному суб’єкту;  

 обґрунтувати розмежування податкового планування та ухилення 

від оподаткування через порушення податкового законодавства;  

 з’ясувати природу податкового спору, спільні й відмінні риси 

податкового спору й податкового конфлікту;  

 визначити принципи побудови механізму вирішення податкових 

спорів; 
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 розкрити співвідношення матеріального і процедурного 

регулювання в механізмі адміністративного оскарження рішень податкових 

органів; 

 охарактеризувати місце та значення податкового компромісу для 

реформування механізму вирішення податкових спорів; 

 визначити напрями реформування податкового законодавства і 

законодавства в інших сферах;  

Об’єктом дослідження є сукупність суспільних відносин, що 

виникають з приводу вирішення податкових спорів.  

Предметом дослідження є реформування механізмів вирішення 

податкових спорів.  

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційної роботи 

є сукупність прийомів і методів наукового пізнання, а саме: діалектичного, 

історичного, порівняльно-правового, формально-юридичного, методу 

системного аналізу й синтезу та інших. Під час здійснення дисертаційного 

дослідження головним став діалектичний метод. Саме з його використанням 

здійснено аналіз природи досліджуваних явищ у єдності їх матеріального 

змісту та юридичної форми. Завдяки системно-структурному методу 

створено основу для дослідження формального і юридичного змісту 

податкового конфлікту і податкових спорів (1.2, 2.1), аналізу 

правозастосовної діяльності при розв’язанні податкових спорів (2.1), 

встановлення послідовності етапів вирішення податкових спорів (п.п. 2.2., 

2.3). Застосування порівняльно-правового методу дозволило провести аналіз 

регулювання таких відносин в Україні і порівняти їх з іноземним досвідом 

(3.1). На базі історичного методу проаналізована еволюція поглядів на 

природу податкового конфлікту та зміст податкових спорів, а також способів 

вирішення податкових спорів на різних етапах розвитку податкового 

законодавства України і законодавства інших галузей (розд. 1, розд. 4).  
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Аналіз результатів наукових досліджень сучасних фахівців з цієї 

проблеми здійснено за допомогою методу інтегрального аналізу (1.1, 1.2, 4.1, 

4.2). Формально-юридичний метод використовується при аналізі 

нормативних джерел дослідження. За допомогою цього методу стало 

можливим виявити недоліки чинного законодавства та сформулювати 

пропозиції щодо його вдосконалення (4.3, 4.4, 4.5). Дослідження 

здійснювалося на основі загальних логічних методів і прийомів (аналіз, 

синтез, індукція, дедукція, аналогія), що забезпечило повне та всебічне 

вивчення проблем реформування механізму вирішення податкових спорів.  

Науково-інформаційну базу дослідження становили Конституція 

України, Податковий кодекс України, Бюджетний кодекс України, Кодекс 

адміністративного судочинства України, закони України, нормативні акти 

Кабінету Міністрів України, Державної фіскальної служби, Міністерства 

фінансів України, рішення Конституційного Суду України, судові рішення, 

інші акти органів судової влади, праці вітчизняних і зарубіжних дослідників 

у наукових виданнях і матеріали наукових конференцій. Значну увагу в 

роботі приділено також аналізу іноземних нормативних актів та висновкам 

щодо реформування чинного законодавства України. Вивчення чинних 

раніше нормативних джерел України стало основою для вивчення 

досліджуваної проблеми в її розвитку.  

Емпіричну базу дослідження становлять узагальнення результатів 

позасудового та судового розгляду податкових спорів, дані судової 

статистики за 2013-2015 роки, статистичні дані Державної фіскальної служби 

за 2013-2015 роки, доповіді з питань розвитку стану податкової системи і 

судочинства, публіцистичні і довідкові видання. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація являє собою 

перше у вітчизняній фінансово-правовій літературі комплексне монографічне 

дослідження, в якому розглянуто теоретичні та практичні проблеми 

реформування механізму вирішення податкових спорів.  
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Підсумком проведеного дослідження стали такі основні наукові 

результати, які мають наукову новизну та практичну значимість: 

вперше: 

 створено принципово новий підхід до концепції реформування 

механізму вирішення податкових спорів, який полягає у виявленні й усуненні 

причин виникнення податкових спорів, а вже потім – удосконаленні 

механізмів вирішення самих спорів, які виникають з приводу оподаткування; 

 охарактеризовано конфліктність у податковому регулюванні на 

двох рівнях: першому – інституційному, у межах якого визначаються 

сутнісні риси такого явища, як оподаткування, а також справедливість саме 

тієї системи оподаткування, яка існує в державі у певний час, другому – на 

межі фінансово-правових інститутів публічних доходів та публічних видатків 

(в цих обставинах ідеться про об’єктивне і чітке узгодження законодавчого 

регулювання руху коштів, які платник передав як податки та фінансового 

забезпечення соціальних потреб і суспільного розвитку);  

 наголошується, що реальним власником коштів від податків, в 

інтересах якого здійснюється оподаткування, є суспільство, частиною якого, 

своєю чергою, є кожний платник. Держава при цьому лише вчиняє певні 

організаційні дії стосовно розподілу і використання цих коштів, оскільки 

суспільство делегує їй ці функції через механізми представницької 

демократії. Грошові кошти, зібрані за допомогою податків, належать громаді 

(незалежно від того, чи йдеться про певну територіальну громаду, чи про 

народ у цілому), які, не маючи змоги самостійно розпоряджатися публічними 

фондами, створюють для цього спеціальні органи, яким делегують відповідні 

повноваження; 

 проведено чітке розмежування понять «податковий компроміс» і 

«легалізація доходів» (що включає також легалізацію доходів, які отримані з 

порушенням закону: неправомірна вигода, доходи від контрабанди тощо). 

Податковий компроміс, натомість, є можливістю для платників у 



10 

 

 
 

спрощеному порядку реалізувати податковий обов’язок щодо певних видів 

доходів, якщо такий обов’язок не було виконано раніше; 

 описано шляхи реформування податкового законодавства на межі з 

іншими галузями, узагальнені за двома напрямами: а) матеріальний 

передбачає збалансоване та узгоджене застосування матеріальних норм у 

податковому і в інших галузях законодавства; б) процесуальний описує зміни 

в регулюванні, пов’язані з процедурами вирішення податкових спорів; 

 доведено, що реформування самої податкової системи має 

передбачати два контексти: кількісний (орієнтується на досягнення 

оптимальної кількості податків та зборів з точки зору витрат на їх 

адміністрування) та якісний (має бути сформований оптимальний варіант 

співвідношення між різними типами податків і зборів, між податковими 

надходженнями та бюджетними потребами); 

 визначено цілі проведення податкової реформи, зокрема 

раціональне та ефективне співвідношення функцій податку, оскільки останні 

забезпечують комплексний вплив через систему оподаткування на 

економічні та соціальні процеси в суспільстві (стримування, забезпечення 

активного розвитку, формування фінансових підстав у цьому сенсі); 

раціональний розподіл податкового навантаження за складовими вартості, 

оскільки одним із принципових моментів збалансованості реформи 

податкової системи є обґрунтований та виважений розподіл тиску на 

відповідні елементи вартості (матеріальні витрати – вартість основних 

виробничих фондів, сировини, палива і т. ін.; фонд заробітної плати; 

прибуток); врахування граничної межі податкового тиску, яка має бути тим 

орієнтиром, через який доцільно будувати податкові важелі, співвідношення 

їх окремих видів; 

удосконалено:  

 характеристику податкового права як галузі права, в якій за 

відсутності правопорушень із боку будь-якої зі сторін відбувається 



11 

 

 
 

вилучення грошових коштів з власності суб’єктів, тоді як сплата коштів в 

процесі релізації інших відносин пов’язана або з 

покаранням/відшкодуванням (злочин, адміністративне правопорушення), або 

з набуттям певних благ (цивільні правовідносини); 

 обгрунтування відсутності зміни власника грошових коштів при 

сплаті податків і зборів: а) через зміну власника неможливо пояснити 

природу податкових відносин (власність реалізується через такі 

правоможності як володіння, користування, розпорядження, хоча, 

обгрунтовуючи перехід коштів від платника до держави чи територіальної 

громади через реалізацію відносин власності, необхідно довести, що платник, 

як власник грошей, потенційно мав змогу реалізувати всі правоможності, 

притаманні власнику, в той час як значна кількість податків справляється при 

неможливості реалізувати ці правоможності); б) справляння окремих 

податків маскує зміну власності, що найбільш яскраво виявляється при 

справлянні непрямих податків (розмежування формального та реального 

платника в умовах, коли кошти належать одній особі, а податковий обов’язок 

виникає в іншої, яка і повинна перерахувати їх до бюджетів, практично 

виключає зв’язок цього явища зі зміною власника); 

 підхід щодо узгодження податкових законодавчих норм з іншим 

чинним законодавством України. Предмет законодавчого регулювання 

виокремлює те коло відносин, яке має бути об’єктом впливу відповідної 

системи галузевого законодавства, що спрямовується лише на частину 

суспільних відносин за критерієм однорідності характеру. Це не виключає і 

наявності певної межі, на якій одне галузеве законодавство стикається з 

іншим або запозичує засоби врегулювання суспільних відносин, притаманні 

іншим галузям; 

 розуміння співвідношення норм фінансового законодавства, які 

знаходяться на межі окремих інститутів чи підгалузей. Особливість 

податкового регулювання зумовлюється тим, що його норми упорядковують 



12 

 

 
 

лише частину предмета фінансово-правового регулювання — акумуляцію 

публічних грошових коштів, тоді як фінансове регулювання має предметом 

повний цикл обігу публічних коштів (формування, розподіл, витрачання 

публічних фондів та здійснення контролю за цим); 

 уявлення щодо внесених до Податкового кодексу України змін 

стосовно кількості податків та зборів, які фактично не вплинули ні на 

структуру податкової системи, ні на розподіл податкового навантаження: по-

перше, деякі податки перейшли з одного типу платежів до іншого 

(наприклад, плата за землю з групи загальнодержавних податків та зборів 

віднесена до категорії місцевих як окрема складова податку на нерухомість); 

по-друге, принципове формальне зменшення кількості податків та зборів 

відбулося шляхом зведення в один платіж низки податків та зборів, які 

раніше адміністрували окремо; 

 висновок про те, що поєднання інтенсивності перевірок і розміру 

штрафів за порушення податкового законодавства не є єдиним важелем, який 

використовується для підвищення рівня дотримання платниками податкового 

законодавства, оскільки вони роблять це не тільки через загрозу застосування 

санкцій у разі несплати, а й, у тому числі, добровільно, через відчуття 

взаємності, громадянського обов’язку, або через звички чи традиції; 

 підхід до застосування медіації як альтернативного способу 

вирішення податкового спору, відповідно до якого: а) медіація не є основним 

інструментом у досудовій процедурі врегулювання податкового спору; б) а 

основним принципом процедури медіації є принцип вільного волевиявлення, 

за якого обидві сторони (податковий орган і платник податків) мають 

бажання вирішити спір за участю третьої незалежної особи (медіатора), яка є 

посередником між контролюючим органом та платником податку. При цьому 

дискреція податкового органа стосовно вирішення спору в такій процедурі 

повинна бути обмежена;  

набули подальшого розвитку: 
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 характеристика особливостей примусу в податковому 

регулюванні: а) реалізація примусу з боку держави стосується інтересів 

територіальних громад і суспільства в цілому, які є отримувачами коштів від 

податків; б) податковй примус є гарантією не лише надходження коштів від 

сплати податків, а й виконання всіх елементів податкового обов’язку, в тому 

числі й не пов’язаних із передачею коштів (облік та звітність); в) примус 

реалізують органи державної влади, які безпосередньо наділені 

повноваженнями щодо цього; 

 визначення місця нормотворчих процедур у податковому 

регулюванні, які зумовлюють відповідне процедурне упорядкування 

створення законодавчого припису, який стосується тих чи інших обставин 

регулювання виконання податкового обов’язку або вирішення податкових 

спорів, але не є податковою нормотворчою процедурою, оскільки чинне 

законодавство передбачає особливості прийняття законодавчих актів саме у 

сфері оподаткування; 

 характеристика регулятивних податкових процедур – 

адміністративних процедур, в межах яких платники податків і податкові 

органи, а також їх посадові особи реалізують свої обов’язки і права. 

Податкові процедури є вираженням правозастосовного процесу під час 

реалізації й узгодження дій чи бездіяльності платників податків та 

контролюючих органів і їх посадових осіб стосовно виконання податкового 

обов’язку, розгляду й вирішення податкових спорів; 

 визначення податкових процедур та їх характеристика як одного з 

видів адміністративних процедур, що має свою специфіку, не притаманну 

іншим видам адміністративних процедур;  

 підхід щодо принципової відмінності вдосконалення процедур 

судового й адміністративного розгляду податкових спорів. Вирішення спорів 

у судовому порядку передбачає залучення і провідну роль суду, тоді як 

адміністративне оскарження рішень податкових органів лежить повністю у 
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площині реалізації повноважень виконавчої влади, що зумовлює 

реформування цих процедур на різних засадах; 

 характеристику позитивних аспектів запровадження податкового 

компромісу: а) додаткове надходження коштів до дохідних частин бюджетів; 

б) скорочення терміну надходження коштів порівняно з режимом 

адміністративного чи судового оскарження; в) забезпечення зменшення 

витрат на представництво контролюючих органів у процедурах оскарження, 

та і взагалі навантаження на ці органи; г) формування підстав легалізації 

коштів платників, запровадження умов, коли платник, сплативши борги, буде 

зацікавлений повністю та у строк реалізовувати податковий обов’язок; 

д) додаткове надходження коштів до бюджету може сприяти зниженню 

податкового навантаження; 

 перелік можливих негативних наслідків податкового компромісу: 

а) формується уявлення платників про необов’язковість дотримання закону 

(виникає лише в ситуації, коли податковий компроміс буде застосовуватись 

із певною періодичністю); б) якщо податкова заборгованість, або суми, яка 

включається до узгоджувального розрахунку, отримана в результаті 

правопорушення, держава також стає причетною до правопорушення, якщо 

отримує свою частку від цих грошей; в) реалізація податкового компромісу 

певним чином порушує принцип рівності платників; 

 аналіз реформування процедур вирішення податкових спорів, 

відповідно до якого останнє можливе лише: по-перше, із вдосконаленням та 

реформуванням податкової системи; по-друге, із унормуванням 

адміністративного процедурного регулювання (відповідно до якого вчиняють 

дії і приймають рішення суб’єкти владних повноважень); по-третє, із 

повноцінною реформою судівництва (правил, які визначають побудову і 

функціонування гілки влади, яка здійснює остаточний розгляд і перегляд всіх 

податкових спорів); 

 характеристика співвідношення податку та інших видів 
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обов’язкових платежів, яка виходить із того, що наявність податкового 

обов’язку не обов’язково викликає спротив платника і не завжди призводить 

до податкового конфлікту; незважаючи на те, що податок має досить багато 

спільних характеристик з іншими видами обов’язкових платежів, які 

виражені у грошовій формі, та в разі несплати стягуються з платників у 

примусовому порядку, платник може бути зацікавлений сплачувати податки 

добровільно.  

Практичне значення одержаних результатів. Дослідження має як 

теоретичний, так і прикладний характер. Одержані висновки та пропозиції 

можуть бути використані: 

  у науково-дослідній сфері – для подальшого опрацювання 

проблем вирішення податкових спорів, зокрема, для подальшої розробки 

теоретико-методологічних та практичних проблем вирішення податкових 

спорів у режимі адміністративного та судового оскарження; 

 у правотворчості – при підготовці пропозицій щодо внесення 

змін до чинного законодавства України з метою удосконалення регулювання 

відносин щодо вирішення податкових спорів, для вдосконалення 

нормотворчої роботи Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, 

Міністерства фінансів України, судових органів та інших державних органів, 

які беруть участь у вирішенні податкових спорів;  

 у практичній діяльності – при узагальненні практики 

застосування норм податкового та адміністративного законодавства при 

вирішенні податкових спорів, узагальненні практики судів, а також при 

проведенні науково-методичних семінарів із суддями, працівниками 

фінансових органів і платниками податків з проблем застосування 

адміністративного та податкового законодавства;  

Зокрема, основні положення і висновки дисертаційного дослідження 

використовуються Департаментом фінансів Харківської обласної державної 

адміністрації при підготовці пропозицій щодо внесення змін до чинного 
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податкового законодавства України з метою підвищеня ефективності 

механізмів запобігання виникненню податкових конфлітків і податкових 

спорів, що підтверджується Актом Департаменту фінансів Харківської 

обласної державної адміністрації про впровадженя результатів 

дисертаційного дослідження № 04-03-11/52-1 від 08.09.2015. 

Здобутки дисертації використовуються в правозастосовній діяльності 

Донецького апеляційного адміністративного суду, що підвтерджуться Актом 

Донецького апеляційного адміністративного суду про впровадження 

результатів дисертаційного дослідження.  

 у навчальному процесі – для викладання дисциплін 

«Адміністративна юстиція» та «Податкове право», а також при підготовці 

підручників і навчальних посібників із зазначених дисциплін. 

Здобутки дисертації використовуються в навчальному процесі в 

Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого при 

викладанні дисциплін «Податкове право» і «Фінансове право» і низки 

дисциплін в сертифікатній освітній професійній програмі «Податковий 

юрист», що підтверджується актом впровадження результатів дисертаційного 

дослідження з Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого від 14.09.2015. 

Апробація результатів дослідження. Дисертація виконана на кафедрі 

фінансового права Національного університету державної податкової служби 

України, представлена і обговорена на її засіданнях, схвалена і 

рекомендована до захисту. Значна частина змісту роботи була в тому чи 

іншому вигляді опублікована і обговорена раніше — у наукових публікаціях 

у фахових виданнях, а також в експертних статтях і висновках, на «круглих 

столах» і конференціях. Деякі положення й висновки, отримані у процесі 

дослідження, знайшли відображення у проекті Закону «Про внесення змін до 

Закону України “Про судоустрій і статус суддів” щодо удосконалення засад 

організації та функціонування судової влади відповідно до європейських 



17 

 

 
 

стандартів» № 1497, співавтором якого є автор і який був прийнятий 

Верховною Радою України у першому читанні, у проекті змін до Конституції 

України в частині правосуддя, напрацьованому спільно з громадськими 

експертами і прийнятому у вигляді концепції судової реформи Урядом 

України, а також в інших джерелах. Основні наукові положення і висновки 

дисертаційного дослідження, рекомендації щодо вдосконалення чинного 

законодавства України викладені у доповідях на наукових і науково-

практичних конференціях та інших наукових заходах, зокрема на: 

міжнародній науковій конференції «Правова культура і громадянське 

суспільство в Україні: стан і перспективи розвитку» (м. Харків, 12 жовтня 

2007 р.); міжнародній науково-практичній конференції «Фінансове право у 

ХХІ сторіччі: здобутки та перспективи» (м. Київ 4–7 жовтня 2011 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Публічні фінанси і фінансове 

право Центральної і Східної Європи в умовах фінансової кризи» (м. Білосток 

– м. Львів, 2010); науково-практичній конференції «Європейський досвід 

адміністрування податків: застосування методів економічного аналізу» (м. 

Харків, 28 вересня 2011р.); міжнародній науково-практичній конференції 

«Принципи фінансового права» (м. Харків, 19-20 квітня 2012 р.). 

Особистий внесок здобувача полягає в розробці теоретичних проблем 

реформування механізму вирішення податкових спорів, окреслення 

напрямків такого реформування, з’ясування прогалин та колізій, які 

стосуються маловивчених та недосконало врегульованих аспектів цієї 

проблеми. У працях, опублікованих у співавторстві, відзначається вагомий 

внесок здобувача, зокрема, у підручниках та навчальних посібниках: 

Фінансове право : підручник / М. П. Кучерявенко, Д. О. Білінський, О. О. 

Дмитрик та ін. ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. М. П. Кучерявенка. – Х. : 

Право, 2013 (Жернаков М. В. – § 5 розд. 10); Податкове право України : навч. 

посіб. / за ред. М. П. Кучерявенка. — Х. : Право, 2010 (М. В. Жернаков — 

глава 4 у співавт.); Інформаційний пакет із сертифікатної освітньої 
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професійної програми «Податковий юрист» / уклад. М. П. Кучерявенко, 

Д. О. Білінський, О. О. Головашевич та ін. (у т. ч. М. В. Жернаков) ; Нац. 

юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого. – Х. : Право, 2014 (особистий внесок 

здобувача – 20%). У зазначених роботах проаналізовані деякі важливі 

проблеми податкового регулювання (відносини податкового представництва, 

юридичного статусу суб’єктів податкових відносин, природа податкового 

конфлікту та податкових спорів тощо). Окремі положення дослідження 

увійшли до науково-практичних коментарів податкового законодавства, 

зокрема: Податковий кодекс України : постатейний коментар : у 2 ч. / В. В. 

Білоус, Л. К. Воронова, О. О. Головашевич та ін. ; за ред. М. П. Кучерявенка: 

Харків, Право, 2011. – Ч. 1. (М. В. Жернаков – статті 14, 19 (у співавт., 

особистий внесок здобувача – 60%)); Податковий кодекс України: 

постатейний коментар: у 2 ч. / Л. К. Воронова, М. П. Кучерявенко, 

О. А. Лукашев та ін.; за ред. М. П. Кучерявенка. – Харків, Право, 2011. – Ч. 2. 

(М. В. Жернаков – статті 281, 282 (у співавт., особистий внесок здобувача – 

70%)); Податковий кодекс України: науково-практичний коментар: у 3 ч. / 

М. П. Кучерявенко, І. Л. Самсін, І. Х. Темкіжев та ін.; за ред. М. П. 

Кучерявенка та І. Х. Темкіжева. – Х.: Право, 2012. – Ч. 1. (М. В. Жернаков – 

статті 14, 19 (у співавт., особистий внесок здобувача – 60%)); Податковий 

кодекс України: науково-практичний коментар: у 3 ч. / М. П. Кучерявенко, 

І. Л. Самсін, І. Х. Темкіжев та ін.; за ред. М. П. Кучерявенка та І. Х. 

Темкіжева. – Х.: Право, 2012. – Ч. 2. (М. В. Жернаков – статті 134-137 (у 

співавт., особистий внесок здобувача – 50%)); Податковий кодекс України: 

науково-практичний коментар: у 3 ч. / М. П. Кучерявенко, І. Л. Самсін, І. Х. 

Темкіжев та ін.; за ред. М. П. Кучерявенка та І.Х. Темкіжева. – Х.: Право, 

2012. – Ч. 3. (М. В. Жернаков – статті 281, 282 (у співавт., особистий внесок 

здобувача – 70%)).  

Публікації. Наукові положення та висновки дисертації знайшли своє 

відображення у 38 публікаціях, серед яких одна одноосібна монографія, одна 
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монографія у співавторстві, 21 стаття в наукових фахових виданнях, а також 

тези п’яти доповідей на науково-практичних конференціях та засіданнях 

тематичних «круглих столів». 
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РОЗДІЛ 1. ПОДАТКОВІ СПОРИ: ПРИРОДА ТА ПІДСТАВИ 

ВИНИКНЕННЯ 

  

1.1. Юридична природа  податкового конфлікту 

 

Питання сутності конфлікту та притаманність його правовідносинам 

багато в чому залежить від підходів до визначення конфлікту в праві та й 

конфлікту як такого. Великий тлумачний словник сучасної української мови 

визначає конфлікт як «зіткнення протилежних інтересів, думок, поглядів; 

серйозні розбіжності; гостру суперечку» [67, c. 570]. З цих підстав, на наш 

погляд, і можна будувати принципові засади характеристики конфлікту в 

будь-якій сфері суспільних відносин. Зрозуміло, що, характеризуючись 

певними особливостями, науковий конфлікт, юридичний конфлікт, класовий 

конфлікт буде обумовлювати певне протистояння осіб. Важливо при цьому 

враховувати, що в цьому сенсі конфлікт не може мати сталого, тривалого 

характеру. Його виникнення обов’язково передбачає розв’язання. І чим 

менший термін це буде займати, тим більш збалансованим буде розвиток у 

цій сфері суспільного регулювання. 

Певний рівень конфліктності притаманний усім видам соціальних 

регуляторів. Там, де є правила, завжди знайдуться ті, хто захоче їх 

порушувати. Однак зрозуміло, що мораль, релігія та право не можуть 

однаково підходити до з’ясування причин виникнення та шляхів вирішення 

конфлікту. Багато в чому конфліктність у цій площині соціальних засобів 

упорядкування поведінки обумовлюється особливостями як їх форми, так і 

змісту, хоча подекуди питання форми переважають. Наприклад, низка 

релігійних конфліктів, яка призвела до соціальних потрясінь чи навіть війн, 

обумовлювалась не відповіддю на питання за змістом — чи є Бог, а тією 

формою уявлень щодо нього, які склалися в окремих народів чи соціальних 
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груп. Подібне можна сказати й про моральні критерії поведінки в різних 

суспільствах, які розрізняються за формою, але дуже схожі за змістом і 

спрямованістю регулювання. 

Водночас релігія, мораль і право виконують одну функцію — 

забезпечення комфортного співіснування людей, причому за одним і тим 

самим принципом дії — шляхом обмеження таких проявів поведінки осіб, які 

б могли зашкодити іншим членам суспільства та/або самій особі. «Не вбий», 

«не вкради», «не свідчи неправдиво» — дуже важливі правила співіснування, 

і не є дивним те, що в тих чи інших формах вимоги щодо їх дотримання ми 

знаходимо й у моралі, і в релігії, і у праві. З іншого боку, те, як історично 

складалися соціальні регулятори, обумовило різницю в методології їх 

регулятивної дії. 

Зокрема, принциповою рисою норм моралі є орієнтація їх на 

самообмеження особи, поведінка якої регулюється такими засобами. 

Розуміння, впевненість у правильності того чи іншого уявлення або дії має 

спиратися на власне уявлення такого учасника суспільних відносин, яка, 

своєю чергою, спирається на усталену думку суспільства. На відміну від 

моралі право впливає на волю інших суб’єктів, психічно підштовхуючи їх до 

певної поведінки. Одночасно важливо враховувати, що метою регулювання 

не може бути формування або досягнення конфлікту. Його подолання 

передбачає ґрунтовне перетворення обставин, при якому або досягається 

певний компроміс, або знищується минула конструкція та формуються нові 

засоби організації суспільних відносин. У контексті цього в науці переважно 

розглядають співіснування конфлікту й компромісу в праві [44]. 

Проблеми конфлікту в праві вивчаються в контексті соціології, 

філософії права та теорії права вже досить тривалий час. Свого часу М. Вебер 

та Г. Зіммель розглядали конфлікти як обов’язкову частину соціального 

життя [123, c.15]. П. Рікер зазначав, що сама сутність права передбачає певне 

зазіхання, наявність вимог до людей здійснити чи не здійснювати відповідні 
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дії, тобто є вимогою виконання юридичних обов’язків [254]. Для цієї ситуації 

характерна певна подвійність. З одного боку, юридичні засоби саме 

спрямовуються на подолання конфліктів, такого упорядкування поведінки 

осіб, яке виключило б підставу їх виникнення. З другого боку, встановлюючи 

обов’язкові правила поведінки, право зрештою опосередковується засобами 

примусу, можливістю застосування несприятливих наслідків для осіб, які 

відхилилися своїми діями від запропонованої нормою права моделі 

поведінки. Таким чином, юридтчне регулювання у певних випадках 

породжує парадокс: намагаючись упорядкувати суспільні відносини, 

виключити підстави виникнення конфлікту, через механізм примусу воно 

сприяє водночас виникненню конфліктних відносин. 

Утім дуже важливо мати на увазі, що юридичне регулювання у 

жодному разі не гарантує виникнення конфлікту, і описаний вище парадокс 

можливий тільки у випадку внутрішнього несприйняття норми права 

суб’єктом, на якого спрямоване регулювання. Не заглиблюючись у дискусію 

про визначення поняття юридичного конфлікту, зауважимо, що однозначно 

погодитися з думкою про неминучість конфлікту у праві лише з огляду на 

ознаку його обов’язковості як соціального регулятора можливо тільки з 

позицій юридичного позитивізму. 

Визначальною ознакою права є його обов’язковість. Отже, для 

виникнення конфлікту лише на цій підставі потрібно, щоби приписи права 

щодо поведінки суб’єкта та його воля завжди розходилися. Це, своєю 

чергою, можливо уявити в суспільстві, де право сприймається виключно як 

«сукупність законодавчо закріплених норм, що виражають волю панівного 

класу» або будь-якої іншої системи, у якій ідея права полягає в нав’язуванні 

індивідам невластивої їм поведінки та в підкоренні волі одних осіб волі 

інших. Натомість у випадку сприйняття права як соціального блага 

усвідомлення учасників суспільства необхідності дотримання певних правил 

співіснування юридичний конфлікт «автоматично» не виникає. 
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Дотримання приписів права в різних сферах суспільних відносин 

вимагає від їх учасників певної поведінки і приводить, відповідно, до різних 

результатів. У кримінальному праві правне регулювання побудоване шляхом 

заборон вчиняти злочини, тобто діяння, які порушують найважливіші 

охоронювані законом права. Дотримання приписів кримінального права, 

відповідно, вимагає від суб’єктів лише утримуватися від діянь, які прямо 

зазіхають на права інших суб’єктів. 

У цивільному праві діє принцип свободи договору, тобто суб’єкти 

мають можливість самостійно визначати для себе права і обов’язки. 

Положення цивільного права, своєю чергою, не тільки не вимагають від його 

суб’єктів додаткових зусиль щодо їх дотримання, а й максимально 

спрямовані на задоволення потреб самих цих суб’єктів. Відповідно до 

принципів цивільного права сторони договору можуть навіть відступити від 

положень актів цивільного законодавства і врегулювати свої відносини на 

власний розсуд. 

Дещо по-іншому складається ситуація в податковому праві. Податкове 

право є єдиною сферою права, в якій за нормального стану відносин, тобто за 

відсутності правопорушень із боку будь-якої зі сторін, відбувається 

вилучення грошових коштів з власності суб’єктів — у цьому сенс 

оподаткування, власне, й полягає. Ураховуючи те, що сплата коштів в інших 

правовідносинах пов’язана або з покаранням/відшкодуванням (кримінальне 

право, адміністративні правопорушення), або з набуттям певних благ 

(цивільне право), необхідність сплачувати кошти «просто так» наштовхує на 

думку про те, що з усіх правовідносин податкові за своєю природою є 

набагато конфліктнішими. 

Особливістю конфліктності податкових відносин є те, що додаткової 

гостроти вона набуває саме у правному регулюванні. Конфліктність у 

податковому регулюванні, на наш погляд, існує на двох рівнях. Перший 

рівень — інституційний, у межах якого вирішуються об’єктивність та 
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доцільність взагалі існування такого явища, як оподаткування, а також 

справедливість саме тієї системи оподаткування, яка існує в державі у певний 

момент. Кримінальні відносини схожим чином із нормами моралі, релігії 

оцінюють поведінку вбивць, грабіжників, шахраїв і пояснювати, чому 

вбивати погано — не треба. Необхідно лише юридичними засобами надати 

відповідну оцінку цьому явищу, а також передбачити конкретні механізми. 

На відміну від цього, у податково-правному регулюванні треба об’єктивно 

знайти та обґрунтувати підстави, чому громадянин, який чесно заробив гроші 

або має майно, мусить віддати його частку абстрактним утворенням — 

державі або іншим адміністративно-територіальним утворенням. 

Власне, природа такої конфліктності полягає у досить відомому науці 

протистоянні публічного й приватного інтересів. З одного боку, кожний 

індивід дбає про збереження власного добробуту, і вилучення коштів з його 

власності очевидно лежить поза межами його економічних інтересів, з 

другого — публічний інтерес у забезпеченні благами загального 

користування забезпечується передусім шляхом фінансування за рахунок 

податків. 

Другий рівень податкового конфлікту характеризує відносини на межі 

фінансово-правових інститутів публічних доходів та публічних видатків. 

Тобто саме в цих обставинах йдеться про об’єктивне і чітке узгодження 

коштів, які платник передав як податки та збори та фінансове забезпечення 

соціальних потреб і суспільного розвитку, з метою чого, власне, ці кошти і 

збирались державою. Податки і збори є основним джерелом фінансування 

держави і є очевидним її прагнення до збереження цього джерела та його 

ефективного функціонування. Саме тому збалансоване й раціональне 

співвідношення правного регулювання дохідних та видаткових напрямів 

обігу публічних грошей і є тим засобом, що спрямований на уникнення або 

подолання податкового конфлікту на цьому рівні. 
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Конфліктні відносини характеризували оподаткування з моменту 

виникнення як самої держави, так і відносин оподаткування як однієї із її 

принципових ознак. Суверенне право встановлювати та збирати податки на 

своїй території традиційно розглядається як одна з ознак держави. Система 

оподаткування супроводжувала державні утворення протягом усієї історії 

людства, і більш ефективного способу фінансування суспільних потреб у 

масштабі держави наразі не існує. Норми, подібні до положень ст. 67 

Конституції України, містяться практично в усіх відомих пам’ятках писаного 

права, які встановлюють засади державного устрою. 

Найбільш системно серед представників української юридичної науки 

ці проблеми з’ясовує у своїх працях М. П. Кучерявенко [145]. Учений цілком 

обґрунтовано вказує, що формування податкових за природою платежів 

сталося в умовах комплексного регулювання цих відносин всіма соціальними 

нормами. Певні початкові форми такого регулювання пов’язуються зі 

звичаями. Принесення жертви мало обов’язковий характер, хоча й 

регулювалося іншими засобами. Релігійними джерелами закріплювалось те, 

що будь-яка десятина на землі із семені землі і із плодів дерева належить 

Богові [145, c. 10]. 

Виникнувши як певні засоби реалізації імперативних обов’язків у 

системі релігійних, моральних регуляторів, податки стають податками лише 

за виникнення права. Бо лише в цій ситуації, набуваючи законодавчого 

оформлення, податок зазнає правного регулювання, у тому числі з 

можливістю застосування наслідків протиправної поведінки, за якою стоїть 

уся міць держави. 

Існування стрункої системи податків є свідченням досить високого 

рівня державного розвитку. Досліджуючи природу податкових платежів та 

тенденції їх виникнення й розвитку, М. П. Кучерявенко досить влучно цитує 

Е. Селігмана, який бачив доцільність детального структурування та 

виділення декількох стадій: 1) ідея дарунку (особа робить подарунок державі 
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у вигляді податку); 2) підтримка (податок є реакцією платника на прохання з 

боку держави на підтримку); 3) допомога (участь у реалізації державних 

завдань); 4) ідея пожертви (особа відмовляється від якогось блага в інтересах 

держави, інтересах суспільного блага); 5) ідея обов’язку; 6) примус (лише на 

цьому етапі податок вже пов’язується із певними примусовими заходами з 

боку держави); 7) ідея частки чи окладу (пов’язується з існуванням 

встановленої державою частки коштів, які особа має передати державі 

незалежно від власної волі та відношення до цього) [145]. 

Розвиток законодавчого податкового регулювання в Європі пов’язаний 

із декількома етапами. Одним із перших письмових документів, який 

закріплював засади податкового регулювання, була Велика хартія 

вольностей, або Magna Carta [22], перша редакція якої була укладена ще 1215 

р. Утім від її підписання до реального втілення тих норм, які вона 

закріплювала, минуло чимало часу. 

Виходом податкового регулювання на рівень засадничих норм 

існування суспільства (фактично конституційних норм) було закріплення в п. 

13 Французької декларації прав людини і громадянина 1789 р., зокрема, 

таких положень: «Спільний податок є обов’язковим для утримання 

суспільної сили і для забезпечення витрат, пов’язаних з управлінням. Він має 

бути однаковим для всіх громадян пропорційно їхньому станові» [307]. Як 

бачимо, Французька декларація прав людини не тільки встановлює 

обов’язковість сплати податків, а й робить кілька важливих акцентів. 

Передовсім у положеннях п. 13 згаданого документа розкривається мета 

оподаткування — суспільні потреби та фінансування державного управління. 

Крім цього, встановлюючи обов’язок кожного сплачувати податки, 

Французька декларація прав людини на рівні установчого документа 

закладає досить тонкий баланс: з одного боку, обов’язок сплачувати податки 

має бути рівним для всіх, з другого — конкретна сума податкового платежу 

повинна залежати від майнового стану платника для того, щоб податок не 
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був занадто обтяжливим. Ці формули, імовірно, стали запозиченням іще з 

першої редакції Magna Carta 1215 р. 

Наслідком історичного розвитку конституційного регулювання 

обов’язків щодо справляння податків та зборів та закріплення на цьому рівні 

засад існування податкових систем можна вважати установлення 

податкового обов’язку в Конституції України. Відповідно до ст. 67 

Конституції України кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори в 

порядку і розмірах, встановлених законом [122]. 

Це конституційне положення неодноразово зазнавало критики через 

нечітку визначеність категорії «кожен». Разом з тим загальну ідею цієї 

конституційної норми зрозуміти досить легко: в Україні діє податкова 

система, яка передбачає безумовний загальний обов’язок віддавати на 

суспільні потреби частину власного доходу або майна. Не вдаючись до 

детального аналізу визначених конституційних та законодавчих підстав 

сплати податків, можна, виходячи з мети оподаткування, цілком логічно 

виснувати, що під категорією «кожен» конституцієдавець розуміє всіх, хто 

користується суспільними благами та відповідно до закону повинен 

долучатися до їхнього фінансування. 

Водночас варто зауважити, що від особливостей тлумачення саме цієї 

конституційної норми залежить у цілому сприйняття податкового 

регулювання і його спрямованості, а також кола осіб, на яке воно 

поширюється. Фактично законодавець тлумачить цю конституційну норму 

розширювально, що саме собою є неприпустимим. Йдеться не про складові 

податкового обов’язку (в класичному розумінні української податково-

правної науки — облік, сплату та звітність) — на розгляді цього питання ми 

зупинимося дещо згодом. Мова йде про обґрунтування існування 

податкового обов’язку для юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів 

взагалі. Стаття 67 Конституції України міститься в розд. ІІ «Права, свободи 

та обов’язки людини і громадянина» Конституції України. За такою логікою 
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абсолютно зрозумілим видається, що «кожен» стосується виключно фізичних 

осіб, а ст. 67 закладає засади справляння податків та зборів виключно з 

фізичних осіб та з фізичних осіб — підприємців. Таким чином, фактично 

закріплення податкового обов’язку для юридичних осіб на конституційному 

рівні в Україні не існує. 

Це зовсім не означає неконституційності чи відсутності підстав 

справляння податків з юридичних осіб. Утім як підстави, так і механізм 

стягнення податків з юридичних осіб, закріплений не на конституційному 

рівні, а на рівні закону, шляхом установлення предметних податкових норм. 

Відповідне родове посилання міститься в ст. 15 «Платники податку» 

Податкового кодексу України (далі — ПК України), де платниками податків 

визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні 

особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які 

мають, одержують (передають) об’єкти оподаткування або провадять 

діяльність (операції), що є об’єктом оподаткування та на яких покладено 

обов’язок зі сплати податків і зборів [189]. 

Вказівка на юридичних осіб та їх відокремлені підрозділи в системі 

платників податків у подальшому деталізується у відповідних розділах ПК 

України, які встановлюють справляння податків з юридичних осіб або 

податковий обов’язок встановлюється щодо змішаного платника. 

Ще одну обставину стосовно припису ст. 67 Конституції України 

хотілося б пояснити. У деяких дослідженнях визначення платника 

пов’язується із громадянством. Так, О. В. Щербанюк визначає платника 

податку як громадянина, здатного проявити свою волю щодо справляння 

податку та його використання, тобто дієздатного в державноправовому 

розумінні, який може сплатити податок, покладений на нього актом вищої 

юридичної сили [326, c. 71]. Ми не можемо погодитись з такою позицією. 

По-перше, у сенсі податкового регулювання критерій громадянства не має 

значення. Акти, що регулюють справляння податків з фізичних осіб, 
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визначають обов’язки щодо громадян України, іноземців та осіб без 

громадянства. Зрозуміло, що певне значення громадянство має, але не 

безпосередньо, а через легалізацію такого критерію, як податкове 

резидентство. Саме в цьому разі громадянство буде враховуватись поряд з 

іншими обставинами, не набуваючи навіть найголовнішого значення 

(найбільш принциповим є термін перебування на території держави тощо). 

По-друге, складним уявляється не лише здатність вияву волі платника, а саме 

вияву цієї волі щодо використання податків. У режимі податкового 

регулювання це абсолютно неможливо. З одного боку, витрачання коштів, 

які акумульовані за рахунок надходжень від податків та зборів, — це зовсім 

інший інститут (чи підгалузь) фінансового права, податкове регулювання на 

неї не поширюється. З іншого боку, у багатьох випадках взагалі неможливо 

простежити напрям та взаємозалежність коштів, акумульованих за рахунок 

податків і зборів та шляхів їх використання. Йдеться перш за все про кошти 

загального фонду бюджету [57]. І, нарешті, незрозуміле посилання при 

визначенні платника податку на дієздатність у державно-правовому 

розумінні. Останнє стосується окремого галузевого регулювання, податкові 

відносини не пов’язані із дієздатністю в державно-правовому сенсі. Для них 

важлива податкова дієздатність як складова податкової правосуб’єктності. 

У цьому сенсі хотілося б послатись на Конституцію Федеративної 

Республіки Німеччина (далі — Конституція ФРН). Конституційному рівню 

регулювання податкових відносин присвячено низку норм розд. Х «Фінанси» 

(на відміну, до речі, від фактично єдиної статті у Конституції України) [122]. 

Зрозуміло, що в цій ситуації на рівень конституційного регулювання 

залучено більшу кількість принципових для оподаткування положень. Так, 

при розмежуванні повноважень у сфері оподаткування ст. 105 Конституції 

ФРН робиться наголос на право земель здійснювати законотворчість у сфері 

місцевих податків на споживання та стосовно видатків, доки та оскільки вони 

нетотожні податкам, які встановлюються федеральним законодавством. 
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Важливим вбачається й те, що Конституцією закріплено три рівні 

податкової системи Німеччини. Зрозуміло, що абсолютна аналогія порівняно 

з чинним українським законодавством неможлива. Україна являє собою 

унітарну державу, що й обумовлює рівень загальнодержавних [189] та 

місцевих податків та зборів [189]. Порівняння з федеративним устроєм 

Німеччини, що об’єктивно обумовлює три рівні податкової системи, 

виключає абсолютну аналогію для України. 

Відповідно до ст. 106 Конституції ФРН, Федерація отримує доходи від 

фінансових монополій та від таких податків: 1) мито; 2) непрямі податки на 

споживання в тій частині, в якій вони не надходять на користь земель чи 

громад; 3) податок з вантажного транспорту; 4) податок з обігу капіталів, на 

страхування і податок з обмінних операцій; 5) єдиноразовий майновий 

податок та компенсаційні збори для вирівнювання видатків земель; 6) 

додаткові збори до податку на доходи та до податку з корпорацій; 7) податки, 

що збираються в межах Європейського співтовариства. До доходів земель 

спрямовуються кошти від таких податків: 1) майновий податок; 2) податок на 

спадщину; 3) податок на автомобілі; 4) податок з транспорту, оскільки він не 

надходить на користь федерації; 5) податок на пиво; 6) збори з ігорних 

закладів. 

До доходів громад належать: 1) частка надходжень від податку на 

доходи, яка повинна резервуватися землями за громадами із платежів, що 

вносяться їх мешканцями як податок на доходи; 2) частка від податку з 

обороту (діє з 1 січня 1998 р.); 3) надходження від поземельного та 

промислового податків (якщо земля не має у своєму складі громад, то ці 

надходження належать землі); 4) місцеві податки на предмети споживання та 

податки на деякі види витрат (якщо земля не має у своєму складі громад, то 

ці надходження належать землі). При цьому Конституцією ФРН 

закріплюється не лише вичерпний перелік податків, які надходять Федерації, 
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землям та громадам, а й певні засади розподілення податків між окремими 

отримувачами. 

Особливістю регулювання податкових відносин у цьому сенсі є саме 

конституційний рівень закріплення вичерпного переліку податків та зборів, 

які розподіляються за трьома рівнями. В Україні ці відносини також 

врегульовані, але це робиться лише на рівні Закону (статті 9–10 ПК України). 

Чи доцільно запозичити при цьому досвід Німеччини? Ми вважаємо, 

безумовно, так. Останні декілька років українська податкова система стала 

предметом політичних експериментів. Ідея скорочення кількості податків та 

зборів проголошувалась і при прийнятті ПК України, і наприкінці 2014 р. за 

умов так званої «податкової реформи». Але ні в першому, ні у другому 

випадку (наголос на дев’яти податках замість двадцяти двох) цього не 

відбувалося. 

Формальне зменшення кількості податків та зборів відбулося за 

рахунок об’єднання в один платіж декількох. Але метою подібних 

перетворень є не звітність про зменшену кількість, а зменшення податкового 

навантаження. Зрозуміло, що цього не відбулося, бо кількість платежів 

зменшилася на 3–4, тоді як виник і новий (транспортний). Закріплення 

вичерпного переліку податків та зборів у Конституції встановлює значну 

перешкоду свавіллю у сфері регулювання податкових відносин. Внесення 

змін до Конституції здійснюється за більш складною та виваженою 

процедурою, що не дозволить перетворити подібні реформи на тимчасовий, 

непродуманий крок. Докладніше на цих проблемах ми ще зупинимось при 

характеристиці реформування податкової системи України. 

Принципово важливим, на наш погляд, і це доцільно запровадити у 

чинне українське конституційне регулювання, є узгодження засад 

регулювання надходжень та видатків. Конституцією ФРН закріплюється не 

лише вичерпний перелік того, що ми розглядаємо як податкову систему, а й 

їх розподілення між бюджетами, додаткові канали надходження коштів за 
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нестачі податків. Так, надходження від податку на доходи, від податку на 

корпорації, податку з обороту (загальні податки) належать одночасно 

Федерації та землям у тій частині, в якій надходження від цих податків не 

належать громадам. Надходження від податку на доходи та податку на 

корпорації на користь Федерації та земель розподіляються нарівно. 

Більше того, ті норми Конституції ФРН, які ми зараз аналізуємо, 

навряд чи можна віднести виключно до податкових. У цій ситуації 

закріплено засади бюджетно-податкового регулювання, особливості 

розподілення податків між бюджетами. Це і зрозуміло, бо йдеться про норми, 

які становлять зміст розд. Х «Фінанси» Конституції ФРН. Чіткість 

конституційного регулювання цілісної системи обігу публічних коштів, де 

оподаткування стосується лише першої стадії, забезпечує базовість та 

фундаментальність таких принципів. 

Показово, що незважаючи на те, що йдеться про розподілення коштів, 

які не належать державі, відповідні повноваження закріплюються 

федеральним законом, який потребує схвалення Бундесратом. При цьому 

виділення частки від податкових надходжень здійснюється на підставі двох 

принципів: 

1) у межах поточних надходжень Федерація та землі мають рівне 

право на покриття своїх необхідних видатків. При цьому такі розміри 

видатків визначаються з урахуванням багаторічного фінансового планування; 

2) потреби Федерації та земель у покритті видатків мають 

регулюватися таким чином, щоб досягти економічного вирівнювання, 

уникнути надмірного навантаження на платників та забезпечити однаковий 

рівень життя на всій території Федерації. 

Логічним виглядає і те, що при встановленні частки Федерації та 

земель щодо податку з обороту враховується і недобір податків. Подібне 

явище виникло в землях після 1 січня 1996 р. через облік дітей у нормах при 

справлянні податку на доходи. Ці обставини встановлюються федеральним 
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законом. Співвідношення в надходженнях від податку з обороту має бути 

встановлено на нових засадах, якщо співвідношення між надходженнями та 

видатками Федерації та земель будуть відображати суттєві зміни. При цьому 

недобір податків, які справляються додатково, до уваги не беруться. При 

затвердженні федеральним законом додаткових видатків земель чи вилученні 

у них доходів видатки мають бути компенсовані на підставі федерального 

закону, що схвалений Бундесратом. З цією метою можуть також 

використовуватись асигнування із федеральних коштів, якщо це стосується 

певного проміжку часу. Законодавчого визначення при цьому потребують і 

принципи визначення розміру цих відрахувань, їх розподілення між землями. 

Федеральними законами визначаються і відповідні обставини обігу 

коштів громад. Так, частка надходжень від прибуткового податку, яка має 

бути резервована землями за громадами із платежів, що вносяться їх 

мешканцями як прибутковий податок, має регулюватися федеральним 

законом при ухваленні Бундесратом. При цьому громадам надано право 

самостійно встановлювати ставки поземельного та промислового податку, 

але ці коливання мають відбуватися лише в межах, які встановлені 

федеральним законом. Громади та об’єднання громад отримують також 

визначений законодавством землі відсоток від загальної сукупності податків, 

які надійшли землі. В інших випадках законодавством землі визначаються 

підстави та розмір доходів від земельних податків на користь громад чи їх 

об’єднань. 

Окремі положення німецького конституційного законодавства, про які 

йшлося вище, мають аналогію з чинною Конституцією України. Зрозуміло, 

це традиційний акцент на законодавчій формі існування податкових 

приписів. Перш за все це має бути саме закон, прийнятий представницьким 

органом народу — парламентом, а не інший нормативний акт. Ця вимога 

цілком логічно випливає із положень ст. 92 Конституції України, відповідно 

до яких виключно законами України визначаються права і свободи людини і 
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громадянина, гарантії цих прав і свобод, основні обов’язки громадянина, а 

система оподаткування, податки і збори встановлюються виключно законами 

України [122]. Кожен не тільки повинен, а й має право знати свої права та 

обов’язки, особливо ті обов’язки, що стосуються обмеження 

основоположних прав людини. Відповідно до ст. 57 Конституції України 

кожному гарантується право знати свої права і обов’язки, а закони та інші 

нормативні акти, що визначають права і обов’язки громадян, мають бути 

доведені до відома населення у порядку, встановленому законом [122]. 

Це цілком відповідає принципу юридичної визначеності, який є 

складовою принципу верховенства права та інкорпорує в собі вимогу щодо 

якості законодавства [29]. Дотримання таких вимог є необхідним для того, 

щоб, по-перше, кожен міг недвозначно зрозуміти вимоги закону та 

добросовісно виконати їх, а по-друге, у випадку протиправного застосування 

до нього заходів юридичної відповідальності, що стосуються виконання ним 

цих вимог, мав можливість ефективно захистити свої права в судовому 

порядку. З цією метою необхідною є так само наявність чіткої, 

несуперечливої, встановленої законом процедури проведення перевірок 

дотримання виконання платниками вимог податкового законодавства. 

Зрозуміло, що принциповою ознакою податкового регулювання і у 

зв’язку з цим податкового конфлікту є імперативність, яка обумовлена 

примусом. Особливе місце владного суб’єкта в умовах податкового 

регулювання, можливість та особливі режими застосування ним примусу 

обумовлюються тим, що йдеться про регулювання обігу коштів саме цього 

владного суб’єкта (а точніше — держави та територіальних громад), що 

дозволяє йому імперативними засобами врегульовувати обіг власних грошей. 

Аналізуючи положення І. Канта щодо права як сукупності приватних 

логічних висновків із загального веління діяти таким чином, щоб свобода 

особистості збігалася із свободою всіх та кожного, обґрунтовував власну 

позицію М. П. Кучерявенко, коли не погоджувався з авторами, що 
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пов’язують виконання податкового обов’язку виключно з примусом з боку 

держави [146, c. 14-15]. Не можна виключати і переважну більшість осіб, які 

виконують відповідні обов’язки на добровільних засадах. Примус має 

застосовуватись лише до тих платників, які ухиляються від виконання 

податкових обов’язків. 

Примус у податковому регулюванні характеризується низкою 

особливостей [146, c. 15-16]. По-перше, реалізація примусу з боку держави 

стосується інтересів територіальних громад, які є отримувачами коштів від 

податків та зборів. По-друге, за рахунок податкового примусу гарантується 

не лише надходження коштів від сплати податків, а й виконання всіх 

елементів податкового обов’язку, в тому числі й не пов’язаних із передачею 

коштів (облік та звітність). По-третє, примус реалізують органи державної 

влади, які безпосередньо наділені повноваженнями щодо цього. 

Натомість переважну більшість податків і зборів платники сплачують 

самостійно, і необхідності застосування будь-яких механізмів примусу з боку 

держави не виникає. Так, велику роль у цьому відіграє превентивна функція 

податкових норм — платники, усвідомлюючи реальну можливість 

накладення санкцій за ухилення від оподаткування, свідомо обирають 

найменше з двох лих. Водночас нещодавні дослідження західних учених у 

галузі оподаткування свідчать, що значна частина платників податків 

дотримуються законодавства не тільки через можливість застосування 

санкцій у разі несплати, а роблять це добровільно, через відчуття взаємності, 

громадського обов’язку, або через звички чи традиції, успадковані від 

оточення, або через моральні обмеження [25]. 

Це дає змогу зробити висновок, що суспільний і приватний інтереси в 

оподаткуванні не завжди є діаметрально протилежними. Окрім економічних 

важелів, значення яких, безумовно, складно переоцінити, на вибір платника 

впливають також інші фактори, які значною мірою наближують інтереси 

платника і держави у сфері оподаткування. Крім цього, навіть якщо взяти до 
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уваги суто економічний аспект, можна уявити суспільство, в якому інтереси 

платника і держави щодо оподаткування не мають принципових 

розбіжностей. 

Співвідношення інтересів платника податків і держави значною мірою 

залежать від стану розвитку суспільства. Чим більш демократичним і 

економічно розвиненим є суспільство, чим більшу цінність для всіх його 

членів мають права людини і чим більш укоріненими є в ньому засади 

верховенства права, тим, зрештою, меншою буде різниця інтересів платника 

податків і податкового органу, різниця публічного і приватного інтересу 

взагалі. На таку думку наштовхує перш за все те, що в демократичному 

суспільстві відсутня відмінність між державними і суспільними інтересами, 

оскільки жодна третя особа не бажає і не має способу збагатитися за рахунок 

державних грошей. Крім цього, у «стані війни», за відсутності впевненості в 

завтрашньому дні, особа набагато більше тяжіє до накопичення, збереження 

«свого», використання благ тут і тепер замість інвестиції в суспільне. Це 

зрозумілий економічний вибір. 

Разом із тим у розвинених суспільствах, в умовах стабільності та 

визначеності, за наявності достатнього рівня життя кожен із набагато 

більшою імовірністю дбатиме про суспільний добробут. У розвинених 

суспільствах також набагато сильнішим є почуття соціальної 

відповідальності. Зрештою, за умови правильного функціонування 

державних інститутів, наявності гарантій використання бюджетних коштів за 

призначенням, якщо розглядати державу як успішний суб’єкт 

господарювання, сплата податків може розглядатися як досить вигідна 

інвестиція. Про це свідчать і відомі приклади свідомого прийняття рішень на 

референдумах про підвищення ставок податків чи скасування податкових 

пільг громадянами розвинених держав зі значною перевагою голосів у бік 

збільшення розміру податкових платежів. Ці випадки свідчать про перевагу 

суспільного інтересу над приватним у свідомості громадян. 
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Отже, різницю між суспільним і приватним інтересом взагалі можна 

розглядати як «лакмусовий папірець» стану розвитку суспільства — чим така 

різниця більша, тим менш розвиненим є суспільство, і навпаки. Таким чином, 

в «ідеальній державі» сплата податків стає лише способом розпорядження 

власними грошовими коштами для підтримання власного добробуту, 

реалізації завдань, оптимальним (або взагалі єдиним) способом виконання 

яких є фінансування публічної влади через систему публічних фінансів. 

Дійсно, потрібно також брати до уваги й економічні обмеження 

стосовно участі громадян у фінансуванні суспільних потреб. Так, жодна 

особа не може самотужки ремонтувати дороги, розвивати інфраструктуру, 

забезпечувати безпеку та публічний (громадський) порядок у державі. 

Натомість за достатнього рівня довіри до державних інститутів вона буде 

зацікавлена у фінансуванні державних завдань. За таких умов публічний і 

приватний інтереси (принаймні, в аспекті публічних фінансів) значно 

зближуватимуться чи навіть збігатимуться. 

Одну із засадничих проблем при дослідженні природи податкового 

конфлікту бачать як у врахуванні відносин власності при справлянні 

податкових відносин, так і в їх трансформації. Так само, як і без 

оподаткування, будь-яку сучасну державу, будь-яке розвинене суспільство 

неможливо уявити без забезпечення його учасникам права приватної 

власності. Історії відомі спроби побудови суспільства, у якому право 

приватної власності не визнавалося, але так само відомо й те, чим подібні 

експерименти закінчувалися. На сьогодні право власності визнається і 

гарантується в переважній більшості країн світу. Одним із основоположних 

прав людини визнає право власності Конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод (1950). Відповідно до ст. 1 Протоколу 1 до 

Конвенції кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти 

своїм майном, і ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в 
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інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними 

принципами міжнародного права [147]. 

В Україні право власності гарантоване положеннями ст. 41 Конституції 

України: «Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю 

власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності… Ніхто не 

може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної 

власності є непорушним» [122]. 

Отже, в Україні, так само як і в інших державах, кожному гарантується 

право власності, проте для кожного встановлений загальний обов’язок 

сплачувати податки і збори, який за змістом є втручанням у це право. Таким 

чином, виникає протистояння приватного і публічного інтересу відносно 

сплати податків. Публічний інтерес полягає в необхідності отримання від 

платників податкових надходжень для забезпечення фінансування 

суспільних потреб, приватний, відповідно — у збереженні права приватної 

власності на грошові кошти. Така розбіжність інтересів платника і 

суспільства може навіть наштовхнути на думку про те, що в будь-якому 

суспільстві, де гарантоване право власності та встановлений обов’язок 

сплачувати податки (а це близько 100 % сучасних розвинених суспільств), 

неминучим є соціальний конфлікт на цьому ґрунті. 

Регулювання майнових відносин, відносин власності не є предметом 

податкового права. Саме тому намагатися через трансформацію відносин 

власності обґрунтовувати засади податкового регулювання здається нам не 

зовсім логічним. З одного боку, справляння податків та зборів передбачає 

передачу коштів від однієї особи до іншої, що не може не торкатися і зміни 

власника. Утім, одна і та сама дія може і розглядатися, і регулюватися на 

межі галузевих засобів та в певному сенсі бути предметом дослідження 

декількох галузей чи інститутів. 

Стосовно ж трансформації власності на грошові кошти, які переходять 

у формі податків та зборів від платників до бюджетів, хотілося б звернути 
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увагу на дві обставини. По-перше, через зміну власника неможливо пояснити 

природу податкових відносин. Річ у тім, що власність реалізується через такі 

правомочності, як володіння, користування, розпорядження. Якщо перехід 

коштів від платника до держави чи територіальної громади будувати через 

трансформацію відносин власності, то ми маємо довести, що платник, як 

власник грошей, потенційно мав змогу реалізувати всі правомочності, які 

притаманні власнику. Але значна кількість податків (наприклад, податок з 

доходів фізичних осіб) справляється при неможливості реалізувати ці 

правомочності. При виплаті заробітної плати фізичній особі податок 

стягується податковим агентом та перераховується на відповідний 

казначейський рахунок до того, як особа отримує заробітну плату, що 

виключає реалізацію ним такої правомочності, як розпорядження. По-друге, 

справляння окремих податків маскує трансформацію зміни власності. 

Мабуть, найбільш яскраво це представлено при справлянні непрямих 

податків. Розмежування формального та реального платника [147, c. 127-128] 

в умовах, коли кошти належать одній особі, а податковий обов’язок виникає 

в іншої, яка і мусить перерахувати їх до бюджетів, практично виключає 

прозорість та зв’язок цього явища з трансформацією відносин власності. 

Таким чином, обґрунтування природи податкових відносин через 

трансформацію власності, на наш погляд, не є перспективним. 

На підтвердження цієї тези можна також звернутися до достатньо 

відомої дискусії про те, кому саме належать гроші, які сплачуються як 

податки і збори. У податково-юридичній літературі висловлювалися різні 

думки з цього приводу, найбільш поширеними з яких є дві позиції. 

Відповідно до однієї суми податку, скажімо, з доходів фізичних осіб, навіть 

ті, які нараховані, але ще не виплачені, уже є власністю держави, оскільки 

сплата податків є безумовним конституційним обов’язком кожного, а 

держава володіє всіма правомочностями власника стосовно цих коштів. На 

підтвердження цього наводять механізм отримання фізичною особою 
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заробітної плати в податкового агента, за якого сума податків, яку повинен 

сплатити платник, навіть не надходить до каси (на рахунок) особи-агента. 

Відсутність у фізичної особи — платника доступу до цих коштів, а 

відповідно, і можливості ними розпоряджатися, наштовхує прибічників 

такого підходу на думку про належність цих коштів державі a priori, з 

моменту виникнення в особи доходу. 

Інша позиція базується на тому, що суми податків і зборів як частина 

власності або доходу фізичних і юридичних осіб є їх власністю, якою вони 

вільні розпоряджатися за власним бажанням. Механізми сплати податків не 

вичерпуються описаним способом з допомогою податкового агента, оскільки 

це лише окремий випадок, особливий механізм сплати. Переважна більшість 

інших податків сплачуються, по-перше, без участі податкового агента, а по-

друге, шляхом свідомого вибору та активних дій платника щодо їх сплати. 

Тому право власності на грошові суми, що підлягають сплаті у вигляді 

податків і зборів, належить платникам і переходить до держави у момент 

сплати такого податку чи збору. 

Незважаючи на наявність певної логіки в міркуваннях прибічників 

обох позицій, жодна з них, на нашу думку, не відображає дійсний механізм 

податкової системи, так само, власне, як і її призначення. Не заглиблюючись 

у дискусію про те, кому належать податки чи в який момент переходить 

право власності на кошти, зібрані за допомогою податкових механізмів, 

набагато доцільніше замислитися над тим, у чиїх інтересах здійснюється 

оподаткування і з якою метою. У процесі цього нескладно дійти висновку, 

що реальним власником податків, в інтересах якого здійснюється 

оподаткування, є суспільство, частиною якого, своєю чергою, є кожний 

платник. Держава при цьому лише вчиняє певні організаційні дії стосовно 

розподілу і використання цих коштів, оскільки суспільство делегує їй ці 

функції через механізми представницької демократії. 
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На підтвердження цього можна навести щонайменше два аргументи. 

По-перше, крім загальнодержавних існують місцеві податки, які відповідно 

до положень ПК України установлюються законом, але вводяться на 

відповідній території рішенням органів місцевого самоврядування. Крім 

цього, місцеві податки зараховуються до бюджетів місцевого 

самоврядування, а отже, правоможностями власника (володіти, 

користуватися та розпоряджатися) щодо цих податків володіє територіальна 

громада, інтереси якої представляє певний орган місцевого самоврядування 

(міська, селищна, сільська рада). Загальнодержавні податки також у певній 

визначеній законом пропорції розподіляються до місцевих бюджетів і 

використовуються, відповідно, на потреби тієї чи іншої територіальної 

громади. Таким чином, до власності держави принаймні ця частина податків 

має досить опосередковане відношення. Якщо ж припустити, що право 

власності на суми грошей, що сплачуються у вигляді загальнодержавних 

податків, всетаки переходить на певному етапі від платника до держави, 

логічно так само припускати, що частина цих грошей (точніше, право 

власності на них) згодом переходять від держави до відповідних 

територіальних громад. У такому випадку залишається відкритим питання 

про момент переходу цього права власності та юридичний факт, яким 

засвідчується такий перехід. 

По-друге, як податкове, так і бюджетне законодавство України містить 

численні вказівки, які позначають те, що держава насправді не є власником 

податкових надходжень, та й бюджетних коштів взагалі. Зокрема, 

Бюджетний кодекс України (далі — БК України) встановлює обмежене коло 

випадків, за яких можливе прийняття бюджету з профіцитом. Зокрема, 

відповідно до ч. 2 с. 14 БК України профіцит бюджету затверджується з 

метою погашення боргу, забезпечення встановленого розміру оборотного 

залишку бюджетних коштів та придбання цінних паперів. Для будь-яких 

інших цілей затвердження бюджету з профіцитом заборонене. Метою цієї 



42 

 

 
 

норми є недопущення ситуації, за якої доходи держави накопичуються, але 

не використовуються на соціально значущі цілі. Якщо складається ситуація, 

за якої доходи держави перевищують її видатки, очевидно необхідним є або 

використати ці кошти на цілі, від яких суспільство отримало б певну користь, 

або передбачити нижчий рівень доходів шляхом зменшення податкового 

навантаження на платників. 

Наявність процедур контролю за використанням бюджетних коштів є 

також свідченням делегованого характеру повноважень держави стосовно 

фондів грошових коштів. Зокрема, відповідно до положень ч. 5 ст. 6 Закону 

України «Про доступ до публічної інформації» не може бути обмежено 

доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, 

користування чи розпорядження державним, комунальним майном, умови 

отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб 

та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. Це 

положення, так само як і низка інших, гарантує кожному можливість 

проконтролювати ефективність використання державою публічних грошових 

коштів. Власне, сама конструкція «публічні грошові кошти», яка є усталеною 

в юридичній літературі, цілком однозначно вказує на те, що кошти належать 

народу (від лат. publicus — народний). 

Отже, це є свідченням того, що грошові кошти, зібрані за допомогою 

податкових механізмів, насправді належать громаді, незалежно від того, чи 

йдеться про певну територіальну громаду, чи про народ у цілому. Народ і 

громади, не маючи змоги самостійно розпоряджатися публічними фондами, 

створюють для цього спеціальні органи, яким делегують відповідні 

повноваження. Інакше кажучи, народ «наймає» для управління публічними 

грошовими коштами (і за допомогою цього механізму — виконання також 

інших завдань) державу та органи місцевого самоврядування шляхом вибору 

відповідних рад — Верховної та місцевих, а також інших органів, які 

обирають чи створюють відповідно до закону. Природно, що частина 
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публічних грошових коштів йде на утримання цього апарату і в такий спосіб 

стає власністю державних органів та їх посадових і службових осіб, але це 

зовсім не означає, що держава або будь-який її орган є власником усіх 

грошових коштів, зібраних у вигляді податків. 

Відповідно до цього так само природним є й те, що кожний член 

суспільства ставиться до використання бюджетних коштів так само, як і до 

використання своєї власності, і не бажає, щоб цими коштами на власний 

розсуд розпоряджався хтось інший. Водночас утримання публічної влади і 

суспільні видатки є неминучими, оскільки більш ефективної системи 

самоорганізації, ніж держава, людство досі не розробило. 

Це повертає нас до питання про протистояння суспільного і приватного 

інтересу в контексті сплати податків. Наведений аналіз дозволяє зробити 

важливий висновок: платники не проти існування податкової системи, і не 

можуть бути проти її існування в принципі — це було б так само безглуздо, 

як і заперечувати необхідність самостійного витрачання коштів на власні 

потреби. Отже, саме існування податкової системи і необхідність сплачувати 

податки не створюють податкового конфлікту. Останній можливий лише 

там, де платники не є впевненими в тому, що податки, разом із рештою 

бюджетних коштів, будуть «правильно» використані. 

Щоправда, у цьому випадку конфлікт втрачає свою інституційну (чи 

підгалузеву) однорідність. Конфліктність, співвідношення та суперечливість 

інтересів переходять на рівень дослідження відносин щодо формування 

доходів та відносин щодо здійснення видатків. Тобто у цій ситуації логічніше 

обґрунтовувати існування або «фінансового конфлікту», або «дохідно-

видаткового конфлікту». Але, у будь-якому разі, в обох випадках буде йтися 

про вирішення конфліктної ситуації на межі двох інститутів (чи підгалузей) 

фінансового права, лише одним із яких є податкове. 

Ще одним майже інтуїтивним, але досить важливим висновком із 

наведеного аналізу є те, що «правильність» використання бюджетних коштів 
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з точки зору платників (тобто народу, суспільства, людини) буде завжди 

оцінюватися з позицій справедливості. Безумовно, вельми важливими є 

економічні показники — наскільки ефективно використані кошти, який 

економічний чи соціальний ефект буде від того чи іншого напряму 

використання публічних коштів, тощо. Народ, очевидно, не надто сильно 

опікується ефективністю. Він не може об’єктивно оцінити рішення уряду
1
 з 

точки зору їх економічної ефективності, а тим більше очікувати від уряду 

безпомилкового прогнозування економічної й соціальної ситуації в 

наступному бюджетному періоді. 

Натомість для народу показником справедливості системи організації 

публічних фінансів у державі (у тому числі й податкової системи) є інші 

фактори. Набагато важливішими факторами з точки зору справедливості є 

переконання платників у тому, що розмір податку є обґрунтованим (а не 

завищеним через необхідність покривати нецільові витрати), процедура 

сплати податків — справедливою (а не свідомо заплутаною з метою 

можливості здійснення донарахувань і накладення санкцій), а витрати з 

бюджету здійснюються за призначенням (на противагу свідомому 

нецільовому використанню). Це, своєю чергою, неможливо зробити за умови 

недостатньої унормованості на рівні закону процедур установлення податків, 

їх сплати, механізму контролю за дотриманням податкового законодавства та 

використанням бюджетних коштів, а також їх гармонізації. Таким чином, 

тільки тоді, коли як матеріальне, так і процедурне законодавство в цих 

сферах буде ефективним і зрозумілим, можна буде казати про підвищення 

довіри у суспільстві до організації публічних фінансів і відповідного 

зростання кількості добровільних платників. 

Досліджуючи природу податкового конфлікту, треба визначитись із 

тим, до якого моменту конфліктність пов’язується саме з податковими 

                                                      
1
 Тут слово «уряд» використовується в широкому значенні, для позначення сукупності органів 

державної влади, які наділені повноваженнями приймати рішення стосовно акумуляції та використання 

публічних грошових коштів.  
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відносинами. У деяких дослідженнях принципову конфліктність 

оподаткування бачать у відсутності зв’язку та прозорості між зібраними 

коштами від податків і зборів та каналами їх витрачання. Ще одна 

особливість системи публічних фінансів в Україні, яка може бути предметом 

окремого дослідження, але на якій хотілося б наголосити, стосується іншої 

стадії руху публічних грошових фондів — їх витрачання. Ми вже звертали 

увагу, що подібний аспект навряд чи можна безпосередньо віднести до 

предмета податкового регулювання. Зрозуміло, що формування, розподіл та 

використання публічних коштів — об’єктивно пов’язані між собою стадії 

руху публічних грошей. Але податково-правовими засобами впорядковується 

поведінка осіб лише на першій стадії цього руху, тоді як використання — 

остання. Тому з певними умовностями ми можемо будувати зв’язок між 

такими явищами, як «податок» та «видатки» лише стосовно тих податків та 

зборів, які зараховуються до спеціального фонду бюджету [57]. В цьому 

випадку податкові надходження пов’язуються з метою та напрямом 

використання бюджетних коштів. 

У той же час не слід забувати і про межі податкового регулювання, за 

якого використання дії податково-правових норм закінчується в той момент, 

коли платник передав грошові кошти в рахунок податку чи збору. Звісно, у 

цьому сенсі справляння податків та зборів формує певні можливості для 

витрачання коштів. Водночас останнє формує в цілому і мету оподаткування. 

Але безпосередній зв’язок між цими відносинами при вирішенні податкових 

спорів існує не завжди. 

Ця проблема досить тісно пов’язана з уже згаданим питанням щодо 

належності публічних грошових коштів. До того ж, вона ускладнюється 

зловживаннями органами державної влади та їх посадових осіб своїми 

повноваженнями стосовно здійснення публічних видатків. За таких умов 

йдеться фактично про протистояння не суспільного і приватного інтересу, а 

суспільного й державного інтересу. Враховуючи, що нецільове використання 
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публічних коштів на сьогодні є досить поширеною проблемою, держава 

фактично перетворюється з механізму забезпечення суспільного інтересу на 

інструмент реалізації приватних інтересів її посадових осіб. 

Стан системи здійснення суспільних видатків прямо впливає на 

уявлення кожного платника про справедливість системи публічних фінансів, 

а отже, і на бажання добровільно сплачувати податки та на його ставлення до 

влади взагалі. Варто зауважити, що акцент саме на критерії справедливості 

не є випадковим. Останні події в Україні свідчать про зростання ролі 

громадянського суспільства в житті держави та підвищення рівня соціальної 

свідомості. В цих умовах набагато важливішими факторами не тільки для 

платників податків, а й для всього суспільства є не економічні показники чи 

зовнішньополітичні вектори, а дотримання невідчужуваних прав людини та 

відсутність очевидних проявів свавільності з боку держави, у тому числі в 

системі публічних фінансів. Це передбачає, зокрема, й необхідність 

запровадження таких механізмів контролю за використанням публічних 

фінансових ресурсів, які були б ефективними з точки зору недопущення 

зловживань, а цього неможливо досягти без значного підвищення прозорості 

використання публічних фінансових ресурсів. 

Підсумовуючи викладене, можна твердити таке. Перш за все 

нагальною потребою є підвищення якості законодавства у сфері податків і 

зборів — як матеріального, так і процедурного. Невідкладним є прийняття 

загального закону, який би встановлював вимоги до процедур здійснення 

владними суб’єктами своїх повноважень та прийняття рішень. При цьому 

необхідно, щоб такий акт був прийнятий виключно у формі закону. Навіть 

Конституція України суперечить сама собі, встановлюючи в ч. 2 ст. 57, що 

«закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов’язки 

громадян, мають бути доведені до відома населення у порядку, 

встановленому законом» [122], а в ч. 1 ст. 92 — що «виключно законами 
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України визначаються права і свободи людини і громадянина, гарантії цих 

прав і свобод, основні обов’язки громадянина». 

Права і обов’язки людини, у тому числі платників податків, за жодних 

обставин не можуть встановлюватися підзаконними актами. Вони повинні 

бути визначені виключно законом, який має до того ж бути зрозумілим і 

несуперечливим. Тільки в такому випадку можна буде говорити про 

дотримання принципу верховенства права. 

Крім цього, необхідними є заходи, спрямовані на всезагальне в межах 

держави усвідомлення належності публічних фінансів суспільству, обов’язку 

держави, органів державної влади та їх посадових осіб здійснювати 

управління цією системою виключно в інтересах народу, без будь-яких 

проявів свавільності, та відповідальності держави і всіх, хто діє від її імені, 

перед суспільством за неналежне виконання цих обов’язків. Це фактично 

випливає з положень ст. 3 Конституції України, відповідно до якої права і 

свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності 

держави, держава відповідає перед людиною за свою діяльність, а 

утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком 

держави. Втім, видається, що як органи державної влади, так і суспільство 

сприймають це положення або як абстрактне гасло, або ж як програмну ціль, 

яка з реальністю не має жодного зв’язку. 

Зміна цієї парадигми в контексті публічних фінансів можлива шляхом 

деталізації положень ст. 3 Конституції України стосовно публічних фінансів 

як на конституційному рівні, так і на рівні закону, з посиланням на те, з якою 

метою існує система публічних фінансів, на задоволення чиїх інтересів вона 

спрямована і на яких принципах повинна здійснюватися. Зміна суспільного 

уявлення про систему організації публічних фінансів, безумовно, не може 

відбуватися швидко, так само як і не може бути для цього простих рішень. 

Водночас у сучасному українському суспільстві, де, по-перше, відсутнє 

загальноприйняте сприйняття природного походження права, а по-друге, є 
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схильність орієнтуватися майже виключно на положення писаних актів, 

подібне законодавче закріплення може бути значним кроком для 

утвердження принципу верховенства права у сфері публічних фінансів. 

Безумовно, «ідеальний стан» будь-якої більш-менш складної системи 

не є можливим у реальному житті, тому кожне суспільство може бути лише 

більше чи менше наближеним до нього. Стан цієї системи в Україні на 

сьогодні є, на жаль, ще досить далеким від ідеального. Як державні інститути 

не забезпечують прозорого та ефективного використання бюджетних коштів, 

так і серед платників добровільна сплата податків ще не є загальновизнаною 

нормою. 

Водночас дати відповідь на запитання, який суб’єкт у цих відносинах 

— держава чи платники податків — повинен «змінитися» першим, видається 

настільки ж можливим, як і на відоме питання про курку і яйце. З одного 

боку, це взаємозалежні тенденції: платники будуть добровільно сплачувати 

податки тоді, коли для них буде очевидною вигода від такої сплати (значне 

зростання зарплат, якості доріг, медицини тощо); очевидність вигод від 

сплати натомість є прямо пропорційною збільшенню податкових 

надходжень. З другого боку, попри те, що обидва фактори значною мірою 

залежать один від одного, внутрішня зміна одного з них може спричинити 

несумірний вплив на позитивні внутрішні зміни іншого. Інакше кажучи, 

навіть незначне збільшення добровільних податкових надходжень дасть 

можливість державі запровадити бажані для платників ініціативи, і навпаки 

— навіть невелике піднесення довіри до держави з боку платників може 

спонукати їх сплачувати податки. 

Крім цього, видається, що такі показники, як рівень зарплат, якість 

інфраструктури та послуг соціальної сфери, які потребують значних 

фінансових ресурсів, не є єдиним фактором, який впливає на вибір платників 

убік добровільної сплати податків. Безумовно корисним було би проведення 

масштабного соціоекономічного дослідження з метою виявлення відсотка 
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добровільних платників, стимулів платників до сплати податків, а також 

факторів, які найбільше могли б заохотити їх сплачувати податки 

добровільно. Водночас навіть без проведення такого дослідження 

обґрунтованим видається такий умовивід: навіть якщо платники не будуть 

бачити очевидні миттєві результати збільшення податкових надходжень 

держави, але будуть упевнені в тому, що, по-перше, ставки податків і 

механізм їх обчислення є справедливими, а, по-друге, кошти, зібрані у 

вигляді таких податків, будуть використані ефективно й за призначенням, 

вони будуть набагато більш сумлінними й охочими платниками. І навпаки, 

якщо уявити інший крайній випадок, у якому стан інфраструктури, соціальні 

послуги, рівень зарплат та життя в цілому, тобто все, на що можуть бути 

витрачені податкові надходження, вже є оптимальним для платника, це може 

навіть наштовхнути його на думку про те, що подальше фінансування 

суспільних витрат на попередньому рівні не є необхідним. 

З’ясування природи податкового конфлікту, безумовно, пов’язане із 

природою податкових відносин. У той же час значна частка конфліктних 

ситуацій, підстав виникнення податкових спорів обумовлюється рівнем 

формалізації об’єктивної природи відносин оподаткування. Тобто йдеться 

про досконалість та якість чинного податкового законодавства. Не 

зупиняючись досконало на з’ясуванні історичних аспектів розвитку як 

податкової системи, так і податкового законодавства, хотілося б лише 

звернути увагу на якісні етапи, які характеризували ці процеси з набуттям 

незалежності України в 1991 р. [141, c 3-64] Можна виділити декілька 

принципових етапів: 

1) період становлення (1991–1992 рр.). На цьому етапі основу 

податкового законодавства України складали закони СРСР. Лише наприкінці 

1992 р., а саме 26 грудня, було прийнято низку декретів Кабінету Міністрів 

України (які мали юридичну силу законів), якими запроваджені основні 

складові системи оподаткування на той час (податок на додану вартість, 
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податок на прибуток, акцизний збір, прибутковий податок з громадян і т. д.). 

Трохи пізніше, в 1993 р., було прийнято і Декрет Кабінету Міністрів України 

«Про місцеві податки та збори» [229]; 

2) період формування переважно матеріальних засад податкового 

регулювання (1992–2000 рр.). Цей етап характеризувався якісним 

удосконаленням податкових механізмів за кожним окремим податком чи 

збором. Здійснювалось це декількома шляхами. По-перше, 

удосконалювались чинні законодавчі акти. Так, наприклад, Декрет Кабінету 

Міністрів України «Про місцеві податки та збори» проіснував до 2011 р. По-

друге, окремі податки зазнавали якісних змін, хоча за формою залишались 

такими самими. Йдеться перш за все про акти, які регулювали справляння 

податку на прибуток або податку на додану вартість. У той же час при появі 

окремих особливостей у процедурному регулюванні податкових відносин 

розвиток йшов переважно в напрямі удосконалення норм матеріального 

права; 

3) період удосконалення матеріального законодавства, що регулює 

відносини оподаткування та формування засад їх процедурного регулювання. 

Завершення кодифікації податкового законодавства (2000– 2010 рр.). 

Зрозуміло, що удосконалення матеріальних приписів продовжувалось і в цей 

період. Прикладом цього, на наш погляд, може бути прийняття в 2003 р. 

Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб», яким було замінено 

Декрет Кабінету Міністрів України «Про прибутковий податок з громадян». 

У той же час поява Закону України «Про порядок погашення зобов’язань 

платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» 

обумовила якісний поштовх у розвитку законодавчого регулювання 

процедурних аспектів справляння податків та зборів. Багато з норм цього 

Закону увійшли до розд. ІІ «Адміністрування податків та зборів 

(обов’язкових платежів)» ПК України; 



51 

 

 
 

4) реформування податкової системи України (2011–2015 рр.). 

Фактично процес реформування податкової системи України розпочався 

відразу з прийняттям ПК України. Поява цього кодифікованого акта 2 грудня 

2010 р. відображала певні політичні тенденції та намагання, що призвело до 

появи дуже суперечливих конструкцій у податковому регулюванні. Це 

обумовило як намагання його удосконалити, так і принципово переробити. 

Найбільш принциповий період із перетворення податкової системи на цьому 

етапі пов’язується зі стиком 2014–2015 рр., що призвело до зменшення 

кількості податків та зборів. Це було обумовлено як об’єктивними, так і 

суб’єктивними обставинами. Безумовно, зміни в податковій системі не могли 

не враховувати те, що держава, фактично, знаходиться у стані війни, що й 

обумовило, незважаючи на зменшення кількості податків та зборів, значне 

зростання податкового навантаження. 

Утім, якщо звернутися до нормативного регулювання, можна помітити, 

що в сучасних правових джерелах закладений досить ефективний механізм 

уникнення подібних конфліктів. Нормативні акти, які встановлюють і 

гарантують право власності, містять чимало застережень стосовно реалізації 

цього права саме в контексті обов’язку сплати податків. Так, Конвенція про 

захист прав людини і основоположних свобод, виходячи з цитованого 

положення, визнає можливість обмеження прав, гарантованих нею, якщо це є 

необхідним для суспільних потреб. Крім цього, ст. 1 Протоколу 1 Конвенції 

встановлює таке: «…попередні положення жодним чином не обмежують 

право держави вводити в дію такі закони, які, на її думку, є необхідними для 

здійснення контролю за користуванням майном відповідно до загальних 

інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів» 

[247]. На можливості обмеження прав у випадку необхідності в 

демократичному суспільстві постійно наголошує і Європейський суд з прав 

людини, який вирішує справи, пов’язані з порушенням державами — 

учасницями Конвенції її положень. Таким чином, можна констатувати, що на 
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сьогодні на найвищому нормативному рівні закладений достатньо 

ефективний механізм уникнення податкового конфлікту. 

Проте в Україні, так само як і в інших державах, податкові конфлікти є 

поширеним явищем. Це викликає логічні запитання: чому виникають 

податкові конфлікти і яким чином можна їх уникати? Відразу хотілося б 

зробити застереження щодо таких досить поширених причин виникнення 

податкового конфлікту, як несумлінність, нігілізм та інші суб’єктивні 

фактори, що підштовхують окремих платників до думки про доцільність 

несплати податків. По-перше, вивчення всього спектру причин, що спонукає 

тих чи інших індивідів ухилятися від сплати податків, виходить далеко за 

межі правового дослідження. У той же час декілька зауважень хотілося б 

зробити. 

Перш за все треба чітко розмежовувати уникнення від оподаткування 

через застосування податкового планування, розроблення процедур та 

здійснення поведінки на підставі чинних законодавчих норм та ухиляння від 

оподаткування через порушення податкового законодавства. Перша ситуація 

навряд чи є підставою породження податкового конфлікту. Зрозуміло, що 

певні суперечності можуть відбуватися, оскільки надходження коштів від 

податків, яке передбачалося, не буде збігатися із реальними, що обумовить 

корегування видатків. Але саме податкової конфліктності, порушення 

податкового законодавства в цій ситуації вбачатися не буде. Саме 

податковий конфлікт та підстави податкових спорів пов’язуються з другою 

ситуацією, безпосереднім порушенням податкового законодавства. 

Крім цього, ухиляння від оподаткування передбачає декілька рівнів 

поглядів на цю проблему та її аналіз. Йдеться про той кардинальний шлях, за 

допомогою якого формуються засади уникнення подвійного оподаткування 

[146, c. 364-365]. У цій ситуації поєднується державне та міждержавне 

регулювання. Узгодження режимів справляння податків та зборів 

резидентами та нерезидентами набувають при цьому наддержавного 
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значення, що і потребує відповідного законодавчого корегування не 

виключно в одній державі, а на межі національних законодавств. Тобто 

перспективи податкового конфлікту або спору вже переходять національні 

межі. 

До того ж варто погодитись із М. П. Кучерявенком, що в цьому 

випадку міжнародний договір, фіксуючи суттєві правила поведінки, 

обумовлює надання йому певної форми вираження волі учасників [146, c. 

546]. Таким чином, на підставі імперативної норми виникає договірна норма, 

стосовно якої можна деталізувати лише особливості її застосування. 

Договірний характер регулювання в цій площині не породжує нових 

податкових обов’язків, а лише пристосовує чинні умови оподаткування під 

взаємні інтереси сторін. 

Нарешті, застосування подібного шляху усунення подвійного 

оподаткування поширюється лише стосовно зовнішнього подвійного 

оподаткування. Внутрішнє подвійне оподаткування в цій ситуації не 

враховується. Що ж стосується його, то безумовно, це явище, щодо якого 

формуються і законодавчі перешкоди — заборона оподатковувати одним і 

тим же податком один і той же об’єкт, що відображається в принципах 

оподаткування (ст. 7 ПК України). Зрозуміло, що це є безпосередньою 

підставою податкового конфлікту. В той же час іноді внутрішнє подвійне 

оподаткування пов’язують із справлянням податку на рівні різних 

адміністративно-територіальних одиниць. Воно виступає у двох формах: а) 

вертикальне — сплата однакового податку на місцевому та державному 

рівні; б) горизонтальне — оподаткування на одному адміністративному рівні 

за рахунок розходжень у визначенні об’єкта оподаткування (у США під час 

сплати прибуткового податку в деяких штатах вважаються доходом тільки 

доходи громадян, отримані на його території; в деяких — тільки доходи, 

отримані за межами штату; в інших — всі види доходів) [141]. 
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По-друге, досить ефективним способом боротьби з подібною 

поведінкою (йдеться саме про ухиляння від сплати податків та зборів, яке 

здійснюється через порушення норм податкового законодавства) є 

податковий контроль, питання якого є досить широко висвітленими в 

науковій літературі [147, c. 480-581]. Варто також мати на увазі, що 

податковий контроль навряд чи можна відносити до виключного засобу 

боротьби з ухилянням від сплати податків та зборів. На наш погляд, 

принциповий шлях такої боротьби має виступати системним явищем та 

обумовлювати чіткий взаємозв’язок та обумовлене існування та 

застосування: 

1) збалансованого законодавства, яке чітко відображає характер 

відносин, які є предметом регулювання; 2) контрольні засоби та заходи; 3) 

раціональні засоби вирішення податкових спорів, що відображається як у 

режимі адміністративного оскарження, так і в судових процедурах вирішення 

податкових спорів. 

Натомість хотілося б зосередити увагу на тих факторах, притаманних 

податковій системі України, які можуть прямо або опосередковано впливати 

на податкові відносини, що за інших умов розвивалися б нормально, але 

набувають ознак податкового конфлікту. Ми вже зупинялися на тому, що 

податки є законною, необхідною в демократичному суспільстві формою 

обмеження права власності з метою фінансування суспільних потреб, 

формою акумуляції публічних фінансових ресурсів. Ураховуючи, що термін 

«публічний» походить від латинського publicus, що означає «народний», 

нескладно зробити висновок, що грошові кошти, які зібрані за допомогою 

системи публічних фінансів, належать суспільству, тобто народу в цілому. 

Держава, у свою чергу, лише здійснює управління цією системою через 

механізми представницької демократії. Вельми важливим є усвідомлення 

того, що всі правоможності власника щодо публічних грошових коштів — 

володіння, користування та розпорядження — здійснюються державою від 
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імені та в інтересах суспільства — як платників податків, так і інших 

суб’єктів
1
. Природно, що кожен цілком обґрунтовано вважає себе 

співвласником цих коштів та відповідно ставиться до їх використання. 

Особливо це стосується платників податків, які безпосередньо, за рахунок 

власних коштів долучаються до формування публічних грошових фондів. 

Щоправда, в Україні цей принцип зберігається не завжди. Перш за все 

досить поширеною є думка про те, що власником коштів, сплачених у 

вигляді податків і зборів, є держава, а органи державної влади та їх посадові 

особи діють відносно публічних фінансових ресурсів саме від імені держави. 

Відповідно до цього формується досить чітко виражена фіскальна політика 

держави, спрямована на залучення максимальної кількості грошей через 

податкову систему, і досить часто шляхом порушення прав платників 

податків. Це, своєю чергою, є проявом свавілля з боку органів державної 

влади, що прямо суперечить принципу верховенства права, який відповідно 

до ст. 8 Конституції України визнається і діє в Україні. 

Причиною подібного дисонансу між положеннями, закріпленими в 

Конституції — на найвищому для писаного права рівні, та реальним 

форматом взаємодії між суспільством і владою є превалювання в суспільній 

свідомості образу держави як суспільного гегемона, а права (в тому числі й 

права власності) як такого, що «встановлюється або санкціонується 

державою», а не походить від природи. Натомість ситуація докорінно 

відрізняється в суспільствах, вільних від подібного історичного спадку, де 

принципи обмеження права власності лише на підставі закону та заборони 

свавільності діяли протягом століть. Так, в Європі подібні правові 

конструкції були сформульовані ще у Великій хартії вольностей 1215 р.: 

«Жодну вільну людину не може бути схоплено, ув’язнено, позбавлено 

власності чи вольностей, оголошено злочинцем, піддано вигнанню чи в будь-

                                                      
1
 Ми припускаємо, що попри конструкцію ст. 67 Конституції України «Кожен зобов’язаний 

сплачувати податки і збори…» можливою є ситуація, за якої особа не має й не отримує об’єктів 

оподаткування та не є платником податків.  
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який інший спосіб позбавлено юридичних прав, а також жодне рішення не 

буде винесено стосовно неї, ні жодне — стосовно засудження її, інакше ніж 

на підставі правомірного судового рішення… або на підставі закону, що діє в 

країні» (п. 39) [22, c. 219]. 

Положення, яке передбачає обмеження прав виключно на підставі 

закону, згодом було запозичене багатьма джерелами європейського писаного 

права і на сьогодні міститься в усіх без винятку розвинених правових 

системах Європи. При цьому, незважаючи на те, як саме цей принцип 

сформульований у тому чи іншому писаному акті, він передбачає, що закон, 

на підставі якого обмежується право власності, не тільки має існувати в 

принципі, а й відповідати низці критеріїв якості. 

 

1.2. Підстави виникнення податкових спорів 

 

В Україні є традиційно дуже високою кількість адміністративних 

справ з приводу податків і зборів, які роглядають суди. Відповідно до даних 

судової статистики У 2014 р. суди розглянули 118 160 справ, пов’язаних із 

сплатою податків, а за перші шість місяців 2015 р. 95 314 (збільшення на 

61% порівняно з аналогічним періодом). У 2014 р. сума оскаржених 

податкових повідомлень-рішень, ухалених органами фіскальної служби, 

становила 135,3 млрд. грн., а за 6 місяців 2015 р. вже 138,8 млрд. грн. 

(збільшення на 205% порівняно з аналогічним періодом). Одночасно з тим 

за даними Державної фіскальної служби України на користь платників 

податків у 2014 р. ухвалено 76,4% рішень, за 6 місяців 2015 р. 75,3% 

рішень. За результатами розгляду цих спорів до бюджету надійшло у 2014 р. 

3,6 млрд. грн., а за 6 місяців 2015 р. 1,8 млрд. грн. Це 2,6% та 1,3% від сум 

оскаржених податкових повідомлень-рішень відповідно. У 2014 р. 

скасовано 83,1% податкових вимог та інших рішень майнового характеру 

(податкових повідомлень-рішень), за 6 міс. 2015 р. 76,6% (Додаток А) [285].  
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Очевидно, що подібна статистика, а тим быльше динаміка не є і не 

повинна бути нормою в демократичному суспільстві. Таке зростання 

кількості податкових спорів і на тлі дуже низької кількості надходжень до 

бюджетів може мати значні негативні наслідки. За цих умов гостро постає 

питання реформування системи, в якій виникають і вирішують податкові 

спори.  

Визначенню категорії «податковий спір», його ознак, і характеристиці 

суб’єктів вже було приділено чимало уваги в працях вітчизняних науковців, 

особливо в останні кілька років [46; 56; 82; 104; 109; 125; 287; 292; 294; 

300]. Більше того, суттєвих розбіжностей щодо природи податкового спору, 

так само як і суб’єктного складу, в науці небагато. Навряд чи доцільно 

детально зупинятися на цих питаннях. Згодом ми зупинимося на розгляді 

поняття податковогоспору та його суттєвих характеристик. Натомість, на 

цьому етапі хотілося б зосередити увагу саме на тих особливостях, чинної 

системи права України, які спричиняють виникнення податкових спорів. 

Адекватне регулювання суспільних відносин є позитивним обов’язком 

кожної держави — це випливає зі змісту Європейської конвенції та 

практики Європейського суду з прав людини [92]. Отже, держава повинна 

постійно дбати про зрозумілість і ефективність законодавства, у тому числі 

з метою запобігання виникненню податкових конфліктів. З іншого боку, 

необхідно враховувати обмеження законодавчої техніки писаного права, 

передусім мовні. Оскільки мова дуже часто передбачає неоднозначні 

тлумачення, досягти абсолютної чіткості й однакового розуміння змісту 

писаних нормативних актів усіма суб’єктами, на яких вони поширюються, 

навряд чи можливо. Відповідно держава гарантує кожному, хто вважає свої 

права порушеними (інакше кажучи — припускає або неправильне 

тлумачення норм закону іншими суб’єктами, або нехтування його 

положеннями), механізм захисту своїх прав, передусім у суді. 
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Таким чином, можна зробити висновок, що конфлікти на підставі 

недосконалості податкового законодавства не тільки є до певної межі 

закономірними, а й долаються переважно шляхом застосування процедури 

вирішення податкових спорів. Водночас «доповнення права» як функція 

суду доцільне, коли законодавець неумисно припустився неточності у 

регулюванні, створивши прогалину або колізію у законодавстві [312, c. 95-

106]. 

Однією з основних причин виникнення податкових спорів є 

недосконалість законодавчого регулювання. Прогалини та колізії, яких не 

позбавлене жодне писане право, вочевидь створюють можливості 

неоднозначного тлумачення законодавчих положень, яке, як правило, 

здійснюється суб’єктами податкових правовідносин на власну користь. 

Крім цього, іноді недосконалість законодавчих положень прямо призводить 

до податкового конфлікту і без жодного розсуду сторін — у випадку, 

скажімо, надання платнику податків певного права, процедура реалізації 

якого з боку податкового органу не передбачена. 

Традиційно в теорії права основними недоліками законодавчого 

регулювання прийнято вважати прогалини і колізії. М. П. Кучерявенко 

об’єктивні підстави прогалин у праві пов’язує із відсутністю законодавчого 

регулювання суспільних відносин, які є предметом впливу податково-

правових норм. Подібна розбіжність, на думку вченого, обумовлюється як 

об’єктивними, так і суб’єктивними підставами, які породжують, зокрема, 

відставання певних правових форм від того суспільного явища, на 

регулювання якого вони спрямовані. «Саме тому життєві обставини можуть 

породжувати фактичні склади, які не знайшли адекватного правового 

відображення, що призводить до відсутності у праві відповідної норми, під 

яку підпадає оцінка конкретної обставини чи ситуації» [146, c. 212]. 

На подолання прогалин спрямовані як аналогії права, так і аналогії 

закону. Теорія права виходить із того, що аналогія права долає суперечності 
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шляхом застосування норм-принципів, норм-дефініцій. Фактично йдеться 

про використання таких засобів, які відображають природу податково-

правового регулювання в цілому, її спрямованість та мету. Аналогія закону 

долає подібні суперечності більш формалізованими засобами — прогалини 

долаються за допомогою норми закону, що найбільш повно відображає 

зміст ситуації, яку не описує чинне податкове законодавство. 

Аналізуючи подолання колізій у податковому законодавстві, М. П. 

Кучерявенко акцентує увагу на суперечливому характері та тенденціях 

розвитку податкових відносин. Учений підкреслює, що характер податкових 

відносин обумовлює в рамках, встановлених податково-правовими 

нормами, декілька варіантів їх подолання [146, c. 215-216]. Безумовно, 

колізії податкових нормативних актів обумовлені їх змістом. 

Під час регулювання одного питання актами різної юридичної сили, 

які знаходяться на різних рівнях ієрархії в системі податкового 

законодавства, проблем подолання колізій не повинно виникати — підлягає 

застосуванню акт вищої юридичної сили. Щоправда, на практиці це правило 

не завжди працює однозначно. Зокрема, іноді положення підзаконного акта 

(Постанови Кабінету Міністрів України, Листа Державної податкової 

служби), регулюючи певне питання, порушують не пряму норму закону, 

якою чітко визначені об’єктивні критерії — строки, перелік документів, 

повноваження податкового органу, а певну нормупринцип. Це дає підстави 

податковому органу «не помічати» невідповідності підзаконного акта, адже 

колізія стає очевидною тільки тоді, коли відповідна загальна норма закону 

буде розтлумачена певним чином. 

Інша проблема подолання подібної колізії полягає в тому, що навіть у 

випадку встановлення судом у рішенні, яке набрало законної сили, 

відповідного тлумачення норми закону і невідповідності йому положення 

підзаконного акта, немає жодної гарантії, що податковий орган візьме до 

уваги висновки суду в подальшій правозастосовній діяльності. Це 
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передовсім пов’язано з відсутністю механізму, який гарантував би 

обов’язковість застосування тлумачення, установленого судовим рішенням, 

яке набрало законної сили, для органів публічної адміністрації. Крім того, 

якщо відповідна судова практика складається в національному масштабі, це 

має бути підставою для перегляду відповідного регуляторного акта або 

скасування його в судовому порядку. 

Запровадження такого механізму на рівні закону сприяло б набагато 

ефективнішому вирішенню податкових спорів, а також зменшенню їхньої 

кількості взагалі. Логічно це було б зробити в законі про адміністративні 

процедури, який би встановлював загальні принципи і правила здійснення 

адміністративних процедур — не тільки для податкових органів, а й для 

суб’єктів публічної адміністрації взагалі. У цьому контексті варто 

зауважити на співвідношенні понять «податкова процедура» і 

«адміністративна процедура». На нашу думку, податкові процедури є 

різновидом адміністративних процедур. Не заперечуючи специфіки 

предмета регулювання податкового права, необхідно мати на увазі, що 

процедури вчинення юридично значущих дій та прийняття юридично 

значущих рішень у податкових відносинах є за своїм характером 

адміністративними, оскільки мають предметом здійснення владної 

компетенції органу публічної адміністрації (податкового органу) з метою 

реалізації прав і обов’язків платника податків. Ці, а також інші питання, 

пов’язані із законодавчим регулюванням адміністративних процедур, 

будуть розглянуті в наступних розділах. 

Недосконалість законодавчого процесу в контексті виникнення і 

вирішення податкових спорів також може виражатися в запізненні в часі 

змін, які корегують чинні матеріальні податково-правові норми. 

Ускладнюється ця обставина специфічною системністю податкового 

законодавства, за якої положення податкового закону тісно пов’язані одне з 

одним і, відповідно, потребують тривалого узгодження. Щоправда, у 
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випадку, коли раніше прийняті податково-правові норми за їх певного 

консервування породжують суперечності із тими, які набули чинності 

пізніше, проблем подолання колізій практично не виникає. Момент 

набрання чинності тим чи іншим законодавчим положенням — очевидний 

об’єктивний критерій. 

Специфічна структура податкового законодавства може обумовити й 

іншу проблему — суперечність норм, які прийняті одночасно та спрямовані 

на врегулювання ідентичних відносин. Найчастіше така колізія має форму 

«накладення» повноважень податкових органів та інших органів публічної 

адміністрації стосовно контролю за сплатою податків і зборів. Такі колізії 

після їх виявлення до внесення змін до законів часто коригуються 

підзаконними актами (наприклад, спільними наказами голів відповідних 

органів), що іноді створює додаткові незручності [199]. За наявності такого 

акта питання внесення необхідних змін до законів втрачає нагальність, але 

лише до того моменту, коли один з органів реформують, у нього змінюється 

керівництво чи політика діяльності, і спір щодо розмежування повноважень 

поновлюється. Це аж ніяк не сприяє ефективності контролю за справлянням 

податків, а так само породжує неоднозначності в регулюванні та сприяє 

виникненню податкових спорів. 

Сумнозвісними є також історії про недосконалість процесуального 

законодавства, яке визначає юрисдикцію судів щодо розгляду податкових 

спорів. Мова йде передовсім про юрисдикційні суперечки між 

господарськими та адміністративними судами щодо розгляду податкових 

спорів на етапі виділення адміністративних судів в окрему ланку, які 

подекуди вирішувалися постановами пленумів вищих спеціалізованих 

судів, що визначали підсудність цих спорів — кожний суд своїй 

спеціалізації. Юрисдикційні спори між судами виникають і тривають ще 

досі. Це так само порушує принцип юридичної визначеності (одну зі 
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складових верховенства права), знижує швидкість і ефективність вирішення 

податкових спорів, а також знижує рівень довіри до судів. 

Очевидним шляхом вирішення цієї проблеми могло б бути чіткіше 

розмежування юрисдикцій судів на рівні закону або вмотивованим 

рішенням Верховного Суду України. Щоправда, стосовно податкових 

спорів на сьогодні проблема розмежування юрисдикцій не є нагальною — 

практика однозначно йде шляхом вирішення всіх податкових спорів 

адміністративними судами. Це позитивна тенденція з огляду на положення 

Кодексу адміністративного судочинства України (далі — КАС України), 

відповідно до яких саме до адміністративних судів оскаржуються рішення, 

дії і бездіяльність суб’єктів владних повноважень (органів публічної 

адміністрації) (ст. 2) [116]. 

«Термінологічна» колізійна підстава виникнення податкових спорів 

може виникати на декількох рівнях, починаючи з окремих норм, закінчуючи 

цілісними актами. Перш за все може йтися про неузгодженість, 

суперечність у співвідношенні окремих норм, через які має будуватися 

чіткий ланцюжок категорій, що поєднуються в єдину систему або входять 

одна до одної як складові. Мова йде передусім про співвідношення та 

застосування таких категорій, як «податкове зобов’язання», «грошове 

зобов’язання», «податковий борг», «пеня», що використовуються в розд. ІІ 

«Адміністрування податків та зборів ( обов’язкових платежів)» ПК України. 

Крім того, колізійність може характеризувати і співвідношення 

цілісних актів, які входять до системи податкового законодавства. 

Зрозуміло, коли йдеться про різний рівень ієрархії в цій системі, але певні 

суперечності характеризують і співвідношення однакових за юридичною 

силою актів. Таким прикладом можуть бути певні суперечності між 

нормами ПК України та Митного кодексу України, кожен із яких входить 

до системи податкового законодавства відповідно до ст. 3 ПК України. І 

нарешті, колізійний характер співвідношення та дії норм актів, які відносять 
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до пов’язаних, але неоднорідних систем законодавства. Існування певної 

межі в податковому та бюджетному регулюванні, зокрема, обумовлює 

окрему неузгодженість між податково-правовими та бюджетно-правовими 

нормами. До прикладу, чимало колізій виникає через не зовсім зрозуміле 

співвідношення таких конструкцій, як «податкові надходження» [57] та 

«податки і збори» [189]. 

Є. А. Усенко вважає, що до цих різновидів колізій необхідно ще 

додати і колізії між законодавчими нормами, які належать до різних галузей 

[299, c. 44-45]. Дійсно, у цій ситуації можна знайти приклади регулювання 

таких понять, як «вартість», «доходи», «прибуток», які знаходяться на межі 

цивільного або господарського законодавства з податковим. Таке 

зіставлення відбувається або у випадку прямого запозичення норм з іншої 

галузі, або під час визначення специфіки їх саме в податково-правовому 

сенсі. Зрештою, у переважній більшості випадків це пов’язується виключно 

з недосконалою реалізацією юридичної техніки. 

Пов’язуючи засади виникнення податкових спорів з юридичним 

конфліктом у податкових відносинах, вчені доходять висновку, що 

юридичний конфлікт обумовлює протистояння суб’єктів права у зв’язку із 

застосуванням, порушенням і тлумаченням правових норм, а динаміка 

такого конфлікту та породження ним податкового спору виражається в 

застосуванні юридичних засобів і процедур
1
. Варто погодитися з думкою Є. 

А. Усенко, що протистояння сторін податкових правовідносин у цьому разі 

призводить до його формалізації і вимагає врегулювання та вирішення 

податкового спору, який виник унаслідок цього. 

Але навіть у цьому контексті однозначно назвати недосконалість 

законодавства об’єктивною підставою виникнення податкового конфлікту 

навряд чи можливо. Річ у тім, що прогалинами та колізіями в законодавстві 

часто користуються як податкові органи, так і платники податків, тлумачачи 

закон на свою користь. Таким чином, суб’єктивний фактор у цьому процесі, 
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безумовно, має місце. Щоправда, варто мати на увазі одну принципову 

різницю з метою належної правової оцінки дій і рішень цих суб’єктів. У той 

час як платники податків можуть цілком легально використовувати 

недоліки законодавства на свою користь (у випадку, якщо держава не 

виконала свого позитивного обов’язку адекватного законодавчого 

регулювання), відносно суб’єктів владних повноважень діє принцип 

законності, встановлений ст. 19 Конституції України, яка зобов’язує їх діяти 

лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, які визначені 

Конституцією і законами України. 

Крім цього, ч. 3 ст. 2 КАС України зобов’язує адміністративні суди 

перевіряти дії і рішення податкових органів з-поміж іншого на 

добросовісність, неупередженість і розсудливість. Ці принципи діяльності 

органів публічної адміністрації в цілому відповідають концепції good 

governance
1
, притаманній цим органам і їх посадовим особам у розвинених 

демократичних суспільствах. Щоправда, в Україні досі відсутній 

законодавчий акт, який би встановлював обов’язковість дотримання цих 

принципів для суб’єктів владних повноважень. 

Втім, навіть ураховуючи лише принцип законності, закріплений 

Конституцією України, можна зробити висновок, що будь-яка маніпуляція з 

тлумаченням положень закону посадовими особами податкового органу на 

свою користь буде явним порушенням принципу юридичної визначеності, а 

отже, матиме протиправний характер, аж до зловживання цими посадовими 

особами службовим становищем. Власне, ця логіка знайшла відображення й 

у ст. 4 ПК України, відповідно до якої встановлюється презумпція 

правомірності рішень платника податку — «в разі, якщо норма закону чи 

іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо 

норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають 

                                                      
1
 Найближчим українським відповідником цього терміна є «належне врядування». Щоправда, не 

можна назвати цей переклад точним, так само як і таким, який повною мірою передає зміст цього поняття. В 

українських джерелах цьому питанню в принципі не було приділено достатньо уваги з огляду на незначну 

увагу до нього вітчизняної науки.  
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неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків платників 

податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти 

рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу», 

правомірним вважається рішення платника податку. 

Вище ми вже зупинялися на взаємопов’язаності й обумовленості 

матеріальних та процесуальних засобів регулювання податкових відносин. 

Очевидно, що приписи матеріальних податкових норм реалізуються лише у 

режимі здійснення окремих формалізованих податкових процедур. Без 

процедурного забезпечення їх впливу неможливо передбачити, яким чином 

будуть розвиватися податкові відносини, які дії будуть вчиняти їхні 

учасники, а найголовніше — чи будуть такі дії правомірними з точки зору 

чинного закону. 

За цих обставин неможливо переоцінити значення процедурного 

регулювання податкових відносин. Природа податкових процедур 

опосередковується змістом податкових правовідносин, які передбачають 

регулювання балансу інтересів юридично нерівних суб’єктів. Досить 

системно проблема процедурного регулювання в податковому праві на 

сьогодні досліджена М. П. Кучерявенком. Ми не будемо заглиблюватися в 

процесуальні особливості вирішення податкових спорів судами — це 

предмет окремого ґрунтовного дослідження. Натомість хотілося б 

зауважити на окремих моментах, пов’язаних із процедурами досудового 

вирішення податкових спорів. 

Характеризуючи зміст процедурного регулювання в податкових 

відносинах, М. П. Кучерявенко звертає увагу на значення досудового 

вирішення податкових спорів, які він відносить до категорії 

«доюрисдикційних процедур»
1
. З такою термінологією, безумовно, можна 

сперечатися, адже там, де є місце спору, в якому хоча б одна із сторін є 

органом публічної адміністрації, завжди є місце реалізації певної 

юрисдикції. Водночас варто погодитись, що переважна більшість підстав 
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для конфліктів у сфері оподаткування може нівелюватися саме шляхом 

подолання суперечностей на цих етапах розвитку податкових відносин. 

Принципова особливість цих процедур пов’язується із підставами 

існування та виникнення спору на рівні регулятивних податкових 

правовідносин. Крім того, як виникнення конфлікту, так і вирішення спору 

в цій ситуації пов’язується з поведінкою тих же двох осіб, з якими пов’язане 

виконання податкового обов’язку та контролю за цим: платниками та 

контролюючим органом. Відповідно, судові органи та інші треті особи до 

вирішення спору можуть і не залучатися, якщо як у податкового органу, так 

і в платників податків буде достатньо волі для досудового вирішення спору. 

З боку платників податків в ідеальній ситуації такої волі не повинно 

бракувати — кожен платник зацікавлений у якомога швидшому й 

ефективнішому вирішенні податкового спору. Оскільки досудове 

оскарження передбачає менші витрати часу й грошей, у теорії платники 

завжди будуть зацікавлені у процедурі адміністративного оскарження 

рішень податкових органів. 

Водночас вийти за межі теорії такій процедурі не дає надто фіскальна 

політика податкових органів, які у будь-якому випадку надають перевагу 

зверненню до суду та оскарженню судового рішення аж до касаційної 

інстанції. Годі й говорити, такі підходи до вирішення податкових спорів не 

спонукають звертатися за адміністративним оскарженням і платників 

податків, які в переважній більшості випадків розуміють його 

безперспективність.  

Таким чином, підвищення ефективності вирішення податкових спорів, 

пов’язаних із недосконалістю податкового законодавства, можливе шляхом: 

– узгодження законів і підзаконних актів у частині регулювання 

повноважень податкових органів; 

– підвищення рівня законодавчої техніки в частині визначення 

термінів; 
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– удосконалення процесуального законодавства, зокрема 

передбачення преюдиційних механізмів тлумачення нормативних актів; – 

зменшення фіскалізації державної податкової політики. 

«Основна мета існування доюрисдикційної узгоджувальної процедури 

— усунення розбіжностей між сторонами регулятивних податкових 

правовідносин у режимі позитивного правозастосування. Фактично, за цих 

умов вона існує як вид регулятивної податкової процедури, що передбачає 

усунення конфлікту» [142, c. 105]. Дійсно, не варто пов’язувати початок 

процедури вирішення податкових спорів обов’язково з наявністю 

правопорушення. Податковий спір — це передовсім розбіжності в позиціях 

сторін податкового правовідношення, баченні ситуації або індивідуальному 

тлумаченні норм податкового законодавства. 

Хотілося б також звернути увагу на те, що реалізація прав учасників 

податкових відносин вже виходить безпосередньо за межі вузько 

податкового регулювання. Узгоджувальні податкові процедури, виникаючи 

з підстав реалізації податкового обов’язку, вже стосуються не тільки його, а 

права своїми діями врегульовувати спірні конфліктні відносини з іншими 

учасниками. Це може призвести як до вирішення суперечностей у межах 

цього типу регулювання та вирішення конфлікту на цьому етапі, так і до 

переходу до інших правовідносин — адміністративних процедур, які 

передбачають притягнення винних осіб до відповідальності. 

Таким чином, дослідження процедурного регулювання подолання 

податкових конфліктів — вирішення податкових спорів — не може 

відбутися поза межами хоча б короткого огляду питання класифікації 

податкових процедур. При цьому хотілося б наголосити не на класифікації 

заради класифікації, а саме на практичному значенні та наслідках такого 

розмежування видів процедур, суб’єктному складі учасників, які беруть 

участь у тому чи іншому процедурному регулюванні. 
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М. П. Кучерявенко звертає увагу на можливість класифікації 

податкових процедур залежно від характеру правовідносин, складової 

податкового обов’язку та інших критеріїв [142, c. 130-161]. Варто 

зауважити, що така класифікація охоплює досить широке коло відносин, яке 

виходить за межі адміністративних процедур і, відповідно, не повністю 

регулюється адміністративним і податковим правом. Водночас, не 

зупиняючись детально на критеріях класифікації, можливо в контексті 

цього дослідження звернути увагу на такий розподіл, адже процедури, 

віднесені до кожного з видів, значною мірою визначають регулювання і 

розвиток податкових відносин, які можуть мати або не мати наслідком 

виникнення податкових спорів. 

А. Нормотворчі процедури. Ці процедури обумовлюють відповідне 

процедурне упорядкування появи законодавчого припису, який стосується 

тих чи інших обставин регулювання виконання податкового обов’язку або 

вирішення податкових спорів. Навряд чи є підстави погоджуватися з 

обґрунтуванням існування податкової нормотворчої процедури. Про 

податкову нормотворчу процедуру можна було б говорити, якщо чинне 

законодавство передбачало б особливості прийняття законодавчих актів 

саме у сфері оподаткування. Натомість із усіх фінансовоправових інститутів 

подібні обставини притаманні лише бюджетному регулюванню. Саме в 

бюджетних правовідносинах існує особлива процедура прийняття закону 

про Державний бюджет — у відповідні строки і спосіб (статті 39–41 БК 

України). Для нормотворчих процедур щодо прийняття відповідних 

податкових актів це нехарактерно. 

Певних особливостей, однак, податкові нормотворчі процедури 

набувають на рівні актів органів місцевого самоврядування, коли йдеться 

про введення місцевих податків та зборів. Відповідно до положень ПК 

України обов’язок щодо їх справляння виникає на підставі рішення місцевої 

ради. У той же час таке рішення має будуватись на відповідних нормах ПК 
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України (ст. 10, статті 265–268). Тобто відносини щодо введення місцевих 

податків та зборів, що мають бути врегульовані рішенням місцевої ради, 

передбачають обов’язкову наявність положення закону, яким таке право 

надано місцевим радам. 

Безумовно, правотворчість являє собою особливий компонент системи 

регулювання, що впорядковує діяльність, яка ще до її початку має 

юридичну спрямованість. На подвійний характер цього типу процедур 

звертає увагу М. П. Кучерявенко. З одного боку, за значає вчений, йдеться 

про певний різновид «передпроцедури», коли лише відбувається 

зародження норми, на підставі якої буде здійснено відповідне регулювання 

податкових відносин. З другого боку — поява такої норми передбачає чітко 

визначене та закріплене процедурне регулювання щодо складання проекту, 

обговорення та прийняття законодавчого акта [142, c. 132]. 

Дуже важливо, щоб юридичні акти, які регулюють податкові 

відносини, також були прийняті з чітким дотриманням передбачених 

законом процедур. Дотримання належної якості законодавчого регулювання 

є позитивним обов’язком держави відповідно до положень Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод [119]. Належна якість 

законодавства, своєю чергою, повинна бути забезпечена шляхом 

неухильного дотримання Регламенту Верховної Ради України [239] (у 

випадку прийняття закону) або законодавства про місцеве самоврядування й 

адміністративного процедурного законодавства (якщо йдеться про 

прийняття підзаконних актів). Також якість закону повинна гарантувати й 

певну сталість законодавчого регулювання (особливо податкового — як 

матеріального, так і процедурного, а також процесуального) і тим самим 

сприяти дотриманню принципу юридичної визначеності. 

Разом із тим за 4 роки від часу прийняття ПК України до 2 березня 

2015 р. до нього було внесено зміни 80-ма різними законами. Нещодавно 

прийнятий Закон України «Про забезпечення права на справедливий суд», 
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своєю чергою, був прийнятий зі значними порушеннями Закону України 

«Про Регламент Верховної Ради України», коли він не був зареєстрований 

як альтернативний до вже зареєстрованого законопроекту № 1497 «Про 

внесення змін до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” щодо 

удосконалення засад організації та функціонування судової влади 

відповідно до європейських стандартів» [213], а також коли більш як 3100 

поправок до нього розглянули на засіданні профільного комітету за кілька 

годин до голосування проекту в цілому [219]. 

Такий підхід до законодавчого процесу не сприяє ані юридичній 

визначеності, ані, відповідно, зниженню кількості податкових спорів. 

Безумовно, подібне недбале ставлення до законотворчого процесу є, 

швидше, предметом політичної відповідальності, аніж юридичної. З іншого 

боку, як Регламент Верховної Ради, так і інші законодавчі акти, що 

регулюють процес прийняття регуляторних актів у сфері оподаткування, є 

обов’язковими для виконання всіма без винятку. З огляду на це одним із 

способів подолання такої практики може бути встановлення дієвого 

механізму відповідальності за порушення Регламенту як народними 

депутатами, так і іншими особами. 

Б. Регулятивні податкові процедури [142, c. 130-161]. Фактично вони 

являють собою адміністративні процедури, в межах яких платники податків 

і податкові органи, а також їхні посадові особи реалізують свої обов’язки і 

права. Ці процедури виступають вираженням правозастосовного процесу 

під час реалізації й узгодження дій та бездіяльності платників податків та 

контролюючих органів і їх посадових осіб стосовно виконання податкового 

обов’язку, розгляду та вирішення податкових спорів. 

Варто враховувати взаємопов’язаність нормотворчими та 

регулятивними процедурами стосовно визначення правосуб’єктності 

учасників податкових відносин. З одного боку, повноваження 

контролюючих органів, права та обов’язки посадових осіб цих органів, 
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права та обов’язки платників податків закріплюються в режимі реалізації 

відповідної нормотворчої процедури. З другого боку — до реалізації 

окремої регулятивної процедури подібні права та обов’язки залишаються 

лише потенційно можливими для поведінки. У будь-якому разі це 

стосується безпосередньо зобов’язаних осіб, бо, маючи права та обов’язки 

щодо справляння податків та зборів, але не отримавши податкового номера, 

тобто не здійснивши відповідної реєстраційної процедури, така особа 

вважатися дієздатною не може, і відповідно до цього, не може бути 

учасником податкових відносин. 

В. М. Горшеньов, характеризуючи природу правозастосовного про 

цесу, наголошував, що регулятивна процедура передбачає послідовну зміну 

декількох стадій: 1) установлення фактичних обставин справи та аналіз 

фактів; 2) вибір та аналіз відповідної правової норми, яку потрібно 

застосувати до встановлених фактичних обставин; 3) рішення юридичної 

справи по суті (переважно пов’язане з виданням акта застосування права) 

[286, c. 131-137]. 

М. П. Кучерявенко, надаючи цим стадіям податково-правове 

значення, звертає увагу на їх певну умовність. «Ці стадії не завжди 

відокремлюються одна від одної, між ними необов’язково простежується 

чітка межа. Насправді, подібна диференціація відбувається переважно у 

свідомості особи, яка застосовує відповідну норму права і не має 

зовнішнього вираження» [142, c. 154]. Навряд чи можна однозначно 

погодитися з таким твердженням. Перш за все цей процес, «регулятивні» 

процедури, фактично являють собою адміністративну процедуру, а стадії, 

описані вище, відповідають певним етапам її здійснення. У свідомості 

платника податків чи іншого суб’єкта вони можуть і не бути розмежовані, 

тоді як для юридичної оцінки рішень, дій і бездіяльності посадової особи 

податкового органу або іншого суб’єкта владних повноважень, від яких 

залежить реалізація (або порушення) прав фізичних і юридичних осіб, вони 
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мають принципове значення. Саме тому ці етапи, а так само процедура їх 

здійснення повинні бути детально описані на рівні закону. 

Із цих засад виходить наука адміністративного права. У межах 

податкових адміністративних процедур здійснюється реалізація 

податкового обов’язку. Варто обов’язково мати на увазі, що майже всі 

матеріальні податкові приписи мають відповідне процедурне забезпечення. 

Платник податків може стати таким лише після реалізації процедури 

реєстрації в органах Державної фіскальної служби України (далі — ДФС 

України). Визначити суму податку можна лише реалізувавши процедуру 

визначення бази оподаткування та застосувавши до неї ставку податку і 

подавши податкову декларацію. 

Класифікуючи види регулятивних податкових процедур, М. П. 

Кучерявенко розмежовує їх: а) за суб’єктним принципом — на безпосередні 

та опосередковані; б) за принципом класифікації елементів по даткового 

механізму — на основні, додаткові та факультативні [142, c. 158-159]. На 

наш погляд, вибір підстав такого розмежування, а також саме розмежування 

не має принципового значення для правозастосування. Логічніше (саме з 

боку процедурного регулювання) зосереджуватися на якості закону, який 

визначає процедуру виконання податкового обов’язку щодо конкретних 

етапів його реалізації. Навіть спираючись на природу правового 

регулювання — упорядкування поведінки осіб правовими засобами та 

зосереджуючи увагу на підгалузевій специфіці цього регулювання — 

виконання податкового обов’язку, ми вважаємо, що це матиме набагато 

більше значення для практики. 

Виходячи з цього, з метою усунення підстав виникнення податкових 

спорів потребують детального і якісного регулювання такі адміністративні 

процедури: 

а) процедури податкового обліку. Не варто забувати, що в цій ситуації 

йдеться про об’єднання двох різнохарактерних процедур. З одного боку, це 
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облік платників податків, а з другого — облік об’єктів оподаткування. 

Зокрема, реєстрація платників податків є специфічною обліковою 

процедурою, яка має результатом надання платникові індивідуального 

податкового номера (або ідентифікація платника податків за номером 

паспорта у випадку відмови отримати номер із релігійних переконань), 

тільки після реалізації якої можна говорити про виникнення податкового 

обов’язку в конкретної особи. Що стосується другого типу процедур обліку, 

то вони відображають процедурне регулювання визначення кількісного 

вираження об’єкта оподаткування, на підставі чого і визначається сума 

податку;  

б) процедури податкової звітності. Йдеться про реалізацію обов’язку 

щодо податкової звітності — як у випадку здійснення діяльності платником, 

так і за її відсутності. Принципово важливим у цій ситуації є те, що 

звітність реалізується у будь-якому разі. Уявлення щодо того, що якщо 

платник не здійснював жодної діяльності, яка породжує обов’язок сплати 

податку, а тому позбавлений будь-яких обов’язків щодо звітності, — хибне. 

Процедури реалізації податкової звітності обов’язково притаманні цілісній 

системі процедур податкового обов’язку і здійснюються в будь-якому разі 

незалежно від результатів діяльності; 

в) процедури сплати податку передбачають процедурне 

упорядкування дій щодо сплати податків не лише платників податків (хоча 

в першу чергу саме їх), а також податкових представників (ст. 19 ПК 

України), податкових агентів (ст. 18 ПК України), банківських установ, які 

перераховують відповідні платежі [207]. 

Варто наголосити в цьому контексті, що податкові процедури є одним 

із видів адміністративних процедур і підпадають під предмет 

адміністративного процедурного регулювання. Безумовно, податкові 

відносини мають свою специфіку, не притаманну іншим видам 

адміністративних процедур, яка може не охоплюватися загальним 
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адміністративним процедурним регулюванням. Водночас податкові 

процедури обов’язково передбачають реалізацію владних повноважень 

органом публічної адміністрації (податковим органом), що є предметом 

регулювання адміністративного процедурного законодавства. 

Виділення цих трьох типів специфічних податковому регулюванню 

адміністративних процедур (регулятивних податкових процедур), однак, 

має неабияке практичне значення, адже кожен з етапів також має свою 

специфіку, яка може не бути врахована адміністративним процедурним 

законодавством. Зокрема, від особливостей здійснення розрахунку податків 

та податкової звітності значною мірою залежить подальший розвиток 

податкових відносин. Дані, зазначені в наданій платником податковій 

декларації, можуть бути перевірені контролюючим органом і згодом 

відкориговані його рішенням, яке може стати предметом податкового спору. 

Вирішення податкового спору також здійснюється в межах 

процедурного регулювання — окремим видом податкової процедури є 

процедура адміністративного оскарження рішень податкових органів. 

Процедури судового вирішення податкових спорів, натомість, не є 

адміністративними процедурами і підпадають під сферу адміністративного 

процесуального регулювання. Утім в обох випадках вже йдеться про 

виникнення податкового конфлікту та вирішення податкового спору. 

Принципова відмінність цих двох різновидів процедур стосується 

двох моментів: по-перше, суб’єктний склад; по-друге, характер 

законодавства. Узгоджувальні податкові процедури в режимі 

адміністративного оскарження реалізуються через поведінку двох суб’єктів 

податкових правовідносин: платника податку та контролюючого органу. 

Останнього можуть представляти різні юридичні особи, що обумовлено їх 

місцем в організаційній ієрархії контролюючого органу. У той же час це не 

змінює принципове протистояння особи та органу публічної адміністрації. 
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Принципових відмінностей процедур судового розгляду податкових 

спорів є декілька. Перш за все до двох вищезгаданих учасників податкового 

спору долучається незалежний — суд. Вирішення спорів у судовому 

порядку передбачає залучення і провідну роль іншої гілки державної влади 

— судової, тоді як адміністративне оскарження рішень податкових органів 

лежить повністю у площині реалізації виконавчої влади. Відповідно 

процесуальні права і обов’язки суду, так само як і інших учасників процесу, 

регулюються процесуальним законодавством. Урегулювання процедур 

адміністративного оскарження є предметом законодавчих норм, які 

зосереджені в розд. ІІ «Адміністрування податків та зборів (обов’язкових 

платежів)» ПК України, тоді як судове вирішення податкового спору 

передбачає застосування і відповідних норм КАС України. 

«Охоронні» [142, c. 158-159] податкові процедури є іншим різновидом 

адміністративних процедур. У цій ситуації вже йдеться про притягнення до 

відповідальності осіб, які порушили податкове законодавство. У режимі 

реалізації цього різновиду податкових процедур забезпечуються негативні 

для особи, що скоїла правопорушення, наслідки. 

На сьогодні положення ст. 92 Конституції в цілому є дотриманими 

стосовно матеріального податкового права, тобто встановлення або 

скасування тих чи інших податків і зборів та їх елементів — платників 

податку, ставок податку, об’єкта оподаткування тощо. Утім цього, на жаль, 

не можна сказати про нормативне регулювання процедур здійснення 

податкових перевірок та вимог щодо рішень податкових органів, на підставі 

яких до платника можуть бути застосовані заходи юридичної 

відповідальності. Крім цього, якщо оцінювати і матеріальне, і процедурне 

податкове законодавство з точки зору вимог якості законодавства та інших 

критеріїв принципу юридичної визначеності, необхідно  констатувати, що 

цей принцип стосовно національного податкового законодавства, на жаль, 

не виконується.  
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Тривалий час в Україні уже діє ПК України, який відповідно до  п. 1.1 

ст. 1 регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і 

зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що 

справляються в Україні, порядок їх адміністрування, платників податків та 

зборів, їх права та обов’язки, компетенцію органів контролю, повноваження 

і обов’язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а 

також відповідальність за порушення податкового законодавства. Водночас 

повнота регулювання податкових відносин цим нормативним актом є 

очевидно недостатньою для того, щоб відпала потреба звертатися до 

підзаконних нормативних актів, які не тільки є численними та 

суперечливими, а й приймаються суб’єктами, які до податково-правового 

регулювання в Україні не мають жодного стосунку. 

Є. А. Усенко підкреслює, що правові спори виникають у правовому 

зв’язку як регулятивних, так і охоронних податкових правовідносин, коли 

між суб’єктами цих правовідносин виникають суперечності з приводу 

змісту, обсягу та порядку виконання податкового обов’язку. При цьому в 

межах регулятивних податкових правовідносин поведінка суб’єктів, між 

якими виникли такі суперечності, регулюється в режимі 

«доюрисдикційних» процедур, тоді як застосування примусу може 

відбуватися лише при використанні «юрисдикційних» процедур [300, c. 42-

43]. 

Своєрідний погляд на підстави виникнення податкового конфлікту і, 

відповідно, податкових спорів, висловлює казахський вчений Є. В. Порохов. 

Він розглядає ці процеси в контексті презумпції добросовісності платника 

[193, c. 9]. Відповідно до ПК Республіки Казахстан ця презумпція 

передбачає, що платник не лише має самостійно визначати та виконувати 

свої податкові зобов’язання, а й здійснювати це у порядку та строки, 

визначені законодавством (ст. 31) [188]. Зрозуміло, що за різними 

підставами ідеальної реалізації такого принципу не відбувається. У деяких 
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випадках це не збігається з інтересами платника, що призводить до 

порушення податкового законодавства, у деяких — вимоги держави є 

необґрунтованими. 

Податковий спір Є. В. Порохов розглядає як певну аномалію у праві. 

Він виходить із того, що в умовах чіткої та ясної регламентації нормами 

права поведінки учасників правовідносин та однакового застосування ними 

у своїх відношеннях цих норм не повинно виникати різних думок щодо 

того, як поводитися кожному із учасників правовідношення [193, c. 11-12]. 

Виходячи з цього, основну підставу податкових спорів він бачить у 

конфлікті інтересів сторін, такому вирішенні податкового спору, коли це 

можливо на користь однієї сторони лише за рахунок іншої. Це обумовлює і 

несумісність мети однієї сторони спору з метою іншої. 

Є. В. Порохов наголошує на тому, що в ході податкового спору 

держава заявляє про наявність у неї права на стягнення з платника 

додаткової суми податків, тоді як платник заявляє про належне виконання 

ним своїх обов’язків та відсутність підстав у держави намагатися отримати 

додаткові кошти. «…В остаточному підсумку сторонами спору вирішується 

доля частки приватної власності платника, яка за обґрунтованості вимог 

держави має перейти до неї у власність у вигляді податків, а за 

необґрунтованості — залишитись у платника» [193, c. 11]. На наш погляд, 

таке твердження не зовсім коректне. По-перше, у подібному спорі 

протистоять інтереси не стільки держави та платника, скільки публічний і 

приватний інтереси, про що ми вже писали. Крім цього, зачіпаються 

інтереси і територіальних громад, оскільки податки сплачуються і до 

місцевих бюджетів. По-друге, навряд чи логічно акцентувати увагу лише на 

русі коштів від платника до бюджетів — під час вирішення податкових 

спорів можлива й передача коштів із бюджетів платникам. По-третє, 

однозначно говорити про «вилучення коштів із приватної власності» теж не 

доводиться, оскільки відповідно до ст. 67 Конституції України кожен 
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повинен сплачувати податки і збори, а отже, частина доходу або майна 

платника, яка підлягає сплаті у вигляді податків, є суспільною власністю від 

самого початку. 

Є. В. Порохов визначає податковий спір як такий стан взаємодії між 

державою та платниками податків (або іншими зобов’язаними особами), 

при якому дії однієї із указаних сторін зустрічають протидію іншої сторони 

з питань про дійсність (або недійсність) та обсяг їх взаємних прав і 

обов’язків у податкових правовідносинах, а також щодо особливостей їх 

реалізації на практиці [193, c. 12]. При цьому вчений пов’язує податковий 

спір як із реальними, так і з уявними податковими правовідносинами. Під 

останніми він розуміє випадки, коли до платників висувають 

необґрунтовані вимоги щодо сплати податків за відсутності об’єктивних 

підстав для цього. Досить складно зрозуміти, що автор має на увазі у першу 

чергу під уявними податковими правовідносинами. Крім того, часто 

донарахування податкових зобов’язань відбувається саме через те, що 

платник податків задекларував податковий кредит з операцій, які, на думку 

податкового органу, не відбулися. У цьому випадку удаваність або 

реальність податкової операції є обставиною справи, яка підлягає 

дослідженню в суді, але підставою для донарахування коштів є абсолютно 

реальні дані податкової декларації платника. 

Фактично на цю принципову обставину звертає увагу Є. А. Усенко. 

Знов-таки, йдеться про принциповий зв’язок та взаємну обумовленість 

матеріальної та процесуальної природи такого режиму узгодження інтересів 

сторін та вирішення податкового конфлікту: «матеріального спору не існує 

до тієї миті, доки позиція сторони спору не знайшла відображення в заяві чи 

позові, а особа не звернулася до компетентного органу за захистом 

порушеного права, тобто, доки спір не набув відповідної процесуальної 

форми» [300, c. 48-49]. 
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Ураховуючи нерозривний зв’язок матеріального та процесуального у 

вирішенні податкових спорів, складно погодитись із намаганням 

акцентувати увагу або виключно на матеріальній природі цього явища, або 

надавати йому суто процесуального значення. Іноді спір розглядається як 

перешкода до здійснення суб’єктивного права в матеріальних 

правовідносинах, тоді як в інших випадках природа податкового спору 

формується на підставі суб’єктивної оцінки навіть не природи конфлікту, а 

юридичної форми констатації його виникнення, коли виникнення спору 

пов’язується виключно з моментом  звернення до суду. Безумовно, якщо 

розглядати податковий спір як такий, що вирішується виключно в судовому 

порядку, така логіка має право на існування. Але податковий спір може 

бути вирішений і в режимі адміністративного узгодження, коли щодо 

інтересів контролюючого органу та платника податків буде знайдено 

компроміс поза межами судових процедур. 

У будь-якому випадку податковий спір існує виключно у формі 

правовідносин. Це, власне, і відрізняє його від податкового конфлікту, який 

також є формою зіткнення різноманітних інтересів платників податків, 

податкових органів, їхніх посадових осіб, суспільства в цілому. Втім 

конфлікт може бути вирішений різними способами, які не мать юридичної 

природи і, відповідно, не несуть юридичних наслідків. Отже, юридична 

природа не є притаманною податковому конфлікту. Натомість тільки у 

випадку виникнення взаємних прав і обов’язків його учасників податковий 

конфлікт набуває юридичного змісту і форми податкового спору. 

Фактично на тому самому наголошують і інші вітчизняні вчені. 

Зокрема, В. С. Кіценко визначає поняття “податковий спір” як матеріальне 

охоронне правовідношення, що виникає між суб’єктами податкових 

правовідносин з приводу суперечностей щодо власних прав та обов’язків 

та/або законності правових актів контролюючих (податкових або митних) 
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органів, що пов’язані із встановленням або застосуванням податково-

правових норм, і які вирішуються у передбаченому законом порядку [109].  

А. Ю. Бучик, своєю чергою, вказує на те, що податковий спір являє 

собою систему комплексних правовідносин, які викликані розбіжностями у 

позиціях суб’єктів податкових правовідносин стосовно взаємних прав та 

обов’язків щодо застосування податкового законодавства, і які 

розглядаються у адміністративному та/або судовому порядку [56, c. 14]. На 

нашу думку, акцент на наявність розбіжностей позиціях суб’єктів 

податкових правовідносин стосовно взаємних прав та обов’язків (тобто 

фактично податкового конфлікту) як передумови  виникнення податкового 

спору досит доречний. 

Оскільки податковий спір є формою правовідносин, йому властиві всі 

ознаки й елементи останніх. Ми детальніше зупинимося на деяких із них. 

1. Сторони податкового спору. Варто погодитись з Є. А. Усенко, 

що коло учасників податкового спору визначається природою податкових 

правовідносин, що обумовлює певне протистояння владної та зобов’язаної 

сторони правовідношення [300, c. 54-56]. Одночасно хотілося б зауважити, 

що дві сторони в податковому спорі необов’язково обумовлюють лише двох 

учасників у процедурах вирішення податкових спорів, які протистоять одне 

одному. Кожна із сторін може бути представлена низкою учасників. 

Зобов’язана сторона податкових правовідносин гарантує участь у цьому як 

платника, так і його представників. Більше того, участь у спорі можуть 

брати декілька платників, пов’язаних єдиною операцією та її наслідками, які 

фактично представляють окрему сторону. 

Так само і владних учасників податкового спору може бути 

декілька. Суб’єкти можуть реалізовувати інтереси у сфері оподаткування 

сумісними діями (органи ДФС України, митні органи, органи Державного 

казначейства, їхні посадові особи). Є. В. Порохов до сторін відносить 

державу та платника податку. Участь останнього може доповнюватись і 
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залученням представника платника (податкового агента тощо) [193, c. 14-

15]. 

2. Об’єкт та предмет податкового спору. Не зупиняючись детально 

на співвідношенні таких понять, як «об’єкт» та «предмет» податкового 

спору, хотілося б наголосити на співвідношенні їх як загального та 

особливого. Якщо об’єкт податкового спору визначає характер та різновид 

відносин, щодо яких виник податковий спір, то предмет має завжди 

конкретний характер щодо певних суб’єктів та певних обставин справ. 

Фактично, об’єктом податкового спору є конкретні суспільні відносини, 

зміст яких становлять права і обов’язки учасників податкового спору. В 

умовах, коли кошти переходять від однієї особи до іншої, це стосується 

інтересів обох таких учасників відносин. 

Предмет податкового спору передбачає деталізацію об’єкта за 

різними підставами. У цій ситуації може йтися і про розмежування видів 

платежів, і про конкретних учасників спору, стадії реалізації податкового 

обов’язку тощо. На думку Є. В. Порохова, наприклад, предметом 

податкового спору є: а) наявність (чи відсутність) взаємних суб’єктивних 

прав та обов’язків сторін; б) їх характер та обсяг; в) особливості їх 

реалізації на практиці [193, c. 15]. 

3. Зміст податкового спору пов’язаний із різним уявленням 

платника та суб’єкта владних повноважень щодо меж та процедур 

виконання податкового обов’язку. Податковий спір Є. А. Усенко розглядає 

саме як правовідносини, які стосуються відхилення реальної поведінки того 

чи іншого учасника відносин від матеріального припису, який закріплено 

податково-правовою нормою [300, c. 56-57]. Варто погодитись, що 

податковий спір може стосуватись фактичних відносин, але виключно 

таких, які мають юридичну природу. Саме тому зміст податкового спору 

поєднує як потенційно можливі підстави та обставини, що характеризують 
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зміст спору, так і конкретні його умови, пов’язані з відповідними 

юридичними фактами. 

Під час вирішення податкових спорів у судовому порядку необхідно 

також виходити з необхідності врахування судової практики в досягненні 

балансу інтересів осіб, що є сторонами спору. Варто мати на увазі, що в 

Україні судовий прецедент за загальним правилом не є джерелом права. 

Втім стала судова практика є запорукою дотримання принципу юридичної 

визначеності і відповідно гарантування верховенства права. Крім того, 

прийняття великої кількості судових рішень за схожих обставин спричиняє 

перевитрачання бюджетних коштів, підривається авторитет держави — як 

судової, так і інших гілок влади. Таким чином, вирішення податкових 

спорів і подолання податкових конфліктів можливе за допомогою судової 

системи, але у випадку набуття такими судовими рішеннями ознак 

системності необхідним є дотримання сталої практики, яка також повинна 

бути показником необхідності змін законодавчого регулювання. 

Неприпустимою є ситуація, коли законодавець умисно (з політичних 

міркувань абощо) залишає вирішення великої кількості конфліктів судам. 

Так, сумнозвісною є практика вирішення адміністративними судами 

впродовж останніх декількох років надзвичайно великої кількості 

соціальних спорів, які виникли через неузгодженість бюджетного 

законодавства та законодавства про соціальний захист. Незначні зміни до 

законодавства з цих питань могли би позбавити суди необхідності приймати 

сотні тисяч ідентичних рішень, запобігти витрачанню бюджетних коштів і 

підриву авторитету судової та виконавчої влади. За таких умов варто 

замислитися над створенням ефективного механізму перетворення судової 

практики на законодавчу ініціативу або ж над розширенням ролі судового 

прецеденту в правовому регулюванні. Будь-який із цих засобів сприяв би 

суттєвому зниженню градусу конфліктності в українському суспільстві. 
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Безумовно, «ідеальний стан» будь-якої більш-менш складної системи 

не є можливим у реальному житті, тому кожне суспільство може бути лише 

більше чи менше наближеним до нього. У випадку руху від такого 

«ідеального стану» до стану хаосу, підвищення ентропії в державі різниця 

між приватним і публічним інтересом в аспекті публічних фінансів буде все 

більше загострюватися, і таке загострення провокуватиме виникнення 

податкових конфліктів. Водночас вирішення останніх шляхом формування 

професійним і незалежним судом відповідної судової практики, яка матиме 

реальний вплив на законодавче регулювання, сприятиме еволюції підходів 

до формування й розпорядження публічними фінансами з метою подолання 

суперечностей, які викликали конфлікти, й повертатиме державу на шлях до 

розвитку. Таким чином, необхідно зауважити, що роль податкового 

конфлікту в суспільстві не є однозначною. З одного боку, конфлікт є завжди 

протистоянням, протиборством, а це, як правило, синонім неефективного 

витрачання ресурсів, з другого — податковий конфлікт є важливим 

індикатором стану розвитку суспільства і держави. 

Конфліктність податкових відносин виходить за межі безпосередньо 

податково-правового регулювання. Це стосується значною мірою не лише 

процедур вирішення податкових спорів, а й пошуку тієї межі, яка відділяє 

адміністративну юрисдикцію. Прикладів цього можна навести чимало. 

Зокрема, традиційно проблемними є питання, пов’язані з нормативним 

регулюванням податку на землю. Відповідно до п. 271.1 ст. 271 ПК України 

базою оподаткування земельним податком є нормативна грошова оцінка 

земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації. Водночас ст. 289 

ПК України встановлює, що для визначення розміру податку та орендної 

плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок. 

При цьому зазначена стаття не визначає ні порядок грошової оцінки 

земельних ділянок, ні принципи, за якими така грошова оцінка проводиться, 

а лише зауважує, що управління у сфері оцінки земель та земельних ділянок 
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здійснює центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів. 

Таким чином, положеннями ст. 289 ПК України повноваження щодо 

визначення бази оподаткування з плати за землю фактично передані іншому 

органу виконавчої влади, який, до того ж, має повноваження при бажанні 

передати їх іншому органу. 

Закріплюючи це положення, законодавець очевидно абстрагувався від 

вимог ст. 92 Конституції України. У статтях 271 та 289 ПК України мова 

йде про визначення бази оподаткування як обов’язкового елемента 

правового механізму податку. Встановлення податків, своєю чергою, 

відповідно до положення ст. 92 Конституції України відбувається виключно 

законами України. Натомість рішення про базу оподаткування (тобто 

встановлення одного з обов’язкових елементів податку відповідно до ст. 7 

ПК України) з податку на землю відповідно до положень статей 271 та 289 

ПК України приймаються органом виконавчої влади на його власний розсуд 

шляхом видання підзаконного нормативного акта. 

Проблема розмежування юрисдикції адміністративних та 

господарських судів ще донедавна була однією з найбільш дискусійних. 

Стосовно цього хотілося б послатись на аналіз Ухвали Верховного Суду 

України від 19 січня 2011 р. [139, c. 20] Досліджуючи підстави віднесення 

спору щодо права володіння та користування земельною ділянкою і 

відповідних рішень РДА, суд не погоджується з позицією Верховного Суду 

України. Останній побачив у подібному спорі спір про право, який не 

пов’язаний із захистом прав, свобод та інтересів у сфері публічно-правових 

відносин від порушення з боку органів державної влади, а пов’язаний із 

визнанням права володіння та користування земельною ділянкою, на якій 

розміщено нерухоме майно. Саме тому Верховний Суд України і 

постановив ухвалу щодо розгляду подібних спорів у межах господарської 

юрисдикції. 
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Втім питання щодо права на користування земельною ділянкою є 

похідним від реалізації владного повноваження РДА. Саме тому публічну 

природу спору потрібно пов’язувати не з першопричиною виникнення 

спірних відносин — права користування, а з реалізацією повноважень 

органом публічної адміністрації. Фактично, оскаржується дія або 

бездіяльність суб’єкта владних повноважень, саме на підставі якої і виникає 

майнове право — право на користування земельною ділянкою. 

Очевидно, що однією з причин існування таких прикладів є 

недостатня якість. Але такий стан речей є однозначно вигідним 

представникам податкових органів, які, маніпулюючи складними і 

суперечливими положеннями як матеріального, так і процедурного 

податкового законодавства, полегшують собі виконання фіскальної функції 

шляхом нарахування додаткових сум податку та санкцій за порушення 

положень неякісного податкового законодавства. Це не тільки провокує 

виникнення податкового конфлікту, а й є свідченням стану свавільності, що 

неможливий у державі, керованій верховенством права, якою відповідно до 

ст. 8 Конституції є Україна. 

Неправомірні дії й рішення податкових органів, вчинені й прийняті 

стосовно платників, спонукають їх звертатися до суду, в якому їм теж, на 

жаль, не гарантований належний рівень захисту. Окрім того, що система 

судочинства України через недостатнє фінансування та з багатьох інших 

причин не є абсолютно незалежною, можливості судового захисту також є 

все ще досить обмеженими, знов-таки з огляду на якість чинного 

законодавства. 

Безумовно, значним надбанням української правничої системи є КАС 

України, який містить чимало механізмів, за допомогою яких 

адміністративний суд може захистити права платників від порушень з боку 

суб’єктів владних повноважень. Водночас недостатня урегульованість, чи, 

скоріше, майже повна на рівні закону відсутність унормованості 
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адміністративних процедур так само створює значні незручності для 

судового захисту прав платників податків. З одного боку, ч. 3 ст. 2 КАС 

України, який регулює порядок розгляду судами податкових спорів, 

установлює низку критеріїв, на відповідність яким адміністративні суди 

перевіряють рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень. З 

другого боку, чинне законодавство, яке регулює процедури вчинення дій та 

прийняття рішень цими суб’єктами, такого переліку не містить. Це значною 

мірою ускладнює оцінку судами рішень та дій владних суб’єктів. 

Водночас визначальну роль серед причин виникнення податкових 

конфліктів і податкових спорів займають внутрішні інституційні податково-

правні суперечності. Не зосереджуючи детально увагу на теоретичному 

аналізі складових податкових правовідносин і їхнього регулювання, 

хотілося б побудувати аналіз на характеристиці двох принципових 

різновидів суперечностей, а також напрямів їх усунення: 1) узгодження 

повноважень владних суб’єктів у сфері оподаткування із правами та 

обов’язками зобов’язаних учасників податкових відносин; 2) чітке і 

справедливе регулювання повноважень суб’єктів публічної адміністрації — 

владних представників податкових відносин. 

1. Узгодження повноважень владного суб’єкта у сфері 

оподаткування із правами та обов’язками зобов’язаних учасників 

податкових відносин. Оскільки податкові відносини не можуть існувати 

поза площиною права, відносинам платника і податкового органу 

притаманні всі характеристики правовідносин, у тому числі наявність 

взаємних прав і обов’язків їхніх сторін. Отже, контрольні повноваження 

податкових органів повинні бути пов’язані з обов’язками платників 

податків та зборів, і навпаки. Ідеальна конструкція в такому узгодженні має 

збалансовано співвідносити обов’язки платників податків із 

повноваженнями контролюючих органів та, відповідно, права платників з 

обов’язками посадових осіб податкових органів. Навряд чи можна ставити 
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за мету таку деталізацію регулювання, за якої буде досягнутий повний збіг 

прав і обов’язків контролюючих органів та обов’язків платників, але в 

цілому вони повинні узгоджуватись. 

На жаль, сьогодні трапляються ситуації, за яких така проста логіка 

порушується. Зокрема, відповідно до п. 100.2 ст. 100 ПК України платник 

податків має право звернутися до контролюючого органу із заявою про 

розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу. 

Це право однієї особи (платника) має бути узгодженим з обов’язком 

владного суб’єкта (податкового органу), який є другою стороною цих 

відносин. 

Разом з тим ст. 21 «Обов’язки і відповідальність посадових осіб 

контролюючих органів» ПК України нічого схожого на подібний обов’язок 

не містить. У той же час відповідно до підп. 20.1.32 п. 20.1 ст. 20 «Права 

органів Державної податкової служби» ПК України закріплено право цих 

контролюючих органів надавати відстрочення та розстрочення грошових 

зобов’язань. Ураховуючи подібний підхід законодавця, формується 

нежиттєздатна правова конструкція. Праву однієї особи протистоїть право 

іншої, при цьому незрозумілим залишається, яким чином повинно бути 

забезпечене право платника, оскільки жодних обов’язків, як і 

відповідальності за їх невиконання, закон не встановлює. 

У цьому аспекті ми вкотре стикаємося з неналежним регулюванням 

адміністративних процедур. Подібне законодавче регулювання залишає 

вирішення питання надання або ненадання відстрочення чи розстрочення в 

необмеженій дискреції податкового органу. Мало того, відсутність у 

контролюючого органу обов’язку прийняти рішення щодо надання 

розстрочення або відстрочення призведе і до неможливості оскарження 

платником актів і рішень податкового органу стосовно розстрочення або 

відстрочення цього органу в суді, оскільки закон недостатньо чітко 

регламентує ці процедури. Таким чином, право платника податку на 
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відстрочення чи розстрочення сплати грошового зобов’язання чи погашення 

податкового боргу стає примарним. Цього можна було б уникнути, 

установивши обов’язок посадових осіб контролюючих органів приймати 

рішення щодо надання або відмови в наданні розстрочення чи відстрочення 

сплати грошового зобов’язання або податкового боргу в певний строк. 

І ще одне зауваження стосовно назв та змісту статей 20 і 21 ПК 

України. На жаль, у цій ситуації законодавець фактично не розмежовує 

контролюючий орган та посадових осіб такого контролюючого органу, що 

саме й випливає із назв цих статей. Статус таких суб’єктів має будуватися 

через чітке розмежування повноважень контролюючого органу і його 

посадових осіб, а також закріплення обов’язків кожного суб’єкта та 

механізмів відповідальності за їх невиконання. 

Такий механізм дозволить чітко ідентифікувати посадову особу 

органу публічної адміністрації, відповідального за ту чи іншу частину 

податкового процесу (здійснення юридично значущої дії чи прийняття 

рішення). У випадку, якщо така частина процесу є відповідальністю органу 

в цілому, персональну відповідальність за вчинення відповідної дії або 

прийняття рішення нестиме керівник цього органу або особа, яка виконує 

його обов’язки. У цьому контексті як можливість дисциплінарного 

стягнення, так і персональної матеріальної відповідальності конкретної 

посадової, у випадку звернення до суду, особи, права якої порушив 

представник владного суб’єкта, буде додатковою запорукою належного 

здійснення адміністративних повноважень і ефективним запобіжником 

проти порушення прав платників. За відсутності такого регулювання 

відповідальність суб’єкта владних повноважень «розмивається», що 

створює додаткові можливості для зловживань із боку податкових органів і, 

відповідно, виникнення податкових спорів. 

2. Чітке і справедливе регулювання повноважень суб’єктів публічної 

адміністрації, передусім податкових органів. Складність цього процесу 
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характеризується серед іншого особливостями податкових відносин, 

пов’язаністю їх з іншими відносинами, що входять до предмета фінансово-

правового регулювання. І мова йде в цьому випадку не лише про суб’єктів 

спеціальної компетенції — Державну фіскальну службу чи її посадових 

осіб. Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів 

України здійснюють у межах власної компетенції (а іноді і поза нею) 

чимало юридично значущих дій, які також впливають на загальний стан 

регулювання оподаткування та ефективність і справедливість податкової 

системи України в цілому. Від результатів цієї взаємодії залежить рівень 

конфліктності податкових відносин у цілому. 

У тому чи іншому сенсі значні повноваження щодо впливу на 

податкову систему належать усім найвищим органам державної влади. 

Принципово важливим при цьому є те, щоб вони здійснювали реалізацію 

своїх можливостей та намірів виключно в межах закріплених законом 

повноважень. Однією із засад державного устрою в Україні є поділ влади 

відповідно до ч. 1 ст. 6 Конституції України: «Державна влада в Україні 

здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. 

Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої 

повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до 

законів України» [122]. 

Не вдаючись до аналізу можливих зловживань з боку цих органів, 

важливо зазначити, що вони в межах власної компетенції формують 

державну політику в цілому, а отже, визначають напрями реформування 

податкової системи та інших сфер, від яких залежать виникнення та 

ефективне вирішення податкових спорів. Ці механізми будуть розглянуті в 

наступних розділах роботи. 

Характеризуючи систему органів як загальної, так і спеціальної 

компетенції, варто погодитись із позицією М. П. Кучерявенка, який звертає 

увагу, що в податково-правовому регулюванні формується специфічний 
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блок відносин владних суб’єктів, які представляють державу [146, c. 392]. З 

одного боку, це відносини єдиної сукупності, де окремі органи являють 

собою внутрішні невід’ємні складові певної системи або процесу 

(наприклад, податкові органи, органи Державного казначейства спільними 

діями забезпечують надходження коштів від податків та зборів до 

відповідних бюджетів). З другого боку — відносини між частиною та цілим, 

або між різними органами державної виконавчої влади (між Кабінетом 

Міністрів України та податковими органами). Звісно, ці відносини не 

завжди матимуть суто податковий характер [146, c. 392-393]. Водночас від 

адміністративних відносин між цими органами, зокрема між податковими 

органами різних рівнів та їхніми посадовими особами, також залежать 

ефективність і справедливість податкової системи. 

Безумовно, найбільша увага щодо реформування та узгодження 

юридичного статусу владних суб’єктів має бути прикута до органів 

спеціальної компетенції в податкових відносинах, передовсім органів ДФС 

України. Однією з основних проблем, пов’язаних із діяльністю цього 

органу, є надмірна концентрація в його системі різних за характером 

повноважень щодо податків, реалізація яких передбачає і встановлення 

правил поведінки (регулюючі), і організацію контролю (контролюючі), і 

прийняття рішень та здійснення негативних наслідків для зобов’язаних осіб 

(охоронні). 

Фактично на сьогодні в одному органі виконавчої влади (у структурі 

ДФС України, яку вона фактично успадкувала від Міністерства доходів і 

зборів) зосереджена безліч різнорідних повноважень. Зокрема, п. 41.1 ст. 41 

ПК України таким чином визначає повноваження податкових 

(контролюючих) органів: «Контролюючими органами є органи доходів і 

зборів — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 

єдиної державної податкової, державної митної політики в частині 

адміністрування податків і зборів, митних платежів та реалізує державну 
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податкову, державну митну політику, забезпечує формування та реалізацію 

державної політики з адміністрування єдиного внеску, забезпечує 

формування та реалізацію державної політики у сфері боротьби з 

правопорушеннями при застосуванні податкового та митного 

законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску (далі 

— центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну податкову і митну політику), його територіальні органи. 

У складі контролюючих органів діють підрозділи податкової міліції» 

[189]. 

З аналізу тільки вказаного положення випливає, що в 

«контролюючому органі» (а фактично на сьогодні в межах одного органу — 

ДФС України) зосереджені щонайменше такі функції: 

1) нормотворчі («забезпечення державної політики» означає 

фактично видання підзаконних нормативно-правових актів, які визначають 

порядок здійснення податкового обліку, проведення податкових перевірок, 

а також здійснення інших адміністративних процедур); 

2) фіскальні (адміністрування податків і зборів); 

3) контрольні (перевірка повноти і правильності сплати податків і 

зборів, ведення податкового обліку); 

4) поліцейські (віднесені до повноважень податкової міліції, 

передбаченої абз. 2 п. 41.1 ПК України, слідчо-оперативні дії, пов’язані з 

розслідуванням податкових правопорушень); 

5) каральні (застосування санкцій до порушників законодавства у 

сфері оподаткування); 

6) арбітражні (досудове вирішення податкових спорів). 

Окрім того, що регулювання, відповідно до якого один і той самий 

суб’єкт сам установлює правила, перевіряє їх виконання та притягує до 

відповідальності за їх невиконання, не можна вважати логічним у принципі, 

зосередження такої кількості владних функцій в одній структурі дає 
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підстави для зловживань владою і проявів свавільності, що призводить до 

порушень прав платників і виникнення податкових конфліктів та 

податкових спорів. 

Навряд чи така ситуація є припустимою у демократичному 

суспільстві. Річ у тім, що таке співвідношення повноважень (чи, точніше, 

його відсутність за умови концентрації в одному органі), безумовно, буде 

призводити до виникнення податкових конфліктів та ускладнення 

можливостей їх подолання. 

Невиправдано широке коло різнохарактерних повноважень 

податкових органів обумовлює декілька наслідків: 

а) маючи такі широкі повноваження, податковий орган завжди 

тяжітиме до фіскалізації своєї діяльності. Особливо це відчутно зараз, в 

умовах кризових явищ у світовій та українській економіці. Маючи 

завданням, швидше за все, наповнення бюджетів, аніж забезпечення 

балансу між правом власності та суспільним інтересом у податкових 

відносинах, податковий орган рано чи пізно почне порушувати права 

платників. У цьому контексті пригадується ситуація середини 90-х рр. ХХ 

ст., коли податкові інспекції мали право залишати частину від сум 

донарахувань на матеріально-технічний розвиток, а отже, були прямо 

зацікавлені у збільшенні суми надходжень від донарахованих сум податків і 

податкових санкцій, що обумовлювало надто прискіпливе та навіть 

упереджене проведення податкових перевірок; 

б) подібна ситуація формує об’єктивні підстави прийняття завідомо 

неправомірних рішень, застосування санкцій з метою наповнення бюджетів 

на відміну від забезпечення верховенства права, призводить до порушення 

балансу публічних та приватних інтересів у сфері оподаткування; 

в) такий набір повноважень податкового органу даватиме йому 

стимули «коригувати» результати виконання одних своїх функцій шляхом 

застосування заходів, призначених для здійснення інших. Подібна ситуація 
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можлива в тому числі через відсутність урегульованості відповідних 

процедур у законі. Зокрема, у випадку «недорегулювання» порядку 

здійснення контролю у відповідній сфері навіть у сумлінного представника 

(посадової особи) податкового органу завжди є спокуса витлумачити 

підзаконний акт у такий спосіб, щоб збільшити суму податку до сплати і 

нарахувати штрафні санкції, як правило, до найменш захищеного з 

юридичної точки зору суб’єкта господарювання. Це принципово не 

збільшує фінансові можливості держави, а натомість викликає виникнення 

податкових конфліктів і сприяє збільшенню рівня напруженості в 

суспільстві загалом; 

г) указаний перелік повноважень одного податкового органу також не 

тільки не сприяє подоланню «планової» форми його роботи, а, навпаки, 

стимулює подальше її застосування. Маючи повноваження не тільки 

свавільно (за відсутності регулювання на рівні закону) визначати податкові 

зобов’язання платника, а й розглядати скарги на рішення, якими 

здійснюються ці донарахування, ДФС України матиме значні стимули 

залишати такі рішення чинними з метою виконання плану надходження 

податкових коштів до бюджетів. Рішення податкового органу, таким чином, 

все одно матиме чималий шанс бути залишеним чинним у процедурі 

адміністративного оскарження; 

д) з огляду на викладене вище податковий орган не буде зацікавлений 

у прозорому, зрозумілому й справедливому податковому регулюванні. 

Складне й незрозуміле нормативне регулювання, а також відсутність 

відповідного регулювання податкових процедур завжди залишає 

можливість витлумачити акт у такий спосіб, щоб ухвалити рішення не на 

користь платника податків. Таким чином, «реалізація державної політики», 

а фактично регулювання процедур здійснення податкових перевірок, 

податкової звітності та інших адміністративних процедур у сфері 

оподаткування, також не має бути повноваженням податкового органу. 
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Основні принципи і вимоги до адміністративної процедури, а так само до 

процедур, пов’язаних зі сплатою податків, повинні бути врегульовані 

законом. 

Потрібно чітко розуміти, що реалізація повноважень податкових 

органів пов’язується з контролем за обігом коштів, які їм не належать і не 

можуть належати. Видаючи в межах своєї компетенції акти відносно 

податків та зборів, вони не мають майнових прав на ці кошти [146, c. 395]. 

Більше того, власниками цих коштів не стає жоден вищий орган державної 

влади (стосовно податків та зборів, що надходять до Державного бюджету 

України), ні місцеві ради (щодо місцевих податків та зборів). Ці суб’єкти 

наділені повноваженнями управління суспільними коштами, які належать 

народу та територіальним громадам. 

Принципове подолання таких конфліктів (а точніше, запобігання їм), 

окрім врегулювання на рівні закону адміністративних процедур, можливе 

шляхом розподілу цих функцій між різними органами, які будуть 

здійснювати їх незалежно один від одного. Зокрема, повноваження щодо 

регулювання на рівні підзаконних актів могло б цілком входити до 

компетенції Міністерства фінансів України, міліцейські повноваження 

могло б здійснювати Національне бюро розслідувань або інший 

національний слідчий орган тощо. При цьому повноваження щодо 

адміністрування податків та контролю за своєчасністю і повнотою їх 

сплати, притаманні податковим органам, могли б залишитися в системі 

органів ДФС України. 

Також потребують суттєвого вдосконалення механізми позасудового 

оскарження рішень податкових органів, на цій проблемі ми детальніше 

зупинимося в наступних розділах. До встановлення ефективних 

альтернативних механізмів вирішення податкових спорів, вирішення таких 

конфліктів покладатиметься на суди. Варто враховувати, що повноваження 

останніх також є обмеженими. Суд може і повинен за наявності підстав 
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визнавати протиправними дії і скасовувати протиправні рішення 

податкових органів. Але суд не повинен та не може при цьому коригувати 

повноваження податкового органу в своїх рішеннях. Такий висновок 

випливає з вимог ст. 9 КАС України, відповідно до якого суди під час 

вирішення справ керуються принципом законності, і ст. 19 Конституції 

України: «правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до 

яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено 

законодавством. Органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в 

межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами 

України» [122]. 

Отже, механізм запобігання і вирішення таких конфліктів лежить у 

площині узгодження «природного» конфлікту інтересів: публічного — 

намаганням держави зібрати якомога більше коштів за рахунок податків та 

зборів та приватного — намаганням платника мінімізувати свої податкові 

витрати. Водночас ми виходимо з того, що подібного конфлікту не повинно 

бути в демократичному суспільстві. Він виникає лише тоді, коли стосунки 

платника і податкових органів зазнають впливу «проблеми агента», за якої 

діяльність податкових органів і їхніх посадових осіб спрямована на 

задоволення їхніх інтересів замість суспільного інтересу. 

 Недосконалість законодавства з огляду на мовні й інші обмеження 

законодавчої техніки, недосконалості діяльності парламенту як 

законодавчого органу — неминуча. З другого боку, масштаби цієї 

недосконалості, так само як і ступінь впливу «проблеми агента» на 

діяльність податкових органів, відбиває стан розвитку суспільства та 

дієвість у ньому принципу верховенства права. Таким чином, до певної 

межі ці проблеми будуть існувати завжди, оскільки ідеальний стан 

суспільства — це утопія. Разом з тим на розташування цієї межі, і 

відповідно, на стан розвитку суспільства безпосередньо впливає якість 
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закону, який регулює податкові відносини, а також інших законів, 

відповідно до яких відбуваються виникнення і вирішення податкових 

спорів. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Податкове право є єдиною сферою права, в якій за нормального 

стану відносин, тобто за відсутності правопорушень із боку будь-якої зі 

сторін, відбувається вилучення грошових коштів з власності суб’єктів. 

Ураховуючи те, що сплата коштів в інших правовідносинах пов’язана або з 

покаранням/відшкодуванням (кримінальне право, адміністративні 

правопорушення), або з набуттям певних благ (цивільне право), 

необхідність сплачувати кошти «просто так» наштовхує на думку про те, що 

податкові павовідносини за своєю природою є конфліктними. 

2. Конфліктність у податковому регулюванні існує на двох рівнях: 

1) інституційному, у межах якого визначаються сутнісні риси 

оподаткування як соціально-правного явища: об’єктивність, зумовленість 

суспільною потребою, відносна збалансованість; 2) галузевому – публічних 

і приватних інтересів на межі фінансово-правових інститутів публічних 

доходів та публічних видатків, на якому встановлюється оптимальне 

співвідношення коштів, які платник передав як податки і фінансового 

забезпечення соціальних потреб і суспільного розвитку. 

3. Особливістю регулювання податкових відносин в багатьох 

розвинених країнах є саме конституційний рівень закріплення вичерпного 

переліку податків та зборів. В Україні ці відносини також врегульовані, але 

це робиться лише на рівні Закону (статті 9–10 Податкового кодексу 

України).  Закріплення вичерпного переліку податків та зборів у 

Конституції встановило б значну перешкоду свавіллю у сфері регулювання 

податкових відносин.  
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4. Принциповою ознакою як податкового регулювання, так  і 

податкового конфлікту є імперативність, яка обумовлена примусом. 

Особливе місце владного суб’єкта в умовах податково-правового 

регулювання, можливість та особливі режими застосування ним примусу 

обумовлюються тим, що йдеться про регулювання обігу публічних коштів, 

повноваження щодо розпорядження якими має також публічна влада.  

5. Примус у податково-правовому регулюванні характеризується 

низкою особливостей. По-перше, реалізація примусу з боку держави 

стосується інтересів територіальних громад, які є отримувачами коштів від 

податків та зборів. По-друге, за рахунок податкового примусу гарантується 

не лише надходження коштів від сплати податків, а й виконання всіх 

елементів податкового обов’язку, в тому числі й не пов’язаних із передачею 

коштів (облік та звітність). По-третє, примус реалізують органи державної 

влади, які безпосередньо наділені специфічними повноваженнями. 

6. Якщо перехід коштів від платника до держави чи територіальної 

громади розуміти як тотожний зміні власника, ми маємо довести, що 

платник, як власник грошей, потенційно мав змогу реалізувати всі 

правоможності, які притаманні власнику. Але значна кількість податків 

(наприклад, податок з доходів фізичних осіб) справляється за умов 

неможливості реалізувати ці правоможності.  

7. Реальним власником податків, в інтересах якого здійснюється 

оподаткування, є суспільство, частиною якого є кожний платник. Народ і 

громади, не маючи змоги самостійно розпоряджатися публічними фондами, 

створюють для цього спеціальні органи, яким делегують відповідні 

повноваження. Таким чином, публічна влада лише вчиняє певні 

організаційні дії стосовно розподілу і використання цих коштів, оскільки 

суспільство делегує їй ці функції через механізми представницької 

демократії. 
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8. В умовах системного фінансово-правового регулювання 

податковий конфлікт втрачає свою інституційну (чи підгалузеву) 

однорідність. Конфліктність, співвідношення та суперечливість інтересів 

переходять на рівень дослідження відносин щодо формування доходів та 

відносин щодо здійснення видатків. Тобто у цій ситуації логічніше 

обґрунтовувати існування або «фінансового конфлікту», або «дохідно-

видаткового конфлікту». Але, у будь-якому разі, в обох випадках буде йтися 

про вирішення конфліктної ситуації на межі двох інститутів (чи підгалузей) 

фінансового права, лише одним із яких є податкове. 

9. Доцільно виділити наступні етапи розвитку податкової системи 

та податкового законодавства України: 1) період становлення (1991–1992 

рр.); 2) період формування переважно матеріальних засад податкового 

регулювання (1992–2000 рр.); 3) період удосконалення матеріального 

законодавства, що регулює відносини оподаткування та формування засад 

їх процедурного регулювання. Завершення кодифікації податкового 

законодавства (2000– 2010 рр.); 4) реформування податкової системи 

України (2011–2015 рр.).   

10. Варто чітко розмежовувати уникнення від оподаткування 

через застосування податкового планування, розроблення процедур та 

вчинення дій на підставі закону та ухиляння від оподаткування через 

порушення податкового законодавства. Перша ситуація навряд чи є 

підставою породження податкового конфлікту. Зрозуміло, що певні 

суперечності можуть відбуватися, оскільки надходження коштів від 

податків, яке передбачалося, не буде збігатися із реальними, що обумовить 

корегування видатків. Але саме податкової конфліктності, порушення 

податкового законодавства в цій ситуації вбачатися не буде. Саме 

податковий конфлікт та підстави податкових спорів пов’язуються з другою 

ситуацією, безпосереднім порушенням податкового законодавства.  
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11. Прогалини та колізії, яких не позбавлене жодне писане 

право, вочевидь створюють можливості неоднозначного тлумачення 

законодавчих положень, яке, як правило, здійснюється суб’єктами 

податкових правовідносин на власну користь.  

12. Недосконалість законодавчого процесу в контексті 

виникнення і вирішення податкових спорів може виражатися в запізненні в 

часі змін, які корегують чинні матеріальні податково-правові норми. 

Ускладнюється ця обставина специфічною системністю податкового 

законодавства, за якої положення податкового закону тісно пов’язані одне з 

одним і, відповідно, потребують тривалого узгодження.  

13. Вирішення податкового спору здійснюється в межах 

певних процедур. Окремим видом адміністративної процедури при цьому є 

процедура адміністративного оскарження рішень податкових органів. 

Процедури судового вирішення податкових спорів підпадають під сферу 

процесуального  регулювання.   

14. Найбільша увага щодо реформування та узгодження 

юридичного статусу владних суб’єктів має бути прикута до органів 

спеціальної компетенції в податкових відносинах, передовсім органів 

Державної фіскальної служби. Однією з основних проблем, пов’язаних із 

діяльністю цього органу, є надмірна концентрація в його системі різних за 

характером повноважень щодо податків, реалізація яких передбачає і 

встановлення правил поведінки, і організацію контролю, і прийняття рішень 

щодо застосування негативних наслідків для зобов’язаних осіб. 
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РОЗДІЛ 2. ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРІШЕННЯ 

ПОДАТКОВИХ СПОРІВ В УКРАЇНІ 

 

2.1. Принципи вирішення податкових спорів 

 

Будь-яке галузеве або інституційне регулювання виходить з основних 

положень, конструкцій, на яких будується юридичний механізм 

упорядкування відповідного типу суспільних відносин — принципів права. 

Вони визначають не лише підстави виникнення засобів впливу права, а й їх 

структурування, узгодження та розвиток. У контексті цього дослідження 

суттєвого значення набувають ті принципи, які мають стосунок до вирішення 

податкових спорів, а також до правного регулювання відносин, у межах чи за 

результатами розвитку яких такі спори виникають. З одного боку, вони 

виступають орієнтиром у нормотворчій діяльності, а з другого — наявність 

сталих засад розуміння права дає підстави правильного застосування 

законодавчих норм, уникнення податкових конфліктів і податкових спорів, а 

у випадку їх виникнення — справедливого й ефективного їх вирішення [5]. 

Особливістю цих принципів права є те, що вони мають неоднорідне 

закріплення. У цій ситуації неможливо виокремити однорідне галузеве чи 

інституційне законодавство, яке регулювало б підстави і механізми сплати 

податків, здійснення адміністративних повноважень, процедури вирішення 

податкових спорів із моменту виникнення до моменту узгодження інтересів 

усіх сторін конфлікту. Саме тому принципи врегулювання податкових спорів 

становлять досить розгалужену систему, елементи якої мають витоки в 

конституційному, адміністративному та інших галузях права. Навряд чи в 

межах цього дослідження можна охопити й детально описати всі принципи 

права, які мають стосунок до виникнення й вирішення податкових спорів. 

Утім ми намагатимемося зробити короткий огляд найважливіших із них. 
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1. Конституційні принципи. Розглядаючи питання діяльності органів 

публічної адміністрації у світлі конституційних принципів, неможливо 

оминути увагою принцип верховенства права, який відповідно до ст. 8 

Конституції України визнається і діє в Україні. Разом з тим навряд чи 

доцільно в цій роботі вдаватися до аналізу верховенства права як такого та 

його складових, тим більше, що представники вітчизняної правничої науки 

приділили цьому феномену чимало уваги [80; 186; 249; 316]. Натомість у 

процесі подальшого аналізу конституційних принципів вирішення 

податкових спорів будуть розглянуті основні складові принципу 

верховенства права. 

З урахуванням того, що податкові спори стосуються досить 

специфічного предмета регулювання, вважаємо аргументованим акцентувати 

увагу не на загальних принципах регулювання, які будують засади будь-

якого юридичного механізму, а взяти за основу положення ст. 67 Конституції 

України, яка встановлює принцип загальної побудови податкового обов’язку: 

«кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, 

встановлених законом». 

З’ясувавши сферу виникнення та розвитку відносин, які породжують 

податковий спір, логічно звернути увагу на інші конституційні принципи, без 

урахування та реалізації яких не можуть бути об’єктивно вирішені податкові 

спори. Стаття 19 Конституції України визначає принцип законності, 

виходячи з якого ніхто не може бути примушений  робити те, що не 

передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, їхні посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в 

межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами 

України. Виходячи з цього, механізм вирішення податкових спорів базується 

на відповідній основі діяльності державних органів, які уповноважені 

здійснювати юридично значущі дії в податкових відносинах та приймати 

відповідні рішення, а також здійснювати врегулювання податкових спорів. 
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Розділ ІІ Конституції України закріплює низку гарантій та прав 

фізичних і юридичних осіб, дотримання яких є необхідною умовою 

діяльності органів публічної адміністрації, у тому числі справедливого та 

неупередженого вирішення податкових спорів. Згідно зі ст. 22 Основного 

Закону конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути 

скасовані. Стаття 24 Конституції України визначає рівність всіх громадян у 

реалізації прав і свобод. Вони не можуть бути диференційовані чи обмежені 

за будь-якими ознаками (раси, статі, майнового стану тощо). 

Відповідно до ст. 57 Конституції України кожному гарантується право 

знати свої права і обов’язки. Закони та інші нормативно-правові акти, що 

визначають права і обов’язки громадян, мають бути доведені до відома 

населення у порядку, встановленому законом. При прийнятті нових законів 

або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та 

обсягу існуючих прав і свобод. Кожній людині та громадянину гарантується 

захист прав і свобод у суді (ст. 55 Конституції України). Кожен має право на 

оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб, звертатися за 

захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини, відповідних органів міжнародних організацій, членом або 

учасником яких є Україна. Реалізація цього права доповнюється правом 

кожного на правову допомогу (ст. 59 Конституції України). У випадках, 

передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. При цьому кожен 

є вільним у виборі своїх прав. 

Очевидно, що цей перелік конституційних прав і свобод не є 

вичерпним. У контексті вирішення податкових спорів це означає, що будь-

яке правне регулювання вирішення податкових спорів повинно враховувати 

не тільки гарантії забезпечення прав особи, які перераховані вище, а й інші, 

закріплені Конституцією України. Крім того, безумовно, перелік прав і 

свобод осіб, визначених Основним Законом, не є вичерпним, тому як у 
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процесі вирішення податкових спорів, так і в інших податкових відносинах 

обов’язково повинні бути дотримані інші права. 

Крім того, основоположні права, закріплені на конституційному рівні, є 

не тільки дороговказом щодо подальшого регулювання (на рівні закону та 

підзаконних актів) податкових і інших відносин, у межах яких відбувається 

вирішення податкових спорів. Вони так само регулюють реалізацію 

повноважень податковими органами й іншими суб’єктами публічної 

адміністрації. Відповідно до ч. 3 ст. 8 Конституції України норми 

Конституції України є нормами прямої дії, а звернення до суду для захисту 

конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на 

підставі Конституції України гарантується. Таким чином, будь-яку діяльність 

податкові органи та інші суб’єкти владних повноважень повинні здійснювати 

відповідно до положень Конституції України навіть у випадку відсутності 

деталізації тих чи інших положень на рівні закону або підзаконного акта. 

Разом з тим потрібно враховувати, що Конституція України закріплює 

права та обов’язки і в цілому регулює відносини на дуже високому рівні 

узагальнення. Застосування конституційних норм, таким чином, вимагає 

здатності належного тлумачення положень Конституції суб’єктами, які її 

застосовують. Це, безумовно, покладає обов’язок мати відповідний 

кваліфікаційний рівень (бути здатним здійснювати таке тлумачення) на 

суддів судів усіх юрисдикцій — ч. 3 ст. 8 Конституції, очевидно, має на увазі 

не тільки Конституційний Суд України, до компетенції якого належить 

офіційне тлумачення Конституції, а й суди загальної юрисдикції, які повинні 

бути здатними прямо застосовувати конституційні положення, 

витлумачивши їх відповідно до обставин певної справи. 

2. Принципи адміністративної процедури. Оскільки реалізація прав і 

обов’язків у податкових відносинах, яка може мати наслідком виникнення 

податкових спорів, здійснюється в межах певної визначеної законом 

процедури, в якій беруть участь платники податків і податкові органи 
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(органи публічної адміністрації), важливим для відповіді на питання щодо 

механізмів вирішення податкових спорів є зміст принципів здійснення 

податкового процедурного регулювання. Податкові процедури є різновидом 

адміністративних процедур, а отже, мають бути здійснені на тих самих 

засадах, що й усі інші адміністративні процедури [50; 163; 319]. 

Як ми вже зауважували, в Україні досі відсутній закон, який би 

регулював принципи і порядок здійснення адміністративних процедур. 

Водночас із 2005 р. діє КАС України, за правилами якого адміністративні 

суди розглядають спори, що виникають між суб’єктами владних 

повноважень (органами публічної адміністрації) і фізичними та юридичними 

особами, у тому числі податкові спори. 

Частина 3 ст. 2 КАС України установлює низку критеріїв, на 

відповідність яким адміністративні суди перевіряють рішення, дії і 

бездіяльність суб’єктів владних повноважень: «У справах щодо оскарження 

рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень адміністративні 

суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 

1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені 

Конституцією та законами України; 

2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження 

надано; 

3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають 

значення для прийняття рішення (вчинення дії); 

4) безсторонньо (неупереджено); 

5) добросовісно; 

6) розсудливо; 

7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи 

всім формам дискримінації; 
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8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між 

будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і 

цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 

9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття 

рішення; 

10) своєчасно, тобто протягом розумного строку» [116]. 

Таким чином, в адміністративному процесуальному регулюванні 

України створений певний парадокс: адміністративні суди перевіряють 

рішення, дії і бездіяльність органів публічної адміністрації (до кола яких 

належать також податкові органи) на відповідність тим критеріям, 

позитивного обов’язку дотримуватися яких не встановлює процедурне 

регулювання. 

Фактично ж у переліку критеріїв ч. 3 ст. 2 КАС України мова йде про 

здійснення владними органами своєї діяльності відповідно до концепції good 

governance, або належного врядування, відповідно до якої така діяльність 

повинна здійснюватися із забезпеченням дотримання прав і свобод осіб на 

забезпечення дотримання принципу верховенства права у спосіб, який 

виключає свавільне здійснення повноважень. Ці критерії, таким чином, є 

принципами, відповідно до яких суб’єкти публічної адміністрації повинні 

здійснювати таке належне врядування. На нашу думку, в законі про 

адміністративні процедури або в іншому законі, який визначав би вимоги до 

адміністративної процедури, необхідно закріпити щонайменше принципи, 

відображені в ч. 3 ст. 2 КАС України. 

Одночасно хотілося б зауважити, що принцип законності, який є 

однією із принципових засад здійснення адміністративних процедур, у тому 

числі вирішення податкових спорів, є лише одним із таких принципів. 

Безумовно, цей принцип є головною складовою як належного врядування, 

так і верховенства права, й застосовується як на рівні родовому, 

конституційному (він закріплений ст. 19 Конституції України), так і є 
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присутнім у кожній підсистемі галузевих інституційних та інших 

спеціальних принципів, у тому числі у переліку ч. 3 ст. 2 КАС України. 

Очевидно, що вирішення податкових спорів має бути здійснене в чіткій 

відповідності до вимог закону, у тому числі до процедури, яка встановлена 

чинним законодавством. Утім виконання вимоги дотримання закону ще не 

означає належного здійснення повноважень органом публічної адміністрації, 

адже навіть неухильно виконуючи вимоги закону, владний орган або його 

посадова особа може порушити інші принципи адміністративної процедури 

(упереджено поставитися до особи під час прийняття рішення, не врахувати 

всіх суттєвих обставин справи, зволікати з прийняттям рішення тощо), що 

може призвести до порушення прав особи і виникнення спору. Отже, 

закріплення принципів адміністративної процедури на рівні закону має 

принципове значення для запобігання виникненню податкових спорів. 

Одним із специфічних видів податкової процедури є розгляд 

податкових спорів у режимі адміністративного оскарження. На сьогодні ці 

відносини регулює розд. ІІ «Адміністрування податків, зборів ( обов’язкових 

платежів)» ПК України. 

Закон установлює, що органом, який розглядає скарги платників 

податків, є вищий податковий орган або вища посадова особа. Такий припис 

концентрує зміст принципу компетентності, який забезпечує належне 

застосування юридичних засобів впливу, сприяє підсиленню 

відповідальності уповноважених органів (посадових осіб) за здійснені ними 

процесуальні дії. Крім цього, тією чи іншою мірою цей принцип у тексті 

закону доповнюється принципами: процесуальної рівності (як перед законом, 

так і щодо обсягу взаємних процедурних прав та обов’язків); належного 

використання сторонами спору своїх прав, гарантій прав та законних 

інтересів; гласності (передбачає відкритість при розгляді скарг платників); 

економічності (запровадження стислих строків для реалізації 
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адміністративних процедур); відповідальності посадових осіб за правильне та 

ефективне ведення процесу. 

Варто, втім, зауважити, що цих принципів, які окремо не закріплені, 

але випливають із вимог закону щодо здійснення адміністративного 

оскарження рішень податкових органів, та й узагалі під час розгляду 

податкових спорів у досудовому порядку, недостатньо для гарантування 

ефективного і справедливого розгляду цих справ. Зокрема, у цьому процесі 

відсутня змагальність сторін спору, адже закон чітко не закріплює 

можливість участі сторін на всіх стадіях розгляду справи. До того ж існують 

об’єктивні підстави сумнівів щодо об’єктивності розгляду скарг платників 

податків. Недостатня урегульованість цих, а також інших процедурних 

моментів призводить до того, що платники використовують подібні 

процедури в досить обмеженій кількості випадків, оскільки ті не 

забезпечують їм належного захисту їх прав і надають перевагу судовим 

процедурам. Принципова зміна такого підходу є важливою, адже вона 

безпосередньо впливає на економічність вирішення податкових спорів. 

Шляхом вирішення конфлікту на рівні контролюючих органів можна 

уникнути додаткових витрат, пов’язаних із судовим провадженням у такій 

справі — як для особи, так і для суспільства в цілому. 

3. Принципи адміністративного судочинства. Доти, поки судовий 

порядок оскарження дій і рішень податкових органів і вирішення справ, які 

випливають із податкових відносин узагалі, залишається основним, 

визначальне значення для вирішення податкових спорів завжди матимуть 

принципи адміністративного судочинства. 

Особливістю побудови системи принципів адміністративного 

судочинства є те, що вони певною мірою збігаються із принципами права, 

закріпленими на рівні Конституції та законів. 

Зрозуміло, що під час вирішення податкового спору в судовому 

порядку застосовуються специфічні засоби реалізації в адміністративному 
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судочинстві загальних принципів права і судового провадження: 

верховенства права, законності, рівності, гласності тощо. У той же час родові 

конструкції доповнюються і певними спеціальними принципами, які 

стосуються судових процедур — змагальності, апеляційного та касаційного 

оскарження, а також інших, притаманних виключно адміністративному 

судочинству. 

Принципи здійснення судочинства в адміністративних судах, 

закріплені у КАС України, реалізуються у тому числі під час вирішення 

податкових спорів. Стаття 7 КАС України серед таких називає: 

1) верховенство права; 

2) законність; 

3) рівність усіх учасників адміністративного процесу перед законом 

і судом; 

4) змагальність сторін, диспозитивність та офіційне з’ясування всіх 

обставин у справі; 

5) гласність і відкритість адміністративного процесу; 

6) забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень 

адміністративного суду, крім випадків, установлених цим Кодексом;  

7) обов’язковість судових рішень [116]. 

У деяких статтях КАС України фактично названі міжгалузеві 

принципи, а саме: а) у ст. 4 позначено принцип здійснення правосуддя в 

адміністративних справах адміністративними судами, який, на нашу думку, є 

аналогічним за своєю суттю принципу здійснення правосуддя виключно 

судами (про нього йдеться у ст. 124 Конституції України та Законі України 

«Про судоустрій і статус суддів»); б) у ст. 6 встановлено принцип — «право 

на судовий захист» (він також передбачений статтями 32 та 55 Конституції 

України та Законом України «Про судоустрій і статус суддів»); в) у ст. 15 

йдеться про мову адміністративного судочинства (аналогічні положення 

закріплено у ст. 12 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»); г) у ст. 
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16 — про правову допомогу при вирішенні справ в адміністративному суді 

(схожий принцип встановлено у Законі України «Про судоустрій і статус 

суддів»). 

Окрім загальних принципів права та принципів здійснення 

судочинства, про які ми зазначали вище, притаманними адміністративному 

судочинству є специфічні галузеві принципи офіційного з’ясування всіх 

обставин у справі (інквізиційний принцип) і покладення тягаря доказування 

на суб’єктів владних повноважень. 

Так само, як і під час аналізу конституційних принципів, ми не 

вважаємо за потрібне додатково зупинятися на аналізі принципу 

верховенства права, який є визначальним не тільки для здійснення 

адміністративного судочинства, а й для формування всіх інститутів держави і 

суспільства в цілому. Разом з тим важливо констатувати, що в Україні на 

сьогодні, на жаль, немає не тільки єдиного підходу до визначення принципу 

верховенства права, а й фактично будь-якого чіткого його розуміння, що 

породжує велику невизначеність щодо межі та механізму його дії. 

Різні підходи, які існують в Україні щодо верховенства права, 

породжують різну практику вирішення справ під час його застосування. 

Виходячи з того, що протилежні рішення в однорідних за предметом спору 

справах не можуть бути однаково справедливими (усі громадяни згідно зі ст. 

21 Конституції є рівними, а тому і справедливість повинна бути для них 

однією), це призводить до порушення прав та інтересів осіб. У зв’язку з цим 

на перший план виходять вимоги щодо необхідності належної освіти, 

правничої культури та правосвідомості кожного судді, у тому числі 

адміністративних судів. Це наштовхує на думку про необхідність 

реформування, в тому числі системи юридичної освіти, як у контексті 

спрямування її на виховання в майбутніх юристах цілісних концептуальних 

знань, заснованих на західній юридичних доктрині, так і в контексті 

ціннісного виховання правника. 
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Згідно з ч. 2 ст. 8 КАС України суд застосовує принцип верховенства 

права з урахуванням судової практики Європейського суду з прав людини. 

Важливо мати на увазі, що відповідно до ст. 17 Закону України «Про 

виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини» суди України (в тому числі й адміністративні) застосовують 

практику Європейського суду з прав людини при розгляді справ як джерело 

права. 

Хоча це положення й не закріплене серед принципів адміністративного 

судочинства, обов’язковість практики Європейського суду з прав людини для 

національних судів має неабияке значення щодо забезпечення прав особи, 

оскільки визначає спрямованість судочинства на забезпечення прав осіб і 

досягнення справедливості в загальнолюдському, а не «національному» чи 

будь-якому іншому специфічному розумінні. Справедливим має бути як 

судовий процес, так і результат судочинства. 

Принцип законності, закріплений у ст. 7 КАС України, також є 

загальним — ми коротко вже зупинялися на його аналізі. Його зміст полягає 

в неухильному дотриманні й виконанні органами державної влади, органами 

місцевого самоврядування, їх посадовими особами та іншими суб’єктами 

правовідносин положень Конституції та законів України, які визначають 

повноваження, організацію та порядок діяльності суб’єктів публічної 

адміністрації — органів державної влади і місцевого самоврядування, а 

також їхніх посадових осіб. Детально принцип законності викладений у ч. 1 

ст. 9 КАС України: «суд при вирішенні справи керується принципом 

законності, відповідно до якого органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування, їхні посадові і службові особи зобов’язані діяти лише на 

підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 

законами України». 

Досить цікаво підходить до різних проявів принципу законності в 

адміністративному судочинстві Н. В. Шевцова. Авторка зазначає, що 
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законність у ньому постає в декількох вимірах: 1) законність як принцип 

здійснення державою владних повноважень (вимога законодавчого 

закріплення компетенції владних структур, ухвалення рішень у межах 

компетенції та на підставі закону, дотримання у діяльності державних 

структур конституційних прав і свобод людини); 2) законність як принцип 

поведінки фізичних осіб у сфері права, тобто реальна можливість здійснення 

суб’єктом права наданих йому прав та неухильного виконання покладених на 

нього обов’язків; наявність ефективних засобів юридичної відповідальності); 

3) законність як принцип побудови системи нормативних актів (ієрархічність 

цієї системи, відповідність закону підзаконних актів конституції держави) 

[315, c. 124]. 

Згідно з положеннями ст. 9 КАС України суд вирішує справи 

відповідно до Конституції та законів України, а також міжнародних 

договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України; 

суд застосовує інші нормативно-правові акти, прийняті відповідним органом 

на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією 

та законами України. У разі невідповідності нормативно-правового акта 

Конституції України, закону України, міжнародному договору, згода на 

обов’язковість якого надана Верховною Радою України, або іншому 

правовому акту суд застосовує правовий акт, який має вищу юридичну силу. 

Фактично ці положення визначають вищість Конституції над законами та, 

відповідно, її найвищу юридичну силу. 

За частиною 5 ст. 9 КАС України у разі виникнення в суду сумніву під 

час розгляду справи щодо відповідності закону чи іншого правового акта 

Конституції України, вирішення питання про конституційність якого 

належить до юрисдикції Конституційного Суду України, суд звертається до 

Верховного Суду України для вирішення питання стосовно внесення до 

Конституційного Суду України подання щодо конституційності закону чи 

іншого правового акта. Якщо міжнародним договором, згода на 
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обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші 

правила, ніж ті, що встановлені законом, то застосовуються правила 

міжнародного договору (ч. 6 ст. 9 КАС України). 

У цьому контексті важливо розмежувати пряме застосування норм 

Конституції України, офіційне тлумачення Конституції і законів України та 

визнання законів неконституційними. Принциповим є те, що суди можуть і 

повинні застосовувати Конституцію України як акт вищої юридичної сили у 

випадку явної невідповідності їй закону або підзаконного акта за певних 

обставин справи, і для цього не є необхідним визнання Конституційним 

Судом України закону таким, що не відповідає Конституції. Водночас таке 

застосування Конституції судами загальної юрисдикції можливе тільки за 

умови, якщо сфера регулювання певних відносин Конституцією і законами 

збігається і якщо для цього не є необхідним доктринальне тлумачення 

Конституції [200]. 

Принцип рівності всіх учасників процесу перед законом і судом 

меншою мірою є специфічним адміністративному судочинству, а швидше, є 

загальним принципом судочинства. Водночас саме специфіка його 

застосування в адміністративному судочинстві має важливе значення для 

вирішення податкових спорів. 

Перш за все потрібно враховувати, що рівність учасників процесу 

перед законом і перед судом має одну природу, але дещо різну конотацію. 

Обидва принципи виходять із рівності всіх у правах. Водночас, якщо 

принцип рівності сторін перед законом означає однакове застосування судом 

до учасників матеріального закону, рівність учасників процесу перед судом 

полягає у наділенні їх рівними процесуальними можливостями щодо участі в 

розгляді справи та відстоюванні своєї позиції. Саме на реалізацію другого 

аспекту цього принципу (рівності сторін перед судом) спрямована одна з 

визначальних особливостей адміністративного судочинства — покладення 

тягара доказування правомірності своїх рішень, дій або бездіяльності на 
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суб’єкта владних повноважень — податковий орган, його посадову особу або 

інший суб’єкт публічної адміністрації. 

Відповідно до ч. 2 ст. 71 КАС України в адміністративних справах про 

протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень 

обов’язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи 

бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти 

адміністративного позову [116]. Це положення спрямоване на забезпечення 

рівних можливостей в адміністративному процесі осіб, статус яких поза 

межами адміністративного процесу характеризує деяка нерівність — 

суб’єкти публічної адміністрації завжди мають певні владні повноваження 

стосовно фізичних і юридичних осіб, реалізація яких, власне, і призводить до 

виникнення спору і розгляду справи в суді. 

Рівність прав учасників адміністративного процесу покладає на суд 

обов’язок не надавати будь-яких переваг, що не обумовлені законом, будь-

якому з учасників судового процесу. Виходячи з цього суд, очевидно, не 

вправі ставати на бік однієї зі сторін, а повинен вжити всіх передбачених 

законом заходів для всебічного, повного, об’єктивного дослідження обставин 

справи. Учасники судового розгляду, відстоюючи й обґрунтовуючи свої 

позиції з конкретних питань даної адміністративної справи, допомагають 

суду всебічно й об’єктивно з’ясувати обставини справи в їх сукупності і, 

ґрунтуючись на остаточній оцінці доказів з погляду їхньої допустимості, 

належності, достовірності й достатності, прийняти законне, обґрунтоване і 

справедливе рішення суду. 

На практиці принцип рівності сторін перед судом покладає на суд і 

певні позитивні процесуальні обов’язки з його забезпечення. Зокрема, суд 

зобов’язаний роз’яснити сторонам їхні права і обов’язки, попередити про 

наслідки вчинення або невчинення процесуальних дій і надавати інше 

сприяння, яке забезпечувало б реалізацію цього принципу. Сторонам 

надсилаються повістки та повідомлення про час і місце судового засідання та 
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проведення окремих процесуальних дій. Під час розгляду клопотань осіб, які 

беруть участь в адміністративній справі, адміністративний суд заслуховує 

думки всіх сторін і третіх осіб. 

Таким чином, фактично під час вирішення публічно-правових спорів і 

податкових спорів зокрема суд виходить із презумпції вини відповідача — 

суб’єкта владних повноважень. Покладання тягара доказування на суб’єкта 

владних повноважень позбавляє адміністративний суд необхідності 

перевіряти повідомлені позивачем обставини, якщо вони не викликають 

обґрунтованого сумніву. Це, однак, не означає, що суб’єкт владних 

повноважень навіть при існуванні презумпції його вини не буде змушений 

реагувати на, вочевидь, необґрунтовані та безпідставні адміністративні 

позови. Невиконання обов’язку суб’єкта владних повноважень довести 

правомірність своїх рішень, дій чи бездіяльності не може звільняти 

адміністративний суд від обов’язку ухвалити правосудне судове рішення, яке 

має ґрунтуватися на всебічному й об’єктивному дослідженні матеріалів 

справи. 

Саме тому адміністративний суд також повинен не тільки об’єктивно 

оцінювати докази, надані сторонами, а й однаковою мірою сприяти сторонам 

у збиранні й залученні цих доказів до адміністративної справи. Відповідно до 

ч. 4 ст. 11 КАС України суд вживає передбачені законом заходи, необхідні 

для з’ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та 

витребування доказів з власної ініціативи. Цей принцип офіційного 

з’ясування обставин у справі, відомий у західній доктрині як інквізиційний 

принцип, спрямований на з’ясування об’єктивної істини у справі навіть у 

випадку недостатності доказів, наданих сторонами. На відміну від цивільного 

судочинства, де сторони, як правило, мають рівні організаційні можливості, у 

тому числі в отриманні й наданні доказів, однією зі сторін адміністративного 

процесу завжди є орган публічної адміністрації, який, очевидно, має більше 

можливостей у збиранні доказів. На «вирівнювання» цих можливостей і 
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спрямований інквізиційний принцип, відповідно до якого суд зобов’язаний 

взяти на себе організаційні клопоти із з’ясування обставин у справі, що 

можуть бути підтверджені доказами, які не в змозі надати платник податку 

або інша фізична чи юридична особа — учасник адміністративного процесу. 

Нарешті, однією з важливих особливостей застосування принципу 

диспозитивності в адміністративному процесі є можливість суду вийти за 

межі позовних вимог у випадку, якщо це необхідно для захисту прав 

платників податків або інших осіб, які звернулися за захистом своїх прав до 

адміністративного суду. Відповідно до ч. 2 ст. 11 КАС України суд розглядає 

адміністративні справи не інакше як за позовною заявою, поданою 

відповідно до цього Кодексу, і не може виходити за межі позовних вимог. 

Суд може вийти за межі позовних вимог тільки в разі, якщо це необхідно для 

повного захисту прав, свобод та інтересів сторін чи третіх осіб, про захист 

яких вони просять. Така особливість адміністративного судочинства — дуже 

потужний інструмент судового захисту платників податків у податкових 

спорах, так само як і інших фізичних і юридичних осіб. Варто зауважити, що 

одночасно він покладає додаткову відповідальність за ефективний захист 

прав особи саме на адміністративний суд. Можливість вийти за межі 

позовних вимог у випадку, якщо суд вважає той чи інший засіб захисту 

порушеного права більш ефективним, автоматично означає неможливість 

відмови в ньому через неправильно обраний засіб юридичного захисту. 

4. Принципи податкового права. Принципи податкового права надають 

процедурам вирішення податкових спорів специфічного інституційного 

характеру, формують специфічну сферу, де, власне, і деталізуються загальні, 

міжгалузеві принципи вирішення спорів. Варто мати на увазі, що цей блок 

принципів є наскрізним і стосується як податкових відносин, у яких 

зароджується податковий спір, так і вирішення самих податкових спорів. 

Уся сукупність системних принципів діє в єдності, поєднанні, і 

принципи податкового права обумовлюють специфічність прояву 
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конституційних принципів, якщо йдеться про відносини оподаткування [5]. 

Виходячи із публічності податкових відносин та однієї з головних підстав 

виникнення податкових спорів — природного протиставлення суспільного і 

приватного, вихідним принципом податкового та й узагалі фінансово-

правового регулювання є принцип пропорційності публічних і приватних 

інтересів. 

З одного боку, абсолютно логічним виглядає забезпечення публічного 

інтересу в оподаткуванні, адже саме за рахунок податкових надходжень 

формується переважна частина фондів публічних коштів. Якщо презумувати 

їх ефективний і справедливий розподіл, саме за рахунок бюджетних грошей 

здійснюється фінансування публічних потреб усіх, хто мешкає на території 

держави і підпадає під її юрисдикцію, у тому числі платників податків. 

Водночас неможливим є як ігнорування приватних інтересів, так і 

нехтування правом власності, та безпідставне стягнення коштів юридичних і 

фізичних осіб. 

Важливо враховувати, що об’єктивне узгодження публічних та 

приватних інтересів не може бути обмежене виключно сферою дії норм 

податкового права. З метою раціонального упорядкування інтересів суб’єктів 

податкового права потрібно узгодити: а) публічні інтереси владних суб’єктів 

щодо формування публічних фондів шляхом повного та своєчасного 

надходження податків та зборів, виконання податкового обов’язку; б) 

приватні інтереси зобов’язаних осіб щодо раціонального та ефективного 

використання коштів фондів, які сформовані за рахунок податкових 

надходжень; в) ефективну роботу всіх органів, які відповідають за збір, 

розподіл і використання публічних коштів. Саме тому видається, що 

досягнення балансу інтересів є метою і результатом не тільки податкового 

регулювання, а й цілісного впливу кількох фінансово-правових інститутів. 

Результатом такого міжінституційного впливу і мають бути формування та 

закріплення балансу інтересів у податкових відносинах. 



117 

 

 
 

Утім хотілося б усе-таки зосередити увагу на деяких принципах 

податкового права, які мають безпосередній стосунок до вирішення 

податкових спорів. Відповідно до ст. 4 ПК України податкове законодавство 

України ґрунтується на таких принципах: 

«4.1.1. загальність оподаткування — кожна особа зобов’язана 

сплачувати встановлені цим Кодексом, законами з питань митної справи 

податки та збори, платником яких вона є згідно з положеннями цього 

Кодексу; 

4.1.2. рівність усіх платників перед законом, недопущення будьяких 

проявів податкової дискримінації — забезпечення однакового підходу до всіх 

платників податків незалежно від соціальної, расової, національної, 

релігійної приналежності, форми власності юридичної особи, громадянства 

фізичної особи, місця походження капіталу; 

4.1.3. невідворотність настання визначеної законом відповідальності у 

разі порушення податкового законодавства; 

4.1.4. презумпція правомірності рішень платника податку в разі, якщо 

норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі 

закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативноправових актів 

припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків 

платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість 

прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого 

органу; 

4.1.5. фіскальна достатність — встановлення податків та зборів з 

урахуванням необхідності досягнення збалансованості витрат бюджету з 

його надходженнями; 

4.1.6. соціальна справедливість — установлення податків та зборів 

відповідно до платоспроможності платників податків; 
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4.1.7. економічність оподаткування — установлення податків та зборів, 

обсяг надходжень від сплати яких до бюджету значно перевищує витрати на 

їх адміністрування; 

4.1.8. нейтральність оподаткування — установлення податків та зборів 

у спосіб, який не впливає на збільшення або зменшення конкурентоздатності 

платника податків; 

4.1.9. стабільність — зміни до будь-яких елементів податків та зборів 

не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового 

бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. Податки та 

збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом 

бюджетного року; 

4.1.10. рівномірність та зручність сплати — установлення строків 

сплати податків та зборів, виходячи із необхідності забезпечення своєчасного 

надходження коштів до бюджетів для здійснення витрат бюджету та 

зручності їх сплати платниками; 

4.1.11. єдиний підхід до встановлення податків та зборів — визначення 

на законодавчому рівні усіх обов’язкових елементів податку»
1
. 

Ми вже звертали увагу на загальні принципи, які притаманні правному 

регулюванню взагалі — рівності осіб перед законом, невідворотності 

покарання тощо. Навряд чи є сенс зупинятися на них додатково. У контексті 

виникнення і вирішення податкових спорів нас цікавлять передусім 

специфічні для податкового регулювання принципи й положення, які в 

особливий спосіб визначають співвідношення прав і обов’язків владних і 

зобов’язаних суб’єктів. 

Одним із таких є презумпція тлумачення на користь платника податків 

всіх суперечностей актів податкового законодавства. Цей принцип зводиться 

до того, що у випадку можливості тлумачення будь-якої законодавчої норми 

або їхньої сукупності у спосіб, який припускає можливість прийняти рішення 

                                                      
1
 Податковий кодекс України [Текст] : від 2 груд. 2010 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2011. – 

№ 13–14, № 15–16, № 17. – Ст. 112.  
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на користь як платника податків, так і контролюючого органу, презумується 

правомірність рішення платника податків. 

Таке положення має сенс з огляду на перебування податкових органів і 

платників податків на різних «стартових позиціях» на початку можливого 

податкового конфлікту. Платник на додаток до загального обов’язку 

сплатити податок має чимало інших обов’язків — надавати у визначених 

законом випадках документи, пояснення, обґрунтування щодо питань, які 

надходять від податкових органів. Податкові органи, натомість, володіють 

низкою владних повноважень стосовно платників і досить широкою 

дискрецією у вирішенні питань, які мають значення для платників. Очевидно, 

що податкові органи завжди можуть витлумачити нечітке або суперечливе 

положення закону в такий спосіб, щоб спростити собі виконання фіскальної 

функції за рахунок прав платників податків. 

Презумпція правомірності рішень платника натомість спрямована на 

позбавлення податкових органів і їхніх посадових осіб такої можливості. 

Дотримання вимог якості закону є позитивним обов’язком держави з метою 

забезпечення юридичної визначеності як складової принципу верховенства 

права [1]. Виходячи з цього кожен має право знати свої права та обов’язки, а 

так само передбачати наслідки своєї неправомірної поведінки. Держава, 

своєю чергою, не може покладати на платників податків або інших осіб 

відповідальність за наслідки недотримання вимог якості закону, які 

висуваються до неї, і застосовувати негативні наслідки до осіб там, де 

можливість їх настання не була очевидною. 

Необхідність дотримання вимог юридичної визначеності також 

обумовлює існування єдиного підходу до встановлення податків та зборів, 

відповідно до якого на законодавчому рівні повинні бути визначені усі 

обов’язкові елементи податку. Окрім того, що цей принцип є логічним 

продовженням положення ст. 92 Конституції України, відповідно до якого 

виключно законами України визначаються система оподаткування, податки і 
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збори, він має неабияке значення для визначення податково-правного статусу 

платників податків. Оскільки кожен платник має безумовний обов’язок 

сплачувати податки і збори, він також має право знати, які саме платежі 

підлягають сплаті і з чого вони складаються відповідно до акта парламенту, а 

не рішення іншого суб’єкта публічної адміністрації, яке він приймає на 

власний розсуд. 

Важливим у контексті податкових спорів є також існування принципу 

стабільності, передбаченого підп. 4.1.9 п. 4.1 ст. 4 ПК України, відповідно до 

якого зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися 

пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, а податки 

та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися 

протягом бюджетного року. Цей принцип обумовлений насамперед 

специфікою предмета податково-правного і фінансового регулювання 

загалом — руху публічних грошових коштів. Оскільки податки є основним 

джерелом надходження грошей до бюджету, а бюджетний процес — це 

відносини, які потребують ретельного планування, сума податкових 

надходжень не може змінюватися протягом податкового періоду. Отже, 

ставки податків, а так само їх склад не підлягають зміні під час виконання 

бюджету за витратами. 

На практиці, однак, ці вимоги нерідко порушуються. Варто зауважити, 

що такі порушення є можливими через відсутність дієвих механізмів 

запобігання їм. Оскільки і ставки податків, і елементи механізму податку 

відповідно до вимог Конституції України повинні бути визначені на рівні 

закону, ухвалення відповідних змін є компетенцією Верховної Ради України. 

За ухвалення такого рішення фактично можливою є лише політична 

відповідальність, яка не завжди є достатнім стимулом проти порушення 

закону. Навряд чи необхідно при цьому доводити, що ухвалення подібних 

рішень порушує фінансові плани держави і є причиною зловживань із метою 
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наповнення бюджетів усіх рівнів, а отже, і причиною виникнення податкових 

спорів. 

Нарешті, фіскальна достатність (встановлення податків та зборів з 

урахуванням необхідності досягнення збалансованості витрат бюджету з 

його надходженнями), соціальна справедливість (установлення податків та 

зборів відповідно до платоспроможності платників податків), економічність і 

нейтральність оподаткування являють собою групу економічно 

обґрунтованих принципів. Оскільки податок має економічну природу, 

виконує, окрім фіскальної, функції розподілу і стимулювання, податкове 

регулювання повинне мати сенс з економічної точки зору — як у контексті 

захисту економічних інтересів суспільства, так і окремих осіб. Зрештою, як 

ми вже зауважували раніше, у здоровому суспільстві економічна 

спроможність кожного індивіда також є предметом суспільного інтересу. 

 

2.2. Вирішення податкових спорів у порядку адміністративного 

оскарження 

 

Незважаючи на те, що чинне податкове законодавство України містить 

чимало принципів, які спрямовані як на усунення підстав виникнення 

податкових конфліктів, так і на їхнє подолання, певна частина цих конфліктів 

завжди буде вирішуватися у площині права, за правилами вирішення 

податкових спорів. Далі ми розглянемо законодавче регулювання механізмів 

вирішення податкових спорів в Україні, а також наукові підходи до їх 

розуміння. 

Згідно зі ст. 56 ПК України рішення, прийняті контролюючим органом, 

можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку. Пункт 

56.2 цієї статті встановлює, що у разі коли платник податків вважає, що 

контролюючий орган неправильно визначив суму грошового зобов’язання 

або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству або 
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виходить за межі повноважень контролюючого органу, встановлених цим 

Кодексом або іншими законами України, він має право звернутися до 

контролюючого органу вищого рівня із скаргою про перегляд цього 

рішення… Скарги на рішення державних податкових інспекцій подаються до 

контролюючих органів в Автономній Республіці Крим, містах Києві та 

Севастополі, областях, міжрегіональних територіальних органів; скарги на 

рішення контролюючих органів в Автономній Республіці Крим, містах Києві 

та Севастополі, областях, міжрегіональних територіальних органів та 

митниць подаються до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну податкову і митну політику. 

Аналіз чинного податкового законодавства і наукової літератури 

дозволяє зробити висновок, що вчені по-різному підходять до 

характеристики вирішення податкових спорів в адміністративному порядку. 

Зокрема, Є. А. Усенко з приводу цього зазначає, що процедура 

адміністративного оскарження рішень контролюючих органів являє собою 

розв’язання конфлікту, який виник між сторонами податкового 

правовідношення та долається самими сторонами без втручання третьої 

особи — суду [301, c. 78]. Т. М. Шульга зауважує, що однією з 

найважливіших гарантій реалізації прав та інтересів платників податку, 

забезпечення принципу верховенства права у податкових відносинах є 

вирішення податкових спорів [323]. 

Є. М. Смичок і О. Ю. Щербакова вказують, що наразі оскарження 

рішень контролюючих органів в адміністративному порядку можна 

розглядати у трьох аспектах, а саме як: 

1) спосіб узгодження податкового зобов’язання; 

2) спосіб вирішення податкового спору; 

3) гарантію захисту прав та свобод платника податків [270]. 

Дійсно, у такому підході є певна логіка. Відповідно до п. 56.17 ст. 56 

ПК України закінчення процедури адміністративного оскарження становить 
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узгодження грошового зобов’язання платника податків. Отже, оскарження 

рішень контролюючих органів в адміністративному порядку є способом 

вирішення податкового спору і гарантією захисту прав та законних інтересів 

платника податків, способом узгодження податкового зобов’язання. 

У цілому ст. 56 ПК України досить детально регулює вирішення 

податкового спору в режимі адміністративного оскарження. Ми не будемо 

здійснювати детального аналізу її положень і зупинимося лише на деяких із 

них. 

Насамперед потрібно зауважити, що принцип поширення юрисдикції 

судів на всі правовідносини, що виникають у державі, закріплений ч. 2 ст. 

124 Конституції України, знаходить своє втілення у податковому 

законодавстві. Йдеться про те, що наразі у ПК України не встановлено будь-

якої залежності застосування процедур вирішення податкових спорів — 

адміністративної та судової — однієї від іншої. Точніше, не передбачено 

обов’язкового провадження досудових процедур вирішення податкового 

спору як умови реалізації права на звернення до суду з позовом про захист 

порушених прав чи законних інте ресів платників. Згідно зі ст. 56 ПК 

України судова процедура оскарження може бути розпочата незалежно від 

проходження процедури адміністративного оскарження, тоді як останню в 

разі початку судової процедури не може бути порушено [190]. Такий підхід 

обґрунтований передусім тим, що відповідно до ч. 5 ст. 124 Конституції 

України судові рішення є обов’язковими до виконання на всій території 

України. 

Сутність процедури адміністративного оскарження рішення 

контролюючого органу, за справедливими словами Є. А. Усенко, полягає в 

тому, що конфлікт, який виник між сторонами податкових правовідносин 

(платником податків як зобов’язаною стороною та контролюючим органом, 

уповноваженим правомочною стороною — державою — здійснювати 

функції щодо справляння податків), долається самими сторонами без 
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втручання третьої особи — суду [190]. За таких умов учасники податкових 

відносин реалізують не просто свої податкові права та обов’язки, а 

специфічне право — своїми діями врегулювати спірні, конфліктні відносини 

з іншими учасниками податкових правовідносин. Саме тому в умовах цих 

податкових процедур матеріальні регулятивні податкові правовідносини 

виступають вже фактичним предметом узгоджувального врегулювання [95, c. 

21]. 

Характеризуючи процедури адміністративного оскарження, деякі вчені 

послуговуються досить своєрідною термінологією, називаючи їх 

«податковою апеляцією» [192]. Навряд чи такий термін відображає сутність 

розглядуваної процедури. К. В. Мінаєва з приводу цього резонно зазначає, 

що вказаний термін не дозволяє відобразити глибинний зміст поняття, 

оскільки право на адміністративне оскарження притаманне платникові 

податків, а апеляційне оскарження можливе лише щодо рішення суду першої 

інстанції [167, c. 483]. До наведеної позиції приєднується й Є. М. Смичок. 

Вчений вдається до семантичного аналізу категорії «апеляція» (від. лат. 

appellatio — звернення), за якого її змістом є оскарження ухвали, постанови 

нижчої судової інстанції перед вищою. Далі він констатує, що використання 

хибної термінології може призвести до неправильного розуміння процедур 

оскарження як платниками податків, так і контролюючими органами під час 

вирішення податкових спорів [270, c. 72]. Навряд чи потрібно доводити, що 

чіткість юридичної термінології має дуже важливе значення. Неправильне 

застосування споріднених, але різних за значенням термінів — право і закон, 

процес і процедура, апеляційне оскарження — адміністративне оскарження 

може призвести не тільки до термінологічної плутанини, а й до викривлення 

розуміння досліджуваних понять аж до діаметрально протилежного. 

З приводу цього Р. Ф. Ханова зауважує таке: «податкове законодавство 

має стосуватися та докладно впорядковувати процедури оскарження на рівні 

узгодження позицій між платником та податковим органом, і саме за участю 
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цих двох суб’єктів. З тієї миті, коли до вирішення такого спору 

підключається суд, — це вже не є предмет регулювання Податкового 

кодексу. Судові процедури вирішення спорів за участю суб’єкта владних 

повноважень — предмет Кодексу адміністративного судочинства України. 

Мабуть, доцільно замислитись щодо деталізації судових процедур, які 

стосуються саме відносин оподаткування, а не впорядковують загальні 

процедурні права та обов’язки сторін при вирішенні спорів за участю 

суб’єкта владних повноважень» [308, c. 22]. 

Загалом погоджуючись із висловленою думкою, хотілося б наголосити 

на тому, що механізм адміністративного оскарження рішень податкових 

органів повинен бути предметом не стільки матеріального податкового, 

скільки адміністративного процедурного регулювання. У той час як 

податкове законодавство встановлює загальні вимоги щодо податкової 

системи, елементів механізму податку, податкового обов’язку, тобто 

зосереджується на матеріальному праві, загальні вимоги до процесу 

реалізації прав платників і компетенції податкових органів під час 

адміністративного узгодження податкового обов’язку повинні бути 

закріплені в законі про адміністративні процедури. Актуальне регулювання 

цих відносин нормами ПК України обумовлене, швидше, відсутністю 

кодифікованого чи іншого акта про адміністративні процедури рівня закону, 

аніж специфікою цих відносин. 

Саме з огляду на це питання запровадження обов’язкового 

адміністративного оскарження рішень податкових органів перед зверненням 

до суду є досить проблемним. Р. О. Куйбіда і В. П. Тимощук, детально 

аналізуючи законодавство низки пострадянських держав (Білорусь, Грузія, 

Естонія, Латвія, Литва, Молдова, Туркменістан), у яких передбачено 

необхідність вичерпати механізм оскарження в адміністративному порядку 

перед зверненням до суду, звертають увагу на різні механізми застосування 

цих положень. Учені справедливо підкреслюють, що в Україні 
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адміністративні спори в судовому порядку можуть розглядатися роками і 

таким чином особи самі позбавляють себе можливості більш ефективного і 

швидкого захисту. З огляду на це науковці закликають до необхідності 

належним чином зважити всі позитиви та недоліки стадії адміністративного 

оскарження як обов’язкової перед зверненням до суду. За справедливим 

переконаннями Р. О. Куйбіди і В. П. Тимощука, прагматичним і більш 

перспективним є підхід з обов’язковістю проходження ще хоча б однієї 

інстанції в адміністративному порядку. І досвід країн, які з часом обирають 

саме такий порядок оскарження, підтверджує його раціональність [138, c. 32-

33]. 

Мабуть, для України буде корисним такий досвід, аж до запровадження 

обов’язкового адміністративного оскарження рішень органів публічної 

адміністрації, у тому числі й податкових. Але таке положення буде 

доцільним тільки у разі належного здійснення податковими органами вищого 

рівня їхніх повноважень щодо перегляду рішень органів нижчого рівня. 

Натомість у випадку продовження негативного впливу інституційного 

податкового конфлікту (який має прояв у фактичному конфлікті інтересів 

посадової особи податкового органу, «проблемі агента», плановому методі 

роботи контролюючих органів, надмірної фіскалізації) такий механізм навряд 

чи буде ефективним, і до того ж обмежить право особи на захист її інтересів 

у суді, рішення яких можуть бути не завжди справедливими, але завжди 

обов’язковими для податкових органів. 

Ефективним способом подолання такої суперечності може бути 

диверсифікація суб’єкта адміністративного оскарження. Варто погодитися, 

що більшість законів пострадянських країн про адміністративну процедуру 

не дають адекватної відповіді на це питання, оскільки передбачають 

можливість подання скарги лише в рамках адміністративної (бюрократичної) 

ієрархії (з небагатьох винятків — закони Грузії і Литви, які передбачають 

створення незалежних колегіальних органів для розгляду скарг). Водночас у 
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західних країнах дуже поширеним механізмом правового захисту є створення 

постійних спеціальних апеляційних органів для розгляду скарг (комісій, 

комітетів — у ФРН, Нідерландах, Польщі тощо). При цьому, як правило, такі 

апеляційні органи формуються повністю або переважно з громадськості 

(тобто не чиновників). Явна перевага такого підходу полягає в тому, що 

рівень довіри громадян до цих апеляційних органів суттєво вищий, ніж до 

традиційних «вищих» бюрократичних інституцій. У результаті багато спорів 

вдається вирішити без звернення до судів [138, c. 32-33]. 

Досить по-різному податкове законодавство різних країн регулює 

питання чинності рішення контролюючого органу під час його оскарження. 

Податкове законодавство Азербайджану, приміром, фактично відмовилося 

від правила про автоматичне зупинення дії адміністративного акта в період 

його оскарження. Таке рішення може прийняти орган, що розглядає 

адміністративну скаргу, лише за клопотанням особи. На жаль, за відсутності 

можливості проаналізувати практику податкових органів Азербайджану 

неможливо зробити висновок стосовно ефективності й справедливості такого 

положення законодавства. Водночас в українських реаліях така норма навряд 

чи працювала б на захист прав платників податків, оскільки податкові 

органи, швидше, використовували б власну дискрецію з метою наповнення 

бюджету, аніж забезпечення дотримання прав особи. Крім того, поєднання 

широкої дискреції владного органу з матеріальною залежністю іншої особи 

від його рішення завжди створює високі корупційні ризики. Саме тому більш 

вдалим видається регулювання цього питання в законодавстві Вірменії та 

Грузії, де за загальним правилом подання адміністративної скарги зупиняє 

виконання (або дію) оскаржуваного акта [138, c. 32]. 

В Україні також діє подібне положення. Пункт 56.15 ст. 56 ПК України 

встановлює, що скарга, подана із дотриманням строків, визначених п. 56.3 

цієї статті, зупиняє виконання платником податків грошових зобов’язань, 

визначених у податковому повідомленні-рішенні (рішенні), на строк від дня 
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подання такої скарги до контролюючого органу до дня закінчення процедури 

адміністративного оскарження. Це є прогресивним кроком на шляху 

забезпечення прав осіб у податковому регулюванні. 

Іншим позитивним нововведенням чинного ПК України, яке стосується 

вирішення податкових спорів у адміністративному порядку, є встановлення 

обов’язку доведення правомірності нарахування грошового зобов’язання або 

будь-якого іншого рішення контролюючого органу. Раніше (до прийняття ПК 

України) обов’язок доведення того, що нарахування суми податкового 

зобов’язання, здійснене органом державної податкової служби відповідно до 

законодавства, є помилковим, покладався на платника податків. Така 

конструкція базувалась на презумпції винуватості платника податків і 

виходила з конституційних засад закріплення за ним безумовного 

імперативного обов’язку. 

На сьогодні натомість п. 56.4 ст. 56 ПК України однозначно 

встановлює, що обов’язок доведення правомірності рішення контролюючого 

органу покладається на цей орган. Цей принцип є тотожним принципу ч. 2 ст. 

71 КАС України, відповідно до якого в адміністративних справах про 

протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень 

обов’язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи 

бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти 

адміністративного позову. Наведене будує єдиний підхід до процесу 

доказування в податкових спорах, незалежно від того, в якому порядку він 

вирішується: у досудовому чи судовому. Цей наскрізний принцип, як 

зазначає Н. В. Шевцова, виходить із основоположних засад організації 

державної влади в Україні, закріплених у ст. 3 Конституції України: людина, 

її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в 

Україні найвищою соціальною цінністю, а держава відповідає перед 

людиною за свою діяльність [315, c. 152-153]. 
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Процедура адміністративного оскарження починається за наявності 

певних підстав. Традиційно підстави, які супроводжують початок процедури 

адміністративного оскарження, поділяють на фактичні та процесуальні — 

необхідним є як посилання положення закону на настання юридичного 

факту, з яким пов’язаний початок адміністративної процедури, так і сам 

юридичний факт. 

М. П. Кучерявенко до фактичної підстави настання процедури 

оскарження відносить інше, ніж у контролюючого органу, уявлення платника 

податків щодо його податкового обов’язку та компетенції такого органу при 

визначенні такого обов’язку, здійсненні заходів, спрямованих на його 

виконання. У той же час процесуальною підставою вчений називає скаргу 

платника податків про перегляд рішення, яке, на його думку, суперечить 

законодавству або виходить за межі компетенції органу, що його прийняв 

[142, c. 406]. У цілому погоджуючись із тим, що ці обставини мають місце 

під час початку адміністративної процедури оскарження, вважаємо за 

доцільне уточнити розмежування між фактичною і процесуальною 

підставами початку адміністративної процедури. 

Розглядаючи фактичні підстави початку адміністративного 

оскарження, Є. А. Усенко підкреслює важливість положення про те, що 

застосування «доюрисдикційних» процедур адміністративного оскарження 

не пов’язується з обов’язковою наявністю правопорушення. «Не можна 

однозначно стверджувати, що саме воно (правопорушення) є підставою 

виникнення цього виду процедур. Проте логічно стверджувати, що підставою 

початку доюрисдикційних податкових процедур є момент виникнення 

розбіжностей між суб’єктами, що представляють владну і зобов’язану 

сторони податкових правовідносин. Причинами таких розбіжностей можуть 

бути як неправильне розуміння відповідної законодавчої норми, так і колізія 

актів податкового законодавства» [301, c. 104]. Отже, для того щоб почати 

процедуру оскарження рішення контролюючого органу, платнику податків 



130 

 

 
 

достатньо лише вважати, що контролюючий орган прийняв рішення, яке є 

неправильним або таке рішення порушує норми податкового законодавства. 

Оскарження дій та бездіяльності контролюючих органів у сфері 

оподаткування відбувається вже на підставі того, що контролюючий орган, 

знов-таки, на думку платника податків, виходить за межі власних 

повноважень. 

На нашу думку, співвідношення фактичної і процесуальної підстав 

початку процедури адміністративного оскарження рішень податкових 

органів лежить в дещо іншій площині. Ставлення платника до рішення 

податкового органу, «суб’єктивна сторона» цієї справи, безумовно, має 

значення передусім тому, що впливає на рішення платника податків 

оскаржити його в адміністративному порядку. Водночас жодного 

юридичного наповнення воно не несе, адже само по собі не є юридичним 

фактом, тобто не породжує прав і обов’язків. Натомість саме здійснення 

юридично значущої дії (подання скарги, звернення в інший спосіб, 

передбачений процедурним законом, до податкового органу) розпочинає 

відповідну процедуру. Тому фактичною підставою початку 

адміністративного оскарження є певна фактична поведінка платника податку 

(переважно активна), а процесуальною підставою буде передбачена 

процедурним законодавством форма звернення до податкового органу, яка 

зв’язує певний юридичний факт із початком адміністративної процедури і, 

відповідно, обумовлює початок адміністративного оскарження рішення 

податкового органу. 

Варто зауважити, що важливе значення в контексті початку процедури 

оскарження при вирішенні податкових спорів у досудовому порядку є 

дотримання форми скарги. Відповідно до п. 56.3 ст. 56 ПК України скарга 

обов’язково повинна мати письмову форму. Окрім того, до скарги можна 

додати, у разі потреби, належним чином засвідчені копії документів, 

розрахунків та інші докази. У той же час, з огляду на положення п. 44.5 та п. 
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44.6 ст. 44 ПК України, право платника податків по силатися у скарзі на 

додаткові документи є обмеженим. Річ у тім, що платник може посилатися на 

документи, які під час перевірки були вилучені у нього правоохоронними 

органами в результаті виїмки чи іншого вилучення; або які з будь-яких 

причин не були враховані під час перевірки посадовою особою 

контролюючого органу, яка здійснювала перевірку, та копії яких були надані 

контролюючому органу до закінчення перевірки; або зазначені в акті 

перевірки як відсутні та надані до контролюючого органу, що призначив 

перевірку. Важливо усвідомлювати необхідність дотримання принципу 

пропорційності, певного балансу між недопущенням свавілля з боку органів 

публічної адміністрації (податковими органами) та зловживань правами з 

боку осіб — платників податків. 

У разі порушення платником податків вимог щодо форми оскарження 

подані ним скарги не розглядаються та повертаються йому із зазначенням 

причин повернення. Платник податків одночасно з поданням скарги 

контролюючому органу вищого рівня зобов’язаний письмово повідомляти 

контролюючий орган, яким визначено суму грошового зобов’язання або 

прийнято інше рішення, про оскарження його податкового повідомлення-

рішення або будь-якого іншого рішення. 

Таким чином, для початку адміністративної процедури оскарження 

рішення податкового органу скарга обов’язково має бути подана у письмовій 

формі та обов’язково містити такі відомості: 

1) найменування платника податку, його місцезнаходження, 

податкова адреса для юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові та 

місце проживання для фізичної особи — платника податків; 

2) найменування контролюючого органу, яким прийнято 

оскаржуване рішення, дата і номер, назва та сума податку, збору та/або 

штрафної (фінансової) санкції; 
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3) підстави, за якими оскаржується рішення, обставини справи, які, 

на думку заявника, встановлені контролюючим органом неправильно чи не 

встановлені взагалі; 

4) обґрунтування незгоди платника податків із рішенням 

контролюючого органу з посиланням на норми законодавства; 

5) суть вимог та клопотань платника податку; 

6) відомості про повідомлення чи неповідомлення відповідного 

контролюючого органу про подання скарги до відповідного органу вищого 

рівня; 

7) відомості про подання чи неподання позовної заяви про 

оскарження рішення контролюючого органу до суду; 

8) адресу, на яку слід надіслати рішення, прийняте за результатами 

розгляду скарги; 

9) перелік документів, які додаються до скарги. 

Такі вимоги викладені у Порядку оформлення і подання скарг 

платниками податків та їх розгляду органами доходів і зборів, що 

затверджений наказом Міністерства доходів і зборів України 25 грудня 2013 

р. № 848 [195]. Скарга підписується особою, яка її подає, або її 

представником, уповноваженим на підписання скарги. 

Отже, можна констатувати, що скарга буде повернута особі, яка її 

подала, у разі: 1) оформлення без дотримання вимог щодо повідомлення 

відповідного органу державної фіскальної служби про подання скарги 

фіскальному органу вищого рівня; 2) незазначення прізвища, ім’я, по 

батькові, місця проживання фізичної особи — платника податку, а для 

юридичної особи — платника податку — найменування, місцезнаходження, а 

також адреси, на яку необхідно надіслати рішення за скаргою; найменування 

органу державної фіскальної служби, яким видано податкове повідомлення-

рішення про визначення суми грошового зобов’язання платника податків або 

будь-якого іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується, дати і 
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номера, назви податку, збору або штрафної (фінансової) санкції та суми; 3) 

суті порушеного питання, прохання чи вимоги й обґрунтування незгоди 

платника податків із сумою грошового зобов’язання, визначеною органом 

державної фіскальної служби у податковому повідомленні-рішенні, або 

незгоди з іншим рішенням органу державної фіскальної служби. 

Як ми зазначали, скарги подаються саме до контролюючого органу 

вищого рівня. Це передбачає узгоджувальний характер, багаторівневість і 

обов’язкову поступовість рівнів вирішення спору, обумовлену ієрархією 

системи органів державної фіскальної служби. При цьому підвідомчість 

визначається з урахуванням обов’язкової послідовності таких ланок. Це, 

однак, не означає, що процедура узгодження повинна включати всі етапи 

проходження узгодження відповідно до існуючих ланок організаційної 

побудови системи контролюючих органів. Вона може закінчитися з 

проходженням одного чи двох етапів у разі, якщо сторона, що ініціює 

процедуру адміністративного оскарження або її продовження, буде 

задоволена результатами узгодження, або, навпаки, не продовжуючи цю 

процедуру, звернеться до суду. У цьому випадку процес апеляційного 

узгодження переходить у стадію судової процедури [301, c. 108]. При цьому 

відповідно до п. 56.10 ст. 56 ПК України рішення вищого (центрального) 

органу контролюючого органу, прийняте за розглядом скарги (заяви) 

платника податків, є остаточним у процедурі вирішення податкових спорів в 

адміністративному порядку, адже воно не підлягає подальшому 

адміністративному оскарженню, але може бути оскаржене у судовому 

порядку. 

Як вказано у п. 56.3 ст. 56 ПК України, належним чином оформлена 

скарга платника податків подається до контролюючого органу вищого рівня 

протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання платником 

податків податкового повідомлення-рішення або іншого рішення 

контролюючого органу, що оскаржується. Якщо контролюючий орган 
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визначає грошове зобов’язання платника податків за причинами, не 

пов’язаними із порушенням податкового законодавства, такий платник 

податків має право на адміністративне оскарження рішень контролюючого 

органу протягом 30 календарних днів, що настають за днем надходження 

податкового повідомлення-рішення (рішення) контролюючого органу (п. 

56.12 ст. 56). Днем подання платником податків скарги є: 

– при безпосередньому поданні скарги — день фактичного 

отримання скарги контролюючим органом; 

– при надсиланні скарги поштою — дата отримання відділенням 

поштового зв’язку від платника податків поштового відправлення зі скаргою, 

яка зазначена відділенням поштового зв’язку в повідомленні про вручення 

поштового відправлення або на конверті. 

У разі відсутності повідомлення про вручення або відбитка 

календарного штемпеля відділення поштового зв’язку на поштовому 

відправленні (конверті, бандеролі), що унеможливлює з’ясування дати 

отримання відділенням поштового зв’язку скарги, днем подання скарги 

вважається день надходження скарги до контролюючого органу. 

Досліджуючи строки адміністративного оскарження, ми приєднуємося 

до позиції, відповідно до якої серед строків варто розрізняти ті, що 

використовуються та застосовуються платником податків, та такі, яких 

повинні дотримуватися контролюючі органи [270, c. 74]. Відповідно до п. 

56.13 ст. 56 ПК України, у разі коли останній день строків, припадає на 

вихідний або святковий день, останнім днем таких строків вважається 

перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем. Потрібно 

зазначити, що строки подання скарги на податкове повідомлення-рішення 

або будь-яке інше рішення контролюючого органу можуть бути продовжені. 

Підстави, за яких це відбувається, вказано у п. 102.6 ст. 102 ПК України, 

наведений перелік є вичерпним. До їх кола віднесено такі: 

1) платник податків перебував за межами України; 
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2) платник податків перебував у плаванні на морських суднах 

за кордоном України у складі команди (екіпажу) таких суден; 

3) платник податку перебував у місцях позбавлення волі за 

вироком суду; 

4) платник податків мав обмежену свободу пересування у 

зв’язку з ув’язненням чи полоном на території інших держав або внаслідок 

інших обставин непереборної сили, підтверджених документально; 

5) платник податків був визнаний за рішенням суду безвісно 

відсутнім або перебував у розшуку у випадках, передбачених законом. 

Строки розгляду самої скарги регламентовані п. 56.8 ст. 56 ПК 

України. Відповідно до цих положень податкового закону контролюючий 

орган, який розглядає скаргу платника податків, зобов’язаний прийняти 

вмотивоване рішення та надіслати його протягом 20 календарних днів, 

наступних за днем отримання скарги, на адресу платника податків поштою з 

повідомленням про вручення або надати йому під розписку. До того ж 

керівник (або його заступник) відповідного контролюючого органу може 

прийняти рішення про продовження строку розгляду скарги платника 

податків понад 20-денний строк, але не більше 60 календарних днів, та 

письмово повідомити про це платника податків до закінчення строку (п. 56.9 

ст. 56 ПК України). 

Таке подовження строків розгляду поданої скарги належить повністю 

до дискреції керівника контролюючого органу. Чинним податковим 

законодавством не встановлюються ні підстави, ні строки такого 

подовження. Міркуючи із цього приводу, вчені зазначають, що такий підхід 

підкреслює «бажання законодавця забезпечити контролюючим органам 

достатній час для всебічної перевірки доводів платника податків, викладених 

у скарзі, проведення в разі необхідності документальної позапланової виїзної 

перевірки, експертизи, витребування пояснень посадових осіб, які проводили 

перевірку, вчинення інших процесуальних дій» [270, c 74]. Утім наведена 
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неузгодженість дозволяє контролюючим органам зловживати своїми 

повноваженнями та безпідставно затягувати розгляд скарг платника податків 

або, навпаки, не подовжувати строки розгляду скарги там, де це необхідно. 

Врегулювання цієї проблеми повинно відбуватися шляхом визначення 

конкретних, вичерпних підстав подовження строків розгляду скарг 

контролюючими органами разом із граничними строками, на які вони можуть 

бути подовжені, в адміністративному процедурному законодавстві, а за 

тимчасової відсутності такого — у відповідному розділі чинного ПК 

України, який регулює ці положення. 

Доводиться також констатувати наявність певної дискусії стосовно 

строків оскарження рішень податкових органів. У більшості пострадянських 

країн передбачений тридцятиденний строк оскарження таких рішень. 

Натомість у країнах Східної Європи — у Польщі, Угорщині переважно 

застосовується коротший строк — 14–15 днів. Це може бути пов’язано з тим, 

що адміністративні акти часто вимагають швидкого звернення до виконання 

[138, c. 32-33]. Крім того, такі положення, як правило, притаманні 

законодавству розвинених демократій, де ефективність роботи як органів 

публічної адміністрації, так і інших осіб, є достатньою для того, аби вважати 

двотижневий строк оскарження цілком достатнім. 

Нарешті, останнє питання, пов’язане зі строками у процедурі 

адміністративного оскарження рішень контролюючих органів, стосується 

порядку надсилання рішень за результатами розгляду скарги платнику. 

Відповідно до чинного податкового закону якщо вмотивоване рішення за 

скаргою платника податків не надсилається платнику податків протягом 

двадцятиденного строку або протягом строку, продовженого за рішенням 

керівника контролюючого органу (заступника керівника або іншої 

уповноваженої посадової особи), така скарга вважається повністю 

задоволеною на користь платника податків з дня, наступного за останнім 

днем зазначених строків. Окрім того, скарга вважається також повністю 
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задоволеною на користь платника податків, якщо рішення керівника 

контролюючого органу (заступника керівника або іншої уповноваженої 

посадової особи) про продовження строків її розгляду не було надіслано 

платнику податків до закінчення двадцятиденного строку. 

Із приводу цього Є. А. Усенко слушно підкреслює специфіку 

адміністративних процедур, яка полягає в чіткому формальному визначенні 

порядку і способу дій як платників податків, так і податкових органів. 

Дослідниця акцентує увагу на тому, що рівень обов’язковості поведінки 

учасників спору є різним. Це, на її думку, проявляється в різних юридичних 

наслідках недотримання процедури оскарження. Зокрема, недотримання 

платником податків встановленого законом строку звернення зі скаргою на 

рішення податкового органу не є перешкодою для врегулювання спору через 

судову процедуру, тоді як недотримання податковим органом строку 

направлення вмотивованого рішення за результатами розгляду скарги 

платника податків означає вирішення спору на користь платника податків і 

припиняє подальші процедури [301, c. 125]. Безумовно, такий підхід обмежує 

дискрецію податкових органів і спонукає діяти відповідно, не зволікати з 

розглядом справи і не порушувати тим самим права платників, що може 

стати предметом окремого податкового спору. Такий підхід повинен бути 

збережений під час розробки і прийняття закону про адміністративні 

процедури — як щодо податкових органів, так і щодо інших суб’єктів 

публічної адміністрації. 

Адміністративна процедура оскарження рішення податкового органу 

закінчується прийняттям адміністративного акта. Цей етап адміністративної 

процедури, на жаль, так само врегульований підзаконним актом замість 

закону. Як вказано у п. 9.2 Порядку оформлення і подання скарг платниками 

податків та їх розгляду органами доходів і зборів, що затверджений 

Міністерством доходів і зборів України 25 грудня 2013 р. № 848 [195]
9
, за 
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результатами розгляду скарги контролюючий орган приймає одне з таких 

рішень: 

1) повністю задовольняє скаргу платника податків та скасовує 

рішення органу, яке оскаржується; 

2) частково задовольняє скаргу платника податків та в окремій 

частині скасовує рішення контролюючого органу, яке оскаржується; 

3) залишає скаргу без задоволення, а рішення контролюючого 

органу, яке оскаржується, — без змін. 

Утім, у вказаному Порядку досить детально визначений зміст того 

рішення, яке має прийняти за результатом розгляду скарги контролюючий 

орган. Зокрема, таке рішення має складатися з чотирьох частин: вступної, 

описової, мотивувальної і резолютивної. У вступній частині рішення 

зазначаються: 1) найменування платника податків — юридичної особи або 

прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — платника податків; 2) дата 

отримання скарги (дата і номер визначаються за даними реєстраційної картки 

або журналу реєстрації вхідної кореспонденції). Описова частина рішення 

має містити: дату і номер рішення контролюючого органу, яке було 

оскаржене платником податків; вимоги, зазначені у скарзі платника податків, 

та короткий зміст його позиції; стислий виклад обставин, встановлених 

перевіркою, та докази, на яких ґрунтуються висновки контролюючого 

органу. У мотивувальній частині рішення вказуються: 1) результати 

дослідження матеріалів скарги та обставини, з урахуванням яких 

приймається рішення; 2) мотиви, з яких відхиляються вимоги чи заперечення 

платника податків, або мотиви, з яких висновки контролюючого органу, 

викладені в оскаржуваному рішенні, скасовуються повністю чи частково; 3) 

посилання на норми ПК України та інших нормативно-правових актів, якими 

обґрунтовано рішення за скаргою. У резолютивній частині рішення 

зазначається висновок про повне чи часткове задоволення скарги або про 

залишення скарги без задоволення. 
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У цілому такі вимоги до змісту адміністративного акта здатні сприяти 

забезпеченню належного розгляду адміністративної справи контролюючим 

органом. Особлива увага, безумовно, повинна бути приділена мотивувальній 

частині рішення, адже саме вона відображає логіку, якою керувався орган, 

задовольняючи або відхиляючи скаргу. Ця мотивація або заперечення на неї 

згодом можуть бути покладені в обґрунтування позовної заяви, якщо особа 

вирішить здійснювати подальше оскарження справи в суді. Відсутність 

належного обґрунтування натомість свідчитиме про можливу упередженість 

під час прийняття рішення і про свавільність такого розгляду. Таким чином, з 

метою визначення, чи було рішення належним чином вмотивоване і чи не 

порушує воно таким чином права платника, необхідно розробити і 

впровадити певні критерії, на наявність чи відсутність яких можна було б 

оцінювати мотивувальну частину такого рішення. 

У рішенні за результатами розгляду скарги також зазначається про 

можливість особи, яка подала скаргу, у разі її незгоди з прийнятим рішенням 

оскаржити таке рішення до контролюючого органу вищого рівня, про 

порядок та строки оскарження такого рішення, визначені законодавством, а 

також про можливість оскарження рішення в судовому порядку. 

Закінчення процедури адміністративного оскарження законодавець 

пов’язує зі спливом певного часу з моменту отримання рішення платником. 

Зокрема, згідно із п. 56.17 ст. 56 ПК України процедура адміністративного 

оскарження закінчується: днем, наступним за останнім днем строку, 

передбаченого для подання скарги на податкове повідомлення-рішення або 

будь-яке інше рішення відповідного контролюючого органу у разі, коли така 

скарга не була подана у зазначений строк; днем отримання платником 

податків рішення відповідного контролюючого органу про повне 

задоволення скарги; днем отримання платником податків рішення 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну податкову і митну політику; днем звернення платника 
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податків до контролюючого органу із заявою про розстрочення, відстрочення 

грошових зобов’язань, що оскаржувались. 

Наведений перелік з огляду на формулювання п. 56.17 ст. 56 ПК 

України є вичерпним. Водночас 28 грудня 2014 р. до ПК України [215] були 

внесені зміни, якими запроваджено податковий компроміс. Останній 

становить режим звільнення від юридичної відповідальності платників 

податків та/або їх посадових (службових) осіб за заниження податкових 

зобов’язань з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану 

вартість за будь-які податкові періоди до 1 квітня 2014 р. з урахуванням 

строків давності, встановлених ст. 102 цього Кодексу. 

 Зокрема, п. 7 підрозд. 9
2
 розд. XX «Перехідні положення» ПК України 

визначає, що процедура податкового компромісу поширюється також на 

неузгоджені суми податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств 

та/або податку на додану вартість, визначені у податкових повідомленнях-

рішеннях, щодо яких триває процедура судового та/або адміністративного 

оскарження, а також на випадки, коли платник податків отримав податкове 

повідомлення-рішення, за яким податкові зобов’язання не узгоджені 

відповідно до норм цього Кодексу. Цей механізм є новелою податкового 

закону і потребує додаткового дослідження, яке буде здійснене в наступному 

підрозділі цієї роботи. 

Підсумовуючи викладене, потрібно зауважити, що незважаючи на 

досить детальне чинне законодавче регулювання процедури 

адміністративного оскарження рішень податкових органів, цей механізм 

вирішення податкових спорів не є популярним, оскільки не гарантує 

платникам податків ефективний і справедливий розгляд їхньої справи. 

Основними причинами цього є відсутність прогресивного 

адміністративного процедурного законодавства, наявність законодавчих 

підстав існування інституційного податкового конфлікту через 

зосередженість надмірних повноважень у структурі Державної фіскальної 
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служби і планової форми її роботи з надмірним фіскальним спрямуванням, а 

також розгляд скарг виключно вищими податковими органами, які не 

зацікавлені у скасуванні рішень про нарахування податків і штрафних 

санкцій. Деякі варіанти виходу із цієї ситуації були запропоновані, інші 

напрями реформування адміністративного оскарження будуть розглянуті в 

наступних розділах роботи. 

 

2.3. Судове вирішення податкових спорів 

 

Право на справедливий суд — одне з основоположних прав людини, а 

можливість ефективного захисту прав у суді — одна з основних ознак 

розвинених демократій. Невипадково ст. 6 Конвенції про захист прав людини 

і основоположних свобод (Європейської конвенції прав людини) це право 

віднесено до основоположних: «Кожен має право на справедливий і 

публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і 

безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його 

прав та обов’язків…» [120]. Україна ратифікувала Європейську конвенцію 

1997 р. [237], і відтоді відповідно до ч. 1 ст. 9 Конституції України це 

положення є частиною національного законодавства. 

На національному рівні право будь-якої особи на звернення до суду за 

захистом своїх прав передбачає ст. 55 Конституції України. Відповідно до 

положень цієї статті права і свободи людини і громадянина захищаються 

судом, а кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи 

бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

посадових і службових осіб. Крім того, відповідно до ст. 124 Конституції 

України правосуддя в Україні здійснюється виключно судами, юрисдикція 

судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі, а судові 

рішення ухвалюються судами іменем України і є обов’язковими до 

виконання на всій території України. 
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Варто зауважити, що ці положення достатньою мірою гарантують на 

конституційному рівні спроможність судової влади вирішувати спори і 

захищати порушені права, у тому числі в податкових правовідносинах. Це 

значно обумовлює популярність судового механізму вирішення податкових 

спорів в Україні. 

Право на оскарження в суді рішень податкових органів деталізує 

податкове законодавство України. Зокрема, відповідно до п. 56.1 ст. 56 ПК 

України рішення, прийняті контролюючим органом, можуть бути оскаржені 

в адміністративному або судовому порядку. Крім того, п. 56.18 цієї статті 

встановлює, що платник податків має право оскаржити в суді податкове 

повідомлення-рішення або інше рішення контролюючого органу про 

нарахування грошового зобов’язання у будь-який момент після отримання 

такого рішення. Також у підп. 14.1.7 п. 14.1 ст. 14 ПК України визначене 

поняття «оскарження рішень контролюючих органів». Відповідно до 

положень цієї статті воно може мати форму оскарження платником податку 

податкового повідомлення — рішення про визначення сум грошового 

зобов’язання платника податків або будь-якого рішення контролюючого 

органу в порядку і строки, які встановлені цим Кодексом за процедурами 

адміністративного оскарження, або в судовому порядку. 

Варто зауважити, що судовий захист прав платники податків можуть 

здійснювати не тільки у вигляді оскарження рішень податкових органів. 

Негативні юридичні наслідки і відповідно порушення прав платників також 

можуть бути результатом вчинення податковими органами чи їхніми 

посадовими особами дій або допущення бездіяльності. Зокрема, проведення 

перевірки платника податків за відсутності законних на те підстав або 

бездіяльність податкового органу щодо видачі свідоцтва платника податку на 

додану вартість очевидно порушуватимуть права платника. Відповідно, закон 

повинен гарантувати ефективний спосіб захисту порушеного права. 
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Підпункт 17.1.7 п. 17.1 ст. 17 «Права платника податків» ПК України 

деталізує положення ст. 55 Конституції України щодо податкових 

правовідносин і установлює право платника податків оскаржувати в порядку, 

встановленому цим Кодексом, рішення, дії (бездіяльність) контролюючих 

органів (посадових осіб), а також надані контролюючими органами податкові 

консультації. Крім того, відповідно до підп. 17.1.11 п. 17.1 ст. 17 ПК України 

платники податків мають право на повне відшкодування збитків (шкоди), 

заподіяних незаконними діями (бездіяльністю) контролюючих органів (їх 

посадових осіб), у встановленому законом порядку. 

Варто зауважити, що це досить важливе положення в контексті дієвості 

засобу захисту прав платників податків. Будь-який судовий захист має бути 

реальним, а не удаваним. Натомість можливість оскарження дій і 

бездіяльність податкових органів сама по собі не гарантує захисту і 

відновлення прав платників, які були порушені такою дією та/або 

бездіяльністю. Приміром, навіть у випадку задоволення адміністративного 

позову про визнання бездіяльності податкового органу щодо невидачі 

свідоцтва платника ПДВ, яке потягнуло збитки платника податку, права 

платника не будуть повною мірою відновлені, якщо винний орган чи його 

посадова особа не відшкодує збитки, завдані протиправною бездіяльністю. 

Відповідальність держави за свою діяльність — одна зі складових принципу 

верховенства права, який відповідно до ст. 8 Конституції України визнається 

і діє в Україні. 

Право на ефективний засіб юридичного захисту також установлює 

Європейська конвенція серед основоположних прав людини: «Кожен, чиї 

права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на 

ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо 

таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні 

повноваження» [120]. Європейська конвенція робить акцент на тому, що 

відшкодування шкоди відбувається і тоді, коли особи, які завдали таку 
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шкоду, виконували свої офіційні повноваження. Слід зауважити, що такий 

підхід до відповідальності держави перед особою як міжнародного, так і 

національного законодавства, має також неабияке превентивне значення. 

Практика багатьох цивілізованих країн іде шляхом покладення не тільки 

дисциплінарної, а й матеріальної в порядку регресу відповідальності на 

винних у завданні шкоди посадових осіб. Отже, посадові особи органів 

публічної адміністрації, у тому числі й податкових органів, розуміючи, що 

незаконні рішення, дії і бездіяльність можуть призвести до конкретного 

негативного результату персонально для них, будуть набагато менш 

схильними до їх вчинення. 

Окрім прав платників податків звертатися до суду з позовами про 

оскарження рішень, дій і бездіяльності податкових органів, ПК України 

визначає досить широке коло повноважень самих податкових органів на 

звернення до суду. Таким чином, процедуру судового вирішення справ, які 

стосуються сплати податків і зборів, можуть ініціювати також органи ДФС 

України. Щоправда, до судового вирішення податкових спорів як таких 

розгляд цих справ має досить опосередкований стосунок. Пункт 20.1 ст. 20 

ПК України визначає, зокрема, такі права податкових органів: 

«20.1.5. отримувати безоплатно від платників податків, а також від 

установ Національного банку України, банків та інших фінансових установ 

довідки у порядку, встановленому Законом України “Про банки і банківську 

діяльність” та цим Кодексом, довідки та/або копії документів про наявність 

банківських рахунків, а на підставі рішення суду — інформацію про обсяг та 

обіг коштів на рахунках, у тому числі про ненадходження в установлені 

строки валютної виручки від суб’єктів господарювання; 

<  …  > 

20.1.30. звертатися до суду, у тому числі подавати позови до 

підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, щодо визнання 

оспорюваних правочинів недійсними та застосування визначених 
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законодавством заходів, пов’язаних із визнанням правочинів недійсними, а 

також щодо стягнення в дохід держави коштів, отриманих за нікчемними 

договорами; 

20.1.31. звертатися до суду щодо зупинення видаткових операцій 

платника податків на рахунках такого платника податків у банках та інших 

фінансових установах (крім операцій з видачі заробітної плати та сплати 

податків, зборів, єдиного внеску, а також визначених контролюючим органом 

грошових зобов’язань платника податків, погашення податкового боргу), у 

тому числі при недопущенні посадових осіб контролюючих органів до 

обстеження територій та приміщень; 

20.1.32. звертатися до суду, якщо платник податків перешкоджає 

виконанню податковим керуючим повноважень, визначених цим Кодексом, 

щодо зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків шляхом 

накладення арешту на цінні папери та/або кошти та інші цінності такого 

платника податків, що знаходяться в банку (крім операцій з видачі заробітної 

плати та сплати податків, зборів, єдиного внеску, а також визначених 

контролюючим органом грошових зобов’язань платника податків, погашення 

податкового боргу), та зобов’язання такого платника податків виконати 

законні вимоги податкового керуючого, передбачені цим Кодексом; 

20.1.33. звертатися до суду щодо накладення арешту на кошти та інші 

цінності, що знаходяться в банку, платника податків, який має податковий 

борг, у разі якщо у такого платника податків відсутнє майно та/або його 

балансова вартість менша суми податкового боргу, та/ або таке майно не 

може бути джерелом погашення податкового боргу; 

20.1.34. звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, 

який має податковий борг, з рахунків у банках, що обслуговують такого 

платника податків, на суму податкового боргу або його частини; 

20.1.35. звертатися до суду щодо стягнення з дебіторів платника 

податків, який має податковий борг, сум дебіторської заборгованості, строк 
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погашення якої настав та право вимоги якої переведено на контролюючий 

орган, у рахунок погашення податкового боргу такого платника податків; 

20.1.36. звертатися до суду щодо нарахування та сплати податкових 

зобов’язань, коригування від’ємного значення об’єкта оподаткування або 

інших показників податкової звітності у результаті застосування звичайних 

цін; 

20.1.37. звертатися до суду щодо припинення юридичної особи та 

припинення фізичною особою — підприємцем підприємницької діяльності 

та/або про визнання недійсними установчих (засновницьких) документів 

суб’єктів господарювання; 

20.1.38. звертатися до суду із заявою про вилучення оригіналів 

первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів у 

випадках, передбачених цим Кодексом; 

20.1.39. звертатися до суду із заявами щодо порушення справ про 

банкрутство; 

20.1.40. звертатися до суду щодо застосування санкцій, пов’язаних із 

забороною організації і проведення азартних ігор на території України; 

20.1.40. звертатися до суду щодо визнання осіб пов’язаними на основі 

фактів і обставин, що одна особа здійснювала практичний контроль за бізнес-

рішеннями іншої юридичної особи та/або що та сама фізична або юридична 

особа здійснювала практичний контроль за бізнес-рішеннями кожної 

юридичної особи» [189]. 

Питання щодо розгляду цих справ постає проблемним з огляду на таке. 

Відповідно до даних судової статистики [285] тільки щодо стягнення 

податкового боргу в 2014 році до адміністративних судів першої інстанції 

надішло 22 537 позовних заяв, або 26,46% усіх позовів з приводу податків, 

що надішли до судів першої інстанції.  

Позови, подані на реалізацію переважної більшості повноважень, 

описаних у вказаних пунктах ст. 20 ПК України, розглядаються за правилами 
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адміністративного судочинства. Відповідно до ч. 1 ст. 17 КАС України 

юрисдикція адміністративних судів поширюється на правовідносини, що 

виникають у зв’язку зі здійсненням суб’єктом владних повноважень владних 

управлінських функцій, а також у зв’язку з публічним формуванням суб’єкта 

владних повноважень шляхом виборів або референдуму [116]. Оскільки в 

розумінні КАС України податкові органи є суб’єктами владних повноважень, 

а перелічені у ст. 20 ПК України повноваження є владними управлінськими, 

ці спори належить розглядати в порядку адміністративного судочинства. 

Крім того, ч. 2 ст. 17 КАС України деталізує це положення й 

установлює, що юрисдикція адміністративних судів поширюється на 

публічно-правові спори, зокрема, на спори за зверненням суб’єкта владних 

повноважень у випадках, встановлених Конституцією та законами України. 

Своєю чергою, ч. 2 ст. 50 КАС України закріплює, що позивачем в 

адміністративній справі можуть бути суб’єкти владних повноважень  (у тому 

числі й органи ДФС України). Частиною 4 цієї статті встанов лено, що 

громадяни України, іноземці чи особи без громадянства, їх об’єднання, 

юридичні особи, які не є суб’єктами владних повноважень, можуть бути 

відповідачами за адміністративним позовом суб’єкта владних повноважень у 

випадках, встановлених законом. Навряд чи можна назвати цей визначений 

законом порядок розгляду справ таким, що повністю відповідає засадам 

адміністративного судочинства. 

Питанням завдань адміністративного суду та його ролі у вирішенні 

публічно-правових спорів, у тому числі й податкових, було присвячено 

чимало уваги у працях як вітчизняних, так і зарубіжних науковців [6; 80; 271; 

321]. 

Як видається, роль суду в цих відносинах потребує деякого 

переосмислення. По-перше, на сьогодні розуміння функції суду у вирішенні 

податкового конфлікту обмежується, як правило, лише розглядом судової 

справи (у випадку, якщо податковий конфлікт набув форми судового спору) 
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та ухваленням рішення в цій справі. Насправді ж вплив суду на відносини, 

пов’язані з конфліктами в податковому праві, є значно ширшим. 

По-друге, навіть у межах судового розгляду справи функції суду 

(принаймні адміністративного суду) також потребують більш детального 

аналізу. Перш за все мова тут іде про предметну підсудність 

адміністративних справ та, власне, належність до останніх певного виду 

податкових конфліктів. 

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КАС України завданням адміністративного 

судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та 

інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з 

боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх 

посадових і службових осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними владних 

управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання 

делегованих повноважень шляхом справед ливого, неупередженого та 

своєчасного розгляду адміністративних справ. Варто зауважити, що це 

положення досить точно відбиває ідею адміністративного судочинства в 

тому вигляді, в якому воно існує в переважній більшості цивілізованих країн 

світу: механізму судового захисту прав особи від свавілля держави. 

Ця загальна ідея знаходить своє відображення в багатьох інших 

положеннях КАС України. Так, ч. 2 ст. 17 цього Кодексу закріплює перелік 

категорій публічно-правових спорів, на які поширюється юрисдикція 

адміністративних судів. До таких, зокрема, належать спори фізичних чи 

юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його 

рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій 

чи бездіяльності; спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її 

проходження, звільнення з публічної служби; спори між суб’єктами владних 

повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у 

тому числі делегованих повноважень; спори, що виникають з приводу 

укладання, виконання, припинення, скасування чи визнання нечинними 
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адміністративних договорів; спори щодо правовідносин, пов’язаних з 

виборчим процесом чи процесом референдуму. Ці категорії спорів у цілому 

відповідають завданням, визначеним ч. 1 ст. 2 КАС України. 

Водночас п. 5 ч. 2 ст. 17 КАС України встановлює, що до 

публічноправових спорів, на які поширюється юрисдикція адміністративних 

судів, належать також спори за зверненням суб’єкта владних повноважень у 

випадках, встановлених Конституцією та законами України. Ця норма, на 

відміну від указаного вище переліку, закріплює, по-перше, право суб’єктів 

владних повноважень звертатися до адміністративного суду до інших осіб, 

крім суб’єктів владних повноважень, а по-друге, є бланкетною нормою і, 

фактично, дає можливість визначати будьякими іншими законами категорії 

спорів, які відповідно до положень ч. 2 ст. 17 КАС України зобов’язані 

розглядати адміністративні суди. 

На сьогодні до таких відносять, зокрема, справи за позовами 

податкових органів про стягнення сум податкового боргу з платників 

податків, про підтвердження обґрунтованості адміністративного арешту 

активів боржника-платника податків, про припинення юридичної особи за 

ініціативою податкового органу та з недавнього часу — про застосування у 

випадках, передбачених законом, заходів реагування у сфері державного 

нагляду (контролю) [116] та про підтвердження обґрун тованості вжиття 

суб’єктами владних повноважень заходів реагування під час здійснення 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності [116]. 

Насправді ж указані категорії справ мають дуже опосередкований 

стосунок до захисту прав, свобод та інтересів фізичних і юридичних осіб. На 

підставі положень КАС України можна зробити цілком логічний висновок, 

що до завдань адміністративного суду розгляд таких справ не входить. Так, 

відповідно до ч. 1 ст. 2 КАС України завдання адміністративного 

судочинства реалізуються «шляхом справедливого, неупередженого та 

своєчасного розгляду адміністративних справ». Водночас п. 1 ч. 1 ст. 3 КАС 
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України установлює: «справа адміністративної юрисдикції — переданий на 

вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір, у якому хоча б 

однією зі сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, 

їхня посадова чи службова особа або інший суб’єкт, який здійснює владні 

управлінські функції на основі законодавства, в тому числі на виконання 

делегованих повноважень». Таким чином, відповідно до положень КАС 

України справою адміністративної юрисдикції (або адміністративною 

справою) може бути тільки публічно-правовий спір, переданий на вирішення 

адміністративного суду. 

Чинне законодавство не містить визначення поняття публічно-

правового спору, так само як і не закріплює його істотних ознак. Раніше ми 

вже робили спробу визначити поняття та ознаки публічно-правового спору й 

дійшли висновку, що визначальною рисою його, принаймні в контексті 

адміністративного судочинства, є особливий предмет — рішення, дії чи 

бездіяльність суб’єктів владних повноважень. Оскільки у справах за 

зверненнями останніх суди фактично не надають правової оцінки ані 

рішенням суб’єктів владних повноважень, ані їхнім діям чи бездіяльності, 

можна зробити цілком логічний висновок про неналежність таких категорій 

справ до публічно-правових спорів, а їх вирішення — до завдань 

адміністративного судочинства. 

Безумовно, можна довго дискутувати з приводу того, чи правильними є 

висновки наукової розробки про ознаки публічно-правового спору й чи 

доцільним є їх пряме застосування до процесуальних правовідносин. 

Водночас, якщо замислитися над тим, чи є публічно-правовим спором справа 

про, скажімо, стягнення з платника податків податкового боргу, що виник 

унаслідок несплати таким платником самостійно задекларованого 

податкового зобов’язання, на думку спадає однозначна відповідь — ні. Такий 

саме висновок можна зробити й про стягнення за позовами органів 

Пенсійного фонду України заборгованості зі сплати єдиного внеску на 
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обов’язкове державне соціальне страхування, обов’язок щодо сплати якого 

виникає відповідно до вимог закону, що взагалі унеможливлює виникнення 

спору щодо необхідності такої сплати. 

Таким чином, навіть якщо застосувати суто лінгвістичне тлумачення до 

поняття «публічно-правовий спір», можна дійти висновку, що й у цьому 

випадку справи за зверненнями владних суб’єктів до таких спорів не 

належать. Так, у публічно-правовій природі подібних звернень сумніватися 

не доводиться — правовідносини, які служать підставою для звернення до 

адміністративного суду суб’єктів владних повноважень, завжди мають 

публічну природу, хоча б з огляду на те, що їх учасником є владний суб’єкт, 

а характер самих відносин зачіпає публічний інтерес. Сплата податків, 

обов’язкових внесків до пенсійних фондів, державний нагляд у сфері 

будівництва та інших видів підприємницької діяльності вочевидь стосуються 

сфери інтересів певної територіальної громади або всього суспільства. Отже, 

звернення суб’єктів владних повноважень мають публічно-правовий 

характер. 

Стосовно другої складової розглядуваного поняття — спору — 

подібний висновок зробити складно. Фактично жодні спірні правовідносини 

до початку розгляду судової справи за зверненням суб’єкта владних 

повноважень не виникають, і в більшості випадків не виникають вони і в 

процесі розгляду справи. Парадокс ситуації з цією категорією справ і полягає 

в тому, що суб’єкт владних повноважень звертається до адміністративного 

суду, завданням якого є вирішення адміністративних спорів, не 

переконавшись, що спір насправді існує. Законодавець, у свою чергу, не 

тільки не зобов’язує цього суб’єкта переконатися в наявності спору як такого 

і, як результат — необхідності звернення до суду, а й найчастіше позбавляє 

суб’єкта владних повноважень цих самих повноважень, залишаючи 

звернення до суду єдиним механізмом реалізації ним покладених на нього 

функцій. Інакше кажучи, законодавча влада змушує судову владу виконувати 
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функції виконавчої, що виглядає досить сильним спотворенням принципу 

розподілу влади, який закріплений ст. 6 Конституції України. 

Таким чином, виходячи із системного тлумачення положень статей 2 та 

3 КАС України та ст. 6 Конституції України, варто зробити висновок не 

тільки про невідповідність розгляду адміністративними судами подібних 

звернень суб’єктів владних повноважень завданням адміністративного 

судочинства, а й порушення у такий спосіб основоположного 

конституційного принципу, на якому засноване функціонування нашої 

держави. 

Далі. Як ми вже зазначали, згадана категорія справ існує й 

розглядається адміністративними судами, незважаючи на відсутність спору 

між його суб’єктами у переважній більшості випадків. Отже, у таких справах 

відсутній потрібний атрибут правосуддя — судовий розсуд [13]. За таких 

обставин вирішення адміністративної справи нагадує гру в конструктор для 

дітей наймолодшого віку, де потрібно знайти найпростіші відповідності. Так, 

якщо закон установлює обов’язок щодо сплати податку, а платник його не 

виконує, необхідність стягнення відповідної суми з останнього є очевидною 

для всіх учасників відносин. У цій ситуації, так само як і в інших подібних, 

немає потреби в додатковому аналізі законодавства, тлумаченні його, 

подоланні прогалин та вирішенні колізій. Немає потреби зважувати 

аргументи сторін, досліджувати додаткові докази, застосовувати принципи 

судочинства, оскільки жодного сумніву як стосовно фактичних обставин, так 

і їх юридичної оцінки ні в суду, ні в інших учасників судового процесу в 

подібних випадках немає. 

Крім того, навіть у випадку, коли відповідач-боржник заперечує проти 

позову й має достатньо для цього підстав, суд позбавлений можливості 

вирішити таку справу на його користь до того, як надасть правову оцінку 

діям чи рішенню суб’єкта владних повноважень, результатом яких стало 

відповідне нарахування. Водночас така правова оцінка може бути надана 
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лише в процесі розгляду іншої адміністративної справи — відповідно до ст. 

11 КАС України суд розглядає адміністративні справи не інакше як за 

позовною заявою, поданою відповідно до цього Кодексу, і не може виходити 

за межі позовних вимог. Суд може вийти за межі позовних вимог тільки в 

разі, якщо це необхідно для повного захисту прав, свобод та інтересів сторін 

чи третіх осіб, про захист яких вони просять. Отже, навіть якщо необхідність 

захисту такого права є очевидною, скасування відповідного рішення чи 

визнання протиправними дій суб’єкта владних повноважень становитиме 

окремий предмет позову, з яким повинен звернутися платник. 

У випадку такого звернення суд, як правило, зупиняє провадження у 

справі за позовом суб’єкта владних повноважень про стягнення коштів до 

набрання законної сили рішенням в іншій адміністративній справі — про 

оскарження рішення чи визнання протиправними дій, і вже після набрання 

таким рішенням законної сили вирішує справу про стягнення залежно від 

його суті. Таким чином, фактично можливими є лише два шляхи вирішення 

такої справи за позовом суб’єкта владних повноважень: «автоматичне» 

задоволення позову, якщо відповідач не заперечує проти адміністративного 

позову, та задоволення/ відмова в задоволенні позову залежно від результатів 

вирішення іншої адміністративної справи. Отже, у справах за позовом 

суб’єктів владних повноважень про стягнення заборгованості 

адміністративний суд не тільки не реалізує завдань адміністративного 

судочинства, визначених у ст. 2 КАС України, а й, фактично, повністю 

позбавлений дискреції у вирішенні таких справ. 

У деяких категоріях справ можливість застосування судового розсуду 

навіть за необхідності є досить обмеженою через брак спеціальних знань. 

Зокрема, в порядку п. 5 ч. 2 ст. 17 КАС України до адміністративних судів 

звертаються органи Державної служби гірничого нагляду та промислової 

безпеки, Державної санітарно-епідеміологічної служби та інші органи з 

позовами про вжиття заходів реагування у сфері державного нагляду шляхом 
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зупинення виробництва, устаткування, заборони проведення певного виду 

робіт тощо. При цьому підставою для застосування таких заходів є, як 

правило, складений відповідним органом акт індивідуальної дії за 

результатами перевірки суб’єкта господарювання, яким виявлені ті чи інші 

порушення останнього при здійсненні господарської діяльності. 

Адміністративний суд через відсутність спеціальних знань у сфері санітарно-

епідеміологічного чи промислового нагляду позбавлений можливості 

оцінити на власний розсуд серйозність порушення, рівень загрози життю та 

здоров’ю людей, а отже, й необхідність застосування тих чи інших заходів, 

цілком покладаючись при цьому на розсуд органу виконавчої влади, що 

видав відповідний акт. У такому випадку суду залишається лише перевірити 

наявність на день розгляду справи обставин, що стали підставою для 

складання відповідного акта та звернення суб’єкта владних повноважень з 

позовом, і в випадку, якщо такі обставини не відпали, задовольнити 

адміністративний позов «в автоматичному режимі». 

Для спорідненої категорії спорів — підтвердження обґрунтованості 

вжиття заходів реагування у сфері державного нагляду (контролю), так само, 

як і до деяких інших за зверненнями суб’єктів владних повноважень, взагалі 

застосовується окрема процедура, передбачена ст. 183
2
 КАС України, — 

скорочене провадження. Відповідно до положень цієї статті виклику сторін у 

судове засідання (так само як і самого засідання) не відбувається. 

Адміністративна справа у більшості випадків вирішується на підставі 

поданих позивачем до суду, тобто таких, які були йому від початку відомі, 

доказів. У цьому випадку єдина функція суду — правосуддя — фактично не 

реалізується. Здійснюються лише певні процесуальні дії, спрямовані на 

оформлення судовим рішенням іменем України певного юридичного стану, 

який ухваленням такого рішення жодним чином не змінюється. За таких 

умов постає питання про доцільність як ухвалення рішення, так і взагалі 

участі в подібних процедурах адміністративного суду. 
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Одним із основних аргументів прихильників стягнення податкового 

боргу (так само як і заборгованості зі сплати єдиного внеску) за рішенням 

суду є забезпечення за допомогою застосування такої процедури додаткового 

контролю за діяльністю фіскальних органів з боку суду: якщо суд «зайвий 

раз» перевірить наявність підстав для стягнення того чи іншого боргу особи 

перед публічними фондами, це служитиме запобіганню свавіллю та 

помилкам із боку суб’єктів владних повноважень, а отже, непорушенню прав 

особи. Варто зауважити, що незважаючи на зрозумілість логіки таких 

роздумів, навряд чи її можна назвати беззаперечною в контексті 

адміністративного судочинства. 

По-перше, до функцій адміністративного суду не входить контроль за 

діяльністю органів виконавчої влади, який здійснюється ex ante, або наперед. 

Проти цього свідчить перш за все описана нами вище логіка ст. 2 та ст. 3 

КАС України щодо завдань адміністративного судочинства, які реалізуються 

шляхом розгляду адміністративних справ, тобто публічно-правових спорів, 

які вже існують. Далі, якщо б до завдань адміністративного суду дійсно 

входила попередня оцінка рішень органів виконавчої влади, які могли б 

вплинути на права фізичних і юридичних осіб, незрозуміло, за яким 

критерієм до таких рішень віднесені акти індивідуальної дії податкових та 

інших фіскальних органів, але не прокуратури чи органів внутрішніх справ 

— і ті, й інші можуть суттєво порушити права фізичних і юридичних осіб. 

Крім цього, функціонування такого механізму суттєво звужує 

дискрецію суб’єктів владних повноважень, якщо не взагалі ставить існування 

такої під сумнів. Якщо фіскальний орган створений з метою забезпечення 

передбачених законом податкових надходжень до бюджетів, і він має 

достатньо доказів того, що та чи інша особа всупереч вимогам закону не 

сплачує податки, він повинен мати достатньо повноважень для того, щоб 

застосувати механізми примусового стягнення цих платежів із власної 
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ініціативи і на власний розсуд, але, безумовно, в установлених законом 

межах і з дотриманням законодавчо встановленої процедури. 

Такі самі висновки застосовні й до відносин в інших сферах. Зокрема, 

заслуговує на увагу приклад здійснення державного нагляду у сфері 

господарської діяльності. Так, відповідно до абз. 2 ст. 1 Закону України «Про 

основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності» державний нагляд (контроль) — це діяльність уповноважених 

законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, 

державних колегіальних органів, органів виконавчої влади Автономної 

Республіки Крим, органів місцевого самоврядування в межах повноважень, 

передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог 

законодавства суб’єктами господарювання та забезпечення інтересів 

суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, прийнятного 

рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища 

[232]. Як випливає з цієї законодавчої норми, компетенцією щодо здійснення 

державного нагляду (контролю) володіють органи виконавчої влади, органи 

виконавчої влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого 

самоврядування. Показово, що адміністративні суди в цьому переліку не 

перебувають. Крім цього, ч. 1 ст. 4 цього Закону передбачено, що державний 

нагляд (контроль) здійснюється за місцем провадження господарської 

діяльності суб’єкта господарювання або його відокремлених підрозділів, або 

у приміщенні органу державного нагляду (контролю) у випадках, 

передбачених законом. Інших місць здійснення державного контролю у сфері 

господарської діяльності (в тому числі й приміщення суду) чинне 

законодавство не передбачає. 

Водночас відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 17, п. 5 ч. 183
2
 та ст. 183

6
 КАС 

України до юрисдикції адміністративних судів належить вирішення спорів 

про застосування у випадках, передбачених законом, заходів реагування у 

сфері державного нагляду (контролю) та про підтвердження обґрунтованості 
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вжиття суб’єктами владних повноважень заходів реагування під час 

здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. 

Таким чином, очевидною є колізія положень КАС України та Закону України 

«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності». Показово при цьому, що зміни до КАС України, відповідно до 

яких компетенція адміністративного суду поширюється на цю категорію 

справ, внесені двома іншими законами — ч. 1 ст. 183
2
 КАС України було 

доповнено п. 5 згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кодексу цивільного 

захисту України» [210], а ст. 183
6
 КАС України було доповнено згідно із 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо усунення обмежень у провадженні господарської діяльності» [213]. 

Варто зауважити, що Закон України від 20 червня 2013 р. «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення 

обмежень у провадженні господарської діяльності», окрім внесення вказаних 

змін до КАС України, у переважній частині свого тексту лише впроваджує 

деякі нові положення до Закону України «Про основні засади державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», які стосуються 

обов’язку звернення органами державного нагляду (контролю) до 

адміністративного суду щодо підтвердження обґрунтованості своїх рішень. 

Зокрема, нової редакції набуває абз. 2 ст. 4 Закону: «Якщо законом 

передбачено, що обґрунтованість вжиття органом державного нагляду 

(контролю) заходів реагування має бути підтверджена судом, орган 

державного нагляду (контролю) звертається до адміністративного суду з 

адміністративним позовом не пізніше наступного робочого дня з дня видання 

(прийняття) відповідного розпорядчого документа» [213]. 

У статті 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності», у свою чергу, відповідно до 

Закону від 20 червня 2013 р. ч. 7 викладена в такій редакції: «На підставі 
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акта, складеного за результатами здійснення заходу, в ході якого виявлено 

порушення вимог законодавства, орган державного нагляду (контролю) за 

наявності підстав для повного або часткового зупинення виробництва 

(виготовлення), реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг 

звертається у порядку та строки, встановлені законом, з відповідним позовом 

до адміністративного суду. У разі необхідності вжиття інших заходів 

реагування орган державного нагляду (контролю) протягом п’яти робочих 

днів з дня завершення здійснення заходу державного нагляду (контролю) 

складає припис, розпорядження, інший розпорядчий документ щодо 

усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу, а у випадках, 

передбачених законом, також звертається у порядку та строки, встановлені 

законом, до адміністративного суду з позовом щодо підтвердження 

обґрунтованості вжиття до суб’єкта господарювання заходів реагування, 

передбачених відповідним розпорядчим документом» [213]. Натомість, до 

внесення змін указаним законом ця норма мала дещо інший зміст: «На 

підставі акта, який складено за результатами здійснення планового заходу, в 

ході якого виявлено порушення вимог законодавства, протягом п’яти 

робочих днів з дня завершення заходу складається припис, розпорядження 

або інший розпорядчий документ про усунення порушень, виявлених під час 

здійснення заходу» [232]. 

Як бачимо, зміни до вказаних нормативних актів стосувалися, 

здебільшого, делегування компетенції щодо здійснення державного нагляду 

(контролю) від спеціально уповноваженого органу виконавчої влади до 

адміністративного суду. В цьому контексті назва Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення 

обмежень у провадженні господарської діяльності» виглядає досить 

іронічною як стосовно суб’єктів господарювання (щодо яких жодні заходи 

примусу не скасовуються, а лише змінюється порядок їх застосування), так і 

адміністративної юстиції (функції якої дедалі більше наближаються до 
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легітимації рішень органів виконавчої влади замість захисту прав і свобод 

осіб від порушень з їхнього боку). 

Таким чином, можна зробити висновок, що навряд чи законодавчі 

конструкції, відповідно до яких несприятливі для особи рішення (про 

стягнення чи, наприклад, зупинення підприємства як захід державного 

контролю у сфері господарської діяльності) «застосовуються лише за 

рішенням суду», дають їй додаткові гарантії захисту. Не випливає це і з 

положень чинного національного законодавства. Так, відповідно до п. 10 

Постанови Кабінету Міністрів України № 790 від 2 червня 2003 р. «Про 

затвердження Порядку застосування фінансових санкцій, передбачених 

статтею 17 Закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу 

спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових 

виробів”» [225] у разі невиконання суб’єктом підприємницької діяльності 

рішення про застосування фінансових санкцій протягом 30 днів після його 

отримання сума санкцій стягується на підставі рішення суду. Отже, у 

випадках стягнення фінансових санкцій, або, наприклад, податкового боргу 

адміністративний суд виступає лише елементом механізму державного 

примусу. Що спільного має така процедура із захистом прав, свобод та 

інтересів юридичних і фізичних осіб, залишається невідомим. 

Крім цього, суб’єкти владних повноважень звертаються до 

адміністративного суду навіть у тих випадках, коли законом передбачені 

альтернативні ефективні способи реалізації покладених на них функцій. Так, 

ч. 2 ст. 17 Закону України «Про виконавче провадження» [209] визначено, що 

підлягають виконанню державною виконавчою службою рішення інших 

органів державної влади, якщо їх виконання за законом покладено на 

державну виконавчу службу. Водночас, відповідно до абз. 2 ч. 4 ст. 25 Закону 

України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування» вимога про сплату недоїмки є виконавчим 

документом. Абзац 6 ч. 4 цієї ж статті передбачає, що в разі якщо платник 
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єдиного внеску протягом десяти робочих днів з дня надходження вимоги не 

сплатив зазначені у вимозі суми недоїмки та штрафів разом з нарахованою 

пенею, не узгодив вимогу з органом Пенсійного фонду, не оскаржив вимогу в 

судовому порядку або не сплатив узгоджену суму недоїмки протягом десяти 

робочих днів з дня надходження узгодженої вимоги, територіальний орган 

Пенсійного фонду надсилає в порядку, встановленому законом, до підрозділу 

державної виконавчої служби вимогу про сплату недоїмки [226]. 

Отже, органи Пенсійного фонду України наділені повноваженнями 

безпосередньо звертатися до органів Державної виконавчої служби про 

стягнення недоїмки, яка утворилася в несумлінного платника єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Разом з тим 

нерідкісними є випадки, коли органи Пенсійного фонду звертаються до суду 

з вимогами про стягнення такого боргу навіть у випадку закриття 

виконавчого провадження за вимогою про сплату недоїмки через 

неможливість виконання за відсутності коштів та майна боржника. 

У такому разі виникає досить логічне запитання щодо доцільності 

такого звернення, адже постанова суду міститься в тому самому переліку 

виконавчих документів ст. 17 Закону України «Про виконавче провадження», 

і процедура її виконання принципово не відрізняється від такої за вимогою 

про сплату недоїмки. Якщо всі процесуальні можливості органами Державної 

виконавчої служби вже були використані при виконанні вимоги про сплату 

недоїмки, але така сплата не відбулася з об’єктивних причин (таких, як 

відсутність майна боржника), наявність іншого виконавчого документа — 

судового рішення — ситуацію не змінить. 

Водночас навіть у такій ситуації відсутність звернення органів 

Пенсійного фонду України до суду про стягнення недоїмки розцінюється 

вищестоящими органами та іншими контролюючими суб’єктами як службова 

недбалість, а то й корупційні діяння. Це, безумовно, дає хибні стимули для 

органів Пенсійного фонду України, які навіть у подібній «безнадійній» 
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ситуації вимушені фактично займатися контрпродуктивною діяльністю, 

звертаючись до суду та витрачаючи таким чином бюджетні кошти. 

Джерело такої проблеми великою мірою криється, на нашу думку, в 

наявності показникової системи оцінки ефективності діяльності відповідних 

органів державної влади (в тому числі Пенсійного фонду) та, відповідно, 

чітко вираженій фіскальній спрямованості останніх. За такої системи 

фіскальні органи фактично позбавлені можливості прийняти розумне з усіх 

точок зору рішення не завантажувати адміністративні суди зайвими справами 

та не витрачати даремно бюджетних коштів. Більше того, подібна поведінка 

продиктована ще й тим, що фінансування судових установ, у тому числі й на 

розгляд таких категорій справ, здійснюється з рахунків, які не мають 

жодного відношення до таких органів-позивачів. Таким чином, органи 

Пенсійного фонду України (і інші фіскальні в подібних випадках) фактично 

свідомо зловживають бюджетними коштами, з яких здійснюється 

фінансування судочинства. На нашу думку, така діяльність містить набагато 

більше ознак корупції, ніж неподання завідомо безперспективного позову. 

Те саме стосується, до речі, й стягнення вкрай низьких сум 

заборгованості, чим нерідко також зловживають органи Пенсійного фонду 

України, подаючи позови про стягнення сум, які часто не перевищують і 150 

грн. Непотрібно вдаватися до детальних розрахунків, аби зрозуміти, що 

навіть у випадку виконання таких рішень у повному обсязі на судовий 

розгляд справи витрачається набагато більше бюджетних коштів, ніж 

стягується за рішенням суду. Ефективним засобом запобігання такій 

діяльності могло б бути встановлення мінімального рівня ціни позову, нижче 

якого суд не приймав би позовну заяву до розгляду. Це можна зробити або 

прямо визначивши відповідний мінімум у процесуальному законі, або 

шляхом впровадження до положень КАС України бланкетної норми, яка 

відсилала б до відомчих нормативних актів, що визначають такий мінімум 

для кожної категорії справ окремо. 
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Утім, враховуючи викладений вище висновок про неналежність 

категорії справ про стягнення боргу перед публічними грошовими фондами 

до публічно-правових спорів, а отже, предмета розгляду адміністративного 

суду, навряд чи доцільно вирішувати це питання на рівні КАС України. На 

наш погляд, варто якщо не повністю виключити з тексту останнього п. 5 ч. 2 

ст. 17, то значно обмежити її застосування, оскільки звернення суб’єктів 

владних повноважень до адміністративного суду в принципі суперечить 

логіці адміністративного судочинства України. Натомість органи виконавчої 

влади з метою виконання покладених на них завдань необхідно наділити 

відповідними повноваженнями: фіскальні — стягнення боргу за власним 

рішенням, органи у сфері державного нагляду (контролю) — видання 

обов’язкових для виконання актів реагування тощо. При цьому повинні 

зберігатися дві умови: 1) процедура реалізації цих повноважень має бути 

детально описана на законодавчому рівні; 2) особі в обов’язковому порядку 

повинно бути роз’яснене її право звернутися до адміністративного суду за 

захистом своїх прав та порядок такого звернення, якщо вона вважає рішення 

суб’єкта владних повноважень неправильним по суті або якщо порядок 

ухвалення такого рішення був порушений. 

У такому випадку адміністративний суд буде розглядати справу вже за 

позовом юридичної чи фізичної особи, і тільки у випадку, коли така особа 

буде вважати своє право порушеним, тобто тоді, коли між суб’єктами 

податкових правовідносин буде наявний податковий спір, а в суду, 

відповідно, буде реальна можливість захистити права і інтереси особи. 

Внесення до чинного законодавства відповідних змін було 

запропоноване ще наприкінці 2009 р. [211] Цей законопроект, втім, отримав 

негативний висновок Головного науково-експертного управління Верховної 

Ради України (запропоновані в проекті норми, зокрема, про особливий 

порядок провадження в адміністративних судах у зазначених категоріях 

справ управління вважало такими, що не узгоджуються із принципами 
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чинного КАС України, суперечать деяким нормам Цивільного кодексу 

України, деякі положення — такими, що обмежують зміст і обсяг існуючих 

прав і свобод) і був згодом відкликаний. Водночас у цілому механізм, 

запропонований цим законопроектом, логічно й ефективно вирішує 

проблему надмірного навантаження на адміністративні суди шляхом 

виведення з-під їхньої юрисдикції розгляду справ, пов’язаних із грошовими 

стягненнями, насамперед податкового боргу. Таким чином, урахувавши 

зауваження до цього законопроекту, можна вважати його таким, який варто 

взяти за основу з метою розвантаження адміністративних судів. 

Потрібно мати на увазі, що не всі адміністративні справи, в яких 

позивачем є податковий орган, варто однозначно виводити з-під юрисдикції 

адміністративних судів. У певних категорія справ, які не мають масового 

характеру, але рішення податкового органу в яких можуть суттєво вплинути 

на права платника — підтвердження обґрунтованості адміністративного 

арешту активів, зупинення видаткових операцій на рахунках платника — 

варто зберегти попередній судовий контроль. Розгляд цих категорій справ 

адміністративними судами не надто навантажуватиме суди, але буде й надалі 

запобігати можливим зловживанням податкових органів. 

Іншим можливим виходом із цієї ситуації є запровадження 

електронного суду на прикладі Польщі. Запроваджений у 2009 р. 

електронний суд у Польщі [27] до жовтня 2011 р. розглянув 2 000 000 справ, 

за результатами чого видав 1 600 000 судових наказів про стягнення коштів. 

За той час у суді працювали 4 судді і 70 клерків [260]. Упровадження 

подібної системи в Україні дозволило б не тільки розвантажити 

адміністративні суди і підвищити ефективність розгляду справ, а й суттєво 

заощадити бюджетні кошти. 

Розглядаючи питання судового вирішення податкових спорів, та й 

адміністративних справ узагалі, неможливо не зауважити на одній 

особливості національного адміністративного судочинства. Система 
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адміністративних судів в Україні впроваджена 2005 р. — 10 років тому, і це 

був один із найбільш рішучих кроків для утвердження в Україні 

верховенства права. Основним завданням адміністративних судів є захист 

прав осіб від свавілля з боку органів публічної адміністрації і їхніх посадових 

осіб. Одним із найефективніших інструментів, які застосовують 

адміністративні суди під час розгляду адміністративних справ, у тому числі й 

податкових, є положення ч. 3 ст. 2 КАС України, відповідно до якої у справах 

щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних 

повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 

1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені 

Конституцією та законами України; 

2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження 

надано; 

3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають 

значення для прийняття рішення (вчинення дії); 

4) безсторонньо (неупереджено); 

5) добросовісно; 

6) розсудливо; 

7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи 

всім формам дискримінації; 

8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між 

будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і 

цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія);  

9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття 

рішення;  

10) своєчасно, тобто протягом розумного строку. 

Цей перелік критеріїв дає суду можливість ефективно захистити права 

осіб, у тому числі платників податків, навіть у тих випадках, коли рішення, 

дія або бездіяльність суб’єкта владних повноважень формально відповідає 
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вимогам закону (не порушує принцип законності), але все ж порушує права 

особи — через, скажімо, необґрунтованість адміністративного акта або 

упередженість під час його ухвалення. Разом з іншими особливостями 

адміністративного судочинства, які спрямовані на «вирівнювання» 

процесуальних можливостей фізичних і юридичних осіб та владних суб’єктів 

(обов’язку доказування правомірності свого рішення або діяння для органів 

публічної адміністрації та принципу офіційного з’ясування всіх обставин у 

справі) положення ч. 3 ст. 2 КАС України значно сприяють ефективному 

захисту і відновленню прав платників податків та інших осіб у суді. 

Водночас унікальність системи адміністративної юстиції України 

полягає в тому, що всі 10 років, які діють адміністративні суди, в Україні 

відсутній закон, який визначав би загальні вимоги до адміністративної 

процедури — поняття та ознаки адміністративних актів, вимоги до них, 

правила їх прийняття, чинності та скасування, а також принципи, за якими ці 

процедури здійснюються. Фактично усі ці 10 років у публічній адміністрації 

України існує парадокс: у податкових органів і в інших суб’єктів владних 

повноважень немає позитивного обов’язку дотримуватися вимог, на 

відповідність яким адміністративні суди перевіряють рішення, дії і 

бездіяльність суб’єктів владних повноважень. Безумовно, переважна 

більшість державних органів або органів місцевого самоврядування, які 

здійснюють адміністративні функції, мать певні власні вимоги до здійснення 

тих чи інших дій чи прийняття рішень, але такі вимоги, як правило, не 

містять принципів, перелічених у ч. 3 ст. 2 КАС України. 

Відповідно, якщо прискіпливо ставитися до виконання податковими і 

іншими владними органами вимог ч. 3 ст. 2 КАС України, переважну 

більшість рішень і дій цих органів і їхніх посадових осіб належить визнавати 

протиправними з усіма передбаченими юридичними наслідками, адже за 

відсутності закону про адміністративні процедури під час прийняття таких 

рішень і дій, як правило, не повністю виконуються всі вимоги, перелічені в 



166 

 

 
 

цій статті. Найбільше це, напевно, стосується податкових повідомлень-

рішень, якими органи Державної фіскальної служби донараховують 

платникам податків податкові зобов’язання і штрафні санкції за їх несплату. 

Якщо розглядати податкове повідомлення-рішення як окремий 

адміністративний акт (яким воно, безумовно, є, оскільки володіє всіма 

ознаками такого — індивідуально визначене, видане адміністративним 

органом, тягне певні юридичні наслідки для платника тощо), воно ніколи не 

відповідатиме вимогам обґрунтованості, оскільки не містить жодного 

обґрунтування в принципі — таке не передбачене формою ППР, 

затвердженою відомчим актом ДФС України. Натомість, якщо розглядати 

акт перевірки з обґрунтуванням, на підставі якого прийняте податкове 

повідомлення-рішення, невід’ємною частиною такого рішення, то тим більш 

незрозумілими виглядають висновки судів і деяких авторів про те, що акт 

перевірки не порушує права платника, оскільки «лише містить інформацію 

про порушення і не тягне юридичних наслідків» [196; 72]. 

Переважна більшість вимог до рішень і дій суб’єктів владних 

повноважень закріплена на рівні підзаконних актів, які видають самі органи 

публічної адміністрації вищого рівня для процедур, що здійснюють органи 

нижчого рівня. Таким чином, досить часто продукується вже згаданий нами 

інституційний конфлікт: органи Державної фіскальної служби швидше 

будуть зацікавлені у встановленні таких правил діяльності для себе, які 

спростять їхню діяльність (яка, до того ж, має чітко виражений фіскальний 

характер), аніж забезпечать беззаперечне дотримання прав платника. Саме 

тому прийняття Кодексу адміністративних процедур або в інший спосіб 

визначення вимог, загальних для всіх органів публічної адміністрації і їхніх 

посадових осіб, на рівні закону є одним із першочергових завдань на шляху 

побудови ефективного і справедливого механізму адміністрування податків. 

Прийняття такого акта буде сприяти як підвищенню ефективності розгляду 

податкових спорів у судах, так і зменшенню їхньої загальної кількості взагалі 
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— передусім через запровадження чітких і прозорих правил здійснення 

податковими органами своїх владних повноважень. 

Утім за відсутності такого акта адміністративним судам доводиться 

оперувати інструментарієм, який наявний у чинному матеріальному та 

процесуальному законі. За зверненнями платників податків адміністративні 

суди розглядають кілька видів спорів. Але одним із найбільш поширених 

способів захисту прав платників податків є оскарження податкових 

повідомлень-рішень, за якими податкові органи донараховують їм податкові 

зобов’язання. 

Юридичні гарантії звернення платників податків (так само як і інших 

осіб) до суду закладені на конституційному рівні. Конституція України у ст. 

55 установлює, що права і свободи людини і громадянина захищаються 

судом. Положенням цієї статті кожному гарантується право на оскарження в 

суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, посадових і службових осіб. Крім цього, відповідно до ч. 2 

ст. 124 Конституції України юрисдикція судів поширюється на всі 

правовідносини, що виникають у державі. 

Ці конституційні норми деталізуються в положеннях багатьох 

законодавчих актів, зокрема у ст. 6 КАС України, відповідно до якої кожна 

особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до 

адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю 

суб’єкта владних повноважень порушені її права, свободи або інтереси. 

Як бачимо, з перших статей КАС України закріплює як єдину підставу 

звернення до адміністративного суду суб’єктивне ставлення особи до 

рішення, дії чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень. Тобто фактично 

для звернення до суду необхідною і достатньою умовою є переконання особи 

в тому, що її право порушено. Це положення, а також низка інших якісно 

вирізняє адміністративний процес з-поміж інших процесів, насамперед 

цивільного та господарського. Ми вже зауважували, що КАС України 
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містить значну кількість принципів і вимог, що полегшують процесуальне 

становище особи, яка оскаржує рішення владного органу. Це й принцип 

офіційного з’ясування обставин у справі, закріплений статтями 7 та 11 КАС 

України, і можливість виходу суду за межі позовних вимог в разі 

необхідності повного захисту прав особи, передбачена ст. 11 цього Кодексу, і 

обов’язок доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності 

суб’єктом владних повноважень в адміністративних справах (ст. 71 КАС 

України). 

Такі особливості процесуального закону не є випадковими. Вони 

обумовлюються насамперед публічним характером відносин, які породили 

той чи інший правовий спір, винесений на розгляд адміністративного суду. В 

публічно-правових відносинах, на відміну від приватноправових, один 

суб’єкт завжди має владні повноваження стосовно інших суб’єктів, які 

законом зобов’язані виконувати рішення та не перешкоджати діям цього 

владного суб’єкта. Очевидно, що такий характер відносин накладає певні 

обмеження на можливість об’єктивного та взаємовигідного врегулювання 

розбіжностей, що виникають у процесі вчинення цих дій чи прийняття 

рішень. Саме на «вирівнювання» правового становища зобов’язаних осіб і 

спрямовані вказані вище положення КАС України. На це вказує й норма ч. 1 

ст. 2 КАС України, відповідно до якої завданням адміністративного 

судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та 

інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з 

боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх 

посадових і службових осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними владних 

управлінських функцій на основі законодавства. 

Безумовно, адміністративна юстиція взагалі та згадані вище 

процесуальні положення зокрема — чималий крок уперед на шляху 

розбудови демократичної, правової держави. Разом з тим, ураховуючи, що 

КАС України набрав чинності лише 1 вересня 2005 р., а система 
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адміністративних судів фактично ще досі перебуває у процесі становлення, 

залишається чимало проблем у цій сфері, які потребують якнайшвидшого 

вирішення. 

У цьому випадку мова йде не тільки і не стільки про вдосконалення 

чинного процесуального закону, який є, по-перше, достатньо актуальним, а 

по-друге — вже встиг отримати чимало позитивних змін. Потребують 

осмислення та усвідомлення деякі питання правозастосування. Річ у тім, що 

специфікою процесуального законодавства є відсутність чіткої регламентації 

багатьох питань, вирішення яких покладається на розсуд суду. В поодиноких 

випадках неправильного застосування процесуальних норм окремими 

суддями чи колегіями суддів особа може поновити порушене право шляхом 

апеляційного та/або касаційного оскарження рішення суду першої інстанції. 

Інша справа — коли певні спірні процесуальні ідеї набувають масштабів 

судової практики і поширюються по всій системі адміністративного 

судочинства як територіально, так і інстанційно. У такій формі неправильне 

тлумачення норм закону має значно більший згубний соціальний вплив. 

Фактично в подібних випадках суд ризикує замість установи, що здійснює 

захист осіб від порушень владних органів, перетворитися на інструмент 

легалізації протиправних рішень. З огляду на це виключної важливості 

набуває питання вироблення єдиного для науки і практики (насамперед 

системи адміністративних судів) виваженого й обґрунтованого підходу до 

певних неоднозначних процесуальних моментів. 

Однією з актуальних на сьогодні проблем адміністративного 

судочинства є питання способу захисту порушеного права особи, яке 

впродовж років розглядалося представниками науки і практики України [33; 

117; 137; 140; 182; 272; 273]. 

У цілому підходи авторів стосовно основних положень, пов’язаних із 

способом захисту, збігаються. Разом з тим залишається низка питань, щодо 
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яких ні в науці, ні в практиці поки що не існує усталеної думки. Такими 

питаннями є: 

– Які дії суб’єкта владних повноважень може оскаржити платник? 

– Чи можна обмежити коло дій суб’єктів владних повноважень, які 

підлягають судовому оскарженню, взагалі? 

– Яке рішення повинен прийняти суд у випадку оскарження тих чи 

інших дій владного суб’єкта? 

Навряд чи в межах цього дослідження можна дати повну й остаточну 

відповідь на означені питання. Разом з тим ми намагатимемося надати свої 

аргументи та дійти певних висновків з окресленої теми, що можуть бути 

поштовхом для подальших досліджень або аргументами при ухваленні 

судових рішень. 

Відповідаючи на перші два запитання, варто звернутися перш за все до 

положень законодавства, яке визначає засади правового регулювання 

судового захисту. Право на ефективний засіб юридичного захисту закріплене 

ст. 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: «Кожен, 

чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на 

ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо 

таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні 

повноваження» [121]. Отже, гарантування і забезпечення ефективного 

способу юридичного захисту порушеного права є прямим обов’язком кожної 

держави, яка ратифікувала Конвенцію, в тому числі й України. 

Закріплюючи в положеннях ст. 55 Конституції України для кожного 

гарантії права на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових 

осіб, держава на найвищому законодавчому рівні гарантує можливість 

оскарження будь-яких дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень. 

Це положення деталізується у ч. 2 ст. 2 КАС України: «До адміністративних 

судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів 
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владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи 

бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший 

порядок судового провадження». Таким чином, виходячи з положень 

Конституції та КАС України, до адміністративного суду не можуть бути 

оскаржені лише ті дії владних суб’єктів, щодо яких Конституцією або 

законами України встановлений інших порядок судового провадження. При 

цьому законодавець невипадково робить акцент на судовому порядку 

вирішення цих спорів. Отже, за чинним на сьогодні законодавством будь-які 

дії чи бездіяльність органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, їх посадових і службових осіб можуть бути оскаржені в 

судовому порядку, а випадки оскарження таких дій чи бездіяльності до 

іншого, крім адміністративного, суду, повинні бути прямо передбачені в 

законі. 

Разом з тим існують інші погляди на проблему, що розглядається. 

Зокрема, неоднозначною є практика Вищого адміністративного суду України 

у справах про оскарження дій з проведення податкової перевірки. Відповідно 

до висновків, викладених у деяких рішеннях ВАСУ, дії податкового органу 

щодо проведення перевірок не створюють юридичних наслідків для суб’єкта 

господарювання та/або не породжують, змінюють або припиняють права та 

обов’язки особи у сфері публічно-правових відносин [303; 304; 137]. Такі 

висновки, на наш погляд, потребують додаткової аргументації. 

По-перше, навряд чи законодавець у положенні ч. 1 ст. 2 КАС України 

під виразом «захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів 

юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин» мав на увазі виключно 

публічні права цих осіб. Специфікою публічних правовідносин, особливо 

податкових, є значна перевага обов’язків над правами у правовому статусі 

фізичних і юридичних осіб, які не є суб’єктами владних повноважень. З 

огляду на це порушити право особи, яке є за своєю природою суто 

публічним, набагато складніше, ніж здається. Натомість навряд чи в когось 
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викликає сумнів можливість оскарження в порядку адміністративного 

судочинства протиправних дій, скажімо, державного виконавця щодо 

вилучення автомобіля. У цьому випадку протиправними діями суб’єкта 

владних повноважень порушується цивільне право власника на володіння 

автомобілем, але у сфері публічно-правових відносин з виконання рішення 

суду. Аналогічну ситуацію складає порушення цивільного права власності та 

господарського права на підприємницьку діяльність протиправним 

податковим повідомленням-рішенням, прийнятим у межах публічних 

податково-правових відносин. Подібних прикладів можна навести безліч. Це 

вказує на те, що не природа порушеного права, а відносини, в яких таке 

право було порушено, мають бути в розумінні ч. 1 ст. 2 КАС України 

публічно-правовими. 

По-друге, навряд чи взагалі для можливості оскарження дій владних 

органів потрібно доводити, що завдано шкоди тим чи іншим правам особи. 

Фактично неправомірні дії владного суб’єкта як такі вже завдають шкоди 

суспільним відносинам, так само як і порушують право особи на свободу від 

порушень із боку суб’єктів владних повноважень. Певну аналогію можна 

провести в цьому випадку з кримінальним правом: далеко не кожний склад 

злочину передбачає настання суспільно небезпечних наслідків, але це не 

позбавляє злочинця від обов’язку нести відповідальність — кожен злочин 

має бути і є караним. На необов’язковість негативних наслідків проведення 

перевірки звертає увагу й Верховний Суд України у Постанові від 24 січня 

2006 р. у справі № 9/175-04, зазначаючи, що право на судовий захист 

пов’язане з протиправністю самої перевірки [198; 137; 140]. 

 Звертає на себе увагу також публікація А. С. Волкова «Звичайна 

констатація факту протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб’єкта 

владних повноважень не може вважатися способом захисту права особи»
1
. 

Слід зазначити, що назва публікації в цілому відбиває її зміст, і саме з цим 

твердженням ми категорично не погоджуємося.  
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Причин для цього є декілька. Перш за все, не ставлячи під сумнів 

важливість дотримання судами єдиної практики в однакових процесуальних 

питаннях, пов’язаних із вирішенням адміністративних справ, хотілося б 

висловити застереження з приводу застосування і поширення настільки 

радикальних суджень. 

На нашу думку, необхідно принципово розмежувати дві ситуації. Одна 

— коли вимога про визнання дій протиправними є другорядною, або коли 

можливим є більш ефективний захист прав позивача. Так, наприклад, вимога 

про визнання дій щодо прийняття податкового повідомлення-рішення 

протиправними є тотожною вимозі про визнання протиправним самого 

рішення. Друга ситуація — коли особа фактично позбавлена можливості 

захистити свої права в інший спосіб, крім оскарження дій владного суб’єкта. 

З огляду на таку різницю стає очевидною неможливість застосування 

універсального підходу до визнання дій суб’єкта владних повноважень 

протиправними. 

Останнім часом набуває системності практика включення податковим 

органом до акта перевірки висновків про нікчемність господарських операцій 

платника без прийняття податкового повідомлення-рішення. На підставі 

прийнятого акта при дуже поверховій перевірці первинних документів 

контрагентів робиться аналогічний висновок про нікчемність описаних 

операцій. Це стає підставою для донарахування податкових зобов’язань 

контрагентам та застосування до них штрафних санкцій.  

Навряд чи необхідно додатково доводити, що в такий спосіб, навіть за 

відсутності правових наслідків у вигляді донарахованих сум податкових 

зобов’язань, порушуються права платника податків. Це й право на здійснення 

підприємницької діяльності, й ділова репутація, й законний інтерес платника 

податку [256; 137], захист якого відповідно до ст. 2 КАС України є завданням 

адміністративного судочинства, і суто публічне право на податковий кредит. 

При цьому слід наголосити, що ці права порушуються саме у сфері публічно-
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правових відносин, а тому цілком є предметом захисту адміністративним 

судом. 

Якщо виходити з презумпції про неможливість лише визнання 

протиправними дій податкового органу, особа, щодо якої прийнятий такий 

акт перевірки, опиняється у «патовій» ситуації. Вона не може звернутися ні 

до адміністративного суду (за презумпцією), ні до загального суду за 

захистом, скажімо, права на ділову репутацію — через публічний характер 

відносин, які породили спір. Не можуть у такій ситуації повною мірою 

захистити свої права й контрагенти особи, оскільки при дослідженні 

обставин прийняття податкового повідомлення-рішення податковий орган 

буде посилатися на висновки первинного акта перевірки, дії щодо включення 

яких до акта ніким протиправними не визнані. 

Таким чином, в описаний спосіб відбувається фактичне «виведення» з-

під контролю судової влади й держави взагалі певної діяльності державних 

органів, що є неприпустимим та суперечить положенням ч. 2 ст. 124 

Конституції України. Найцікавіше, що імовірною причиною дедалі частішого 

застосування податковими органами такої схеми контролю платників 

податків є саме судова практика з цієї категорії спорів. 

Навряд чи можна погодитися з висновком щодо виключної 

«теоретичності» спорів про протиправність дій
2
. Навіть «проста констатація» 

неправомірності дій суб’єкта владних повноважень в судовому рішенні може 

мати чималі правові наслідки. Так, відповідно до ч. 1 ст. 72 КАС України 

обставини, встановлені судовим рішенням в адміністративній, цивільній або 

господарській справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді 

інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої 

встановлено ці обставини. Таким чином, у разі оскарження інших дій чи 

рішень суб’єкта владних повноважень чи будь-якого іншого судового спору, 

рішення, яке набрало законної сили, матиме преюдиціальне значення. З 

урахуванням обставин, установлених судом у такому рішенні, можливе 
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стягнення шкоди, захист ділової репутації чи відновлення порушених прав в 

інший спосіб уже в порядку цивільного або господарського судочинства. 

Рішення про визнання дій протиправними може мати й превентивну 

дію. У разі притягнення посадової особи — суб’єкта владних повноважень до 

відповідальності за встановлені в судовому рішенні факти порушення прав 

особи, що не є суб’єктом владних повноважень, ця особа, так само як і інші, в 

аналогічних випадках буде набагато менш схильна до порушення закону. 

Викликає здивування така позиція: «У ст. 16 ЦК наведено перелік 

способів захисту цивільних прав та інтересів, який, до речі, не є вичерпним. 

Складається враження, що особа на власний розсуд може обирати серед всіх 

пунктів цієї статті той, який їй сподобався. <…> Для кожного виду 

правовідносин є власний, притаманний саме цій категорії правовідносин, 

спосіб захисту права»
1
. Виникає запитання: хто, якщо не позивач, повинен 

обрати спосіб, у який він бажає відновити своє право? Крім цього, 

незрозуміло, які «види правовідносин» має на увазі автор і хто визначає 

єдиний правильний, «притаманний саме цій категорії правовідносин» спосіб 

захисту права. Здається, що А. В. Волков суперечить сам собі, перед цим при 

аналізі захисту права власності наводячи цілих три ефективних способи: 

визнання права власності, витребування майна та усунення перешкод у 

користуванні. На нашу думку, саме позивач повинен обирати той спосіб 

захисту, який вважає найбільш ефективним для себе. 

Обмежувати позивача у виборі способу захисту, на нашу думку, 

неможливо й в адміністративному судочинстві. Якщо ж очевидно, що особа 

щиро помиляється в цьому виборі, суд повинен з власної ініціативи 

поставити питання про зміну чи уточнення позовних вимог. Такий обов’язок 

суду прямо не передбачений чинним процесуальним законом, але випливає із 

завдань і принципів адміністративного судочинства, а також з інших 

положень, зокрема права суду вийти за межі позовних вимог, якщо це 
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необхідно для повного захисту прав, свобод та інтересів сторін чи третіх осіб, 

про захист яких вони просять, передбаченого ч. 2 ст. 11 КАС України. 

Нерідко в судовій практиці трапляються й інші випадки, коли позивач 

фактично зловживає своїми правами. Процесуальна діяльність такої особи 

зводиться до оскарження всіх можливих дій суб’єкта владних повноважень із 

метою затягування процесу прийняття законного, але несприятливого для неї 

рішення. Подібні випадки необхідно відмежовувати від оскарження дій із 

метою захисту порушеного права, оскільки судовий розгляд необґрунтованих 

спорів несе значні суспільні витрати: суд втрачає час на розгляд справ, у яких 

не захищаються нічиї права. Вельми важливим при цьому є й формування 

відповідної судової практики з метою запобігання зловживанням 

процесуальними правами. Разом з тим розмежування в такий спосіб, як 

правило, утруднене, а то й неможливе без пояснень позивача та відповідача 

— суб’єкта владних повноважень стосовно відповідних дій чи рішень та 

інших обставин справи. Таким чином, у будь-якому випадку зробити 

висновок стосовно доцільності задоволення вимоги про визнання дій 

суб’єкта владних повноважень протиправними можливо лише після початку 

розгляду адміністративної справи по суті. 

І останнє. На жаль, з огляду на формат публікації А. В. Волкова у 

вигляді інтерв’ю неможливо виділити такі важливі й необхідні для наукової 

публікації елементи, як завдання дослідження й висновки, отримані в його 

результаті. Зокрема, незрозумілим є те, у чому саме автор вбачає проблему, і 

ще важливіше — які конкретно він пропонує виходи із ситуації. Цікаво було 

б дізнатися, яким саме чином має бути вдосконалене законодавство чи його 

застосування судами. Навряд чи мається на увазі виключення з Конституції 

України та КАС України положень, які надають право платникам 

оскаржувати дії суб’єктів владних повноважень. Якщо ж мова йде про 

правозастосування, залишається незрозумілою позиція автора щодо того, як 

саме повинен діяти суд, який «створений не заради абстрактних суперечок 
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про правомірність» — відмовляти у відкритті провадження у справі, 

відмовляти в кожному позові про визнання дій протиправними чи все-таки 

приймати законне й обґрунтоване рішення за результатами розгляду кожної 

справи. 

При цьому слід однозначно погодитися з А. В. Волковим щодо 

складного теоретико-практичного характеру проблеми. Питання належного 

способу захисту порушеного права в адміністративному судочинстві є 

настільки складним, наскільки воно є важливим. 

Варто зазначити, що винесення окремої дуже значної категорії спорів 

за межі судового розгляду виглядає вельми спокусливим з огляду на значну 

завантаженість системи адміністративних судів України. Разом з тим при 

цьому створюється загроза нехтування гарантованими нормами 

міжнародного права, Конституцією та законами України правами осіб на 

судовий захист заради процесуальної зручності, що, на нашу думку, 

неприпустимо. 

Необхідним є також чітке розмежування між дійсним захистом 

порушеного права шляхом визнання дій протиправними та затягуванням 

процесу прийняття законних рішень суб’єктів владних повноважень шляхом 

оскарження всіх без винятку їх дій у цьому процесі. Як зазначено вище, 

навряд чи можна з цією метою застосувати будь-який універсальний підхід. 

Виходячи з викладеного можна зробити два важливих висновки. По-

перше, більш ефективного механізму вирішення адміністративних справ, ніж 

оцінювати обставини кожної справи окремо на предмет протиправності дій 

суб’єкта та наявності інших способів захисту, поки що немає. По-друге, за 

відсутності більш ефективного способу захисту та наявності самого 

порушення визнання дій суб’єкта владних повноважень протиправними є 

належним способом захисту порушеного права. 

На недопустимість обмеження права особи на судовий захист та 

відмову в адміністративному позові з мотивів неправильного обрання 
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способу захисту порушеного права звертає увагу також Верховний Суд 

України у Постанові від 21 травня 2012 р. у справі № 6-20цс11: 

«…Відповідно до ч. 1 ст. 15 ЦК кожна особа має право на захист свого 

цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорення. Таким 

чином, у розумінні закону, суб’єктивне право на захист — це юридично 

закріплена можливість особи використати заходи правоохоронного характеру 

для поновлення порушеного права і припинення дій, які порушують це 

право. Застосування конкретного способу захисту цивільного права залежить 

як від змісту суб’єктивного права, за захистом якого звернулася особа, так і 

від характеру його порушення. З цією метою суд повинен з’ясувати характер 

спірних правовідносин сторін (предмет та підставу позову), характер 

порушеного права позивача та можливість його захисту в обраний ним 

спосіб. Згадані вище способи захисту мають універсальний характер, вони 

можуть застосовуватись до всіх чи більшості відповідних суб’єктивних прав. 

Разом з тим зазначений перелік способів захисту цивільних прав чи інтересів 

не є вичерпним. Відповідно до абз. 2 п. 10 ч. 2 ст. 16 ЦК суд може захистити 

цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або 

законом. З урахуванням наведеного суд під час розгляду і вирішення 

цивільної справи визначає спосіб захисту виходячи із закону, який регулює 

конкретні правовідносини, і тих юридичних фактів, що обумовлюють 

виникнення цих правовідносин та цього спору. Особа, законний інтерес або 

право якої порушено, може скористатися способом захисту, який прямо 

передбачений нормою матеріального права або може скористатися 

можливістю вибору між декількома способами захисту, якщо це не 

заборонено законом. Якщо ж спеціальні норми не встановлюють конкретних 

заходів, то особа має право обрати спосіб із числа передбачених ст. 16 ЦК з 

урахуванням специфіки порушеного права й характеру правопорушення… 

Визначення ст. 16 ЦК способів захисту цивільних прав та інтересів має 

важливе значення в реалізації завдань цивільного судочинства — 
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забезпечення справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду і 

вирішення цивільних справ для захисту порушених, невизнаних або 

оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів 

юридичних осіб, інтересів держави. Однак вимоги цієї статті і ст. 4 ЦПК 

стосовно того, що зазначені права та інтереси можуть захищатися лише 

способами, передбаченими законом або договором, призводять до відмови в 

захисті цих прав та інтересів у правовідносинах, для яких законом або 

договором не встановлено спосіб їх захисту. Положення цих статей не 

узгоджуються зі ст. ст. 55, 124 Конституції України, норми яких 

поширюються на всі без винятку правовідносини, що виникають у державі, 

загальними принципами ст. 3 ЦК про право звернення до суду за захистом і 

не відповідає Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, 

виконання вимог якої є обов’язковим для України.  

За ст. 6 Конвенції визнається право людини на доступ до правосуддя, а 

за її ст. 13 — на ефективний спосіб захисту прав, і це означає, що особа має 

право пред’явити в суді таку вимогу на захист цивільного права, яка 

відповідає змісту порушеного права та характеру правопорушення. Пряма чи 

опосередкована заборона законом на захист певного цивільного права чи 

інтересу не може бути виправданою. Відтак не можна погодитися з 

практикою судів, які відмовляють у позові у зв’язку з тим, що позивач, 

звертаючись до суду, обрав спосіб захисту, не встановлений законом або 

договором для захисту права чи інтересу, що порушене, невизнане або 

оспорюється. У таких випадках слід виходити із загальних засад захисту 

прав, свобод та інтересів, визначених Конституцією України, Конвенцією 

про захист прав людини і основоположних свобод» [197; 196]. 

Ще однією проблемою судового вирішення податкових спорів є надто 

великий відсоток рішень, які оскаржують податкові органи в апеляційному та 

касаційному порядку, навіть у тих випадках, де є відповідна усталена 

практика вищих судів. Пов’язано це насамперед із надмірною фіскальною 
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політикою податкових органів, спрямованою на максимальне наповнення 

бюджету. Наслідком цього є не тільки ухвалення протиправних податкових 

повідомлень-рішень про донарахування сум податків, які підлягають 

скасуванню, а й фактичне зловживання процесуальними правами на 

оскарження судових рішень про скасування таких актів. У результаті 

державний бюджет не тільки не отримує кошти, нараховані до сплати за 

такими рішеннями, а несе додаткові витрати з фінансування розгляду 

апеляційних і касаційних скарг — у частині додаткового фінансування як 

судів, так і податкових органів, які оскаржують ці рішення. Крім того, це 

створює додаткові витрати і незручності для платника. 

Очевидно, що одним із ефективних способів подолання такої проблеми 

може бути запровадження Кодексу адміністративних процедур [32], який би 

врегулював підстави і межі дискреції суб’єктів публічної адміністрації 

стосовно скасування їхніх адміністративних актів, як законних, так і 

протиправних, а також межі оскарження рішень про їх скасування. До речі, 

такі процедури чітко регламентовані в адміністративному процесуальному 

законодавстві переважної більшості розвинених демократій [2]. Натомість за 

відсутності установленого законом порядку і меж скасування 

адміністративних актів та їх оскарження бездіяльність посадових осіб 

податкових органів щодо оскарження рішень суду про скасування 

податкових повідомлень-рішень може бути кваліфікована як корупційне 

діяння, що, своєю чергою, також призводить до безпідставного апеляційного 

й касаційного оскарження судових рішень. 

Ефективним способом подолання такої практики податкових органів, 

яка актуальна вже досить довго, може бути запровадження дієвої системи 

відповідальності посадових осіб за порушення прав платників податків. У 

цьому контексті хотілося б звернути додаткову увагу на підвищення дієвості 

цієї системи. Відповідно до підп. 17.1.11 п. 17.1 ст. 17 ПК України платники 

податків мають право на повне відшкодування збитків (шкоди), заподіяних 
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незаконними діями (бездіяльністю) контролюючих органів (їх посадових 

осіб), у встановленому законом порядку. Крім того, ч. 2 ст. 21 КАС України 

прямо встановлює, що вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної 

протиправними рішеннями, діями чи бездіяльністю суб’єкта владних 

повноважень або іншим порушенням прав, свобод та інтересів суб’єктів 

публічно-правових відносин, розглядаються адміністративним судом, якщо 

вони заявлені в одному провадженні з вимогою вирішити публічно-правовий 

спір. За наявності цих законодавчих передумов до відшкодування шкоди 

платникові податків необхідним є також підвищення рівня персональної 

відповідальності посадових осіб податкових органів шляхом звернення до 

них по відшкодування цієї шкоди в порядку регресу. Такі заходи могли б 

бути потужним стимулом проти порушення прав платників. 

Імовірно, ситуація з оскарженням судових рішень також відрізнялася б, 

якщо б судова практика була більш сталою. Безумовно, темпи зміни 

податкового законодавства (за 4 роки з моменту прийняття ПК України до 2 

березня 2015 р. до нього було внесено зміни 80 різними законами) саме 

поняття сталої судової практики в податкових спорах надають дуже 

відносного характеру [196]. Водночас навіть у випадках, коли положення 

податкового законодавства залишаються відносно незмінними, а так само, 

коли мова йде про застосування практики Європейського суду з прав людини 

[329; 179], навіть судова практика вищих судів нерідко досить сильно 

відрізняється. 

Окрім об’єктивних причин (судова помилка, різне тлумачення норм 

права залежно від складу суду), неоднакове застосування норм права може 

бути пов’язане з проблемами всередині судової системи. Відповідно до ч. 1 

ст. 86 КАС України суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім 

переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному 

та об’єктивному дослідженні [90]. Крім того, застосовуючи ті чи інші норми 
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матеріального права, суддя в будь-якому випадку вдається до їх тлумачення
1
 

і тлумачить їх у той чи інший спосіб залежно від обставин справи. 

На жаль, наразі доводиться констатувати, що в судовій системі 

трапляються випадки, коли на внутрішнє переконання судді, а так само на 

процес тлумачення ним чи нею закону відбувається позапроцесуальний 

вплив. Такий вплив може бути проявом корупції в судах і бути здійснений 

учасниками судового процесу. Крім того, такий вплив може бути здійснений 

також іншими суб’єктами, які не є сторонами у справі (або іншими 

учасниками судового процесу), якщо рішення у справі становить для них 

якийсь інтерес. 

Навряд чи потрібно додатково доводити конкретними прикладами 

складність ситуації в судовій системі і, відповідно, обмежену спроможність 

суду виконувати свою головну функцію — здійснювати правосуддя. 

Нещодавні соціологічні дослідження свідчать про те, що рівень довіри до 

суду в суспільстві є дуже низьким. Зокрема, за даними дослідження, яке 

здійснив Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» спільно із 

соціологічною службою Центру Разумкова [284], суди мають різко 

негативний баланс довіри — судам не довіряє 81 % суспільства, тоді як 

повністю довіряє лише 9 %. За таких умов однозначно говорити про 

ефективність судового вирішення податкових спорів у тій формі, в якій воно 

відбувається зараз, на жаль, не доводиться. 

Безумовно, причини такої ситуації містяться не стільки в поведінці 

суддів чи учасників процесу, скільки в державній політиці стосовно судової 

влади, а точніше — у законодавстві про судівництво
2
. Передусім чинне 

законодавство про судоустрій і статус суддів не забезпечує незалежності 

судової влади і її інституційної спроможності. За умов, коли судова система 

                                                      
1
 Необхідно розрізняти «офіційне тлумачення», яке відповідно до закону здійснює Конституційний 

Суд України, та тлумачення норм права судами загальної юрисдикції з метою застосування до конкретних 

обставин справи.  
2
 «Судівництво» тут і далі як суто український термін вживається як аналог англійського «judiciary» 

і охоплює судоустрій, судочинство і статус судді.  
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вибудувана у спосіб, який дозволяє політичним органам безпосередньо 

впливати на кар’єру судді, неможливо забезпечити незалежність судової 

влади, а отже, і ефективний захист прав у суді. Крім того, для настання 

позитивних змін у судовій системі необхідні також ефективні антикорупційні 

заходи, які мінімізують стимули як суддів, так і учасників судового процесу і 

інших зацікавлених осіб, брати участь у корупційній діяльності. 

Ці питання є дуже складними і багатогранними, а отже можуть бути 

темою окремого змістовного дослідження. Водночас будь-які зміни в 

податковому чи адміністративному процесуальному законодавстві не 

приведуть до ефективності й справедливості судового вирішення податкових 

спорів, якщо не будуть забезпечені незалежність і інституційна спроможність 

судової влади. З огляду на це в наступних розділах ми приділимо увагу також 

питанням, пов’язаним із реформою судівництва, спрямованою на 

забезпечення незалежного і справедливого суду, а також змінам 

процесуального законодавства, спрямованим на підвищення ефективності 

судового вирішення податкових спорів. 

Підсумовуючи викладене вище, варто зробити такі висновки. 

Судовий процес є одним із найпопулярніших способів вирішення 

податкових спорів. Водночас, це є, швидше за все, наслідком низької 

ефективності інших способів їх вирішення, аніж досконалості законодавства, 

яке регулює судовий розгляд справ, пов’язаних зі сплатою податків, і 

визначає засади функціонування судової влади. 

Судовий розгляд податкових спорів недостатньо ефективний. 

Основними проблемами в цій сфері є велика завантаженість 

адміністративних судів справами, відсутність адміністративного 

процедурного законодавства, чітких критеріїв оцінки рішень податкових 

органів, єдності судової практики, а також надто швидка зміна матеріального 

податкового законодавства. Способами подолання цих проблем може бути 

прийняття законодавчого акта, який регулює адміністративні процедури та 
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удосконалення процесуального законодавства, запровадження ефективної й 

економічної системи розгляду справ про стягнення податкової 

заборгованості. 

Також дуже важливе значення в контексті підвищення ефективності 

судового вирішення податкових спорів мають дефіскалізація політики 

податкових органів та запровадження дієвої системи відповідальності за 

порушення податковими органами прав платників. 

Із метою підвищення спроможності судової влади незалежно і 

справедливо вирішувати податкові спори потрібні антикорупційні заходи в 

судовій системі, реформування законодавства про судоустрій і статус суддів, 

а також зміни до адміністративного процесуального законодавства. 

Одночасно з реформуванням судової сфери доцільним є розвиток і 

вдосконалення законодавчого механізму альтернативного вирішення 

податкових спорів. 

 

2.4. Податковий компроміс 

 

Одна із форм досягнення балансу інтересів у регулюванні податкових 

відносин — податковий компроміс, який є новелою чинного податкового 

законодавства. На нашу думку, податковий компроміс є досить специфічним 

режимом досягнення балансу приватних та публічних інтересів. На перший 

погляд ідеться про різновид адміністративного оскарження, яке здійснюється 

шляхом узгодження позицій платника податків та контролюючого органу. В 

той же час податковий компроміс передбачає в деяких випадках і участь суду 

в узгодженні цих позицій. Саме тому ми виходимо з певного поєднання 

режимів адміністративного та судового оскарження, коли процедури 

податкового компромісу здійснюються на межі адміністративного 

процедурного і процесуального регулювання. 
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На сьогодні ідея компромісу не є абсолютно новою для українського 

податкоовго законодавства. Перші спроби впровадити компромісне 

вирішення спору були здійснені ще 2000 року з прийняттям Закону України 

«Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та 

державними цільовими фондами» [233]. Вттім, цей механізм значно 

відрізнявся від того, який міститься в чинномк законодавстві, і великого 

успіху не мав.  

Певні намагання запровадити податковий компроміс відповідними 

внесеннями змін до ПК України відбулися влітку 2014 р. Так, 19 липня 2014 

р. було прийнято в першому читанні Закон України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо особливостей уточнення податкових 

зобов’язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість 

у разі застосування податкового компромісу». Після доопрацювання та 

врахування низки зауважень Проект закону було підготовлено до другого 

читання із майже впевненістю осіб, які розробляли цей Проект, у 

трансформації Проекту в Закон. 

Однак 2 вересня 2014 р. законопроект про податковий компроміс було 

знято з розгляду, оскільки він не набрав необхідної кількості голосів за 

відправку цього документа на повторне друге читання. І лише 25 грудня 2014 

р. було прийнято Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо особливостей уточнення податкових зобов’язань з податку на 

прибуток підприємств та податку на додану вартість у разі застосування 

податкового компромісу» № 63-VIII [216]. Така суперечлива та напружена 

робота щодо доведення Проекту цього акта до Закону свідчить про певну 

новизну та нетрадиційність для регулювання податкової системи України, 

узгодження приватних та публічних інтересів у режимі податкового 

компромісу. 

Світова практика використання різних способів узгодження публічних 

та приватних інтересів при справлянні податків та зборів свідчить про 
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використання декількох режимів. Найпоширенішими з них є податкові 

канікули, податкова амністія та податковий компроміс. Предметом нашого 

дослідження не є досконалий аналіз цих явищ. Утім хотілося б зробити 

декілька поверхових зауважень. 

Особливістю суспільних відносин, які підпадають під регулювання в 

цих режимах, є те, що корегується справляння податків чи зборів та наслідки 

цього, при якому платник звільняється від несприятливих наслідків навіть у 

тому випадку, коли ним вчинено порушення відповідного галузевого 

законодавства. Поглянемо з цього боку на вказані вище терміни. Податкові 

канікули за своїм змістом виражають взагалі звільнення від податкового 

обов’язку всіх його елементів (обліку, сплати та звітності), чого насправді не 

відбувається. 

Податкова амністія — ще більш складна конструкція для використання 

в цій ситуації, виходячи із традиційного, родового застосування цієї 

процедури в кримінальному праві. Податкова амністія (від грец. αμνηστια — 

прощення, забуття) означає пропозицію з боку держави до платників 

погасити недоїмку в обмін на позбавлення покарання. При цьому, по-перше, 

ця пропозиція стосується, власне, не платників, а «неплатників» та, по-друге, 

це передбачає спрощене декларування. Але в будь-якому разі всі особи, які 

сплачують податки та збори, розглядаються як правопорушники. 

Кримінальне право України досить чітко визначає цей принцип: 

«Законом про амністію особи, визнані винними у вчиненні злочину 

обвинувальним вироком суду, або кримінальні справи, стосовно яких 

розглянуті судами, але вироки цих осіб не набрали законної сили, можуть 

бути повністю або частково звільнені від відбування покарання» (ч. 2 ст. 86 

КК України). Таким чином, під амністію підпадають особи, які визнані 

винними. Підставою цього є вирок суду, який набув законної сили, тобто 

амністія застосовується лише до засуджених. У той же час за своїм змістом 

це запровадження відповідного режиму узгодження інтересів, який 
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передбачає звільнення від юридичної відповідальності. Саме тому, на наш 

погляд, більш вдалим здається застосування конструкції саме податкового 

компромісу. 

Податкова амністія застосовується у світі в багатьох формах. Її можна 

диференціювати за низкою підстав: а) на якому рівні проводиться 

(державний чи місцевий); б) до якого типу платників застосовується 

(юридичні чи фізичні особи, резиденти чи нерезиденти); в) стосовно яких 

типів податків проводиться; г) з якої складової податкового обов’язку 

здійснюється (податкове зобов’язання, податковий борг тощо); д) яким 

чином сплачується узгоджене та скориговане податкове зобов’язання 

(повною мірою та відразу або частками). Незважаючи на різноманітність 

форм, у будь-якому разі вона передбачає досягнення балансу інтересів 

держави та платників податків із відшкодуванням частини коштів, які 

належали до заборгованості останнього. 

Механізм податкового компромісу не є виключним надбанням 

українського реформування податкових відносин. Податковий компроміс є 

досить звичайним явищем, яке застосовується з певною періодичністю в 

розвинутих країнах Східної Європи, у США, Індії, Аргентині, ПАР, 

Пакистані, Філіппінах, Казахстані, Грузії. Головною метою проведення 

податкового компромісу, як правило, були: поповнення бюджету; легалізація 

коштів; повернення капіталів із-за кордону шляхом реінвестицій у 

національну економіку. 

В Ірландії податковий компроміс застосували в 1998 р. під час дуже 

складних перебудов в економіці та суспільстві. Податковий компроміс 

розглядався як добровільна процедура декларування платежів, які не 

надійшли своєчасно до бюджету. Застосування податкового компромісу в 

Італії, натомість, обумовило декларування більш ніж 100 млрд євро, з яких не 

було сплачено податки та збори, 7 відсотків з яких були передані до бюджету 

[215]. 
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Подібна конструкція була застосована і в Бельгії. З 1 січня по 21 грудня 

2004 р. фізичні особи мали право надавати декларації щодо 

незадекларованих доходів за акціями, банківськими рахунками, облігаціями 

чи казначейськими білетами, які були в їх власності як у Бельгії, так і за її 

межами. Виняток становила готівка та відшкодування низки страхових 

внесків. Подібні надходження оподатковувались за ставкою 6 або 9 відсотків. 

Використання цієї ставки передбачало виконання цілої низки умов 

(реінвестування грошових коштів протягом трьох років, розміщення акцій на 

відповідному рахунку і т. д.). При недотриманні цих умов стягувався 

додатковий податок у 6 відсотків. Неподання податкової декларації за цими 

складовими до 31 грудня 2004 р. обумовлювало збільшення такого 

податкового зобов’язання у два рази за умови виявлення цього 

контролюючими органами. 

Запровадження податкового компромісу пояснювалося декількома 

підставами: а) встановлення діалогу між державою та платниками податків; 

б) звільнення платників податків від фінансової, кримінальної та 

адміністративної відповідальності за умови сплати незадекларова них та/або 

неузгоджених платежів із податку на додану вартість та податку на прибуток 

підприємств; в) зменшення кількості адміністративних скарг до 

контролюючих органів; г) зменшення кількості адміністративних позовів до 

суду платників податків на рішення контролюючих органів; д) забезпечення 

додаткових податкових надходжень до бюджету. 

Податковий компроміс дійсно може обумовити низку позитивних 

моментів. Перш за все йдеться про додаткове надходження незапланованих 

коштів до доходних частин бюджетів. По-друге, у цій ситуації значно 

скорочується термін надходження таких коштів порівняно з режимом 

адміністративного чи судового оскарження. По-третє, такий підхід може 

забезпечити зменшення витрат на представництво контролюючих органів у 

процедурах оскарження, та і взагалі навантаження на них. По-четверте, 
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податковий компроміс формував підстави легалізації коштів платників, 

запровадження умов, коли платник, сплативши борги, буде зацікавлений 

повністю та у строк реалізовувати податковий обов’язок. По-п’яте, додаткове 

надходження коштів до бюджету може дозволити сформувати умови 

зниження податкових ставок та взагалі податкового навантаження. 

У той же час не можна не враховувати і певні можливі негативні 

наслідки та оцінки податкового компромісу: 

1) перш за все через таке явище формується ставлення у платників 

щодо необов’язковості дотримання закону. Правда, це можливо лише в 

ситуації, коли податковий компроміс буде застосовуватись із певною 

періодичністю. Досвід деяких держав, де податкові амністії або податкові 

компроміси реалізовувались неодноразово, свідчить про те, що надто часті 

подібні заходи зменшують бажання платників своєчасно сплачувати податки 

із сподіванням на використання в подальшому специфічного режиму 

звільнення від покарання; 

2) якщо виходити із того, що 100 % податкової заборгованості, або 

суми, яка включається до узгоджувального розрахунку, отримано в 

результаті правопорушення (фактично про це і йдеться), будь-яке 

розподілення її між платником та державою є звільненням від 

відповідальності. Виходить, що держава також причетна до правопорушення, 

якщо отримує свою частку від цих грошей. Це може призвести до 

формування уявлення про необов’язковість дотримання законів, коли в 

умовах податкового компромісу можна приховати свої реальні доходи й 

ухилення від сплати податків чи зборів у подальшому державою буде 

вибачено; 

3) і, нарешті, реалізація податкового компромісу певним чином 

порушує принцип рівності платників. Цей принцип передбачає відсутність 

проявів податкової дискримінації, однаковий підхід до всіх платників 

незалежно від соціальної, расової, національної, релігійної приналежності, 
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форми власності юридичної особи, громадянства фізичної особи, місця 

походження капіталу (підп. 4.1.2 п. 4.1 ст. 4 ПК України). Тобто добросовісні 

платники податків у такій ситуації знаходяться у більш несприятливих 

умовах, ніж особи, які використали режим податкового компромісу. 

Таким чином, як свідчить міжнародний досвід, проведення податкового 

компромісу передбачає додержання низки умов: а) надання платникові 

відповідних гарантій непритягнення до відповідальності; б) конфіденційності 

інформації, про яку може йтися у процедурі податкового компромісу; в) 

разовості проведення податкового компромісу. 

Податковий компроміс — це режим звільнення від юридичної 

відповідальності платників податків та/або їх посадових (службових) осіб за 

заниження податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та/або 

податку на додану вартість за будь-які періоди до 1 квітня 2014 р. з 

урахуванням строків давності, встановлених ст. 102 ПК України. Таким 

чином, цілісна конструкція узгодження інтересів у режимі податкового 

компромісу передбачає декілька складових. 

1. Характер, призначення — звільнення від юридичної 

відповідальності. Відповідно до ПК України за порушення законів із питань 

оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого 

покладено на контролюючі органи, застосовуються такі види юридичної 

відповідальності: фінансова, адміністративна, кримінальна. На наш погляд, 

це дуже проблемне місце і в ПК України у цілому, і в Законі, згідно з яким 

запроваджено податковий компроміс. Можна дискутувати та сперечатися 

стосовно такого поєднання видів юридичної відповідальності. 

Дуже обережно треба підходити до межі галузевого впливу на 

відносини відповідальності. Так, у своєму висновку на Проект цього Закону 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

підкреслює, що відповідно до вимог ч. 3 ст. 3 КК України злочинність діяння, 

а також його караність та інші кримінально-правові наслідки визначаються 
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лише цим Кодексом. У свою чергу, особа, яка вчинила злочин, може бути 

звільнена від кримінальної відповідаль ності лише у випадках, передбачених 

цим Кодексом. При цьому звільнення від такого виду юридичної 

відповідальності здійснюється виключно судом. 

Порядок звільнення від кримінальної відповідальності встановлюється 

законом [130] відповідно до законодавчо закріпленої процедури [131]. Згідно 

з цими положеннями, встановивши на стадії досудового розслідування 

підстави для звільнення від кримінальної відповідальності та отримавши 

згоду підозрюваного на таке звільнення, прокурор складає клопотання про 

звільнення від кримінальної відповідальності та без проведення досудового 

розслідування у повному обсязі надсилає його до суду. Суд, у разі виявлення 

необґрунтованості такого клопотання, своєю ухвалою відмовляє у його 

задоволенні, повертаючи прокурору для здійснення кримінального 

провадження в загальному порядку або продовжує судове провадження в 

загальному порядку, якщо таке клопотання надійшло після направлення 

обвинувального акта до суду. 

Кримінальне законодавство досить детально регулює ці відносини і 

безпосередньо щодо сфери оподаткування. Так, ч. 4 ст. 212 та ч. 4 ст. 212
1
 КК 

України передбачають спеціальний вид звільнення від кримінальної 

відповідальності осіб, які вчинили діяння, передбачені відповідними 

частинами цих статей, якщо вони до притягнення до кримінальної 

відповідальності: 1) сплатили відповідно податки, збори, обов’язкові платежі, 

єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування чи 

страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування; 2) 

відшкодували шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові 

санкції, пеня). Саме тому спрямованість змін щодо звільнення від юридичної 

відповідальності в режимі податкового компромісу певним чином 

дублюється чи не збігається із чинними кримінальними та 

адміністративними законами. 
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Не є остаточним, вважаємо, використання конструкції фінансової 

відповідальності. Ми виходимо з того, що в цій ситуації йдеться про певний 

різновид родової конструкції, яка охоплює всі сфери фінансовоправового 

регулювання. Тобто до неї варто включати і відповідальність за порушення 

бюджетного законодавства, валютного законодавства тощо. У той же час 

вона регулюється виключно в податковому кодифікованому законі, вплив 

якого недоречно поширювати на інші сфери фінансово-правового 

регулювання, окрім відносин оподаткування. 

2. Суб’єктний склад осіб, до яких застосовується цей режим. Особи, 

щодо яких може бути застосований податковий компроміс, утворюють дві 

групи: а) безпосередньо платники податків; б) посадові (службові) особи 

платників податків. Такий суб’єктний склад безпосередньо пов’язаний з 

об’єктною характеристикою відносин податкового компромісу, яка 

передбачає використання процедур податкового компромісу виключно за 

двома податками: податку на прибуток підприємств та податку на додану 

вартість. Відповідно до ст. 133 ПК України платники податків принципово 

розподіляються на резидентів та нерезидентів, серед яких здійснюється 

диференціація на юридичних осіб, підприємства та їх структурні підрозділи, 

неприбуткові установи та організації, відокремлені підрозділи платників 

податків, постійні представництва нерезидентів тощо. Тобто як зобов’язані 

особи виступають юридичні особи та посадові (службові) особи, що їх 

представляють. Це є зрозумілим навіть виходячи із самої назви податку — 

податок на прибуток підприємств. Залежно від цього здійснюється і 

диференціація юридичної відповідальності, з огляду на те, яка може 

застосовуватись до юридичних осіб, а яка до посадових осіб. Тобто 

безпосередньо фізичні особи за такого підходу не маються на увазі. 

Дуже схожа ситуація і з суб’єктним складом осіб, до яких може 

застосовуватись податковий компроміс з податку на додану вартість. 

Відповідно до ст. 180 «Платники податку» розд. V «Податок на додану 
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вартість» ПК України для цілей оподаткування платником податку є будь-яка 

особа, яка проводить господарську діяльність і реєструється за своїм 

добровільним рішенням; яка підлягає реєстрації як платник податку; будь-яка 

особа, яка ввозить товари на митну територію України в обсягах, що 

підлягають оподаткуванню; особа, що веде облік результатів діяльності за 

договором про спільну діяльність без утворення юридичної особи; особа — 

управитель майна, яка веде окремий податковий облік з податку на додану 

вартість щодо господарських операцій; особа, що уповноважена вносити 

податок з об’єктів оподаткування, що виникають внаслідок поставки послуг 

підприємствами залізничного транспорту. Тобто в цій ситуації також 

переважно йдеться про юридичних осіб як суб’єктів податкового компромісу. 

Але фізичні особи — підприємці також можуть звільнятися від 

відповідальності в цьому режимі.  

 Зрозуміло, що йдеться не про загального суб’єкта — фізичну особу, а 

про спеціального, правовий статус якого корегується та обумовлюється 

підприємницькою діяльністю, що за характером податкового обліку, інших 

особливостей реалізації податкового обов’язку наближає його до виконання 

цього в таких же формах, які вимагаються від юридичних осіб. 

Якщо аналізувати проблему суб’єктного складу відносин податкового 

компромісу в більш узагальненому вигляді, то, на наш погляд, вона 

обумовлює існування певної суперечності. Режим податкового компромісу 

обумовлює та деталізує відносини між контролюючими органами (які 

представляють безпосередньо державу) та платниками податків і зборів. Але 

в податкових відносинах безпосередньо представлені, а отже, мають бути 

враховані інтереси територіальних громад, про які в Законі взагалі не 

згадується. Якби податковий компроміс передбачав узгодження інтересів 

виключно з податку на додану вартість, це було б зрозуміло, але податок на 

прибуток підприємств надходить і до місцевих бюджетів. У цій ситуації ми 

доходимо висновку, що держава (через контролюючі органи) вирішує 
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можливість чи неможливість надходження коштів до бюджетів, щодо яких у 

неї немає повноважень. Тобто певним чином органи місцевого 

самоврядування позбавляються можливостей управління рухом власних 

коштів. 

Деякі зауваження під час обговорення проекту Закону з липня 2014 р. і 

до його прийняття стосувалися особливостей щодо регулювання прав та 

обов’язків платників податків і зборів. Йшлося про те, що через податковий 

компроміс руйнується один із принципів оподаткування — принцип рівності. 

Відповідно до нього рівність платників перед законом та недопущення 

проявів податкової дискримінації гарантує забезпечення однакового підходу 

до всіх платників податків незалежно від їх соціальної, расової, національної, 

релігійної приналежності, форми власності юридичної особи, громадянства 

фізичної особи, місця походження капіталу. Запроваджуючи податковий 

компроміс, держава об’єднує законослухняних платників, які своєчасно та в 

повному обсязі виконували податковий обов’язок із тими, які умисно чи ні 

порушували податкове законодавство [69]. Складно відмовити в певній 

логіці такого твердження. 

Аналізуючи суб’єктний склад учасників відносин податкового 

компромісу, необхідно виділити дві типові групи: безпосередні та 

опосередковані. До першої належать ті, інтереси яких безпосередньо 

узгоджуються в режимі податкового компромісу: а) контролюючі органи; б) 

платники податків та їх посадові (службові) особи. У той же час не можна не 

враховувати й інтереси учасників цих відносин, яких на поверхні побачити 

складно і які не беруть безпосередньої участі в узгодженні інтересів при 

податковому компромісі. Йдеться про контрагентів платників податків та 

зборів. Так, відповідно до підп. 3.3 Методичних рекомендацій щодо 

особливостей уточнення податкових зобов’язань з податку на прибуток 

підприємств та податку на додану вартість у разі застосування податкового 

компромісу, уточнення платником податків податкових зобов’язань шляхом 
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подання уточнюючого розрахунку не впливає на розмір податкових 

зобов’язань його контрагентів. Але це зовсім не означає, що контролюючий 

орган позбавляється підстав прийти до такого контрагента з перевіркою за 

наслідками інформації, яку отримано від платника податку при досягненні 

податкового компромісу. Тобто безпосередньо для платника негативних 

наслідків не буде, але та чи інша інформація, яку буде отримано 

контролюючим органом від нього, може стати підставою для несприятливих 

наслідків щодо його контрагентів. 

Світовий досвід показує і можливість участі у подібних відносинах 

спеціальних суб’єктів. Зокрема, під час погашення узгодженої заборгованості 

платниками в Бельгії гарантом анонімності виступають національні банки. 

Вони надають відповідні сертифікати, які свідчать про сплачену суму 

податкової заборгованості. У випадку якщо боржник користується послугами 

іноземного банку, він має самостійно подавати декларації до податкових 

органів Бельгії. При цьому він позбавляється анонімності. 

Специфічні відносини складаються на межі міждержавного 

регулювання цього явища. Не є таємницею, що інвестування за межами 

держави набуло дуже значного поширення останнім часом. У цій ситуації 

законодавче регулювання подібних відносин звільнення виходить за межі 

застосування національного законодавства. Йдеться або про узгодження 

національних законодавств у контексті регулювання такого явища, або про 

прийняття відповідних актів на рівні Європейського Союзу. Так, із 2005 р. на 

території країн ЄС діє Директива про інвестиції, відповідно до якої податкові 

органи кожної країни ЄС будуть мати відомості про доходи своїх громадян, 

які отримані в інших дер жавах ЄС. При цьому запроваджено єдиний 

європейський прибутковий податок, який підсилює мотиви використання 

податкової амністії або податкового компромісу. 

3. Об’єкт — податок на прибуток підприємств та/або податок на 

додану вартість. Точніше, об’єктом податкового компромісу є не ці податки, 
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а заниження податкового зобов’язання з цих податків. Податковий компроміс 

поширюється виключно на факти заниження податкових зобов’язань з 

податку на додану вартість (у зв’язку із завищенням податкового кредиту) та 

податку на прибуток підприємств (у зв’язку із завищенням витрат, що 

враховуються при визначенні об’єкта оподаткування) [165]. 

Аналізуючи режим податкового компромісу, хотілося б наголосити на 

чіткому розмежуванні «податкового компромісу» та «легалізації доходів». 

Остання традиційно застосовується в режимі амністії капіталів, що 

передбачає легалізацію доходів, які отримані з порушенням закону 

(отримання хабарів, отримання доходів від контрабанди тощо). У деяких 

випадках ці два види амністії збігаються, але метою податкового компромісу 

є не виведення доходів із тіні, а надання платникам можливості у 

спрощеному порядку реалізувати податковий обов’язок щодо певних видів 

доходів, якщо такий обов’язок не було виконано раніше. 

Дуже важливо звернути увагу на те, що податковий компроміс 

пов’язується навіть не зі сплатою податку (хоча, безумовно, йдеться про це), 

а з обліком податкового обов’язку. Так, відповідно до підп. 2.1 Методичних 

рекомендацій щодо особливостей уточнення податкових зобов’язань з 

податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у разі 

застосування податкового компромісу під заниженням податкових 

зобов’язань слід розуміти неправомірне формування платником податків 

даних податкового обліку (формування податкового кредиту з податку на 

додану вартість або витрат з податку на прибуток) у податкових періодах до 

1 квітня 2014 р., що призвело до заниження належних до сплати сум 

податкових зобов’язань. 

4.  Характер правопорушень щодо яких застосовується звільнення 

— заниження податкових зобов’язань. Сума заниженого податкового 

зобов’язання з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану 

вартість сплачується в розмірі 5 % такої суми. При цьому 95 % від суми 
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заниженого податкового зобов’язання з цих податків вважаються 

погашеними, штрафні санкції не застосовуються, пеня не нараховується 

[216]. 

Цікаво, що в першому Проекті Закону про податковий компроміс 

передбачалася інша пропорція, відповідно до якої платник мав обов’язок 

перерахувати до бюджетів 15 % узгодженої суми, тоді як решта складала 

85 %. На наш погляд, подібні зміни, які привели до остаточного 

співвідношення 5 % та 95 %, можна віднести до позитивних. Достатньо лише 

послатися на зарубіжний досвід, відповідно до якого межа відсотків, які 

надходять до бюджету, коливається від 5 % до 10 %. Наприклад, в Італії 

податковий компроміс (амністія), який проходив у декілька етапів, 

передбачав застосування на кожному із них індивідуальної ставки 

компромісного платежу, яка не перевищувала 7 % [103]. 

5. Часові обмеження в застосуванні податкового компромісу: 

а) лише до податкових періодів до 1 квітня 2014 р.; 

б) з урахуванням строків давності, встановлених ПК України, — 1095 

днів [189]. 

Проблема строків у застосуванні режиму податкового компромісу 

передбачає більш поглиблений аналіз, ніж ми можемо собі дозволити в ході 

нашого дослідження. Хотілося б лише звернути увагу на доцільність 

узгодження строків, про які може йтися при досягненні балансу інтересів у 

режимі податкового компромісу. Перш за все, безумовно, — це термін в 1095 

днів, на які безпосередньо вказує ст. 102 ПК України. По-друге, до 

податкових правопорушень та застосування фінансових санкцій 

встановлюється і трирічний строк позовної давності. Таким чином, податкові 

періоди, за якими може бути застосова но податковий компроміс, 

автоматично обмежуються строком позовної давності за відповідним 

порушенням. По-третє, відповідно до ст. 212 КК України, строк давності за 

нетяжкими та середньої тяжкості податковими злочинами встановлено в два 
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роки, тоді як до тяжких податкових злочинів передбачається строк давності в 

десять років. Таким чином, узгодження всієї сукупності строків давності має 

відбуватися на межі декількох галузевих законодавств. 

Існує ще одне, на наш погляд, колізійне питання, яке безпосередньо 

пов’язане зі строками. Після сплати узгодженого розрахунку сума податкової 

заборгованості буде вважатися сплаченою. Але чи буде із цього випливати 

те, що вона сплачена у відповідні строки? Зрозуміло, звільнення від 

відповідальності має стосуватись і матеріальних, і процедурних аспектів 

правопорушення. У той же час строк виконання податкового обов’язку і 

погашення податкового боргу впливає і на динаміку інших процедур, які 

безпосередньо пов’язуються з ним як із юридичним фактом. 

Режим податкового компромісу передбачає диференціацію вимог до 

дій платників податків за формальною та процедурною ознакою: А) За 

формальною ознакою — платник має право подати: 

– відповідні уточнюючі розрахунки податкових зобов’язань, в яких 

визначено суму завищення витрат. Уточнюючі розрахунки мають 

стосуватися виключно корегування показників податкових декларацій за 

звітні (податкові) періоди, що передували 1 квітня 2014 р. При цьому 

розрахунки подаються за формою, що встановлена центральним органом 

виконавчої влади, який забезпечує формування державної фінансової 

політики. Заява про податковий компроміс подається платником податків у 

довільній формі, де зазначається про подання уточнюючого розрахунку для 

застосування до нього процедури досягнення податкового компромісу; 

– перелік (опис) господарських операцій, щодо яких здійснено 

уточнення податкової декларації. Цей перелік передбачає уточнення 

показників податкової декларації у довільній письмовій формі. У той же час 

така довільність не виключає чітку ідентифікацію кожної господарської 

операції при визначенні об’єкта оподаткування. Відповідно до підп. 3.4 

Методичних рекомендацій щодо особливостей уточнення податкових 
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зобов’язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість 

у разі застосування податкового компромісу, по кожній господарській 

операції, щодо якої здійснюється уточнення, потрібно вказати: назву суб’єкта 

господарювання; дату, номер, вид, термін дії договору, на виконання якого 

здійснювались господарські операції; податковий (звітний) період, у якому 

було допущено завищення чи заниження податкового зобов’язання; зміст 

господарської операції; суму завищення податкового кредиту та/або витрат 

чи суму заниження ПДВ та податку на прибуток підприємств; дату, номер 

податкової накладної. 

Принципові особливості пов’язуються із поданням платником заяви 

про податковий компроміс щодо податкового повідомлення-рішення [165]. 

Отримання контролюючим органом заяви від платника податку про 

податковий компроміс по ППР обумовлює певні дії, які схожі за формою 

реалізації повноважень у ході камеральної перевірки. Саме тому ми не 

пов’язували податковий компроміс виключно із документальною 

позаплановою перевіркою. Отримавши заяву від платника, контролюючий 

орган за основним місцем податкового обліку зобов’язаної особи має 

перевірити: а) дотримання платником податку терміну для подання заяви про 

компроміс; б) відсутність на дату подання заяви факту узгодження сум 

податкових зобов’язань; в) наявність факту визначення податкових 

зобов’язань. 

Б) За процедурною ознакою — обмежені терміни. Відповідно до цього 

процедура досягнення податкового компромісу триває не більше ніж 70 

календарних днів з дня, наступного за днем подання уточнюючого 

розрахунку. Процедура податкового компромісу поширюється на: а) випадки 

добровільного декларування платником податків занижених податкових 

зобов’язань з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств 

у відповідних податкових звітних періодах до 1 квітня 2014 р.; б) випадки 

добровільного декларування платником податків занижених податкових 
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зобов’язань у разі, коли у платника податків, незалежно від процедури 

податкового компромісу за рішенням контролюючого органу розпочато 

документальну перевірку або складено акт за наслідками такої перевірки; в) 

випадки,  

 коли платник податків отримав податкове повідомлення-рішення, за 

якими податкові зобов’язання неузгоджені; г) неузгоджені суми податкових 

зобов’язань, визначені у податкових повідомленнях-рішеннях, щодо яких 

триває процедура адміністративного оскарження; д) неузгоджені суми 

податкових зобов’язань, визначені у податкових повідомленнях-рішеннях, 

щодо яких триває процедура судового оскарження [165]. 

Процедура застосування податкового компромісу може бути розпочата 

платником (шляхом надання заяви) протягом 90 днів з набрання чинності 

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

особливостей уточнення податкових зобов’язань з податку на прибуток 

підприємств та податку на додану вартість у разі застосування податкового 

компромісу». Безпосередньо процедура досягнення податкового компромісу 

триває не більш як 70 календарних днів з дня, наступного за днем подання 

уточнюючого розрахунку. Цікаво, що сам факт подання уточнюючого 

розрахунку може бути підставою породження двох типів процедур. 

Перший тип процедур передбачає проведення документальної 

позапланової перевірки, рішення щодо якої контролюючий орган приймає 

протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем подання уточнюючого 

розрахунку. Перевірка проводиться виключно з питань, які стосуються 

витрат, що враховуються при визначенні об’єктів оподаткування по податку 

на прибуток підприємств та податку на додану вартість. Рішення щодо 

проведення такої перевірки приймається керівником контролюючого органу 

на підставі колегіального розгляду структурними підрозділами уточнюючого 

розрахунку. Перед колегіальним розглядом підрозділи контролюючого 

органу формують інформацію: про повноту відображення господарських 
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операцій, за якими подані уточнюючі розрахунки; про можливі порушення 

вимог податкового законодавства; щодо проведення та результатів перевірок 

платника за періоди, по яких подано уточнюючий розрахунок; про наявність 

кримінальних проваджень та судових справ. 

Законом не обмежено право контролюючого органу щодо порядку 

проведення документальних перевірок [165]. Залежно від обставин 

документальна перевірка може бути як виїзною, так і невиїзною. У той же 

час при призначенні та тривалості проведення будь-якої перевірки треба 

враховувати, що загальні терміни процедури досягнення податкового 

компромісу не можуть перевищувати 70 календарних днів з дня, наступного 

за днем подання уточнюючого розрахунку. Зазначена перевірка проводиться 

виключно з питань, які стосуються витрат при визначенні об’єкта 

оподаткування податком на прибуток підприємств чи суми завищення 

податкового кредиту з податку на додану вартість. Наслідками такої 

перевірки може бути як довідка (якщо не встановлено порушень у ході таких 

контролюючих дій), так і акт, на підставі якого приймається податкове 

повідомлення-рішення (якщо в ході перевірки встановлені правопорушення). 

Особливістю процедури та форми відрізняється рішення стосовно 

заяви про податковий компроміс з податкового повідомлення-рішення. 

Рішення щодо погодження чи непогодження застосування процедури 

податкового компромісу по ППР відповідно до підп. 3.12 Методичних 

рекомендацій щодо особливостей уточнення податкових зобов’язань з 

податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у разі 

застосування податкового компромісу приймається в довільній формі. У той 

же час довільність форми обумовлює певну обов’язковість змісту. Так, у 

цьому рішенні обов’язково мають бути зазначені: дата прийняття рішення; 

дата, номер заяви про компроміс по ППР; дата, номер податкового 

повідомлення-рішення, загальна сума грошових зобов’язань по ППР; 

відомості щодо оскарження ППР в адміністративному та судовому порядку; 
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наявність кримінального провадження; норми законодавства, що є підставою 

для прийняття цього рішення; загальна сума податкових зобов’язань, що 

визначені контролюючим органом, стосовно яких може бути застосований 

податковий компроміс; загальна сума податкових зобов’язань, що підлягає 

сплаті платником (5 %). У разі виявлення фактів невідповідності заяви 

фактичним відомостям та нормам чинного законодавства рішення щодо 

непогодження застосування процедури податкового компромісу приймається 

у довільній формі. 

Другий тип процедур обумовлює повідомлення платника про 

відсутність необхідності проведення документальної позапланової перевірки. 

Законодавець використовує в цій ситуації, на наш погляд, суперечливу 

конструкцію: «Якщо контролюючий орган повідомив платника податків про 

відсутність необхідності проведення документальної позапланової 

перевірки…» [216]. Проблемність полягає в тому, що в такій редакції 

незрозуміло — повідомлення платників для контролюючого органу — це 

право чи обов’язок. Зрозуміло, що і правові засоби та наслідки реалізації 

права чи обов’язку принципово різні. Але за наслідками цього сума 

задекларованих зобов’язань вважається узгодженою і мета податкового 

компромісу — досягнутою. 

Платник податку сплачує податкові зобов’язання протягом 10 

календарних днів з дня, наступного за днем узгодження. При цьому в цей 

термін мають бути сплачені як податкові зобов’язання, що визначені в 

уточнюючому розрахунку, так і податкові зобов’язання, визначені в 

податковому повідомленні-рішенні. Тобто законодавець не диференціює 

термін залежно від того — платник самостійно визначив суму зобов’язання 

чи це зробив контролюючий орган. Як уже згадувалось вище, платник 

податків сплачує суму податкового зобов’язання, вказану у податковому 

повідомленні-рішенні, у розмірі 5 % від суми податку. Інша частина (95 %) 

вважається погашеною, включаючи штраф та пеню. 
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Певні обмеження або, так би мовити, «завмирання» відносин 

податкового компромісу стосуються процедур оскарження. Зокрема, якщо 

платник податків розпочинає процедуру адміністративного та/ або судового 

оскарження податкового повідомлення-рішення, прийнятого контролюючим 

органом за результатами документальної позапланової перевірки, податковий 

компроміс не застосовується. Досягнення податкового компромісу на стадії 

адміністративного оскарження є підставою для залишення скарги без 

розгляду [189]. У разі подання заяви про компроміс по ППР під час 

процедури судового  оскарження до моменту набрання законної сили 

рішенням суду, після досягнення податкового компромісу відповідний орган 

ДФС України подає вмотивоване письмове клопотання [165]. Це клопотання 

він має подати до суду першої або апеляційної інстанції, який розглядає 

справи із дотриманням встановлених КАС України вимог щодо затвердження 

примирення сторін у справі, у зв’язку із досягненням ними податкового 

компромісу. 

Подібне положення, на наш погляд, суперечить загальній ідеї та 

призначенню податкового компромісу. Ми виходимо з того, що компроміс 

між платником та контролюючим органом передбачає узгодження їхніх 

інтересів з урахуванням позицій одне одного. Тобто податковий компроміс 

передбачає участь двох суб’єктів: зобов’язаної особи (платника) та владної 

особи (контролюючого органу). Режим судового оскарження передбачає 

долучення до досягнення балансу інтересів і суду як представника 

незалежної гілки влади. Суд, на наш погляд, не є суб’єктом компромісу. Його 

участь у досягненні податкового компромісу вже свідчить про те, що 

компроміс як такий не досягнутий і йдеться не про досягнення податкового 

компромісу, а про вирішення судом податкового спору. У разі наявності 

правових підстав складається протокол про адміністративне правопорушення 

та може розглядатися питання щодо передачі відповідних матеріалів до 
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слідчих підрозділів фінансових розслідувань для прийняття рішення, згідно з 

вимогами Кримінального процесуального кодексу України. 

Податковий компроміс вважається досягнутим після сплати платником 

податків узгоджених податкових зобов’язань. Таким чином, цей факт 

внесення грошових коштів у рахунок податкового зобов’язання в режимі 

податкового компромісу породжує і відповідні наслідки — діяння, вчинене 

платником податків або його посадовими (службовими) особами, що 

призвело до заниження його податкових зобов’язань з податку на прибуток 

підприємства та/або податку на додану вартість, якщо такі податкові 

зобов’язання уточнені за процедурами застосування податкового компромісу 

та сплачені до бюджетів, не вважаються умисним ухиленням від сплати 

податків, зборів (обов’язкових платежів) [216]. Досягнення компромісу 

виключає необхідність складання протоколу про адміністративне 

правопорушення, якщо він не був складений, а також дає підстави суду для 

звільнення від адміністративної відповідальності. Після досягнення 

податкового компромісу податкові зобов’язання, щодо яких проводилась 

вказана процедура, не підлягають оскарженню платником податків та їх 

розмір не може бути ним змінений в інших податкових періодах. 

У той же час не можна виключати і певні негативні наслідки для 

платника податків, ризики для нього, які містить режим податкового 

компромісу. Таке може статися у випадку, коли платник надав заяву та 

уточнюючий розрахунок контролюючому органу, але за якихось підстав (не 

можна виключати і суб’єктивного характеру) останній прийняв негативне 

рішення щодо запровадження режиму податкового компромісу стосовно 

такого платника податків. Звільнення, на яке розраховував платник, він не 

отримав, але інформація щодо його тіньових коштів стала доступною для 

контролюючого органу, відповідно до чого у нього виявляються всі підстави 

використання санкцій щодо такого платника податків. 
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Неоднозначною може стати і проблема повернення платежу, який 

сплачено в режимі податкового компромісу. Виключити те, що в ході 

узгоджувального розрахунку припустилися помилок, які виявились пізніше, 

неможна. Таким чином, імовірним є виникнення ситуації, за якої потрібно 

буде застосувати процедуру повернення коштів платникові. Навряд чи 

платник може бути позбавлений права на повернення зайво сплаченого 

платежу як частки власного майна. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Вирішення податкових спорів грунтується на певних принципах. 

Суттєвого значення набувають ті принципи, які мають стосунок до 

вирішення податкових спорів, а також до правного регулювання відносин, у 

межах чи за результатами розвитку яких такі спори виникають. З одного 

боку, вони виступають орієнтиром у нормотворчій діяльності, а з другого — 

наявність сталих засад розуміння права дає підстави правильного 

застосування законодавчих норм, уникнення податкових конфліктів і спорів. 

2. Абсолютно логічним виглядає забезпечення публічного інтересу 

в оподаткуванні, адже саме за рахунок податкових надходжень формується 

переважна частина фондів публічних коштів. Якщо презумувати їх 

ефективний і справедливий розподіл, саме за рахунок бюджетних грошей 

здійснюється фінансування публічних потреб усіх, хто мешкає на території 

держави і підпадає під її юрисдикцію, у тому числі платників податків. 

Водночас неприпустимим є порушення прав і інтересів осіб, нехтування 

правом власності, безпідставне стягнення коштів юридичних і фізичних осіб.  

3. Принципи податкового права поширюються на процедури 

вирішення податкових спорів і формують специфічний юридичний контекст, 

в якому реалізуються процедури вирішення спорів. Варто мати на увазі, що 

цей блок принципів є наскрізним і стосується як податкових відносин, у яких 

зароджується податковий спір, так і вирішення самих податкових спорів. 
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4. Механізм адміністративного оскарження рішень податкових 

органів повинен бути предметом не стільки матеріального податкового, 

скільки адміністративного процедурного регулювання. У той час як 

податкове законодавство встановлює загальні вимоги щодо податкової 

системи, елементів механізму податку, податкового обов’язку, тобто 

зосереджується на матеріальному праві, загальні вимоги до процесу 

реалізації прав платників і компетенції податкових органів під час 

адміністративного узгодження податкового обов’язку повинні бути 

закріплені в законі про адміністративні процедури.  

5. Для того, щоб почати процедуру оскарження рішення 

контролюючого органу, платнику податків достатньо лише вважати, що 

контролюючий орган прийняв рішення, яке є неправильним або таке рішення 

порушує норми податкового законодавства. Оскарження дій та бездіяльності 

контролюючих органів у сфері оподаткування відбувається вже на підставі 

суб’єктивного уявлення платника податків щодо можливого порушення його 

прав. 

6. Судовий захист прав платники податків можуть здійснювати не 

тільки у вигляді оскарження рішень податкових органів. Негативні юридичні 

наслідки і відповідно порушення прав платників також можуть бути 

результатом вчинення податковими органами чи їхніми посадовими особами 

дій або допущення бездіяльності. Зокрема, проведення перевірки платника 

податків за відсутності законних на те підстав або бездіяльність податкового 

органу щодо видачі свідоцтва платника податку на додану вартість очевидно 

порушуватимуть права платника. Відповідно, закон повинен гарантувати 

ефективний спосіб захисту порушеного права в усіх випадках. 

7. Однією з форм досягнення балансу інтересів у регулюванні 

податкових відносин є податковий компроміс, який є досить специфічною 

новелою чинного податкового законодавства.  
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8. Аналізуючи режим податкового компромісу, варто мати на увазі 

чітке розмежування «податкового компромісу» та «легалізації доходів». 

Остання традиційно застосовується в режимі амністії капіталів, що 

передбачає легалізацію доходів, які отримані з порушенням закону 

(отримання хабарів, отримання доходів від контрабанди тощо). У деяких 

випадках ці два види амністії збігаються, але метою податкового компромісу 

є не виведення доходів із тіні, а надання платникам можливості у 

спрощеному порядку реалізувати податковий обов’язок щодо певних видів 

доходів, якщо такий обов’язок не було виконано раніше. 

9. Особи, щодо яких може бути застосований податковий 

компроміс, утворюють дві групи: а) безпосередньо платники податків; б) 

посадові (службові) особи платників податків. Такий суб’єктний склад 

пов’язаний з об’єктною характеристикою відносин податкового компромісу, 

яка передбачає використання процедур податкового компромісу виключно за 

двома податками: податку на прибуток підприємств та податку на додану 

вартість.   

10. Безпосереднім об’єктом податкового компромісу є заниження 

податкового зобов’язання з цих податків. Податковий компроміс 

поширюється виключно на факти заниження податкових зобов’язань з 

податку на додану вартість (у зв’язку із завищенням податкового кредиту) та 

податку на прибуток підприємств (у зв’язку із завищенням витрат, що 

враховуються при визначенні об’єкта оподаткування). 
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РОЗДІЛ 3. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ УКРАЇНИ СТОСОВНО 

РЕФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ВИРІШЕННЯ 

ПОДАТКОВИХ СПОРІВ. 

 

3.1. Міжнародні зобов’язання України стосовно реформування 

механізмів  вирішення податкових спорів 

 

У попередніх розділах ми дійшли висновку, що система вирішення 

податкових спорів в Україні має суттєві недоліки, які не забезпечують 

ефективного розгляду податкових спорів, за якого на засадах верховенства 

права та справедливості охоронялися б права платників податків та 

одночасно забезпечувалося б дотримання публічного інтересу — 

надходження належної кількості податків і зборів до бюджетів. Також у 

процесі цього аналізу ми дійшли висновку стосовно доцільності перегляду 

деяких положень законодавства. 

Водночас навряд чи можливо досягти значних успіхів в усуненні 

підстав для виникнення податкових спорів і вдосконаленні механізмів їх 

вирішення окремими косметичними правками до законодавства. Тому з 

метою забезпечення ефективного і справедливого вирішення податкових 

спорів підлягають реформуванню одночасно декілька сфер, передусім 

податкове регулювання, адміністративні процедури й судівництво. 

Очевидно, що не будь-яка зміна законодавства є реформою. Реформувати 

вказані сфери необхідно в такий спосіб, який би забезпечив якісні зміни в 

системі розгляду податкових спорів. Відповідаючи на питання, якими саме 

мають бути ці зміни, потрібно враховувати два моменти. 

По-перше, реформування системи розгляду податкових спорів (у 

широкому сенсі — як сукупності всіх соціальних норм, які визначають 

порядок розгляду спорів, пов’язаних із виконанням податкового обов’язку), 
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повинно бути спрямоване на зміну тих положень закону або інших 

соціальних регуляторів (включно з неформальними правилами і практиками 

в податкових органах), які є причиною недоліків, описаних вище. Інакше 

кажучи, потрібно дати відповідь на запитання: «що реформувати?» — які 

конкретні норми підлягають зміні? По-друге, потрібно дати відповідь на 

запитання «як реформувати?», тобто визначити, яким чином необхідно 

змінити те чи інше положення, які норми варто прийняти, а які, навпаки, 

вилучити. 

Проаналізувавши стан законодавства, яке обумовлює виникнення, а 

також регулює питання розгляду і вирішення податкових спорів, а також 

їхню юридичну природу, ми маємо досить чітке уявлення про те, що саме є 

причиною виникнення податкових спорів, а також заважає вирішувати їх 

ефективно й справедливо. 

Пошук відповіді на запитання «як реформувати?» натомість може бути 

досить складним і тривалим процесом. Різні джерела обґрунтовано 

пропонують різні концепції реформи податкового матеріального 

законодавства та інших сфер. Однак, пропонуючи ті чи інші зміни до 

законодавства, важливо пам’ятати, що Україна має чимало зобов’язань — як 

міжнародних, так і внутрішніх — щодо того, яким чином будуть найближчим 

часом відбуватися зміни в регулюванні тих чи інших суспільних відносин і 

який це матиме результат. Таким чином, логічно вважати, що пошук 

відповіді на запитання «як реформувати?» повинен відбуватися саме в межах, 

окреслених зобов’язаннями України. З цією метою ми аналізуємо зовнішні й 

внутрішні зобов’язання України стосовно реформування відповідних сфер. 

Минулого року Україна підписала і ратифікувала Угоду про асоціацію 

між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

сторони (Угода про асоціацію) [295], чим взяла на себе зобов’язання щодо 

приведення у відповідність податкового й іншого законодавства із 
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законодавством Європейського Союзу в порядку і у строки, визначені в 

Угоді про асоціацію. Крім того, Україна є членом Ради Європи, а також 1997 

р. ратифікувала Конвенцію про захист прав людини і основоположних 

свобод (Європейську конвенцію з прав людини) [120], що, як і Угода про 

асоціацію, відповідно до ст. 9 Конституції України є частиною національного 

законодавства України і має вищу юридичну силу порівняно з національним 

законом. 

Крім того, маючи пріоритетом зовнішньої політики вступ до 

Європейського Союзу, Україна повинна буде в перспективі змінювати також 

інше законодавство з метою приведення його у повну відповідність до 

законодавства ЄС. У той час як Європейська конвенція з прав людини діє 

вже досить тривалий час, Угода про асоціацію з Європейським Союзом 

прийнята нещодавно і є змістовним програмним документом, обов’язковим 

для України. Саме тому вважаємо за потрібне зупинитися на деяких 

положеннях Угоди, які так чи інакше стосуються вирішення податкових 

спорів. 

У попередніх розділах ми визначили, що причиною надмірного 

виникнення податкових спорів є недосконалість податкового матеріального 

та адміністративного процедурного законодавства. Крім того, реформування 

потребують також механізми судового вирішення податкових спорів. Таким 

чином, передусім в Угоді про асоціацію нас цікавитиме, як з метою 

гармонізації із законодавством ЄС Україна повинна змінювати законодавство 

в цих трьох сферах. 

Термін «адміністративні процедури» зустрічається в тексті Угоди про 

асоціацію лише побіжно, у ст. 243, яка встановлює, що за умови, що рішення 

про будь-який цивільно-правовий захід судового захисту може бути винесене 

в результаті адміністративних процедур по суті справи, такі процедури 

мають відповідати принципам, еквівалентним за суттю тим, що викладені у 

відповідних положеннях цього підрозділу [295]. Натомість значною мірою 
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встановленню зобов’язань щодо регулювання адміністративних процедур 

присвячена гл. 12 Угоди «Прозорість», відповідно до ст. 281 якої термін 

«заходи загального застосування» визначається як закони, підзаконні акти, 

судові рішення, процедури та адміністративні правила загального 

застосування і будьякі інші загальні або абстрактні дії, тлумачення чи інші 

вимоги, які можуть вплинути на будь-які питання, що охоплюються цією 

Угодою. До них не належить судове рішення, що застосовується до окремої 

особи. Фактично цим терміном охоплюються всі нормативні та інші 

обов’язкові акти, які застосовуються до двох і більше осіб [295]. 

Стаття 285 Угоди про асоціацію «Адміністративне провадження» 

визначає: 

«Кожна Сторона управляє у послідовний, неупереджений і 

обґрунтований спосіб усіма заходами загального застосування, згаданими у 

статті 281 цієї Угоди. Із цією метою під час застосування цих заходів до 

окремих осіб, товарів, послуг або потужностей іншої Сторони в окремих 

випадках кожна Сторона: 

a) намагається надати заінтересованим особам іншої Сторони, які 

безпосередньо зазнають шкоди від провадження відповідно до процедур 

Сторони, обґрунтоване повідомлення, коли провадження порушується, у 

тому числі опис характеру провадження, заяву про юридичні повноваження, 

на основі яких порушується провадження, та загальний опис будь-яких 

питань, щодо яких виникли розбіжності; 

b) надає таким заінтересованим особам обґрунтовану можливість 

представити факти та аргументи на підтримку своєї позиції перед вжиттям 

остаточних адміністративних заходів, якщо час, характер провадження та 

інтерес громадськості це дозволяють; та 

c) забезпечує, щоб ці процедури мали законні підстави та 

відповідали національному законодавству» [295]. 
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Фактично вказана стаття встановлює для України обов’язок 

врегулювати власні адміністративні процедури в такий спосіб, щоб 

забезпечити особі, яка походить з іншої країни, своєчасний, неупереджений і 

справедливий розгляд її справи. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 286 

«Перегляд та оскарження» кожна зі Сторін створює або підтримує існування 

судів чи інших незалежних трибуналів, зокрема, у разі необхідності, 

квазісудових або адміністративних трибуналів, або встановлює процедури 

для цілей невідкладного перегляду і, коли це виправдано, корекції 

адміністративних заходів у сферах, охоплених цією Угодою. Такі суди, 

трибунали або процедури повинні бути неупередженими і незалежними від 

посадових осіб або органів, уповноважених здійснювати адміністративний 

примус, і не мати матеріального інтересу в результаті вирішення справи. 

Допускаючи різні режими (судовий, адміністративний, квазісудовий) 

вирішення адміністративних справ, у яких однією зі сторін є особа, яка 

походить з країни ЄС, а в інших — орган публічної адміністрації (суб’єкт 

владних повноважень) з України, ст. 286 Угоди встановлює обов’язковість 

неупередженості і незалежності цих органів. Таким чином, з метою 

виконання статей 285 і 286 Угоди Україна зобов’язана, по-перше, 

врегулювати належним чином здійснення адміністративних процедур, по-

друге, забезпечити функціонування такого суду чи іншого органу, 

уповноваженого переглядати обов’язкові рішення органів публічної 

адміністрації, який робив би це неупереджено, ефективно і незалежно від 

будь-якого іншого органу. 

Стосовно судової системи Угода про асоціацію висуває лише загальні 

вимоги. Зокрема, відповідно до ст. 24 «Правове співробітництво» Угоди 

Сторони домовились надалі розвивати судове співробітництво у цивільних та 

кримінальних справах, повною мірою використовуючи відповідні міжнародні 

і двосторонні документи та ґрунтуючись на принципах юридичної 

визначеності і праві на справедливий суд. Тут, однак, варто зауважити, що 
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«право на справедливий суд» повинно трактуватися не інакше як у розумінні 

ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, 

тлумаченої через практику Європейського суду з прав людини [120]. На 

розгляді питання щодо тлумачення цієї статті Європейської конвенції ми 

зупинимося трохи згодом. 

У контексті зобов’язань України відповідно до Угоди про асоціацію 

щодо реформування судової системи і утвердження верховенства права 

загалом важливо також зауважити на ст. 14, відповідно до якої в рамках 

співробітництва у сфері юстиції, свободи та безпеки Сторони надають 

особливого значення утвердженню верховенства права та укріпленню 

інституцій усіх рівнів у сфері управління загалом та правоохоронних і 

судових органів зокрема. Співробітництво буде спрямоване, зокрема, на 

зміцнення судової влади, підвищення її ефективності, гарантування її 

незалежності й неупередженості та боротьбу з корупцією. Це положення 

деталізує стаття 471: «У рамках сфери дії цієї Угоди кожна Сторона 

зобов’язується забезпечити фізичним та юридичним особам іншої Сторони 

вільний від дискримінації по відношенню власних громадян доступ до своїх 

компетентних судів та адміністративних органів для захисту їхніх особистих 

та майнових прав» [295]. Додатково варто наголосити, що відповідно до ст. 8 

Угоди про асоціацію Україна бере на себе зобов’язання визнати юрисдикцію 

Міжнародного кримінального суду. 

Оскільки Угода про асоціацію має передусім економічний характер і 

встановлює низку взаємних економічних зобов’язань України та ЄС, не 

дивно, що положення щодо оподаткування в ній досить деталізовані. Окрім 

положень про скасування ввізних мит і обмежень щодо їх встановлення і 

збільшення, Угода містить також цілу гл. 4 «Оподаткування». Навряд чи 

потрібно передавати тут зміст більшості цих норм. Водночас варто звернути 

увагу на те, що відповідно до статей 349 і 350 Угоди Сторони визнають і 

зобов’язуються застосувати принципи належного управління у сфері 
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оподаткування, зокрема, принципи прозорості, обміну інформацією та 

добросовісної податкової конкуренції, яких дотримуються держави-члени на 

рівні ЄС. Із цією метою без упередженості щодо компетенції ЄС та держав-

членів Сторони покращують міжнародне співробітництво у сфері 

оподаткування, сприяють збору законних податкових надходжень та 

розвивають заходи ефективної імплементації вищезазначених принципів. 

При цьому «належне управління» є перекладом терміна «good governance», 

який міститься у відповідній статті англійської версії Угоди [14]. Фактично 

це означає обов’язок для України побудувати публічну адміністрацію, в тому 

числі й у сфері податків, за моделлю «good governance», що неможливо без 

поширення принципів цієї моделі на всі державні органи і їхніх посадових 

осіб шляхом прийняття єдиного акта про адміністративні процедури. Більше 

того, принципи, закріплені в такому акті, повинні якщо не повторювати, то 

бути дуже подібними на перелік ознак, на наявність яких перевіряє рішення, 

дії і бездіяльність владних органів адміністративний суд відповідно до ч. 3 ст. 

2 КАС України. 

Ми вже зупинялися на тому, що до зовнішніх (міжнародних) 

зобов’язань України належать також ті, які Україна взяла на себе, 

ратифікувавши Європейську конвенцію з прав людини. Передусім це 

зобов’язання, які стосуються виконання ст. 6 Конвенції «Право на 

справедливий суд». Тлумачення цієї статті через практику ЄСПЛ, а також 

заходи, які Україна має вчинити на виконання цих зобов’язань, будуть 

розглянуті в наступному розділі. 

Крім цього, до важливих зовнішніх зобов’язань належать і 

зобов’язання України перед міжнародними фінансовими установами, 

зокрема Міжнародним валютним фондом (МВФ). Підписавши 27 лютого 

2015 р. Меморандум про взаєморозуміння з Міжнародним валютним фондом 

[153], Україна взяла на себе конкретні зобов’язання з реформування 

фіскальної політики. 
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Зокрема, відповідно до Меморандуму планується підвищення 

податкових надходжень разом із підвищенням ціни на газ внутрішнього 

видобутку на 355 відсотків. Додаткові надходження, зібрані у формі 

податкових надходжень (ПДВ, податок на прибуток, оподаткування роялті) 

відповідно до Меморандуму допоможуть компенсувати додаткові видатки на 

збільшення соціальних виплат, пов’язаних із підвищенням цін на енергоносії. 

Також Меморандум передбачає проведення реформ для вдосконалення 

адміністрування надходжень і управління державними фінансами [20]. На 

нашу думку, це дуже важливий напрям реформування законодавства в 

контексті податкових спорів. Незважаючи на те, що цей напрям швидше 

стосується фінансової і бюджетної систем, ніж податкової, підвищення 

ефективності витрачання бюджетних коштів здатне позитивно вплинути на 

динаміку виникнення і вирішення податкових спорів. 

 

3.2. Внутрішні зобов’язання України стосовно реформування 

механізмів  вирішення податкових спорів 

 

Реформування засобів та процедур вирішення податкових спорів 

пов’язується безпосередньо як із внутрішніми, так і з зовнішніми чинниками. 

У першому випадку йдеться про певні зобов’язання влади перед 

громадянами, та й узагалі всіма учасниками податкових спорів. У цьому 

підрозділі ми хотіли б зупинитися саме на тих зобов’язаннях, які мають 

внутрішньодержавний характер та виникають у межах держави. 

Повноцінне вдосконалення законодавства з метою усунення причин 

виникнення податкових спорів, а також реформування процедур вирішення 

податкових спорів можливе лише: по-перше, із вдосконаленням та 

реформуванням податкової системи; по-друге, із унормуванням 

адміністративного процедурного регулювання, відповідно до якого вчиняють 

дії і приймають рішення суб’єкти владних повноважень, у тому числі 
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податкові органи і їхні посадові особи; по-третє, із повноцінною реформою 

судівництва, правил, які визначають побудову гілки влади, яка здійснює 

остаточний розгляд і перегляд всіх податкових спорів. Із цією метою варто 

проаналізувати зобов’язання трьох суб’єктів, які відповідальні за 

впровадження реформ в Україні і які взяли на себе політичну 

відповідальність за цей процес — Верховну Раду України, Президента 

України та Кабінет Міністрів України. 

У контексті цього хотілося б звернути увагу, що в деяких випадках 

складно навіть розвести ці повноваження за окремими суб’єктами. 

Наприклад, набуття чинності законами (у даному випадку йдеться перш за 

все про ПК України та закони, що вносять до нього зміни), відбувається 

шляхом реалізації повноважень Верховної Ради України, яка приймає закони, 

та Президента України, який їх підписує. Саме тому сумісна реалізація 

повноважень Верховної Ради України, Президента України та Кабінету 

Міністрів України і виражає якісний засіб реалізації повноважень України у 

сфері реформування механізму вирішення податкових спорів. Тому 

відокремлений аналіз таких зобов’язань залежно від кожного суб’єкта є 

певною науковою абстракцією, яка набуває форми реалізації лише поряд із 

зобов’язаннями інших суб’єктів. 

Згідно зі ст. 85 Конституції України до повноважень Верховної Ради 

України належать внесення змін до Конституції України, прийняття  законів; 

затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього, 

контроль за виконанням Державного бюджету України, прийняття рішення 

щодо звіту про його виконання; визначення засад внутрішньої і зовнішньої 

політики; затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-

технічного, соціального, національнокультурного розвитку, охорони 

довкілля; обрання суддів безстроково; надання законом згоди на 

обов’язковість міжнародних договорів України та денонсація міжнародних 

договорів України. 
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Ці повноваження Верховної Ради України стосуються як безпосередньо 

регулювання податкових відносин та вирішення спорів щодо них, так і 

опосередковано. Зрозуміло, що внутрішні зобов’язання Верховної Ради в 

цьому сенсі пов’язуються із безпосереднім регулюванням податкових 

відносин через прийняття законів. Більше того, хотілося б підкреслити навіть 

не безпосереднє, а виключне її повноваження. Так, відповідно до ч. 2 ст. 92 

Конституції України виключно законами України встановлюються: 

Державний бюджет України і бюджетна система України; система 

оподаткування, податки і збори тощо. Тобто лише Верховна Рада може 

встановлювати імперативні правила поведінки стосовно підстав виникнення 

податкових обов’язків. 

У той же час низка інших повноважень Верховної Ради України, хоча і 

не пов’язана, на перший погляд, із реалізацією внутрішніх зобов’язань 

України в цій царині, але без них вона в принципі неможлива. Наприклад, чи 

можливе реформування механізму вирішення податкових спорів без такого 

повноваження Верховної Ради, як обрання суддів безстроково? Зрозуміло, що 

ні. Далі — повноваження Верховної Ради України стосовно корегування 

процедури прийняття, виконання Державного бюджету України — не може 

не торкатися в тому числі й відносин оподаткування. Будь-який бюджет 

передбачає поєднання показників доходів та видатків, а серед доходів левова 

частка припадає саме на податки. Виходячи з цього, це повноваження 

Верховної Ради України опосередковано стосується певних внутрішніх 

зобов’язань України в цій сфері відносин. Таке ж відношення має бути і 

стосовно засад внутрішньої і зовнішньої політики; затвердження 

загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, 

національно-культурного розвитку. В будь-якому разі формування 

податкового аспекту тут неминуче. 

Реалізація конституційних повноважень Верховної Ради України на 

сучасному етапі в контексті реформування доповнюється Коаліційною 
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угодою Верховної Ради України VІІІ скликання. Цей акт спрямований на 

проведення реформ у співпраці з іншими гілками влади заради підвищення 

добробуту і якості життя громадян України. Проведення цих реформ 

спрямоване на забезпечення європейської якості життя для громадян 

України, сталого розвитку суспільства, подолання бідності, розбудову 

конкурентоспроможної економіки, встановлення сприятливих умов для 

ведення бізнесу, зменшення безробіття, створення нових робочих місць, 

здобуття енергонезалежності, розвиток громадянського суспільства та 

гарантування свободи слова, боротьбу з корупцією та відновлення 

правосуддя, розвиток освіти і науки, культури та духовності [112]. 

Податкове реформування за Коаліційною угодою орієнтоване на І 

квартал 2015 р. За цей термін передбачається зменшення кількості податків 

до 9, які відповідатимуть своїй економічній сутності. Йдеться про податок на 

прибуток; податок на додану вартість; податок з доходів фізичних осіб; 

акцизний податок; рентний платіж; податок на нерухомість (у т. ч. на 

земельні ділянки); екологічний податок; єдиний податок (у т. ч. фіксований 

сільськогосподарський податок); мито. Позитивність цієї пропозиції можна 

бачити перш за все в удосконаленні процедур адміністрування податків та 

зборів, забезпеченні скорочення витрат часу та коштів платників податків на 

нарахування та сплату податків шляхом скорочення кількості та обсягів 

податкової звітності, розширенні можливостей безперешкодного 

дистанційного звітування та сплати податків (електронні сервіси). 

Передбачається досягнення досконалості у справлянні податків та 

зборів шляхом забезпечення прозорості й передбачуваності податкової 

системи за рахунок: а) створення публічної бази виданих індивідуальних 

податкових консультацій (без зазначення платника); б) законодавчого 

закріплення функції надання узагальнюючих податкових консультацій за 

Мінфіном; в) впровадження інституту фінансової медіації; г) запровадження 

процедури апеляції на рівні експертної ради з питань оподаткування при 



219 

 

 
 

Мінфіні; д) ліквідації корупційної складової в адмініструванні податків, у 

тому числі в усіх видах плати за земельні ділянки та в адмініструванні 

екологічного податку
2
. Суттєві перетворення очікують і трансфертне 

ціноутворення відповідно до принципів ОЕСР. Ураховуючи їх, процедури 

мають справляти мінімальний вплив на витрати часу і коштів суб’єктів 

підприємницької діяльності. 

Треба погодитись із нагальною потребою переорієнтації податкового 

контролю та його засобів із реалізації каральної функції на переважання 

наглядової та фіскальної. Відповідно до Коаліційної угоди Верховної Ради 

України VІІІ скликання подібний перехід має призвести до: а) підвищення у 

два рази (із 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) 

значного розміру фактичного ненадходження до бюджету податків, зборів, 

єдиного соціального внеску та страхових внесків на пенсійне страхування 

для наявності ознак складів кримінальних правопорушень, передбачених 

статтями 212, 212
1
 КК України; б) скасування штрафних фінансових санкцій 

до платників податків, які без оскарження податкового повідомлення-

рішення сплатили донараховані платежі; в) виключення з доходної частини 

державного бюджету надходжень від штрафів та пені; г) надання можливості 

для податкового компромісу (податкової угоди) у 2014 р. та проведення 

податкової амністії капіталів після реформування податкової системи 

шляхом одноразового добровільного декларування з 1 січня 2016 р.; д) 

спрощення системи адміністрування при використанні реєстраторів 

розрахункових операцій; е) заборона на законодавчому рівні кримінального 

переслідування особи за ухилення від сплати податків до остаточного 

узгодження податкових зобов’язань; є) встановлення особистої фінансової 

відповідальності працівників податкових та митних органів за втрати, 

понесені суб’єктами підприємницької діяльності через незаконні дії або 

бездіяльність чиновників; ж) запровадження обов’язковості видачі 

податкового повідомлення-рішення в разі складання акта за результатами 
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перевірки; з) поширення дії Закону «Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності» на податкові органи. 

Не з усіма викладеними вище положеннями можна погодитись. По-

перше, навряд чи автоматичне підвищення кількості неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян при визначенні значного розділу фактичного 

ненадходження обумовить реформаційні процеси у сфері оподаткування. По-

друге, з певною суперечністю пропонується застосовувати конструкції 

податкового компромісу, податкової амністії капіталів (що передбачає 

принципово різні засоби та наслідки) та скасування штрафних фінансових 

санкцій до платників податків, які без оскарження ППР сплатили 

донараховані платежі. По-третє, сумнівним виглядає встановлення особистої 

фінансової відповідальності працівників податкових та митних органів за 

втрати, понесені суб’єктами підприємницької діяльності через їх дії або 

бездіяльність. Суперечливим виглядає як поняття фінансової 

відповідальності в цій ситуації, так і підстави та засоби, якими буде 

визначатися індивідуальна винуватість таких посадових осіб. 

Низка пропозицій передбачає більш вузьке корегування окремих 

платежів. Так, ідеться про податок з доходів фізичних осіб, податок на 

прибуток, податок на додану вартість, навантаження на фонд оплати праці. 

Питанням залишається в цій ситуації те, чи доцільно акцентувати увагу на 

подібні зміни саме в Коаліційній угоді, хоча більше сенсу було б при 

уточненні відповідних розділів ПК України. 

Податкова реформа за Коаліційною угодою передбачає і корегування 

законодавства на межі національних актів із міжнародними договорами та 

актами. Так, відповідно до п. 3.6 Коаліційної угоди ініціювання укладення 

договорів про уникнення подвійного оподаткування з країнами, які внесені 

до переліку офшорних зон мають бути невід’ємною складовою перебудови 

податкової системи України. Це має доповнюватись та узгоджуватись із 
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запровадженням законодавчих умов та стимулів для деофшоризації 

економіки України (п. 3.12 Угоди) [112]. 

Реформування податкової системи, досягнення її ідеальної та 

найперспективнішої форми, все ж таки не знищить підстави виникнення 

податкових спорів. Зрозуміло, що механізм їх вирішення багато в чому буде 

залежати від удосконалення цієї системи та процедур адміністрування 

податків та зборів. Але безпосередній вплив на механізм вирішення 

податкових спорів та надвелике значення будуть мати і реформи саме 

судового вирішення податкових спорів. Судовій реформі присвячено розд. ІІ 

Коаліційної угоди, відповідно до якої планується створити некорумповану, 

ефективну і незалежну систему правосуддя, яка буде забезпечувати право на 

справедливий і безсторонній (неупереджений) суд. 

Відповідно до положень Коаліційної угоди судова реформа має бути 

проведена через вдосконалення конституційних положень та невідкладні 

зміни до законодавства з метою зменшення політичного впливу, 

забезпечення незалежності суддів та належної якості їх професійної 

діяльності та, як наслідок, — відновлення довіри до судової влади, подолання 

корупції, вдосконалення процесуального законодавства та практики, зокрема, 

шляхом підвищення доступності і прозорості правосуддя, забезпечення 

виконання судових рішень, підняття загальної якості надання правової 

допомоги
2
. Судову реформу планується здійснити через зміни до законів, 

система правосуддя буде приведена у відповідність до європейських 

стандартів протягом другого кварталу 2015 р. 

Варто зазначити, що доцільно також пов’язувати судову реформу перш 

за все з оновленням суддівського корпусу, добором спеціалістів, які б 

займали відповідні суддівські посади. У той же час важливим залишається 

реформування процесуального законодавства. Коаліційна угода як підсумки 

виділяє такі: 1) буде створений механізм, за якого суд не зможе повернути 

звернення особі через неналежність до підсудності; 2) буде вдосконалена 
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процедура оскарження судових рішень, Верховний Суд отримає ефективні 

повноваження для формування послідовної судової практики; 3) 

процесуальні норми різних видів судочинства будуть уніфіковані настільки, 

наскільки це можливо; 4) будуть введені практичні механізми забезпечення 

реалізації принципів юридичної (правової) визначеності (зокрема, обмеження 

застосування інституту перегляду рішення за нововиявленими обставинами, 

направлення справи на новий розгляд); гласності і відкритості судового 

процесу; змагальності (роль судді як арбітра, а не слідчого); рівності; 5) 

навантаження на суддів буде приведено у відповідність до обґрунтованих 

нормативів; 6) будуть запроваджені сучасні інформаційні технології в роботі 

суду з метою функціонування електронного правосуддя та удосконалена 

система автоматизованого розподілу справ; 7) будуть запроваджені 

ефективні правові механізми дотримання строків розгляду справ у судах; 8) 

буде забезпечене виконання закону по запровадженню суду присяжних у 

кримінальних справах; 9) буде передбачений механізм перегляду вироків у 

кримінальних справах, де особи були засуджені без належної доказової бази 

[112]. 

Не менш важливим у контексті досягнення дієвості судової влади та 

відповідних судових реформ є не лише винесення правосудного рішення, а й 

забезпечення реального виконання судових рішень. Для цього 

передбачається запровадити ефективний судовий контроль за виконанням 

судових рішень; встановити принцип залежності розміру винагороди від 

фактичного виконання судових рішень та строків їх виконання; запровадити 

додаткові стимули для добровільного виконання судових рішень, 

відповідальність за невиконання судових рішень буде посилена (п. 6 Угоди) 

[112]. 

Особливу роль у процесі реформування країни взяв на себе Президент 

України. Відповідно до Указу Президента України № 5/2015 «Про Стратегію 

сталого розвитку “Україна-2020”» у розд. 3 «Дорожня карта та першочергові 
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пріоритети реалізації Стратегії» Стратегія передбачає в рамках названих 

чотирьох векторів руху реалізацію 62 реформ та програм розвитку держави, 

серед яких є податкова реформа, реформа фінансового сектору та реформа 

фінансового контролю і бюджетних відносин. Приваблює в такому підході 

те, що податкова реформа виділяється як окремий значущий напрям 

перебудови. У той же час ми бачимо низку колізійних проблемних моментів 

стосовно співвідношення податкової реформи, реформи фінансового сектору 

та реформи фінансового контролю, оскільки дві останні не можуть бути 

реалізовані без відповідних перетворень і у сфері оподаткування. Яким 

чином співвідносяться ці три складові загального реформаційного процесу, 

яким чином вони узгоджуються — з’ясувати складно. 

Визначаючи першочерговість у реалізації реформ та програм, 

Президент звертає увагу при оновленні влади та реалізації антикорупційної 

реформи на перспективність успішного впровадження нових 

антикорупційних механізмів. До них належать: декларування майнового 

стану публічних службовців, запобігання та врегулювання конфліктів 

інтересів, перевірка доброчесності службовців та моніторинг їхнього способу 

життя. Погоджуючись у цілому з такою пропозицією перетворень, необхідно 

враховувати деякі обставини. По-перше, чітко розмежовувати декларування 

майнового стану та податкове декларування, які хоча і можуть охоплювати 

єдині підстави звітності, але здійснюються за різними умовами, у різних 

формах та передбачають різні наслідки. По-друге, принципово важливим є в 

цій ситуації акцент саме на моніторингу рівня життя службовців. Логічним 

тут вважається акцент на дослідженні та зрозумілості саме не доходів таких 

осіб, а витрат та об’єктивних надходжень, за рахунок яких покриваються 

витрати. 

Безпосередньо з цим об’єктивно пов’язується і реформа судової влади, 

яка відповідно до Стратегії, затвердженої Указом Президента, 

проводитиметься у два етапи: перший етап — невідкладне оновлення 
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законодавства, спрямоване на відновлення довіри до судової влади в Україні; 

другий етап — системні зміни в законодавстві: прийняття нової Конституції 

України та на основі відповідних конституційних змін — нових законів, що 

стосуються судоустрою та судочинства, інших суміжних правових інститутів 

[242]. Важливо наголосити, що ці етапи не можуть бути принципово 

відокремлені один від одного, адже без змін до Конституції України 

повноцінна судова реформа неможлива, передусім через наявність значної 

кількості повноважень політичних органів щодо впливу на формування 

суддівського корпусу. Всі зміни, які мають відбуватися на першому та 

другому етапах, об’єктивно повинні базуватися на конституційних нормах та 

враховувати їх. 

Однією із принципових складових у децентралізації та реформі 

державного управління Президент України вбачає підвищення прозорості та 

ефективності розподілу й витрачання публічних фінансів [242]. Це зрозуміло, 

і на перший погляд не стосується саме відносин оподаткування та вирішення 

конфлікту інтересів, які можуть при цьому виникати. Але не слід забувати, 

що розподілення (у його первинних формах) відбувається ще на стадії 

формування публічних грошових фондів. Значна частина загальнодержавних 

податків розподіляється між бюджетами (як між Державним та місцевими, 

так і між різними типами місцевих бюджетів). Тобто реформування 

розподільчих механізмів недоцільно пов’язувати виключно з етапом 

розподілення публічних коштів, який починається після завершення їх 

акумуляції. 

Визначаючи мету податкової реформи, Президент України підкреслює, 

що побудова податкової системи, яка є простою, економічно справедливою, з 

мінімальними затратами часу на розрахунок і сплату податків, створює 

необхідні умови для сталого розвитку національної економіки, забезпечує 

достатнє наповнення Державного бюджету України і місцевих бюджетів. 

Головними напрямами цієї реформи він вбачає перехід від наглядово-
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каральної функції фіскальних органів до обслуговуючої, що допомагає у 

нарахуванні та проведенні сплати податків. Реалізація цього позбавляє 

принципової орієнтованості на каральне призначення податків, коли метою є 

наповнення бюджету за рахунок фінансових санкцій та переплат. 

Дуже модним сьогодні є акцент на зменшенні кількості податків та 

зборів, на чому наголошується у всіх концептуальних реформаційних актах 

законодавчої та виконавчої влади. Але таке яскраве гасло перетворюється на 

дещо лукаву спробу формального зменшення кількості платежів при 

збереженні або навіть збільшенні податкового навантаження. Кількісне 

зменшення податків за Указом Президента має доповнюватись зменшенням 

їх розміру та спрощення порядку розрахунку і сплати, впровадженням 

електронних сервісів для платників податків; зменшенням податкового 

навантаження на заробітну плату з метою її детінізації. Стосовно заробітної 

плати треба мати на увазі, що змістовне навантаження формується не лише 

через платежі, які регулюються податковим законодавством. Із 2011 р. із 

системи податків, зборів (обов’язкових платежів) зникли соціальні платежі, 

які утворили окремий інститут обов’язкових платежів. Саме тому зменшення 

кількості податків та зборів необхідно узгодити і з подібними важелями 

навантаження на заробітну плату, бо перенесення навантаження на них буде 

відповідати цьому акценту податкового регулювання, хоча нічого не змінить 

за змістом. 

Реформування податкових відносин пов’язується також із 

удосконаленням законодавства України, спрямованого на посилення 

боротьби зі схемами ухиляння від сплати податків. Це передбачає як 

перебудову процедур адміністрування податків та зборів, так і формування 

системи податкового контролю залежно від ступеня ризику в діяльності 

платників податків. Подібні перетворення не можуть бути здійснені без 

забезпечення відкритості доступу до інформації про сплату податків, 
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удосконалення законодавства з питань трансфертного ціноутворення, 

впровадження контролю за видатками фізичних осіб [242]. 

Одним із найвпливовіших на сьогодні учасників податкового 

реформування є Кабінет Міністрів України. Сподіваємося, що реалізація 

власних повноважень у сфері оподаткування буде здійснюватися ним 

виключно в межах, встановлених законодавством, та із додержанням 

законодавчо закріплених процедур. 

Відповідно до ст. 116 Конституції України Кабінет Міністрів України 

забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової 

політики; політики у сферах праці й зайнятості населення, соціального 

захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і 

природокористування [122]. При цьому нагадаємо, коли забезпечення цієї 

податкової політики Кабінет Міністрів України здійснював через прийняття 

актів, які за своєю юридичною силою прирівнювались до законів. У 1992–

1993 рр. йому було передано функцію законотворчості і через прийняття 

декретів Кабінету Міністрів здійснювався оперативний вплив на 

реформування податкової системи України в 90-х рр. ХХ ст. 

На сучасному етапі відповідно до Постанови Верховної Ради України 

«Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України» [235] нова політика у 

сфері державного управління передбачає розроблення та сприяння 

прийняттю змін до БК України і ПК України щодо передачі органам 

місцевого самоврядування додаткових бюджетних повноважень і стабільних 

джерел доходів для їх реалізації та Закону України про Державний бюджет 

України на 2015 рік (2014 рік). Вважаємо, що корегування додаткових 

бюджетних повноважень і стабільних джерел доходів для бюджетів 

пов’язується перш за все із бюджетним законодавством. Податковий кодекс 

України не визначає, яким чином та за якими напрямами розподіляються 

кошти, отримані від сплати податків та зборів. Це предмет регулювання 

статей 29 (для Державного бюджету України) та 64–69 (для місцевих 



227 

 

 
 

бюджетів) БК України. Саме тому перерозподілення податкових надходжень 

пов’язується насамперед із бюджетним законодавством, а не з податковим. 

Переважна більшість податкових змін, які очікуються від Кабінету 

Міністрів України, пов’язані із розд. ІV Програми діяльності Кабінету 

Міністрів України «Нова економічна політика». Їх можна класифікувати за 

матеріальним та процедурним змістом. До реформ, які мають перш за все 

матеріальну природу, можна віднести: 1) скорочення кількості податків із 22 

до 9 (І квартал 2015 р.); 2) двократне зменшення ставки єдиного податку (І 

квартал 2015 р.); 3) об’єднання податкової та бухгалтерської звітності, 

гармонізація її з міжнародними стандартами фінансової звітності (2015–2016 

рр.). Процедурне реформування за участю Кабінету Міністрів передбачає 

такі перетворення: 1) встановлення заборони на проведення протягом 2015–

2016 рр. перевірок суб’єктів господарювання контролюючими органами; 2) 

запровадження інституту податкового компромісу з метою повного 

декларування наявних активів та введення обов’язкового декларування 

доходів;  

 3) контроль за трансфертним ціноутворенням, зокрема розроблення та 

сприяння прийняттю змін до законодавства, що регулює трансфертне 

ціноутворення (2016 р.); 4) запровадження нової системи адміністрування 

податку на додану вартість (І квартал 2015 р.). 

Оцінку переважної більшості всіх цих перспектив ми вже дали в 

попередніх підрозділах. Саме тому не вважаємо за потрібне аналізувати 

перспективи, суперечності та наслідки подібних напрямів реформування 

Кабінетом Міністрів України як регулювання податкових відносин у цілому, 

так і підстав вирішення податкових спорів. Однак ще раз наголосимо на 

принциповій вимозі — здійснення цих реформ виключно в межах 

повноважень, наданих Кабінету Міністрів Конституцією України. 

Визначаючи внутрішні зобов’язання України стосовно досягнення 

балансу публічних та приватних інтересів при вирішенні податкових спорів, 
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ми вважаємо, що це повинно пов’язуватися безпосередньо із природою 

податку. Податок — це внутрішньодержавне явище. Лише те, що держава 

призначить податком та надасть йому відповідного законодавчого 

оформлення, і обумовить імперативний обов’язок його сплати. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Здійснення реформ, у тому числі реформування механізмів 

вирішення податкових спорів, передбачає зміну законодавства. Чинні 

міжнарожні договри і угоди, згоду на обовзковість яких надала Верховна 

Рада України, є частиною національного законодавства і мають вищу 

юридичну силу, ніж закони. Крім того, частина з них спеціально присвячені 

визначенню напрямів реформування тих чи інших сфер. Відтак, 

реформування механізмів вирішення податкових спорів повинно базуватися 

на правилах і стандартах, визначених такими договорами і угодами. 

2. Визначивши основним напрямом зовнішньої політики 

євроінтеграцію, Україна повинна наближати своє законоавство до 

законодавства Європейсього союзу і втілювати європейскі стандарти. 

Основним документом, який визначає зміст і порядок такого втілення, є 

підписана і ратифікована Україною нещодавно Угода про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

сторони (Угода про асоціацію). 

3. У контексті зобов’язань України відповідно до Угоди про 

асоціацію одне з центральних місць займає утвердження верховенства права. 

Відповідно до  ст. 14 Угоди в рамках співробітництва у сфері юстиції, 

свободи та безпеки Сторони надають особливого значення утвердженню 

верховенства права та укріпленню інституцій усіх рівнів у сфері управління 
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загалом та правоохоронних і судових органів зокрема, боротьбі з корупцією.  

Таким чином, Україна зобов’язана, по-перше, врегулювати належним чином 

здійснення адміністративних процедур, по-друге, забезпечити 

функціонування суду чи іншого органу, уповноваженого переглядати 

обов’язкові рішення органів публічної адміністрації, який робив би це 

неупереджено, ефективно і незалежно від будь-якого іншого органу. 

4. Реформування позасудового вирішення податкових спорів також 

є необхіднии етапом на шляху входження України до європейського 

простору. У Рекомендаціях Ради Європи неодноразово акцентувалася увага 

на тому, що велика кількість справ у судах та їх постійне зростання можуть 

заважати судам, які мають вирішувати адміністративні справи, проводити 

слухання справ у розумні строки відповідно до ст. 6 Європейської конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод.   

5. Реформування податкових відносин пов’язується також із 

удосконаленням законодавства України, спрямованого на посилення 

боротьби зі схемами ухиляння від сплати податків. Це передбачає як 

перебудову процедур адміністрування податків та зборів, так і формування 

системи податкового контролю залежно від ступеня ризику в діяльності 

платників податків. Подібні перетворення не можуть бути здійснені без 

забезпечення відкритості доступу до інформації про сплату податків, 

удосконалення законодавства з питань трансфертного ціноутворення, 

впровадження контролю за видатками посадових осіб. 

6. Не менш важливим дороговказом для органів політичної влади в 

Украні щодо змісту, способів та строків впровадження реформ, у тому числі 

у сфер вирішення податкових спорів, є внутрішні документи, які визначають 

політичні зобов’язання вищих органів влади в Україні – коаліційна угода 

коаліції «Європейска Україна» Верховної Ради VIII скликання, Програма дій 

Уряду, «Стратегія 2020» Президента України.  
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7. З метою ефективного реформування механізмів вирішення 

податкових спорів критично важливим є впровадження низки інституційних 

реформ у всіх сферах, дотичних до вирішення податкових спорів, оскільки 

належне фунеціонування одного елемента цієї системи напряму залежить від 

стану іншого.  

8. Повноцінне вдосконалення законодавства з метою усунення 

причин виникнення податкових спорів, а також реформування процедур 

вирішення податкових спорів можливе лише: по-перше, із вдосконаленням та 

реформуванням податкової системи; по-друге, із унормуванням 

адміністративного процедурного регулювання, відповідно до якого вчиняють 

дії і приймають рішення суб’єкти владних повноважень, у тому числі 

податкові органи і їхні посадові особи; по-третє, із повноцінною реформою 

судівництва, правил, які визначають побудову гілки влади, яка здійснює 

остаточний розгляд і перегляд всіх податкових спорів.   
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РОЗДІЛ 4. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВИРІШЕННЯ 

ПОДАТКОВИХ СПОРІВ В УКРАЇНІ 

 

4.1. Реформування податкової системи й повноважень органів 

фіскальної служби. 

 

Реформування подакових відносин потребує бачення сутнісного змісту 

податкових відносин (переліку податків та зборів, умов їх справляння тощо), 

що передбачає перш за все акцент на економічній природі цього явища. У 

той же час успіх реформи податкової системи безпосередньо пов’язаний і з 

певною формалізацією — удосконаленням законодавчих норм, на підставі 

яких буде закріплено відповідний податковий обов’язок. Це призведе до 

виникнення нових зустрічних прав і обов’язків у податкових органів та 

платників податків, а також можливих наслідків у разі їх порушення, засобів 

забезпечення їх виконання та санкцій у випадку порушення цими суб’єктами 

закону. 

Зрозуміло, що реформування податкової системи неможливе без 

відповідної концепції реформи податкового законодавства. Не зупиняючись 

докладно на історичному екскурсі у ці процеси в Україні, які вже відбулися, 

зауважимо, що кодифікація як певний якісний етап у розвитку українського 

податкового законодавства проходила дуже суперечливо. З’явившись у 1998 

р., перший проект ПК України декілька разів змістовно перероблявся. 

Діяльність стосовно цього активізувалась із наближенням тих чи інших 

політичних подій. Результатом цього процесу стало те, що прийнятий 2010 р. 

ПК України також не можна вважати досконалим. 

Особливо важливим видається наголос на системному підході до 

реформування податкового законодавства. На жаль, системної узгодженості 

в існуючому законодавстві України немає. Безумовно, є помилковим ставити 

за мету досягнення ідеальної конструкції законодавчих податкових норм у 
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відриві від інших сфер законодавчого регулювання. Навряд чи така 

конструкція буде бездоганно працювати. Податкове законодавство є ланкою 

української системи законодавства в цілому. Виходячи з цього, метою його 

реформування має бути поєднання двох тенденцій. З одного боку, досягнення 

досконалості у формулюванні саме податкових законодавчих норм, з другого 

— їх узгодження із чинними нормами інших законодавчих актів (у тому 

числі і нефінансових), предмет впливу яких межує із податковим 

регулюванням. Це має звести до мінімуму колізійний характер податкового 

регулювання. 

Виходячи з цього, вважаємо за потрібне пов’язувати напрями 

реформування податкового законодавства із декількома рівнями. 

1. Узгодження податкового законодавства з конституційними 

нормами. Вихідними не лише для реформування, а й побудови будьякої 

системи законодавства є відповідні конституційні норми. У попередніх 

розділах ми вже розглядали конституційні принципи, які визначають 

спрямованість законодавчого регулювання, відповідно до якого здійснюється 

розгляд податкових спорів. 

Безумовно, не є предметом нашого дослідження аналіз виключно всіх 

конституційних норм, які з того чи іншого боку стосуються відносин 

оподаткування. Зрозуміло, що це і ті статті Конституції України, які 

закріплюють повноваження органів державної влади, представницьких 

органів, що обумовлює їх відповідну участь в управлінні податковими 

відносинами або контролю за цим. Із певними умовностями до таких 

конституційних норм можна віднести і ті, що закладають засади 

адміністративно-територіального устрою України, адже саме через них 

закріплюються засади дворівневої податкової системи України, яка об’єднує 

загальнодержавні та місцеві податки та збори [189]. 

Центральними для податкового регулювання (і відповідно до цього — 

до податкового реформування) є статті 67 та 92 Конституції України. 
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Відповідно до ст. 67 Конституції кожен зобов’язаний сплачувати податки і 

збори в порядку і розмірах, встановлених законом. Усі громадяни щорічно 

подають до податкових інспекцій за місцем проживання податкові декларації 

про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому 

законом [122]. Дійсно, це той принциповий фундамент, на якому базуються 

вихідні засади податкового регулювання в цілому — природа податкового 

обов’язку. 

Виходячи із характеру податкових відносин у цілому та цього 

конституційного припису, неможливо будувати податкове регулювання поза 

межами імперативних засобів впорядкування поведінки зобов’язаних осіб. 

Податковий обов’язок становить безумовний імперативний припис, 

відповідно до якого неможливою є побудова відносин владного та 

зобов’язаного суб’єкта на засадах рівності, так само як і диспозитивні методи 

впорядкування їх поведінки. Більше того, ця конституційна норма зачіпає й 

проблему структурування податкового обов’язку — виділяє сплату та 

звітність (у формі подання декларацій). 

Утім, не слід забувати, що податковий обов’язок традиційно 

розглядається як система, яка поєднує облік, сплату податку та податкову 

звітність. Виходячи з цих позицій доцільно було б викласти конституційну 

норму таким чином: «кожен зобов’язаний здійснювати податковий облік, 

сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом. Усі 

громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання 

податкові декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у 

порядку, встановленому законом». 

Певним поясненням чинної редакції ст. 67 Конституції України може 

бути те, що сплатити податок чи збір без застосування відповідних правил 

податкового обліку (стосовно розрахунку бази оподаткування, визначення 

одиниці оподаткування тощо) неможливо. У той же час непоодинокими є 

випадки, коли наслідком податкового обліку є нульовий результат у сумі 
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сплаченого податку — платник не набуває обов’язку сплачувати податок чи 

збір, хоча від обов’язку щодо податкового обліку його ніхто не звільняє. 

Тому здається аргументованим у конституційному приписі закріпити саме 

триланковий склад податкового обов’язку. 

Відповідно до ч. 2 ст. 92 Конституції України виключно законами 

України встановлюються: Державний бюджет України і бюджетна система 

України; система оподаткування, податки і збори; засади створення і 

функціонування фінансового, грошового, кредитного та інвестиційного 

ринків; статус національної валюти, а також статус іноземних валют на 

території України; порядок утворення і погашення державного внутрішнього 

і зовнішнього боргу; порядок випуску та обігу державних цінних паперів, їх 

види і типи [122]. 

Таким чином, регулювання відносин оподаткування належить до 

виключних повноважень Верховної Ради України. На наш погляд, ця 

конституційна норма припускає певне дублювання, бо «система 

оподаткування» та «податки і збори» — поняття, які в принципі позначають 

одне й те саме явище. Виходячи з чинного на момент прийняття Конституції 

України Закону України «Про систему оподаткування», сукупність податків і 

зборів (обов’язкових платежів) саме і становила систему оподаткування 

[240]. Згідно з чинним ПК України для визначення тих відносин, які 

розуміються під системою оподаткування, існує схоже поняття — 

«податкова система». 

І зовсім похідне зауваження стосовно ч. 2 ст. 92 Конституції України. 

Певним чином воно пов’язане з податковими відносинами, але лише в тому 

розумінні, що податки та збори сплачуються переважно в грошовій формі. 

Саме тому посилання на те, що виключно законами має встановлюватися 

статус національної валюти, навряд чи є обґрунтованим. Виключно законами 

має бути визначений режим емісії та обігу національної валюти (як, до речі, й 

іноземних валют). Визначення чи закріплення статусу має стосуватися 
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характеристики правового становища учасників відповідних відносин. Саме 

їх статус і передбачає закріплення повноважень, прав та обов’язків, що за 

логікою неможливе стосовно національної валюти. 

2. Міжгалузеве узгодження податкових законодавчих норм з іншим 

чинним законодавством України. Зрозуміло, ми виходимо з того, що 

предмет правового регулювання виокремлює те коло відносин, яке має бути 

об’єктом впливу відповідної системи галузевого законодавства. Саме тому 

таке галузеве законодавство спрямовується лише на частину суспільних 

відносин за критерієм однорідного характеру. У той же час це не виключає і 

наявності певної межі, на якій стикається або запозичує одне в одного засоби 

врегулювання суспільних відносин галузеве законодавство. 

Реформування податкового законодавства на межі з іншими галузями, 

таким чином, можна розділити на два напрями. 

Матеріальний передбачає збалансоване та узгоджене застосування 

матеріальних норм як у податковому, так і в інших галузях законодавства 

(цивільне, господарське тощо). Велика кількість норм, пов’язаних із певними 

економічними категоріями, що входять до предмета регулювання різних 

галузей права (вартість, дохід, прибуток тощо), є інструментом як 

публічного, так і приватного права. Очевидним є те, що принципових 

розбіжностей у загальнородових нормах доцільно уникати. У той же час, 

використовуючи їх у виключно галузевому сенсі, логічно чітко формулювати 

саме галузеву специфіку відповідної законодавчої норми. 

Особливого значення у цьому процесі набуває співвідношення 

податкового та митного законодавства. Виходячи з того, що мито відповідно 

до ст. 9 ПК України є загальнодержавним податком, до системи податкового 

законодавства України включені відповідні положення. Зокрема, з огляду на 

ст. 3 ПК України до складу податкового законодавства входять: 1) Митний 

кодекс України; 2) закони з питань митної справи у частині регулювання 
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правовідносин, що виникають у зв’язку з оподаткуванням митом операцій з 

переміщення товарів через митний кордон України. 

Навряд чи ці складові митного законодавства можна повністю вважати 

податковими законами, виходячи із характеру однорідних відносин, на 

врегулювання яких вони спрямовані. Враховуючи спрямування впливу 

податкових законодавчих норм, елементи митних законів застосовуються до 

податкових відносин лише в тій частині, яка корегує особливості справляння 

мита або інших податків та зборів [189] (перш за все, акцизного податку та 

податку на додану вартість), щодо яких виникає обов’язок під час 

перетинання митного кордону. 

Не менш важливим є процесуальний аспект міжгалузевого узгодження 

процесів реформування податкового законодавства. Певний спільний 

знаменник, безумовно, потрібен із цивільним процесуальним 

законодавством, господарським процесуальним законодавством та навіть 

кримінальним процесуальним законодавством. Варто зауважити, що тут 

наявні значні потенційні напрями розвитку законодавства, які охоплюють 

коло податкових процедур. Не торкаючись питання доцільності виділення 

«податкового процесу» (на сьогодні це дуже дискусійне питання), ми 

виходимо з принципової необхідності узгодження процедурних норм, які 

регулюють відносини оподаткування, із адміністративним процесуальним та 

іншим процесуальним законодавством. 

Процедури вирішення податкових спорів у межах впливу податкових 

законодавчих норм врегульовані лише до певної межі. Ми вже розглядали 

проблемні моменти, пов’язані з адміністративним оскарженням рішень 

податкових органів. Позиція платника може не збігатися з позицією 

контролюючого органу і в нього залишається можливість обстоювання 

власних інтересів у вертикалі організаційної побудови владних учасників 

податкових відносин і оскарження рішення контролюючих органів [189]. Але 

податковий спір, як правило, не завершується в межах цієї процедури через її 
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недосконалість. Відсутність результату в режимі адміністративного 

оскарження спонукає шукати захисту інтересів платника шляхом звернення 

до адміністративного суду. 

Цей етап вирішення податкового спору також виходить за межі 

виключно податкового регулювання і здійснюється на стику застосування 

норм ПК України [189] та КАС України [116]. Раніше ми також аналізували 

особливості судового розгляду податкових спорів. Далі ми зупинимося на 

механізмах їх реформування. 

3. Узгодження норм фінансового законодавства на межі окремих 

інститутів чи підгалузей. Системна єдність фінансового законодавства 

базується на єдиному предметі та методі правового регулювання. Це не 

виключає підстав існування єдиних за фінансово-правовою природою, але 

відокремлених інститутів чи підгалузей. Саме в такому вигляді існує і 

податкове законодавство. Особливість податково-правного регулювання 

обумовлюється тим, що його норми регулюють лише частину предмета 

фінансово-правового регулювання — акумуляцію публічних грошових 

коштів. 

Якщо фінансово-правове регулювання має предметом повний цикл 

обігу публічних коштів (формування, розподіл, витрачання публічних фондів 

та здійснення контролю за цим), то напрям впливу податкових законодавчих 

норм значно вужчий — лише перша стадія такого обігу. Більше того, йдеться 

навіть не про цілісну стадію, а лише про її частку — формування публічних 

фондів тільки за рахунок податків та зборів. 

Зрозуміло, що в такій ситуації єдність фінансового законодавства не 

може існувати поза узгодженістю інституційних чи підгалузевих норм. 

Податкове законодавство має бути пов’язане із сукупністю законодавчих 

норм, які регулюють витрачання публічних коштів (публічними видатками), 

а також нормами, які регулюють процедури здійснення контролюючих 

функцій відповідними органами. Найбільш змістовним є узгодження норм 
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податкового та бюджетного законодавства. Лише за формальною ознакою 

йдеться про два кодифікованих акти, які регулюють податкові та бюджетні 

відносини. Принципово важливими, на наш погляд, є два аспекти. 

По-перше, йдеться про термінологічне узгодження категорій, які 

застосовуються в ПК України та БК України. Податки та збори (обов’язкові 

платежі) — вихідна конструкція, на якій будується все податкове 

регулювання [189]. З бюджетної точки зору йдеться про один із 

найважливіших каналів формування доходів бюджетів. Стаття 9 БК України 

[57] саме закріплює вичерпний перелік доходів бюджетів усіх рівнів. Згідно з 

цим положенням доходи бюджету класифікуються за такими розділами: 

податкові надходження; неподаткові надходження; доходи від операцій з 

капіталом; трансферти. 

Таким чином, з позицій бюджетного регулювання все, що в ПК 

України віднесено до податків, зборів (обов’язкових платежів), пов’язується 

з податковими надходженнями. У той же час відкритим залишається 

питання, чи охоплюють податкові надходження виключно те, що розуміє 

податкове законодавство під податками, зборами (обов’язковими 

платежами). Податкові надходження, фактично, мають включати і різні 

форми донарахувань та санкцій, які пов’язуються з невиконанням або 

неповним чи несвоєчасним виконанням податкового обов’язку. 

Зокрема, ч. 2 ст. 9 БК України як податкові надходження закріплює 

встановлені законами України про оподаткування загальнодержавні податки 

і збори (обов’язкові платежі) та місцеві податки і збори (обов’язкові платежі), 

тобто все те, що є податками і зборами (обов’язковими платежами) у 

розумінні податкового законодавства. Таким чином, залишається 

незрозумілим, до якого типу доходів бюджету ми маємо віднести 

вищевказані податкові донарахування. 

Варто мати на увазі, що це питання — не суто теоретичне. Воно має 

конкретний практичний аспект, оскільки відповідно до законодавчого 



239 

 

 
 

розмежування різновидів платежів та бюджетних доходів визначаються 

підстави їх сплати. Якщо для податків та зборів — це виконання 

імперативного обов’язку відповідно до ст. 67 Конституції України, то для 

донарахувань — це порушення відповідної норми податкового 

законодавства, яке тягне за собою несприятливі наслідки для платника. При 

цьому такі несприятливі наслідки, як і підстави, принципово відрізняються 

від адміністративних штрафів і за юридичною природою, і за регулюванням 

їх застосування. 

По-друге, суттєвим у контексті ефективності законодавчого 

регулювання є встановлення чіткої межі у співвідношенні інституційного 

регулювання. Особливого значення цей процес набуває саме на межі 

податкового регулювання. Предметом впливу норм податкового 

законодавства є коло відносин, які пов’язані із реалізацією податкового 

обов’язку в широкому значенні цієї категорії. Отже, податкове регулювання 

закінчується в момент передачі зобов’язаною особою (платником або його 

представником) коштів у рахунок сплати податку чи збору. У той же час, 

згідно з положеннями бюджетного законодавства межа впливу норм, які 

забезпечують надходження коштів до доходних частин бюджетів, 

пов’язується із зарахуванням коштів на відповідні казначейські рахунки. 

Із позиції податкового регулювання до моменту зарахування коштів на 

казначейський рахунок можна вважати, що податковий обов’язок платника 

не виконано. До речі, у деяких випадках саме на це і посилаються 

представники контролюючих органів, і саме з цим пов’язують негативні 

наслідки для зобов’язаних осіб. У той же час ми вважаємо, що з моменту 

передачі коштів у рахунок сплати податку платник не має можливості 

вплинути на їх рух, саме тому не повинен нести юридичної відповідальності 

за його наслідки. 
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4. Удосконалення податкових законодавчих приписів. Йдеться про 

реформування законодавчих приписів, які безпосередньо спрямовані на 

регулювання виконання податкового обов’язку. 

Деякі складові податкового законодавства ми аналізували вище 

(положення Конституції України, митне законодавство). Саме тому хотілося 

б зупинитися на актах суто податкових: ПК України; нормативно-правові 

акти, прийняті на підставі та на виконання ПК України; рішення Верховної 

Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з 

питань місцевих податків та зборів, прийнятих за правилами, встановленими 

ПК України. 

1. Податковий кодекс України. Прийняття цього кодифікованого акта 2 

грудня 2010 р. завершило тривалий період переходу від розгалуженої 

кількості податкових законів до єдиного акта законодавства. Навряд чи 

можна безапеляційно вважати, що з появою ПК України досягнуто 

досконалої форми законодавчого регулювання податкових відносин. Чимало 

напрямів для його вдосконалення залишаються відкритими. Хотілося б 

визначити декілька, на наш погляд, найбільш важливих та принципових. 

А. У чинному ПК України відсутнє структурування норм із виділенням 

Загальної та Особливої частин. Ми вважаємо, що це не зовсім технічний 

нюанс. Загальна частина Кодексу має включати таку сукупність 

законодавчих норм, через яку ми можемо виробити спільний знаменник для 

застосування всіх законодавчих положень, що регулюють справляння 

окремих податків та зборів, закріплених в Особливій частині. Таким чином, 

будуть встановлені певні загальні конструкції для законодавчого 

регулювання кожного окремого платежу. 

Б. Стаття 14 ПК України включає сукупність понять та їх визначення, 

які вживаються у цьому Кодексі [189]. На наш погляд, це одне з найбільш 

проблемних місць цього кодифікованого акта — очевидної єдності та 

системності об’єднання понять цією статтею. Логічним було б включити до 
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цієї статті такі поняття, які використовуються у двох та більше розділах ПК 

України. Результатом стало потрапляння до цієї статті тих понять, значення 

яких повністю тотожне такому в інших законодавчих актах. 

Зрозуміло було б, якби такі поняття, як «інвестиції», «іпотечний 

сертифікат», «інжиніринг» тощо набували в розумінні ПК України певної 

податкової специфіки. Натомість визначення цих термінів повною мірою 

повторювало податкове чи господарське законодавство. Прикладом для 

вдосконалення такого підходу могла б бути ст. 2 БК України [57], яка до 

визначення основних термінів включила виключно такі, що застосовуються в 

бюджетному регулюванні. Жодного поняття, яке дублювалося б або 

повторювало інший законодавчий припис, ст. 2 БК України не містить. 

В. Розділ ІІ «Адміністрування податків, зборів (обов’язкових 

платежів)» охоплює регулювання декількох певним чином самостійних типів 

відносин. Основою формування цього розділу став Закон України «Про 

погашення податкових зобов’язань платників податків перед бюджетами та 

державними цільовими фондами» [233]. Деякі положення цього Закону 

перейшли до ПК України абсолютно без змін, окремі — змінилися не на 

краще. Фактично цей розділ охоплює сукупність відповідних процедурних 

норм, які регулюють як здійснення податкового контролю, так і певні 

наслідки, що випливають із цього (оскарження, забезпечення виконання 

податкового обов’язку, відповідальність тощо). Більш чітка диференціація 

законодавчих норм цього розділу сприяла б деталізації та групуванню їх за 

окремими розділами і, таким чином, обумовила б детальне структурування та 

появу обґрунтованої та логічної Загальної частини ПК України. 

Г. Законодавче закріплення засобів забезпечення виконання 

податкового обов’язку та відповідальності за його невиконання. На наш 

погляд, ці інститути мають найбільше підстав для реформування. Безумовно, 

ці інститути податкового законодавства суттєво розрізняються за юридичною 

природою. Перший був запроваджений 2001 р. Законом України «Про 
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погашення податкових зобов’язань платників податків перед бюджетами та 

державними цільовими фондами». Другий був запроваджений на рівні закону 

лише ПК України. ПК України, втім, не встановлює вичерпного переліку 

засобів забезпечення виконання податкового обов’язку, як це було раніше. 

Крім того, досить суперечливо запроваджено конструкцію 

співвідношення таких категорій, як «грошове зобов’язання», «податкове 

зобов’язання», «податковий борг», «пеня». За ПК України логіки в їх 

співвідношенні (коли вони входять одне в одне, а пеня при визначенні 

податкового боргу нараховується сама на себе як складова податкового 

боргу) немає, що й породжує низку колізій. Далі, сумнівною видається логіка 

побудови законодавчого регулювання цих інститутів. Глава 12 «Пеня» 

розміщена після гл. 11 «Відповідальність», що є свідченням ставлення 

законодавця до пені як наслідку відповідальності, як відповідної санкції. До 

речі, згідно з п. 111.2 ст. 111 ПК України фінансова відповідальність 

застосовується у вигляді штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та/або 

пені. Але пеня традиційно виступає засобом забезпечення виконання 

податкового обов’язку платником (який необов’язково є суб’єктом 

правопорушення), тоді як штраф застосовується вже до особи, дії якої 

визнані протиправними, і являє собою відповідальність за порушення закону. 

Ці проблемні питання, які пов’язані з регулюванням відповідальності за ПК 

України, також потребують узгодження. 

2. Нормативно-правові акти, прийняті на підставі та на виконання 

ПК України. До подібної групи податкових законодавчих актів потрібно 

віднести як закони, якими вносяться зміни та доповнення до ПК України, так 

і відповідні підзаконні акти. На жаль, останнім часом низка законодавчих 

змін передбачає передачу Кабінету Міністрів України таких повноважень, які 

йому не притаманні. Крім того, принциповим моментом реформування цієї 

сфери податкових відносин є узгодженість пропозицій змін до чинного 

кодифікованого акта. 
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Натомість законам, якими вносяться зміни та доповнення до ПК 

України, подекуди бракує елементарного адекватного застосування 

юридичної техніки. Наприклад, військовий збір уведено внесенням змін до 

Перехідних положень ПК України. Але податковий обов’язок виникає 

виключно стосовно тих платежів, які законодавець включив до статей 9 та 10 

ПК України. У цих статтях зміни відсутні, а отже, формально відсутні 

підстави сплачувати військовий збір через відсутність його у вичерпному 

переліку податків і зборів. 

3. Рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів 

місцевого самоврядування з питань місцевих податків та зборів, прийнятих за 

правилами, встановленими ПК України. Щодо цієї групи складових 

податкового законодавства, зрозуміло, що йдеться про акти (перш за все 

рішення місцевих рад), якими вводяться місцеві податки та збори в межах 

відповідної територіальної громади. Хотілося б у цій ситуації уточнити 

положення ст. 3 ПК України. Мова також іде про рішення, прийняті за 

правилами, які встановлені цим Кодексом. Але це не зовсім так. 

Дійсно, відносини введення місцевих податків та зборів не є суто 

податковими. Зокрема, реалізувати повноваження місцевої ради щодо 

введення окремого місцевого податку чи збору без урахування законодавства 

про місцеве самоврядування неможливо. ПК України, очевидно, не 

встановлює правила реалізації повноважень місцевих рад — це предмет 

регулювання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» [228]. 

Отже, законодавче регулювання встановлення та введення місцевих податків 

та зборів здійснюється на межі галузевого законодавства, що має відповідну 

специфіку. 

Аналізуючи цю складову податкового законодавства, хотілося б 

звернути увагу на проблему розмежування повноважень: щодо введення 

загальнодержавних податків та зборів [189] закріплено за Верховною Радою 

України, щодо місцевих податків та зборів [189] — за місцевими радами. 
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Зрозуміло, що встановлення подібних платежів в обох випадках має 

публічний характер — Верховна Рада України та місцеві ради в цьому 

випадку діють як представницькі органи. За цих обставин постає питання 

співвідношення інтересу щодо використання суспільних коштів суспільства в 

цілому та територіальних громад. 

Логічною, на нашу думку, була б ситуація, за якої встановлення 

податкового обов’язку та введення податків і зборів було пов’язане з 

повноваженнями тих учасників відносин, які й отримують кошти від цих 

платежів до своїх бюджетів. У той же час значною є кількість 

загальнодержавних податків та зборів, які встановлюються Верховною 

Радою України або розподіляються між Державним бюджетом та місцевими 

бюджетами, або надходять до місцевих бюджетів [57]. 

Складається ситуація, за якої особа, яка представляє громаду, що 

отримує в результаті кошти, зібрані у вигляді податків і зборів, позбавлена 

повноважень щодо їх встановлення й зміни — впливати якимось чином на 

надходження до місцевих бюджетів від загальнодержавних податків та зборів 

місцеві ради не можуть. Виходячи з цього, логічним здавалося б регулювання 

Верховною Радою України елементів податкових механізмів 

загальнодержавних податків та зборів лише в тій частині, в якій вони 

надходять до Державного бюджету, удосконалення та врахування цього 

виходячи із концепції податкової забезпеченості регіону. 

Неможливо з’ясувати, яким чином зміни, припустимо, в об’єкті чи базі 

податку на прибуток призведуть до розподілення коштів між місцевими 

бюджетами. Саме тому ми вважаємо логічним виходити з принципу 

фінансової децентралізації, із чіткого та прозорого зв’язку між коштами від 

загальнодержавних податків і зборів, що надходять до місцевих бюджетів, та 

тими повноваженнями, які має гарантувати держава на рівні територіальних 

громад. За рахунок таких коштів має бути забезпечений однаковий рівень 

доступу всіх громадян України, незалежно від того, в якому регіоні вони 
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проживають, до медичних, освітніх послуг та інших, які має гарантувати 

держава. 

Одним із напрямів реформаторських процесів, які на сьогодні можуть 

суттєво змінити податковий клімат і, відповідно, сприяти зниженню кількості 

податкових спорів, є тенденція щодо досягнення збалансованої та узгодженої 

сукупності обов’язкових платежів, які ми, власне, і відносимо до складу 

податкової системи. Відповідно до п. 6.3 ст. 6 ПК України сукупність 

загальнодержавних та місцевих податків та зборів, що справляються в 

установленому цим Кодексом порядку, становить податкову систему України 

[189]. Таким чином, законодавець відносить до складу податкової системи 

всі ті платежі, що включені до вичерпного переліку статей 9–10 ПК України. 

Хотілося б зробити наголос саме на цьому моменті. 

Подібне визначення податкової системи з’явилося із прийняттям ПК 

України. До 2 грудня 2010 р. аналогічна категорія існувала дещо під іншою 

назвою та мала інше значення. Трансформація системи оподаткування в 

податкову систему за змістом виявилась не зовсім податковими 

«перевтіленнями» — ці зміни, на наш погляд, мають бюджетно-податковий 

характер. Відповідно до ст. 2 «Поняття податку і збору (обов’язкового 

платежу) до бюджетів та державних цільових фондів системи 

оподаткування» чинного до прийняття ПК України Закону України «Про 

систему оподаткування» [240] сукупність податків і зборів до бюджетів та до 

державних цільових фондів, що справля ються у встановленому законами 

України порядку, становить систему оподаткування. 

Принципових розбіжностей, на наш погляд, три. 

Перша — термінологічна. Вона пов’язується із зміною самої назви 

явища — із системи оподаткування на податкову систему. На перший погляд, 

можна зробити висновок, що зміст суттєво не змінився, але нам здається 

подібна трансформація доволі слушною. Якщо виходити з необхідності 

визначення сукупності платежів (податків та зборів), то термін «податкова 
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система» більшою мірою відповідає явищу, як він описує. Система 

оподаткування має вбирати до себе і певний динамічний характер — 

відповідні аспекти застосування законодавчих норм під час здійснення 

оподаткування. Мабуть, логічне в цьому сенсі адміністрування податків та 

зборів (що на сьогодні регулюється розд. II ПК України) бачити як складову 

системи оподаткування. Остання певним чином вбирає як матеріальне, так і 

процедурне значення. 

Друга — міжінституційна. Ця обставина стосується проблеми межі 

податкового та бюджетного регулювання. Не зупиняючись на цьому 

розгорнуто, ми не погоджуємося із закріпленням такої ознаки податку, як 

спрямування до відповідного бюджету [189]. Ми виходимо з того, що метою 

податкового регулювання є передача коштів платниками на суспільні 

потреби. На цьому мети податкового регулювання досягнуто — платник 

сплатив гроші. Отримавши кошти від платника, відповідний учасник 

фінансово-правових відносин (органи Державного казначейства, банки і т. 

ін.) у режимі бюджетного регулювання зараховує або розподіляє кошти між 

відповідними бюджетами. Отже, розподілення та зарахування коштів від 

податків та зборів до відповідних бюджетів здійснюється поза межами 

податкового регулювання. Саме тому акцент на цьому в податковому 

законодавчому акті виглядає зайвим. 

До прийняття ПК України законодавець виділяв два напрями 

надходження податків і зборів (обов’язкових платежів): а) до бюджетів; б) до 

державних цільових фондів. Із появою кодифікованого податкового закону 

напрям надходження коштів при визначенні податкової системи зник взагалі. 

Щоправда, цей акцент залишився при визначенні податку та збору (плати, 

внеску) [189], саме тому уявлення законодавця не можна вважати 

принципово зміненим. Принципова зміна в цій ситуації торкнулася лише 

того, що замість перерахування цих платежів за двома напрямами, як це було 

визначено Законом України «Про систему оподаткування», залишився один 
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— відповідний бюджет. Ми віднесли цю обставину до різновиду 

міжінституційної тому, що зміна норми податкового закону відбулася як 

похідна від реформування бюджетного законодавства. 

Це пов’язано з тим, що з прийняттям БК України у 2001 р. відбулися 

принципові зміни щодо централізації розпорядження та використання 

бюджетними коштами. До прийняття БК України бюджетне законодавство 

[208] передбачало можливість зарахування коштів від сплати податків та 

зборів як до бюджетів, так і до державних цільових фондів. Одночасно 

повноваження владних державних органів щодо їх використання принципово 

розрізнялися. Управління коштами державних цільових фондів належало до 

повноважень окремого владного органу (наприклад, Пенсійний фонд 

України) або Кабінету Міністрів, тоді як використання коштів, які надійшли 

до відповідного бюджету, закріплювались виключно за Верховною Радою 

України або відповідною місцевою радою (залежно від місцевого бюджету). 

Централізація управління рухом коштів від сплати податків та зборів 

набувала в цій ситуації найвищого рівня. 

Стосовно цього хотілося б згадати ситуацію на стику 1992–1993 рр. У 

цей період одна з головних функцій Верховної Ради — законотворча була 

передана Кабінету Міністрів України. Він отримав повноваження щодо 

прийняття декретів Кабінету Міністрів України, які за юридичною силою 

прирівнювалися до законів. У той же час за весь цей період такої особливої 

нормотворчої діяльності Кабінету Міністрів Верховна Рада прийняла лише 

один закон — Закон України «Про державний бюджет України на 1993 рік». 

Таким чином, передавши повноваження щодо прийняття законодавчих актів 

за юридичною силою законів у будь-яких відносинах, бюджетні 

повноваження Верховна Рада України залишила виключною сферою 

реалізації власних повноважень. 

Тенденція до централізації руху бюджетних коштів відобрази лась у 

прийнятому БК України. Відповідно до ч. 8 ст. 13 БК України створення 
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позабюджетних фондів органами держаної влади, органами влади 

Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та 

іншими бюджетними установами не допускалася [58]. У такій дуже стислій 

формі подібна заборона була закріплена 21  червня 2001 р. 

Із прийняттям БК України 8 липня 2010 р. подібний припис дещо 

ускладнився. Так, у ч. 9 ст. 13 Кодексу була закріплена заборона щодо 

відкриття позабюджетних рахунків для розміщення бюджетних коштів: 

«Створення позабюджетних фондів органами держаної влади, органами 

влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та 

іншими бюджетними установами не допускається. Відкриття позабюджетних 

рахунків для розміщення позабюджетних фондів (включаючи власні 

надходження бюджетних установ) органами державної влади, органами 

влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та 

іншими бюджетними установами забороняється, крім випадку, 

передбаченого ч. 8 ст. 16 цього Кодексу, а також крім розміщення 

закордонними дипломатичними установами України бюджетних коштів на 

поточних рахунках іноземних банків у порядку, встановленому Кабінетом 

Міністрів України, та розміщення вищими і професійно-технічними 

навчальними закладами на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, 

отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано 

відповідне право» [58]. 

Випадок, передбачений ч. 8 ст. 16 БК України, передбачає право 

Міністра фінансів України за погодженням із Національним банком України 

здійснювати в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах 

та/або шляхом проведення аукціонів розміщення тимчасово вільних коштів 

єдиного казначейського рахунка та коштів валютних рахунків державного 

бюджету на депозитах або шляхом придбання державних цінних паперів з 

подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного 
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періоду. Зрозуміло, що такі обставини не могли принципово змінити ідею 

централізації повноваження щодо руху бюджетних коштів. 

 Третя розбіжність — законодавча. При визначенні системи 

оподаткування Законом України «Про систему оподаткування» (ст. 2) 

справляння податків і зборів (обов’язкових платежів) було орієнтовано на 

порядок, встановлений законами України [240]. У цілому з таким 

твердженням можна було погодитись, але з урахуванням двох обставин. По-

перше, розуміння законів України передбачало широкий сенс. Безпосередньо 

до них мали включатися і акти, які мали юридичну силу закону — декрети 

Кабінету Міністрів України (про що вже йшлося вище), які формально все ж 

таки не були законами. По-друге, виключно в такому сенсі подібне 

твердження стосувалося лише загальнодержавних податків та зборів. Це 

важливо мати на увазі, тому що справляння місцевих податків та зборів 

передбачало особливий режим. Дійсно, вичерпний перелік таких платежів, 

елементи податкового механізму були визначені відповідним законом. До 

речі, саме не законом, а Декретом Кабінету Міністрів України «Про місцеві 

податки та збори» [229]. У той же час обов’язок щодо сплати платежів цього 

типу виникав лише при прийнятті відповідного рішення місцевою радою, 

тобто наявності лише одного закону замало. 

Із прийняттям ПК України посилання на множинність законів України, 

на підставі яких справляються податки та збори, стало фактично зайвим. Усі 

норми податкових законів було об’єднано в єдиний кодифікований акт. 

Зрозуміло, що таке об’єднання відбулося не шляхом механічного сумування, 

а відповідної змістової переробки, але в певному сенсі множинність 

залишилась. 

Відповідно до ст. 3 чинної редакції ПК України податкове 

законодавство складається з Конституції України; цього Кодексу; Митного 

кодексу України та інших законів з питань митної справи; чинних 

міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною 
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Радою України і якими регулюються питання оподаткування; нормативно-

правових актів, прийнятих на підставі та на виконання цього Кодексу; рішень 

органів місцевого самоврядування з питань місцевих податків та зборів [189]. 

Таким чином, саме із податкових законів до податкового законодавства 

включено лише ПК України. Навряд чи можна погодитись із тим, що 

Конституція України є податковим за коном. Безсумнівно, що на окремих її 

нормах ґрунтуються вихідні засади податкового регулювання [122], але це не 

робить її ні законом, ні податковим актом за природою. 

Утім зупинимося на тому, що в узагальненому та спрощеному вигляді 

податкова система — це сукупність тих платежів, які віднесено до 

вичерпного переліку податків та зборів. На сьогодні цей перелік закріплено 

статтями 9, 10 ПК України. Концептуальною межею при розмежуванні 

платежів на загальнодержавні та місцеві є компетенція органу, який вводить 

даний платіж на відповідній території і фактично встановлює обов’язок щодо 

його сплати. Подібний акцент на найпростішій проблемі ми не вважаємо 

перебільшенням. Справа в тім, що в непоодиноких випадках ті чи інші 

реформаторські пропозиції стосовно загальнодержавних і місцевих податків 

та зборів пов’язуються із спрямуванням коштів до державного чи місцевого 

бюджету. Робиться наголос, що той чи інший платіж ми пропонуємо 

передати із групи загальнодержавних до місцевих з метою збільшення 

доходів місцевих бюджетів, але з огляду на цей розподіл такі ініціативи 

виглядають порожнім гаслом. 

Зрозуміло, що всі місцеві податки та збори надходять до місцевих 

бюджетів. У той же час це зовсім не означає, що всі загальнодержавні 

податки та збори надходять виключно до державного бюджету. Переважна 

кількість загальнодержавних податків та зборів [189] або цілком надходить 

до місцевих бюджетів, або розподіляться між державним та місцевими 

бюджетами. Звичайно, подібну проблему навряд чи можна віднести до 

аспекту реформування податкової системи, виходячи з того, що закріплення 
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податків та зборів між доходними частинами бюджетів визначено БК 

України, ч. 2 ст. 29 якого закріплює відкритий перелік надходжень до 

загального фонду Державного бюджету України, серед яких частина податку 

на прибуток, податок на додану вартість, частина акцизного податку, ввізне 

та вивізне мито тощо [57]. 

Податки та збори, які надходять до дохідних частин бюджетів, 

визначаються у БК України ст. 64 «Склад доходів, що закріплюються за 

бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначен ні 

обсягу міжбюджетних трансфертів», ст. 66 «Склад доходів бюджету 

Автономної Республіки Крим, обласних та районних бюджетів, що 

враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», ст. 68 

«Склад доходів та видатків бюджетів районів у містах», ст. 69 «Доходи 

місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу 

міжбюджетних трансфертів». До переліку подібних платежів належать 

податок з доходів фізичних осіб, частина акцизного податку, частина податку 

на прибуток, плата за землю, місцеві податки та збори тощо. Саме тому 

наголос у реформуванні податкової системи стосовно надходження податків 

до бюджетів не є проблемою податкового регулювання і саме тому потрібно 

чітко розрізняти установлення місцевих податків, введення місцевих 

податків і надходження коштів до місцевих бюджетів. 

Реформування самої податкової системи, на наш погляд, має 

передбачати два контексти: кількісний та якісний. Перший орієнтується на 

досягнення оптимальної кількості податків та зборів, які мають входити до 

податкової системи України. Завдяки другому критерію має бути 

сформований оптимальний варіант співвідношення між різними типами як 

податків і зборів, так і між ними в цілому та бюджетними потребами, тобто 

забезпечена фіскальна достатність оподаткування. Зупинимося на цих 

моментах докладніше. 
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Кількісний орієнтир як мета для побудови збалансованої та 

ефективної податкової системи. На наш погляд, подібний критерій взагалі 

не може виступати як принциповий. У той же час останні тенденції 

реформування податкової системи наприкінці 2014 р. зводились фактично до 

нього. Одним із головних досягнень у цій царині виділялося скорочення 

податків та зборів з 22 до 9. Однак, чи дійсно вдалося досягти такої мети і 

настільки спростили оподаткування? 

Видається, що внесені до ПК України стосовно кількості податків та 

зборів зміни в цілому нічого не змінили. Вони відобразили декілька 

тенденцій, які фактично не вплинули ні на структуру податкової системи, ні 

на розподіл податкового навантаження. 

По-перше, деякі податки перейшли із одного типу платежів до іншого. 

Зокрема, плата за землю із групи загальнодержавних податків та зборів 

перейшла до категорії місцевих як окрема складова податку на нерухомість. 

 По-друге, принципове формальне зменшення кількості податків та 

зборів відбулося шляхом зведення до окремого платежу низки податків та 

зборів, які раніше адміністрували окремо. Наприклад, відповідно до чинної 

редакції ст. 251 «Рентна плата» ПК України рентна плата включає цілу низку 

платежів: рентну плату за транспортування нафти і нафтопродуктів, 

природного газу та аміаку територією України; збір за користування 

радіочастотним ресурсом України; збір за спеціальне використання води; 

збір за спеціальне використання лісових ресурсів. Те саме демонструє і ст. 

265 «Склад податку на майно» ПК України, відповідно до якої цей різновид 

місцевого податку включає на сьогодні податок на нерухомість, плату за 

землю та транспортний податок. Поряд з тим, що взагалі незрозуміло, що 

таке «склад податку», наочним є висновок стосовно платежу, який фактично 

вбирає три різних податки. 

Розмежування окремих податків, на наш погляд, має базуватися на 

несхожості перш за все основних елементів податкового механізму (платник, 
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об’єкт, ставка). Натомість подібний спільний знаменник може сформувати 

підстави для об’єднання декількох однотипних платежів у єдиний. Але 

оподаткування нерухомості, транспорту та землі є досить різним і подібні 

зміни до ПК України вбачаються штучними та непослідовними. 

У цьому сенсі хотілося б згадати подібну тенденцію щодо зменшення 

кількості податків та зборів при прийнятті ПК України. Дійсно, їх кількість 

змінилася. Але, знов-таки, штучно. Із 14 місцевих податків та зборів [240] 

залишилось п’ять. Зникли або платежі, які не можна було запровадити на 

території всіх територіальних громад в Україні, або неефективні податки 

(такі як збір із власників собак), надходження від справляння яких не 

становили помітної частини в доходах місцевих бюджетів. Більше того, із 

вичерпного переліку загальнодержавних податків та зборів відповідно до ст. 

14 Закону України «Про систему оподаткування» зник збір на обов’язкове 

державне пенсійне страхування. Але в цій ситуації треба враховувати, що 

обов’язок зі сплати такого внеску залишився [220]. При цьому його було 

винесено за межі податкової системи, що фактично призвело до виникнення 

окремого інституту обов’язкових платежів, які залишались податковими за 

природою. 

Таким чином, кількісне реформування податкової системи і на сьогодні 

залишається незавершеним. Існування комплексних платежів та поява серед 

податків та зборів тих, що не існували до 2015 р. (транспортний податок), 

навряд чи можна віднести до досягнень податкового реформування. 

Відкритим залишається й питання стосовно об’єктивно необхідної кількості 

податків та зборів, складу податкової системи. Безумовно, спрощення 

податкової системи необхідне. Втім, видається, що подібний кількісний 

критерій має бути похідним від якісних ознак чинної податкової системи, 

відображати збалансовану дію податкових важелів, реалізацію мети 

податкового регулювання відповідно до принципів, рівномірності, 
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нейтральності, соціальної справедливості і фіскальної достатності, 

закріплених у ст. 4 ПК України. 

Якість сформованої податкової системи за рахунок збалансованого 

та раціонального співвідношення різного типу платежів, які входять до 

неї. Отже, кількісний склад податкової системи не повинен бути 

принциповим критерієм і метою реформування податкової системи. Лише 

безпосереднє поєднання виваженого та якісного податкового навантаження із 

кількістю податків може бути метою реформування. Виходячи з цього, ми 

вважаємо принциповим для якісних податкових реформ врахування таких 

обставин. 

1. Раціональне та ефективне співвідношення функцій податку. Функції 

податку забезпечують комплексний вплив через систему оподаткування на 

економічні та соціальні процеси в суспільстві: стримування, забезпечення 

активного розвитку, формування фінансових підстав у цьому сенсі. При 

цьому хотілося б погодитись із М. П. Кучерявенком стосовно того, що 

податкові функції доцільно розглядати як похідні від функцій фінансів, які 

виконують ті самі завдання за змістом, але у більш вузьких рамках [147, c. 

104]. Безумовно, такий підхід відображає характер функцій податку. Та і за 

звичайною логікою не може інституційна конструкція не вбирати в себе всі 

ознаки та особливості галузевого регулювання. 

У той же час хотілося б дещо скорегувати наведену вище думку. 

Дійсно, регулятивна та контролююча функції є наскрізними, характерними 

для будь-якої категорії, що входять до конструкції фінансово-правового 

регулювання. У той же час, коли ми доводимо існування окремого 

інституційного блоку (відносин, норм, механізмів), потрібно довести, у чому 

полягає специфіка цієї сукупності, у чому полягають певні особливості, які і 

надають можливість виявити таку сукупність, як окреме інституційне чи 

підгалузеве угруповання. Такою особливістю в податково-правовому 

регулюванні стосовно характеру функцій і є фіскальна функція податку. 
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При цьому складно погодитись із альтернативою — характеристикою 

функцій податку, виходячи з його міжгалузевої природи. Складно знайти 

аргументи стосовно характеристики міжгалузевого, комплексного характеру 

податку — це публічно-правовий інструмент, який належить виключно до 

арсеналу фінансово-правової галузі. Безумовно, можна намагатися знайти 

спільні поняття та категорії з іншими галузями права. Але це будуть, 

швидше, традиційні міжгалузеві механізми, які притаманні праву взагалі. 

При цьому використання їх у податковоправовому регулюванні буде 

обумовлювати і застосування відповідних методів (на підставі влади та 

підпорядкування) та в сенсі однорідних суспільних відносин, що становлять 

предмет фінансового права. 

Саме тому для визначеності процесу реформування відносин 

оподаткування принциповою є фіскальна функція, що зосереджує 

призначення регуляторних важелів та характеризує інституційний сенс 

податкового права. Відповідно до цього головним призначенням податків є 

забезпечення фінансових можливостей держави та територіальних громад — 

формування бюджетних доходів. М. П. Кучерявенко підкреслює, що до ХІХ 

ст. ця функція вважалася головною та у деяких випадках і періодах чи не 

єдиною. Лише із середини ХІХ ст. податкове регулювання певним чином 

ускладнюється і в податках починають бачити більш складний механізм, 

який має регуляторний характер та може брати активну участь в 

розподільчих процесах [147, c. 106]. 

Зрозуміло, що принципово та невідворотно розмежувати фіскальну 

функцію від регулюючої досить складно. Перш за все йдеться про 

пов’язаність процесів формування бюджетних доходів та регулювання 

розподілення коштів між різними бюджетами. Дійсно, реалізація фіскальної 

функції забезпечує надходження коштів від податків та зборів до бюджетів. 

У той же час лише частка податків та зборів цілком надходить до одного 

бюджету. Значна кількість цих платежів розподіляється між різними ланками 
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бюджетної системи ще на етапі сплати податків (наприклад, податок на 

доходи фізичних осіб при сплаті його зобов’язаними особами або їх 

представниками відразу розподіляється на різні казначейські рахунки 

обласного та міського бюджетів). Тобто йдеться про сумісну реалізацію як 

фіскальної, так і регулюючої функції. 

Регулююча функція податку спрямована на забезпечення змістовного 

впливу на пропорції суспільного виробництва, підтримання їх у стані, який 

враховує всі тенденції розвитку як виробництва, так і суспільства. Це 

означає, що окремі види активності податкове регулювання має стримувати 

(або навіть знищувати), деякі — активно стимулювати, частку — 

підтримувати на досягнутому рівні. Аналізуючи цю функцію податків, М. П. 

Кучерявенко звертає увагу на те, що вона відображає регулювально-

розподільчий зміст податку [147, c. 108]. Подібне твердження він 

обґрунтовує посиланням на декілька рівнів її реалізації: закріплюючий — 

надходження окремих податків цілком до відповідних видів бюджетів; 

розподільчий — розподіл певних видів податків та зборів між декількома 

бюджетами; перерозподільчий — перерозподіл грошових коштів при 

справлянні непрямих податків. 

Погоджуючись у цілому з таким баченням, хотілося б додати, що 

останній рівень регулюючої функції має чітко виражене стимулююче 

призначення. Перерозподіл через акцизний податок коштів шляхом більш 

напруженого оподаткування окремих підакцизних товарів (горілчані вироби, 

тютюнові вироби і т. ін.) стимулює умови скорочення споживання окремих 

видів товарів і в той же час забезпечує фінансові можливості для задоволення 

потреб інших, менш заможних верств населення чи менш спроможних видів 

бізнесу. 

Саме виходячи із співвідношення цих двох функцій податку 

(фіскальної та регулюючої), вважаємо логічним будувати підстави, напрями 

та форми реалізації податкових реформ. Тобто податкове реформування має 
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виважено та збалансовано вирішити проблему співвідношення цих двох 

функцій: сформувати та збільшити надходження до доходів бюджетів 

(фіскальна функція) чи забезпечити стимули розвитку виробництва, 

збільшення доходів платників та відповідно до цього — бази оподаткування 

(регулююча функція). Ми вважаємо, що доцільність та ефективність 

реформування податкової системи має бути пов’язана саме з логічним та 

раціональним балансуванням цих двох функцій. Примат якої-небудь із них за 

рахунок інших призведе до порушення пропорцій суспільного виробництва, 

стагнації економічного розвитку. 

Намагання за рахунок збільшення податкового тиску забезпечити 

збільшення доходів Державного бюджету, не враховуючи стимулювання 

позитивних тенденцій у розвитку підприємницької активності, реформувань 

та динаміки виробництва є дуже короткочасною тенденцією. Формальне 

очікування зростання надходжень за рахунок активізації фіскальної функції 

податку призведе до інших негативних наслідків — згортання виробництва 

та переходу його в тінь, окрім того, що призведе до значного зростання 

кількості податкових спорів і напруги в суспільстві. 

2. Раціональний розподіл податкового навантаження за складовими 

вартості. Одним із принципових моментів збалансованості реформи 

податкової системи є обґрунтований та виважений розподіл тиску на 

відповідні елементи вартості. У дещо спрощеному та узагальненому вигляді 

до подібних елементів доцільно віднести: 1) матеріальні витрати (вартість 

основних виробничих фондів, сировини, палива і т. ін.); 2)  фонд заробітної 

плати; 3) прибуток. 

Навряд чи є сенс детально зупинятися і на тому, що за рахунок окремих 

видів податків забезпечується відносно вузький тиск на той чи інший 

елемент вартості. Логічність реформування податкової системи має 

передбачати збалансованість податкового навантаження на них. При цьому 

треба враховувати, що не йдеться про рівність податкового навантаження на 
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ці елементи. Вона не завжди можлива, а в багатьох випадках навіть шкідлива. 

Саме тому логічним є диференційований підхід до запровадження податків 

як тягаря окремого вартісного елементу. 

Матеріальні витрати в основному передбачають використання коштів, 

вже очищених від податків, або тих, які не підпадають під оподаткування. 

Наприклад, може йтися про кредитні кошти, які отримані на реформування 

чи розвиток виробництва, по яких є чинним режим податкових пільг. Саме 

тому немає сенсу запроваджувати податки, які будуть включати в базу 

оподаткування вартісні складові матеріальних витрат. З одного боку, це буде 

стримувати тенденцію розвитку виробництва, з другого — це може 

призвести до внутрішнього подвійного оподаткування, яке суперечить 

природі податкових відносин у цілому. 

Фонд заробітної плати, безумовно, є і має бути оподаткованим. При 

цьому важливо враховувати декілька моментів: по-перше, заробітна плата 

може породжувати в один і той же момент податковий обов’язок як для 

юридичної, так і для фізичної особи. Тобто, виступаючи елементом бази при 

оподаткуванні юридичних осіб, безумовним обов’язком фізичної особи буде 

справляння податку на доходи фізичних осіб. По-друге, заробітна плата може 

фігурувати як окремий цілісний об’єкт оподаткування (наприклад, у 

фізичних осіб при оподаткуванні податком на доходи фізичних осіб, коли 

така фізична особа має лише одне місце роботи) та як складова більшого 

об’єкта оподаткування (наприклад, при оподаткуванні доданої вартості чи 

оподаткуванні доходів юридичних осіб). По-третє, заробітна плата може 

породжувати обов’язок щодо сплати не лише податків, а й зборів. 

Стосовно останнього зауваження хотілося б звернути увагу і на таке 

об’єктивно необхідне для врахування явище. Більш-менш зрозумілим є, коли 

заробітна плата (або її різновиди) закладається в основу бази при справлянні 

платежів, які увійшли до вичерпного переліку загальнодержавних та 
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місцевих податків та зборів [189]. Зрозуміло, що це повинно бути враховано 

у реформі податкової системи. 

У той же час із прийняттям ПК України із вичерпного переліку 

податків та зборів зникли соціальні збори. Вони трансформувались в 

окремий інститут обов’язкових платежів — внески, які на сьогодні 

справляються поза межами чинного податкового законодавства. 

У контексті цього не можна не враховувати те, що під час справляння 

соціальних внесків на межі з податковим регулюванням обов’язок виникає як 

у юридичних, так і у фізичних осіб стосовно одного і того ж платежу. Таким 

чином, один платіж породжує навантаження як на працівника, так і на 

роботодавця. Додаючи це до того навантаження, яке відчуває на собі 

заробітна плата саме в режимі податкових відносин, наочними виступають 

підстави безпосереднього врахування тиску подібних важелів на цю складову 

вартості. 

Отже, з метою реформування податкової системи в контексті виділення 

платежів, справляння яких орієнтоване на заробітну плату, необхідно 

визначитись із декількома моментами: а) хто із платників має виступати 

зобов’язаною особою (юридичні або фізичні особи); б) яку частку фонду 

заробітної плати послідовно та безпечно вилучати як податкове зобов’язання 

як для юридичних осіб, так і для фізичних осіб; в) до якого розміру заробітна 

плата взагалі не має підпадати під оподаткування; г) заробітна плата яких 

категорій платників може бути повністю звільнена від оподаткування. 

Іншим традиційним об’єктом оподаткування є прибуток. Він є певним 

надлишком над витратною частиною, це саме і є та частка вартості, на яку 

має припадати переважна частка податкового навантаження. Водночас 

неприпустимо, щоб реформування податків та зборів призвело до 

зосередження на ньому надмірної кількості податкових важелів. 

Перерахування надмірної частки прибутку у вигляді податків до бюджетів 
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знов-таки викликає негативні тенденції та наслідки, призводить до тінізації 

економіки, підвищення фіскального тиску і виникнення податкових спорів. 

Умовно прибуток можна розділити на три частини: кошти, які 

перераховуються у вигляді податків та зборів до бюджетів; кошти, які мають 

бути використані на розвиток виробництва або діяльності; кошти, які 

використовуються для особистого споживання. Стосовно першої частини 

зрозуміло — це ті кошти, в яких перш за все та найбільш зацікавлена держава 

й територіальні громади, але звести до мінімуму дві інші частини прибутку 

означає порушення пропорцій, що призведе до припинення діяльності і 

відповідно діяльності платника, а отже, надходження коштів взагалі. 

Частина прибутку, яка включає кошти на розвиток виробництва, 

фактично забезпечує надходження коштів до бюджету. Але не відразу, а 

опосередковано. Будівництво та використання нових об’єктів (побудованих 

за рахунок саме цієї частки прибутку) збільшить не лише базу 

оподаткування, а й кількість зобов’язаних осіб. Стосовно прибутку, який 

спрямовується на особисте споживання, треба враховувати дуже плинну 

межу у співвідношенні та балансі системи інтересів у податковому 

регулюванні. Сплата податків безпосередньо пов’язана із реалізацією 

публічного інтересу. Але безпрецедентне навантаження на цей елемент 

прибутку може призвести до ігнорування або навіть знищення приватного 

інтересу платника. Здійснювати діяльність лише для того, щоб сплачувати 

податки та збори, — нонсенс. У цьому сенсі має реалізовуватись принцип — 

я сплачую як податок об’єктивно обумовлену та обґрунтовану частку того, 

що я заробив. 

Підсумовуючи викладене щодо цього аспекту реформування 

податкової системи, хотілося б наголосити на його нерозривному зв’язку із 

попереднім. Раціональний та збалансований розподіл податків за 

відповідними складовими вартості забезпечує стимулюючі чи дестимулюючі 

тенденції в економіці й у розвитку податкових відносин. Зосередження 
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переважної більшості податків та зборів на якому-небудь одному з елементів 

(хоча б і найбільш привабливому) призведе до об’єктивних диспропорцій, 

про що ми писали вище. Саме тому виважене розподілення обґрунтованої 

кількості податків та зборів, що як об’єкт (чи його складова) передбачають 

заробітну плату (чи її частку) або прибуток, є однією з обов’язкових умов 

успішності реформування податкової системи. 

3. Реформування податкової системи повинно враховувати граничну 

межу податкового тиску. Межа податкового тиску може бути тим 

орієнтиром, через який доцільно будувати обмеження свавілля в 

запровадженні або трансформації податкових важелів, співвідношення їх 

окремих видів. Межа в податковому навантаженні саме й виражає узгоджене 

співвідношення між реалізацією фіскальної та регулюючої функцій податку. 

Зміст цих процесів найчастіше пов’язують із тенденціями, які виклав та 

обґрунтував ще Артур Леффер [147, c. 59-60]. Вчений виходив із того, що 

збільшення податкових ставок обумовлює зростання загальних надходжень 

лише до певної межі. Досягнення обґрунтованого максимального розміру 

ставки податку забезпечує найбільш насичений рух коштів від платників до 

бюджету. Подальше зростання ставки податку не лише не збільшує 

надходжень, а принципово їх зменшує, бо таке зростання обумовлює 

зменшення бази оподаткування, скорочення обсягів виробництва та 

знищення стимулів для його розвитку. 

Встановлення виваженої оптимальної ставки податку дозволяє не лише 

досягти найбільших надходжень до бюджетів, а й сформувати сталі тенденції 

їх збільшення на майбутні періоди. Реалізація стимулюючої функції податку 

обумовлює зростання виробництва, збільшення податкової бази. Зникають 

підстави для ухилення від сплати податків, стає недоцільним перехід доходів 

у тінь, особливо при розгалуженості форм відповідальності за порушення 

податкового законодавства. 
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Перебільшення об’єктивного максимального показника податкових 

ставок призводить до згортання підприємницької активності, переходу 

капіталу в тінь або втечу його в інші регіону або країни. Застосування 

надвеликих ставок податків може бути пов’язане лише з певними 

нетривалими періодами. Зокрема, під час Другої світової війни 

оподаткування окремих доходів у США та Британії складало 80–90 відсотків, 

при тому, що в Британії ще й справлявся надзвичайний податок. Але 

подібний режим оподаткування проіснував нетривалий час і був змінений 

сукупністю податків і зборів, які в більш концентрованому вигляді 

стимулювали розвиток виробництва, активізацію підприємницької 

діяльності. 

Із метою реформування податкової системи в контексті досягнення 

оптимальної межі податкового тиску необхідне врахування декількох 

обставин: а) обов’язкова орієнтація податків та зборів на диференціацію 

платників; б) об’єктивний зв’язок між коштами, які отримує платник (або 

об’єктом, який знаходиться у його власності чи користуванні), та коштами, 

які він має сплатити на підставі цього у вигляді податків та зборів. 

Навряд чи, будуючи напрями реформи податкової системи в сучасній 

Україні, ми маємо орієнтуватись на абсолютну або хоча б відносну соціальну 

однорідність суспільства. Можна виділяти декілька рівнів зобов’язаних осіб 

за їх майновим станом та доходами. Зрозуміло, що однаковий підхід до всіх 

призведе до диспропорції. Саме тому реформа податкової системи має 

певним чином обмежити податкове навантаження на найменш забезпечені 

верстви населення, об’єктивно закріпити низку податків та зборів за середнім 

класом та виділити підвищені розміри (не виключено і спеціальні податки та 

збори) для найбільш забезпечених у фінансовому сенсі громадян. 

Об’єктивний зв’язок між коштами, які отримує платник (або об’єктом, 

який знаходиться у його власності чи користуванні), та коштами, які він має 

сплатити на підставі цього у вигляді податків та зборів, безпосередньо 
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пов’язаний із самим змістом податку. Податок — частина того, що заробив 

або отримав платник. Запроваджувати податкові механізми, наслідком 

застосування яких буде необ’єктивне розподілення коштів та знищення 

балансу публічних та приватних інтересів, призведе до гальмування 

об’єктивних реформаційних процесів у перебудові податкової системи. 

У той же час не можна не враховувати під час реформування і таких 

моментів, коли хибні наслідки можуть настати із зміною не характеру 

оподаткування, а процедури його реалізації. Стосовно цього хотілося б 

навести приклад авансової сплати податку на додану вартість, та і взагалі 

треба замислитись стосовно доцільності, логічності та обґрунтованості 

авансових платежів. Зрозуміло, вони є доцільними при застосуванні режиму 

єдиного податку. Це особистий — консолідований різновид виконання 

податкового обов’язку і навряд чи є сенс зупинятися на ньому в цій ситуації. 

Щодо авансових платежів, про які ми згадували, — одностайно визначитися 

не можна. Варто погодитися з М. П. Кучерявенком, який пов’язував окремий 

рівень податкового тиску із використанням податкової техніки, при якій 

збільшується тиск на платника [147, c. 57-58]. адекватне податкове 

навантаження на зобов’язаних осіб, скореговане принципом фіскальної 

достатності. Навряд чи будь-яке податкове реформування можна 

здійснювати без врахування принципів оподаткування. Класичні принципи 

оподаткування, сформульовані А. Смітом, майже без змін збереглися до 

наших днів. 

Урахування принципів оподаткування на рівні вихідних законодавчих 

актів є досить сталою традицією. У французькій Декларації прав людини та 

громадянина 1789 р. статтями 12–16 закріплено головні принципи фінансової 

практики, на яких базуються організація та управління податковими 

відносинами [307]. До таких засад належать настанови щодо організації 

державної влади в інтересах всього суспільства, за якої не існує завдань 

держави, у тому числі й фінансових (щодо збору та розподілення податків), 
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які відмінні або відрізняються від суспільних; загальні внески, що йдуть на 

утримання влади, розподіляються рівномірно між усіма громадянами 

відповідно до їх можливостей, ніяких привілеїв не може існувати без чіткої їх 

визначеності в законі; всі громадяни мають право підтверджувати самі або 

через своїх представників необхідність оподаткування, добровільно 

погоджуватись на нього, стежити за його витрачанням та визначати його 

частковий розмір, підстави, порядок та строки справляння; громадянин має 

право вимагати у будь-якої посадової особи звіту щодо його частини 

управління, у тому числі й у сфері фінансів. 

Ми вже звертали увагу на принципи побудови податкової системи в 

Україні. Втім у контексті реформування податкової системи хотілося б 

детальніше зупинитися на одному з нових для податкового законодавства 

принципів, що з’явися вперше у ПК України, — принципі фіскальної 

достатності. 

По-перше, це один із комплексних інституційних (чи підгалузевих) 

фінансово-правових принципів. Йдеться про нерозривне поєднання засад 

бюджетного та податкового регулювання. Саме через нього формуються 

підстави та об’єднується мета податкових і бюджетних механізмів. Саме 

тому навряд чи цей принцип може бути віднесений виключно до податкових. 

Очевидно, він має значення для регулювання бюджетних відносин. 

Вважаємо, що в тому чи іншому вигляді цей принцип потрібно врахувати і в 

ст. 7 «Принципи бюджетної системи України» БК України [57]. На сьогодні 

із 10 принципів, на яких ґрунтується бюджетна система України, лише 

принципи повноти та обґрунтованості віддалено нагадують принцип 

фіскальної достатності. 

По-друге, саме цей принцип, на наш погляд, зосереджує мету 

реформування податкової системи. Принцип фіскальної достатності 

виходить із того, що встановлення податків та зборів має відбуватися з 

урахуванням необхідності досягнення збалансованості витрат бюджету з 
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його надходженнями. Здійснюючи реформування податкової системи, 

необхідно не лише виходити із змісту цього принципу, а й враховувати 

декілька інших положень. 

Перше — податки та збори — лише один із видів бюджетних доходів. 

Безумовно, надходження від цих платежів становить значну частку коштів, 

на які може розраховувати держава та територіальні громади. У той же час 

відповідно до ст. 9 «Класифікація доходів бюджету» БК України до доходів 

бюджету належать податкові надходження, доходи від операцій з капіталом, 

трансферти. Виходячи з того, що податки та збори належать до першого 

різновиду бюджетних доходів, не можна не враховувати й участь у 

формуванні бюджетів за рахунок інших. Саме тому достатність фінансового 

забезпечення видаткових показників бюджетів доцільно пов’язувати не лише 

з реформуванням податкової системи, а й із удосконаленням інших чинників 

бюджетних доходів. 

Друге — фіскальна достатність передбачає не лише активізацію 

діяльності щодо збільшення доходів, а й адекватність видаткових статей 

бюджету сучасній обстановці в державі та суспільстві. Планування 

бюджетної діяльності від доходів обумовлює дві тенденції для сучасного 

розвитку України. З одного боку, йдеться про відповідну бюджетну 

економію, скорочення фінансування окремих потреб та завдань, з другого — 

про максимально ефективне використання коштів, які акумульовані за 

рахунок бюджетних доходів. Це, на наш погляд, зайвий раз свідчить про 

необхідність реформування не тільки системи оподаткування, а й сфер, що 

впливають на ефективне витрачання публічних коштів. Реформування 

Збройних Сил України, пенсійна реформа, реформа правоохоронних органів 

— майже кожна сфера має стосунок до витрачання бюджетних коштів. 

Відповідно до цього будь-яке реформування (у тому числі й податкове) має 

відбуватися комплексно, з урахуванням інших реформаційних процесів. 
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Третє — жорсткі вимоги до кваліфікації осіб, що планують та 

виконують бюджет. При розробці проекту бюджету, обговоренні та його 

прийнятті, виконанні складно передбачити всі можливі події протягом 

бюджетного періоду [57]. Можливе виникнення різних надзвичайних 

обставин, які кардинально можуть змінити тенденції в надходженні коштів 

до дохідних частин бюджетів або вимагати незапланованого, надзвичайного 

фінансування. Тому якість бюджетних проектів, програм, рівень фахової 

підготовки осіб, які беруть участь у їх розробці та затвердженні, є важливим 

чинником успішності бюджетного процесу. Справа навіть не в достатньому 

Резервному фонді бюджету, а у встановленні реальних показників як доходів, 

так і видатків, чітких каналів покриття розбіжностей між ними і побудові 

фінансової системи держави виходячи з достовірних даних. 

 

4.2. Реформування законодавчого регулювання адміністративних 

процедур 

 

У попередніх розділах ми вже неодноразово звертали увагу на 

відсутність належної врегульованості адміністративних процедур у 

національному законодавстві України. Крім того, розглядаючи питання 

принципів вирішення податкових спорів, ми дійшли висновку про 

доцільність закріплення на рівні закону щонайменше принципів 

адміністративної процедури, визначених у ч. 3 ст. 2 КАС України, а також 

розглядали можливості закріплення інших принципів, притаманних 

податковому процедурному регулюванню. Далі ми намагатимемось 

розвинути цю думку і визначити, якими мають бути адміністративні 

процедури (і податкові процедури як їх частина), а також яким повинно бути 

їх законодавче регулювання. 

Адміністративні процедури є об’єктивною формою вираження 

процедурного регулювання в цілому. Особливістю адміністративних 
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процедур є певне проміжне місце в загальній конструкції процедурного 

регулювання. З одного боку, на них поширюються загальні засади 

процедурного регулювання, підстав, характеру та наслідків використання 

норм процесуального права та співвідношення останніх із матеріальними 

приписами. З другого боку, дослідження адміністративних процедур 

передбачає і диференціацію їх за більш вузькими напрямами та предметом 

спрямування. Треба мати на увазі, що подібна диференціація може 

обумовлювати і певне накладання, переплетіння різновидів процедур, які 

можна диференціювати за окремими підставами. Наприклад, процедури 

прийняття адміністративних актів, процедури адміністративного 

провадження можуть застосовуватись у різних сферах суспільних відносин, 

однією з яких є податкові відносини. Але і в цих межах може йтися про ще 

більш вузьку деталізацію податкових процедур. 

Потрібно констатувати, що на сьогодні ця сфера законодавчого 

регулювання в Україні певним чином відстає від об’єктивно прийнятих засад 

упорядкування схожих відносин в інших країнах. Треба погодитись із 

позицією щодо етапного розвитку законодавчих актів, які регулювали 

реалізацію адміністративних процедур [138]. Перший етап пов’язаний із 

другою половиною 20-х рр. ХХ ст., коли почали з’являтися перші 

адміністративно-процедурні законодавчі акти (Австрія — 1925 р., Польща — 

1928 р., Югославія — 1930 р.). Другий етап характеризувався як 

продовженням тенденції прийняття актів щодо адміністративних процедур 

(США — 1946 р., Угорщина — 1957 р., Іспанія — 1958 р.), так і 

удосконаленням вже прийнятих (нові редакції відповід них актів було 

прийнято в Югославії — 1956 р., Польщі — 1960 р.).  

Зрозуміло, чим була викликана необхідність прийняття нових редакцій 

цих законодавчих актів, яке відбулося в переважній більшості у країнах, що 

входили до соціалістичного табору. Безумовно, законодавче регулювання на 

тих же підставах, які відбувалися до Другої світової війни, стали 
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неможливими, треба було кардинально перетворити характер законодавчого 

регулювання, що й відбулося. Третій етап прийшовся на останні 25 років ХХ 

ст. (ФРН — 1976 р., Данія — 1985 р., Італія — 1990 р., Австрія — 1991 р., 

Японія — 1994 р., Греція — 1999 р. тощо). Особливістю цього етапу також 

стала якісна та змістовна зміна характеру й спрямування законодавчого 

регулювання, яка за своїм значенням та природою була суперечливою 

порівняно зі змінами 50–60-х рр. ХХ ст. Зміст законодавчих актів щодо 

регулювання адміністративних процедур перетворювався із 

«соціалістичного» на той, що об’єктивно відповідав підставам існування 

ринкової економіки розвинутих країн Заходу. Саме в цих умовах було 

прийнято нові редакції законів щодо адміністративних процедур (Польща 

[115] — 1980 р., Болгарія — 2006 р.). Ще однією особливістю цього етапу 

стала поява кодифікованих процедурних актів. Це свідчило про проходження 

певного якісного етапу накопичення, осмислення та набуття ґрунтовного 

досвіду щодо застосування адміністративних процедур. 

Об’єктивними підставами запізненого впровадження до системи 

чинного законодавства адміністративно-процесуального законодавства є 

існування до 1991 р. Радянського Союзу. В розумінні радянського 

законодавства подібне спрямування законодавчого регулювання було 

виключено. Умови тоталітарної держави позбавляли об’єктивних підстав 

розвитку законодавства за цим напрямом. Це стосувалося як загального 

підходу до необхідності та доцільності законодавчого регулювання 

адміністративних процедур, так і окремих підходів до спорів щодо їх 

вирішення. Хотілося б звернути увагу на те, що в багатьох випадках 

законодавство щодо адміністративних процедур розвивалося поруч та 

залежно із законодавством щодо диференціації й розподілення судових 

юрисдикцій, а саме появи та розвитку адміністративних судів. До речі, у 

Російській Федерації (яка вважається та вважає себе правонаступником 

Радянського Союзу) адміністративної юстиції немає й досі. Підстави її появи 
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там критикуються. Це об’єктивне ставлення, бо в умовах тоталітаризму не 

може бути гілки судової влади, яка є незалежною від держави та приймає 

рішення, де держава може бути визнана винною. 

Саме тому закони про адміністративну процедуру з’явилися перш за 

все в державах, які, безумовно, визначились із європейським орієнтиром 

[138]: Грузія (Загальний адміністративний кодекс Грузії, 25 червня 1999 р.); 

Естонія (Закон про адміністративну процедуру, 6 червня 2001 р.); Латвія 

(Адміністративно-процесуальний закон, 2001 р.). Трохи пізніше цю 

тенденцію підтримали й інші держави: Киргизстан (Закон про 

адміністративні процедури, 2004 р.); Азербайджан (Закон про 

адміністративне провадження, 2005 р.) тощо. 

1. Адміністративні процедури. Визначаючи в узагальненому вигляді 

зміст закону про адміністративні процедури, Р. О. Куйбіда та В. П. Тимощук 

підкреслюють, що до них належать такі закони, які регулюють відносини між 

адміністративними органами і приватними (фізичними або юридичними) 

особами з приводу прийняття адміністративного акта [138]. Погоджуючись у 

цілому із таким підходом, хотілося б лише уточнити, що, на наш погляд, 

характеристика суб’єктного складу цих відносин, мабуть, все ж таки більш 

змістовна, ніж лише адміністративні органи та приватні особи. По-перше, 

приватна особа — не є вдалим аналогом окремого учасника таких відносин, 

бо коли буде йтися про юридичних осіб, заснованих на неприватній 

власності, навряд чи з таким визначенням можна погодитись. По-друге, крім 

цих двох суб’єктів відносин з адміністративних процедур не можна 

виключати участі й осіб, які безпосередньо до них не належать, але права та 

інтереси яких ці процедури торкаються і таким чином вони також 

залучаються, і їх права та обов’язки мають бути законодавчо врегульовані. 

Крім того, складно погодитись, що адміністративна процедура 

реалізується лише з приводу прийняття адміністративного акта. Прийняття 

адміністративного акта, безумовно, потрібно розглядати як результат 
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адміністративної процедури, що має певні юридичні наслідки. Втім це не 

означає, що інші етапи адміністративної процедури не мають значення і не 

несуть юридичних наслідків [319, c. 123]. 

 Визначення адміністративної процедури притаманне майже всім ад 

міністративно-процедурним актам або в переліку основних термінів, або 

цьому приділяється окрема увага, наслідком чого є окремі статті 

законодавчого акта. Так, у ст. 1 «Основні терміни, які застосовуються в 

цьому законі, та їх визначення» Закону Республіки Білорусь «Про основи 

адміністративних процедур» під адміністративною процедурою розуміють дії 

уповноваженого органу, які здійснюються на підставі зацікавленої особи із 

встановлення (надання, посвідчення, підтвердження, реєстрація, 

забезпечення), зміна, призупинення, збереження, перехід чи зупинення прав 

та (чи) обов’язків, у тому числі яке закінчується видачою довідки чи іншого 

документа (його прийняттям, узгодженням, затвердженням), або реєстрацією 

чи обліком зацікавленої особи, її майна, або наданням грошових коштів, 

іншого майна та (чи) послуг, за рахунок коштів республіканського чи 

місцевих бюджетів, державних позабюджетних фондів, із майна, що 

знаходиться в державній чи комунальній власності [173]. 

У той же час нам здається більш досконалим підхід німецького 

законодавця, який визначає адміністративну процедуру як зовнішні наслідки 

діяльності адміністративних органів, яка спрямована на перевірку наявності 

умов, підготовку та видання адміністративного акта або на укладання 

публічно-правового договору [205]. Окремо при цьому § 50 Закону про 

адміністративні процедури Федеративної Республіки Німеччина регулюється 

відміна чи відзив адміністративного акта в процедурі оскарження. Такий 

більш узагальнений підхід передбачає правову оцінку не лише самого 

прийняття адміністративного акта, а й наслідків цього, оцінку діяльності 

суб’єкта владних повноважень. 
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У деяких законодавчих актах використовується поняття, яке за змістом 

хоча і збігається з адміністративною процедурою або за формою принципово 

відрізняється. Так, відповідно до ст. 2 Закону Литовської Республіки «Про 

публічне адміністрування» під публічним адмініструванням визначається 

діяльність суб’єктів публічного адміністрування, яка регламентована 

законами та іншими правовими актами та спрямована на здійснення законів 

та інших правових актів: винесення адміністративних рішень, здійснення 

контролю за реалізацією законів і адміністративних рішень, здійснення 

встановлених законодавством адміністративних послуг, здійснення надання 

публічних послуг та внутрішнє адміністрування суб’єктів публічного 

адміністрування. Публічне адміністрування при цьому передбачає 

принципові відмінності від адміністративної регламентації та внутрішнього 

адміністрування. У першому випадку йдеться про діяльність суб’єкта 

публічного адміністрування з прийняття нормативних адміністративних актів 

з метою реалізації закону та інших правових актів. Внутрішнє 

адміністрування охоплює діяльність, завдяки якій забезпечується самостійне 

функціонування суб’єкта публічного адміністрування для можливості 

здійснення ним публічного адміністрування. Ця діяльність включає 

упорядкування структури, розпорядження документами, персоналом, 

матеріальними та фінансовими ресурсами. 

Безпосередньо ж до визначення адміністративної процедури 

литовський законодавець звертається лише у гл. 3 Закону Литовської 

Республіки «Про публічне адміністрування», під якою він розуміє 

обов’язкові дії, що виконуються суб’єктом публічного адміністрування при 

розгляді скарги чи повідомлення особи щодо можливого порушення діями, 

бездіяльністю суб’єкта публічного адміністрування чи адміністративними 

рішеннями прав і законних інтересів особи, яка вказана у скарзі чи 

повідомленні, а також при винесенні у зв’язку з цим рішення 

адміністративної процедури [236]. 
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2. Принципи адміністративних процедур. Майже всі законодавчі 

акти, які регулюють адміністративні процедури, як окремий розділ або низка 

статей містять приписи, якими закріплюються ті чи інші принципи, що 

викладаються по-різному. Найбільш поширеними є традиційні правові 

принципи законності, рівності перед законом, пропорційності. Законодавство 

Азербайджанської Республіки, розподіляючи їх, виділяє у гл. ІІ «Загальні 

принципи» такі принципи: законності, рівності, охорони права на довіру, 

порядок здійснення дискреційних повноважень, заборона зловживанням 

формальними вимогами, заборона відмови в застосуванні права, принцип 

співрозмірності, принцип охоплення більшим меншого, принцип надійності. 

Главою ІІІ «Про цедурні принципи і гарантії» формується система власне 

спеціальних принципів: право на звернення до адміністративного органу; 

участь в адміністративному провадженні зацікавлених осіб; неупередженість 

в розгляді справи; надання консультацій та необхідних відомостей 

адміністративним органом; об’єктивне дослідження обставин справи; право 

ознайомлення з матеріалами адміністративного провадження; забезпечення 

таємності документів або відомостей; мова ведення адміністративного 

провадження [172]. 

На детальному визначенні принципів адміністрування, 

адміністративних процедур, адміністративного провадження зосереджені й 

інші законодавчі акти [231; 205; 35; 236]. 

Р. О. Куйбіда та В. П. Тимощук ілюструють застосування традиційних 

принципів на прикладі принципу пропорційності [138]. Вони звертають увагу 

на те, що у відповідних законах пострадянських держав принцип 

пропорційності передбачає досягнення балансу приватних та публічних 

інтересів при прийнятті адміністративного акта. При цьому адміністративний 

орган має дотримуватись мети наданого йому повноваження, у тому числі й 

дискреційного. Остання обставина обумовлює закріплення певних обмежень 

та процедур для подолання негативних наслідків втручання 
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адміністративного органу в реалізацію прав та інтересів фізичних або 

юридичних осіб. У той же час поряд із сталими принципами правового 

регулювання використовуються і досить нетрадиційні, але дуже важливі для 

реалізації адміністративних процедур принципи. 

Так, вірменське законодавство встановлює принцип економічності. 

Відповідно до ст. 11 «Господарювання» Закону Республіки Вірменія «Про 

основи адміністрування та адміністративного провадження» 

адміністративний орган при здійсненні своїх обов’язків має діяти таким 

чином, щоб забезпечити максимально ефективне використання коштів, які 

передані в його розпорядження для досягнення в найбільш стислі терміни 

найбільш сприятливого результату без завдання шкоди виконанню своїх 

повноважень. Ця стаття безпосередньо кореспондується із ст. 36 «Обов’язок 

швидкої дії адміністративного органу» цього ж акта. Відповідно до неї 

адміністративне провадження має здійснюватися у можливо стислі строки. 

Адміністративний орган повинен здійснювати адміністративне провадження 

без його ускладнення: проведення додаткових слухань, призначення 

додаткових експертиз чи обстеження, якщо немає необхідних підстав для 

роз’яснення фактичних обставин справи. Якщо після порушення 

адміністративного провадження в розпорядженні адміністративного органу є 

документи, що необхідні для прийняття адміністративного акта, в достатній 

мірі роз’яснені та уточнені обставини даної справи, то адміністративний 

орган зобов’язаний прийняти адміністративний акт в розумний строк при 

виникненні вказаних обставин, не чекаючи загального чи особливого строку. 

Практика застосування законодавства щодо адміністративних процедур 

приводить до висновку, що вони мають базуватися на чітко визначених 

принципах [138]. До них можна віднести найбільш важливі: 

1) принцип всебічної обґрунтованості адміністративного акта. Саме 

на підставі об’єктивного обґрунтування тих положень, які відображені або 

вплинули на прийняття адміністративного акта, може бути побудована 
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справедлива адміністративна процедура. Особливого значення набуває цей 

принцип в умовах, коли прийняття адміністративного акта обумовлює 

настання несприятливих наслідків для певної категорії осіб. Законність, 

справедливість та невідворотність положень такого акта обов’язково має 

бути очевидною для уникнення як правових, так і соціальних конфліктів; 

2) принцип набуття чинності адміністративним актом. Так, напри 

клад, відповідно до ч. 1 ст. 28 Закону Республіки Білорусь «Про основи 

адміністративних процедур» адміністративне рішення вступає в силу з дня 

його прийняття, якщо інший строк не встановлено в такому рішенні. На наш 

погляд, при розробці відповідного українського законодавчого акта подібний 

припис потребує дуже змістовного доопрацювання. Набрання чинності 

адміністративним актом з дня його прийняття може призвести до 

необґрунтованих несприятливих наслідків для тих осіб, чиї права та інтереси 

зачіпаються цим актом. Особа може бути необізнана за об’єктивними 

підставами з положеннями цього акта та не виконувати його приписи. Саме 

тому більш виваженим доцільно вважати набрання чинності 

адміністративним актом, який пов’язується з моментом доведення його до 

відома тих учасників відносин, на регулювання поведінки яких він 

спрямований. Виходячи з цього, останні зможуть не лише скорегувати свою 

поведінку відповідно до змісту цього акта, а й за наявності об’єктивних 

підстав оскаржити його у процедурі, що закріплена в чинному законодавстві; 

3) принцип оскарження адміністративного акта може передбачати 

поєднання декількох процедур оскаржень. Принципово може йтися про два 

типи процедур оскарження. Перший — у межах ієрархічної побудови 

владного органу. В узагальненому вигляді подібна процедура оскарження 

передбачає участь двох суб’єктів: зобов’язаної та владної особи. Наприклад, 

апеляційне адміністративне оскарження акта органу Державної фіскальної 

служби здійснюється між платником та контролюючим органом. До 

прийняття ПК України, виходячи із триланковості побудови податкових 
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органів, передбачалося два рівні адміністративного оскарження, із 

прийняттям ПК України закріплена однорівнева процедура оскарження. 

Другий — судове оскарження, яке передбачає, на відміну від попереднього 

— трьох учасників. До перших двох (платник та контролюючий орган) 

додається суд; 

4) принцип обмеженості дії адміністративного акта. У деяких 

законодавствах визначаються обставини та регулюються відносини, коли 

адміністративний акт не набуває юридичної сили, хоча і був прийнятий. Так, 

відповідно до ч. 1 ст. 60 Загального адміністративного кодексу Грузії, 

адміністративно-правовий акт визнається нікчемним з моменту видання, 

якщо: а) неможливо встановити орган, який видав акт; б) акт видано 

неправомочним органом чи особою; в) його виконання неможливе внаслідок 

фактичних підстав; г) його виконання потягне за собою скоєння 

кримінального чи адміністративного правопорушення [30]. У контексті цього 

«Законом про адміністративне провадження Естонської Республіки» 

визначаються побічні умови адміністративного акта (обмеження строку дії 

адміністративного акта, виходячи із певної дати чи події, яке може статися в 

майбутньому; додатковий обов’язок, який пов’язано з основною 

регулюючою функцією адміністративного акта; додаткові умови для 

виникнення права, що випливає із основної регулюючої функції 

адміністративного акта; залишення можливості для подальшого внесення 

змін до адміністративного акта, визнання його недійсним чи встановлення в 

ньому побічної умови). Побічні умови для адміністративного акта можуть 

бути встановлені в умовах, які передбачені законом чи постановою; якщо без 

побічних умов адміністративний акт слід було б залишити невиданим; якщо 

рішення про видання адміністративного акта необхідно приймати на підставі 

адміністративного дискреційного права. Якщо з припиненням дії побічних 

умов адміністративний акт стає протиправним, то адміністративний орган 

негайно визнає його недійсним чи встановлює нову побічну умову [2]; 
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5) принцип строковості дії адміністративного акта. Розділ 2 

«Строки, дати, встановлення права» Закону про адміністративні процедури 

Федеративної Республіки Німеччина виходить із того, що перебіг строку, 

який встановлено адміністративним органом, починається з дня, наступного 

за днем його оголошення. Винятком є випадки, коли інша інформація 

передається зацікавленій особі. Якщо адміністративний орган повинен 

здійснити які-небудь дії протягом певного терміну часу, то цей термін 

закінчується після закінчення останнього дня терміну. Досить детально 

впорядковані ситуації, коли момент спливу терміну часу припадає на 

святкові або вихідні дні. Законодавець передбачає і продовження строку у 

випадках, коли вони вже сплили, навіть із зворотною дією, але лише в тому 

випадку, якщо не було збереження несправедливих правових наслідків. 

Також окремою главою регулюються процесуальні строки 

Адміністративно-процесуальним законом Латвії. Встановлюючи загальну 

вимогу про виконання процесуальних дій відповідно до строків, які 

встановлено законом, латвійське законодавство передбачає і встановлення 

строків установою, судом чи суддею. Процесуальний строк, що 

обчислюється роками, місяцями чи днями, починається наступного дня після 

дати чи події, які визначили його початок. З останніми днями спливу 

календарних періодів пов’язується закінчення процесуальних строків. Дуже 

слушно деталізовані: наслідки прострочення процесуального строку (ст. 44), 

призупинення процесуального строку (ст. 45), відновлення процесуального 

строку (ст. 46), продовження процесуального строку (ст. 47), порядок 

відновлення та продовження процесуального строку (ст. 48), наслідки 

недодержання встановленого для закладу строку (ст. 49), наслідки 

недодержання установленого для суду строку (ст. 50). 

Залежно від цього принципу встановлюється термін чинності положень 

такого адміністративного акта. Відповідно до ст. 61 «Строк дії 

адміністративного акта» Закону Республіки Вірменія «Про основи 
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адміністрування та адміністративного провадження» строк дії 

розмежовується залежно від того, письмовим чи усним є такий 

адміністративний акт. Письмовий адміністративний акт може діяти на: а) 

невизначений строк — діє поки його не заміщено іншим адміністративним 

актом, або його визнано недійсним чи таким, що втратив чинність, або його 

дії не зупинені на інших підставах, які передбачено законом; б) визначений 

строк — діє до закінчення строку, який передбачено цим актом. До 

закінчення строку чи протягом 15-ти днів після його закінчення такий строк 

може бути продовжений на новий визначений строк або на невизначений 

строк. Усний адміністративний акт діє з моменту набрання ним чинності до 

моменту, коли адміністративний орган, який його прийняв, закінчує 

здійснення пов’язаних із ним дій або в інший спосіб оголошує адресату акта 

про припинення його дії [35]; 

6) принцип дострокового припинення дії адміністративного акта. 

Відповідні законодавства, що регулюють адміністративні процедури, 

використовують для реалізації такого принципу низку понять: відкликання, 

визнання недійсним, визнання таким, що втратив чинність, скасування тощо. 

Реалізація цього принципу передбачає обмеження діяльності публічної 

адміністрації на власний розсуд, часто-густо з перебільшенням можливих 

власних повноважень щодо невиправданого скасування адміністративних 

актів. Бурхливе виправлення, корегування адміністративного акта позбавляє 

доцільності ще один загальноправовий принцип — стабільності. 

Адміністративний акт, який прийнято відповідно до законодавчо 

встановленої процедури, після закінчення строків на його оскарження має 

гарантувати стабільність для організації своїх дій всіх учасників податкових 

процедур. Треба погодитись із позитивністю досвіду Німеччини в цьому 

сенсі, який передбачає врахування при подібних перетвореннях таких 

обставин, як правомірність чи протиправність адміністративного акта; його 

сприятливість чи обтяжливість; необхідність зворотної сили рішення про 
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скасування чи дії виключно на майбутнє; захист довіри приватної особи [138, 

c. 29]. При цьому може бути віддано перевагу меті в реалізації приватного 

інтересу над публічним. Тобто порушення прав та інтересів особи може або 

залишити акт у силі, або викликати відшкодування шкоди такій особі, якщо 

це пов’язано із скасуванням такого адміністративного акта. 

3. Учасники адміністративних процедур. Об’єктивною структурною 

складовою законодавчих актів при визначенні природи адміністративних 

процедур є сукупність законодавчих норм, які впорядковують правовий 

статус учасників відносин. Не зупиняючись на вузькій деталізації, хотілося б 

розмежувати сторони подібних відносин та безпосередні реальні суб’єкти, 

які беруть в них участь. Щодо сторін — йдеться про владну особу та 

зобов’язану особу. При цьому кожна із них представлена декількома 

учасниками. Відповідно до § 8 «Учасники адміністративної процедури, 

сторони» Загального закону Австрійської Республіки про адміністративну 

процедуру, особи, що користуються діяльністю адміністративних органів, 

яких стосується діяльність адміністративних органів, є учасниками 

адміністративної процедури та якщо вони залучені до справи внаслідок 

правової претензії чи правового інтересу, є зацікавленими сторонами [35]. 

 Фактично, у такому визначенні мають на увазі зобов’язаних осіб, які 

представляють лише одну із сторін подібних правовідносин. Учасниками 

адміністративного провадження законодавство Азербайджану розглядає: а) 

адміністративний орган, що здійснює адміністративне провадження та 

повноваження щодо прийняття відповідного адміністративного акта; б) 

фізичних або юридичних осіб, які звернулись із заявою про прийняття 

адміністративного акта або щодо яких передбачено прийняття 

адміністративного акта; в) фізичні або юридичні особи, які притягнуті 

адміністративним органом до провадження як учасники [204]. 

Закон Республіки Вірменія про основи адміністрування та 

адміністративне провадження до учасників адміністративного провадження 



279 

 

 
 

відносить: а) адресата адміністративного акта — особу, яка звернулася для 

прийняття адміністративного акта (заявник), та особу, щодо якої 

адміністративний орган прийме за власною ініціативою адміністративний 

акт; б) треті особи — особи, права чи законні інтереси яких мають бути 

змінені адміністративним актом, який прийнято в результаті 

адміністративного провадження (ст. 21) [35]. Порівняння цих двох підходів 

азербайджанського та вірменського законодавства дозволяє побачити, що до 

кола учасників цих відносин останнє залучає лише зобов’язаних осіб, тоді як 

азербайджанський законодавець вбачає як учасників і представників владної 

сторони відносин. 

Владна сторона цих відносин у вузькому сенсі зводиться до 

відповідного владного органу, який приймає акт, здійснює провадження 

тощо. Але він лише виражає інтереси тих суб’єктів, які власне і наділили 

його владними повноваженнями, що делегували йому право на прийняття 

адміністративних актів. Тобто йдеться безпосередньо про державу та 

територіальні громади. До безпосередніх учасників адміністративних 

процедур ст. 2 Закону Азербайджанської Республіки про адміністративне 

провадження відносить адміністративний орган — відповідні органи 

виконавчої влади Азербайджанської Республіки, їх місцеві (структурні) та 

інші організації, муніципалітети, а також будьякі фізичні та юридичні особи, 

які уповноважені на підставі закону приймати адміністративні акти. Як 

уповноважений орган Закон Республіки Білорусь про основи 

адміністративних процедур визначає державний орган, іншу організацію, до 

компетенції яких належить здійснення адміністративної процедури (ст. 1) 

[230]. 

У деяких адміністративно-процесуальних законодавствах 

закріплюється і певна ієрархія владного суб’єкта. Відповідно до ст. 1 

Адміністративно-процесуального закону Латвії [35] визначено таким 

представником установу суб’єкта права та вищу установу суб’єкта права. До 
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першої віднесено орган, структурний підрозділ чи посадову особу, яким 

нормативним актом надані певні повноваження публічної влади у сфері 

державного управління. До другої законодавець відносить орган, 

структурний підрозділ чи посадову особу, яка відповідно до нормативних 

актів може надавати розпорядження установам з питань видання 

адміністративного акта чи фактичної дії або відміняти виданий установою 

адміністративний акт. 

Дуже важливий аспект в організації та впорядкуванні адміністративних 

процедур закріплено в законодавстві Німеччини. Йдеться про § 3 

«Територіальна компетенція адміністративних органів» [205]. Відповідно до 

нього територіальна компетенція адміністративного органу диференціюється 

залежно від характеру питань, стосовно яких він приймає рішення: а) 

питання, пов’язані з нерухомим майном або з місцевим правом чи 

правовідношенням вирішує адміністративний орган, в окрузі якого 

знаходиться це майно або населений пункт; б) питання, які пов’язані з 

веденням підприємства чи його підрозділів, вирішує адміністративний орган, 

в окрузі якого діє таке підприємство чи його підрозділ; в) в інших питаннях: 

щодо фізичної особи — адміністративний орган, в окрузі якого знаходиться 

чи знаходилось останнім часом місце звичайного перебування фізичної 

особи; щодо юридичних осіб чи об’єднань — адміністративний орган, в 

окрузі якого юридична особа чи об’єднання має чи останнім часом мало 

місцезнаходження; г) в інших питаннях рішення приймає адміністративний 

орган, в окрузі якого виникла підстава для здійснення службової дії. 

Зобов’язана сторона цих відносин представлена в адміністративних 

процедурах юридичними та фізичними особами, на регулювання поведінки 

яких і спрямовані адміністративний акт, адміністративні процедури в цілому. 

Участь подібних учасників адміністративних процедур передбачає 

можливість у реалізації ними низки прав. Подібні права, на наш погляд, 

передбачають поєднання як комплексу прав, так і можуть виступати у формі 
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локальних. Наприклад, до комплексних прав можна віднести право особи на 

участь в адміністративному провадженні, яке передбачає можливість 

залучення інших осіб на підставі клопотання учасника, надання доказів тощо. 

Принципово важливими при цьому є координація та узгодження таких прав 

зобов’язаних осіб із обов’язками представника владної сторони. Так, право 

на участь у адміністративному провадженні кореспондується із: 

а) обов’язком адміністративного органу повідомити зобов’язаних осіб 

перед прийняттям адміністративного акта про обставини справи, передбачені 

дії, з’ясувати їх позицію. Відповідно до ст. 21 Закону Азербайджанської 

Республіки про адміністративне провадження [204] до прийняття 

адміністративного акта адміністративний орган зобов’язаний інформувати 

зацікавлених осіб або їх представників про його зміст, встановлені фактичні 

обставини справи та наслідки, які передбачені у зв’язку з цією справою, 

вислухати їх міркування щодо цього. Обов’язок адміністративного органу в 

ході адміністративного провадження надати учасникам та їх представникам 

можливість висловлюватись стосовно фактичних обставин, які 

розглядаються в адміністративному провадженні, закріплено і в ст. 38 Закону 

Республіки Вірменія «Про основи адміністрування та адміністративного 

провадження» [231]; 

б) обов’язком адміністративного органу повідомляти зацікавлених осіб 

про початок провадження. Стаття 35 Закону Республіки Вірменія «Про 

основи адміністрування та адміністративного провадження» передбачає 

обов’язок повідомлення адміністративним органом у триденний строк після 

порушення адміністративного провадження учасників провадження та їх 

представників про цей факт; 

в) обов’язком адміністративного органу залучати особу на підставі 

клопотання зобов’язаної особи. Відповідно до ст. 95 Загального 

адміністративного кодексу Грузії [99] адміністративний орган має 

повноваження залучити зацікавлену сторону в адміністративному 
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провадженні на підставі її вимоги, а у визначених законом випадках 

зобов’язаний забезпечити її участь; 

г) обов’язком органу розглядати клопотання про дослідження доказів. 

Так, ст. 98 Загального адміністративного кодексу Грузії надає право 

зацікавленій стороні надати докази, а також клопотання з проханням про 

дослідження доказів. Протягом двох днів адміністративний орган має 

прийняти рішення з цього клопотання: задовольнити або відмовити у 

задоволенні. 

До локальних прав можна віднести: 

а) право на доступ до матеріалів адміністративного провадження — ст. 

39 Закону Республіки Вірменія «Про основи адміністрування та 

адміністративного провадження» [231]; 

б) право на представництво, яке в деяких законодавствах передбачає і 

право на допомогу адміністративного органу. Адміністративно-процедурне 

законодавство обумовлює можливість осіб у режимі адміністративного 

провадження реалізовувати свої права чи інтереси через представника. При 

цьому виникає дуже складна в деяких випадках ситуація, коли подібне 

представництво в публічному праві виникає на підставі реалізації процедур 

приватного права. Більшість законів пов’язує виникнення відносин 

представництва в цій ситуації із нотаріальною довіреністю як юридичним 

фактом. Остання з’являється в межах приватноправового регулювання. У 

контексті цього хотілося б звернути увагу на позитивний приклад 

Адміністративно-процесуального кодексу Латвії, відповідно до якого фізична 

особа може уповноважити свого представника в усній формі в установі, тоді 

як остання оформлює це повноваження письмово. Досить докладно участь 

представника в адміністративному процесу регулюється статтями 35–40 

Адміністративно-процесуального закону Латвії [35]. 

Дуже детально участь представників в адміністративному провадженні 

визначено в Загальному адміністративному кодексі Грузії. Відповідно до ст. 



283 

 

 
 

86 «Право представництва» цього Кодексу всі мають право здійснювати 

відносини з адміністративним органом через представника, а також 

користуватись допомогою захисника. При цьому адміністративний орган 

зобов’язаний вимагати у представника документ, який засвідчує його 

представництво, хоча не має права вимагати у зацікавленої особи 

здійснювати відносини з адміністративним органом виключно через 

представника [99]. Представник має бути призначений або обов’язково, або 

за ініціативою адміністративного органу [99]. Обов’язкове призначення 

представника має відбутися, якщо заява подана більш ніж 25 особами, або 

зацікавлена сторона не має постійного місця проживання в Грузії або 

зареєстрована без визначення адреси. 

Право брати участь в адміністративних процедурах коригується 

залежно від правоздатності та дієздатності особи. Так, у § 11 

«Правоздатність» Закону про адміністративні процедури Федеративної 

Республіки Німеччина право брати участь в адміністративній процедурі 

належить: 1) фізичним і юридичним особам; 2) об’єднанням, якщо їм це 

право може бути надане; 3) адміністративним органам. Принциповим є і 

визначення дієздатності. У § 12 «Дієздатність» цього ж акта здатними до 

здійснення дій по провадженню визначаються: 1) фізичні особи, дієздатні 

відповідно до цивільного права; 2) фізичні особи, обмежені в дієздатності 

відповідно до положень цивільного права, якщо вони стосовно предмета 

процедури визнані дієздатними відповідно до цивільного чи публічного 

права; 3) юридичні особи й об’єднання в особі своїх законних представників 

чи спеціальних уповноважених; 4) адміністративні органи в особі своїх 

керівників, їх заступників чи уповноважених. 

Право на звернення із заявою і на здійснення інших процесуальних дій 

в адміністративному провадженні належить лише повнолітнім особам, які 

мають повну дієздатність [204]. Правоздатність чи дієздатність учасників 

адміністративних процедур визначається або похідно від цивільно-правових 



284 

 

 
 

засобів визначення умов участі особи в тих чи інших відносинах, або 

владними суб’єктами. Так, відповідно до § 9 «Правоздатність та дієздатність» 

Загального закону Австрійської Республіки про адміністративну процедуру у 

випадку розгляду правоздатності та дієздатності учасників адміністративних 

процедур, вони оцінюються адміністративними органами, якщо інше не 

визначено адміністративними приписами відповідно до положень цивільного 

права. 

Цікавою виглядає деталізація правоздатності та дієздатності 

адміністративно-процедурними актами. Визначивши у ст. 19 «Правоздатність 

та дієздатність» загальні засади щодо розуміння цих понять, латвійський 

законодавець деталізує окремими статтями: ст. 20 «Адміністративно-

процесуальна правоздатність особи»; ст. 21 «Адміністративно-процесуальна 

дієздатність особи»; ст. 22 «Адміністративно-процесуальна правоздатність 

суб’єкта публічного права»; ст. 23 «Адміністративно-процесуальна 

дієздатність суб’єкта публічного права». Не зупиняючись на дослідженні цих 

обставин, хотілося б лише звернути увагу на дуже поширене запозичення 

норм приватного права. 

Деякі законодавства, які регулюють адміністративні процедури, 

зосереджують увагу і на більш вузьких відносинах та особливих ситуаціях. У 

ст. 29 «Права фізичної особи з обмеженою дієздатністю» Закону Литовської 

Республіки про публічне адміністрування [236] визначається, що фізична 

особа з обмеженою дієздатністю за її клопотанням чи за клопотанням її 

піклувальника має право бути вислуханою, з метою захисту інтересів 

фізичної особи з обмеженою дієздатністю має бути вислуханий і її 

піклувальник. При цьому фізична особа з обмеженою дієздатністю може 

бути вислухана з питань, що пов’язані з доходами чи майном, якими вона має 

право розпоряджатися. 

Особливістю адміністративно-процедурного регулювання є поява ще 

одного суб’єкта — «зацікавлених осіб». Під ними розуміються особи, на 
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права та інтереси яких може вплинути адміністративний акт. Тобто, на 

перший погляд, ідеться про таких учасників, регулювання поведінки яких 

безпосередньо не передбачається прийняттям адміністративного акта, але 

деякі їх права та інтереси опосередковано підпадають під вплив наслідків, що 

обумовлені прийняттям такого акта. Переважна більшість законодавств 

розмежовує зацікавлених осіб та безпосередніх учасників відносин. Так, 

чітко розмежовуються поняття адресата та третьої особи відповідно до ст. 21 

Закону Республіки Вірменія «Про основи адміністрування та 

адміністративного провадження». Так, до учасників адміністративного 

провадження віднесено: а) адресата адміністративного акта — особу, яка 

звернулась для прийняття адміністративного акта (заявник), та особу, щодо 

якої адміністративний орган приймає за власною ініціативою 

адміністративний акт; б) третіх осіб — осіб, права та законні інтереси яких 

можуть бути змінені адміністративним актом, який прийнято в результаті 

адміністративного провадження [231]. 

У той же час подібний підхід не є наскрізним. За законодавством 

Азербайджану під зацікавленими особами розуміються як власне зацікавлені 

особи, так і адресати. Так, відповідно до ст. 2 Закону Азербайджанської 

Республіки про адміністративне провадження [204] під зацікавленою особою 

розуміється особа, яка звернулась до адміністративного органу у зв’язку з 

прийняттям адміністративного акта або здійсненням відповідної дії, чи щодо 

якої прийнято адміністративний акт або здійснено відповідну дію чи 

бездіяльність, або будь-яка фізична чи юридична особа, на права чи 

охоронювані законом інтереси якої вплинув чи може вплинути 

адміністративний акт, передбачений до прийняття або прийнятий 

адміністративним органом, чи дія адміністративного органу, та яка 

притягнута до адміністративного провадження на підставі власного 

клопотання чи за ініціативою адміністративного органу у випадках, що 

випливають із його службового стану. Зацікавленою особою законодавство 
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Республіки Білорусь визначає громадянина Республіки Білорусь, іноземного 

громадянина чи особу  без громадянства, у тому числі індивідуального 

підприємця чи юридичну особу Республіки Білорусь або організацію, які 

звернулись за здійсненням адміністративної процедури [230]. 

На жаль, чинне законодавство України не передбачає подібної 

конструкції, хоча, на наш погляд, нічого складного в цьому немає. Ми 

виходимо з того, що подібна категорія суб’єктів є різновидом та проявом 

інституту представництва, а дослідження природи податкового 

представництва, його форм та різновидів при справлянні податкового 

обов’язку не є новиною в сучасній науці
1
. У той же час представники 

зацікавлених осіб дуже часто розглядаються адміністративно-процедурним 

законодавством як самостійні учасники цих відносин. 

В адміністративному провадженні його учасники можуть брати участь 

самостійно, через посередництво своїх представників або разом із ними. 

Представниками можуть виступати особи, які уповноважені на це в порядку, 

встановленому Цивільним кодексом Республіки Вірменія, у тому числі 

адвокати [174]. Уповноважені особи або законні представники зобов’язані за 

вимогою адміністративного органу надавати довіреність чи документ, який 

посвідчує, що вони є законними представниками. Для цього нотаріального 

посвідчення не вимагається. Свідок, експерт, перекладач та представники 

інших органів можуть виступати в адміністративному провадженні лише 

безпосередньо. 

Окрім безпосередніх учасників адміністративних процедур 

законодавство забезпечує можливість залучення осіб, права та інтереси яких 

безпосередньо у провадженні не корегуються. Найчастіше до них відносять 

свідків, експертів та спеціалістів. Відповідно до ст. 22 «Інші особи в 

адміністративному провадженні» Закону Республіки Вірменія «Про основи 

адміністрування та адміністративного провадження» [174] в 

                                                      
1
 Див., наприклад: Жернаков, М. В. Правове регулювання представництва у сфері оподаткування 

[Текст] : монографія / М. В. Жернаков. – Х. : Право, 2006. – 144 с.  
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адміністративному провадженні можуть виступати і інші особи — свідки, 

експерти, перекладачі, а також представники державних органів та органів 

місцевого самоврядування. 

У ході адміністративного провадження адміністративний орган може за 

клопотанням зацікавлених осіб або за власною ініціативою призначити 

експертизу для з’ясування питань, що пов’язані з фактичними обставинами 

справи [172]. Адміністративний орган приймає рішення про призначення 

експертизи та визначає коло питань, які потребують експертного висновку. 

Експертиза здійснюється на підставі рішення адміністративного органу 

експертами або спеціалістами відповідних структур, передбачених 

законодавством. Витрати, пов’язані з проведенням експертизи, плата 

експертам або спеціалістам здійснюється за рахунок адміністративного 

органу. 

Участь дуже специфічного учасника передбачає законодавство Грузії. 

Так, у ст. 21 «Громадський експерт» Загального адміністративного кодексу 

Грузії [99] громадським експертом визначаються фізичні або юридичні 

особи, а також науково-консультативні (експертні) органи, які створені 

адміністративним органом. Експертом вважається також член громадської 

експертної установи. Звертаючись у встановлених законом випадках до 

експертної установи чи громадського експерта за експертним висновком, 

адміністративний орган має надати всю необхідну інформацію. На підставі 

цього експерт зобов’язаний надати висновок у встановлений законодавством 

чи адміністративним органом строк. При цьому пропуск цього строку 

громадським експертом не може перешкоджати виданню адміністративно-

правового акта. 

На наш погляд, впровадження такого положення в адміністративне 

процедурне законодавство України було б дуже позитивним. З одного боку, 

громадський експерт певним чином контролював би роботу 

адміністративних органів, з другого — сприяв би більшій довірі до рішень і 
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дій органів влади, які приймаються (вчиняються) в межах адміністративних 

процедур, з боку громадськості. 

4. Адміністративний акт. Реалізація адміністративної процедури 

пов’язана перш за все з адміністративним актом. Саме тому переважна 

більшість законодавств надає цьому принципового та важливого значення. 

При цьому треба погодитись із посиланням на те, що майже всі країни 

сприйняли підхід німецької адміністративно-правової доктрини, де 

адміністративний акт, його зміст, форми тощо розроблено найдосконаліше 

[138]. У будь-якому разі адміністративну процедуру пов’язують із 

прийняттям адміністративного акта. У більшості законодавств країн, які 

застосовують кодифіковані або спеціалізовані акти, що регулюють 

адміністративні процедури, під адміністративним актом розуміються 

виключно індивідуально-правові акти публічної адміністрації. Об’єктивну 

підставу цього бачать у тлумаченні принципу розподілу влади, відповідно до 

якого повноваження щодо прийняття нормативних актів належать виключно 

законодавчій владі, тоді як прийняття індивідуальних правових актів 

відносять до сфери реалізації повноважень виконавчої (адміністративної) 

влади [138]. 

Акцентуючи увагу на цьому, деякі дослідники підкреслюють логічність 

такого поділу, виходячи ще і з того, що публічна адміністрація може 

помилятися, приймаючи іноді і протиправні (неправові акти). Навряд чи 

беззаперечно можна використовувати цей критерій, бо помилковими можуть 

бути і нормативно-правові акти. Прикладами таких актів можуть бути і 

закони (або їх окремі частини), визнані неконституційними, законодавчі 

акти, які суперечать європейському законодавству, і зрештою законодавчі 

акти, які прийняті з порушенням процедури. 

Ще раз хотілося б звернути увагу на те, що майже всі адміністративно-

процесуальні закони відштовхуються від норм відповідного законодавства 

Німеччини. Це саме стосується й адміністративного акта. Відповідно до § 35 
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«Поняття адміністративного акта» Закону про адміністративні процедури 

Федеративної Республіки Німеччина [205] адміністративним актом є будь-

яке розпорядження, рішення чи інша владна дія адміністративного органу, 

що спрямовані на врегулювання окремого випадку у сфері публічного права, 

яке має безпосередні правові наслідки зовнішнього характеру. Загальним 

розпорядженням є адміністративний акт, який звернено до певного кола осіб. 

Він визначається загальними ознаками або стосується публічно-правових 

якостей справи чи користування ним із боку суспільства. 

Запозичення німецького підходу обумовлює певну типовість при 

визначенні змісту адміністративного акта. Стаття 51 Закону про 

адміністративне провадження Естонської Республіки визначає 

адміністративний акт як розпорядження, постанову, припис, наказ чи інший 

правовий акт, що видано адміністративним органом при виконанні 

адміністративних завдань у публічно-правових відносинах для регулювання 

окремого випадку та спрямовано на створення, зміну чи припинення прав та 

обов’язків особи. Цікаво, що адміністративний акт у цій же статті 

відрізняється від розпорядження загального характеру як його різновиду, 

коли йдеться про такий адміністративний акт, який спрямовано на відповідні 

загальні ознаки особи чи на зміну публічноправового статусу речей [203]. 

Під адміністративним актом Закон Азербайджанської Республіки про 

адмністративне провадження вбачає рішення, розпорядження або владну 

міру іншого характеру, яка прийнята адміністративним органом з метою 

врегулювання чи рішення певного (конкретного) питання в загальноправовій 

(публічній) сфері, яка породжує певні юридичні наслідки для фізичної особи 

або юридичної особи, яким вона адресована [204]. Статті 57–70 цього Закону 

містять детальні вимоги до змісту, оформлення, процедур щодо 

адміністративного акта: форма адміністративного акта; загальні вимоги до 

нього; реквізити письмового адміністративного акта; обґрунтування 

адміністративного акта; надання відомостей щодо його прийняття; 
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виправлення явних помилок у ньому; юридична сила та дійсність 

адміністративного акта; визнання його недійсним; результати неприйняття 

адміністративного акта протягом строку адміністративного провадження; 

скасування незаконного та законного адміністративного акта; визнання 

недійсною або скасування окремої частини адміністративного акта; 

повернення документів. Практично за такою ж логікою побудовано розд. ІІІ 

«Адміністративний акт» (статті 53–68) Закону Республіки Вірменія про 

основи адміністрування і адміністративного провадження. 

У Республіці Білорусь певним аналогом адміністративного акта 

застосовується адміністративне рішення. До його різновидів відносять 

рішення: а) про відмову в прийнятті заяви зацікавленої особи; б) про 

здійснення адміністративної процедури; в) про відмову в здійсненні 

адміністративної процедури [230]. Конструкцію «рішення» використовує і 

законодавство Фінляндії [206]. 

Традиційним для більшості законодавчих актів, що регулюють 

адміністративні процедури, є наявність сукупності статей (чи розділів), 

якими визначено поняття, зміст, види тощо адміністративних актів. 

Зосереджуючи увагу, відповідно до німецької адміністративно-правової 

доктрини, на поняттях, формах адміністративного акта, вимогах до 

письмового його оформлення, зобов’язаннях органу, що його приймає, 

стосовно обґрунтування такого акта, порядку оприлюднення та набрання 

чинності деякі національні законодавства передбачають і принципові 

особливості. Так, у деяких законах визначається «сприятливий» та 

«обтяжливий» адміністративний акт [138]. Р. О. Куйбіда та В. П. Тимощук як 

приклад наводять законодавство Азербайджану та Вірменії. Так, відповідно 

до ч. 2 ст. 53 Закону Республіки Вірменія «Про основи адміністрування та 

адміністративного провадження» сприятливим адміністративним актом є той 

адміністративний акт, шляхом якого адміністративні органи надають особам 

нові права чи утворюють будь-яку іншу умову, яка поліпшує правове чи 
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фактичне становище таких осіб [231]. Згідно зі ст. 2 «Основні поняття, які 

використовуються в законі» Закону Азербайджанської Республіки «Про 

адміністративне провадження» під несприятливим (обтяжуючим) 

адміністративним актом розуміється акт, який позбавляє зацікавлену особу її 

права чи обмежує її право або покладає на неї певний обов’язок (обов’язки) 

[204]. 

Заслуговує на увагу поєднання як визначення родової конструкції, так і 

її деталізація за різновидами. Загальний адміністративний кодекс Грузії у ст. 

1 «Роз’яснення термінів» впорядковує ці відносини саме таким чином [99]. 

Визначивши адміністративно-правовий акт як правовий акт, що виданий 

адміністративним органом на підставі законодавства, у подальшому 

закріплюють його деталізацію на: а) індивідуальний адміністративно-

правовий акт; б) нормативний адміністративно-правовий акт; в) 

уповноважуючий адміністративно-правовий акт. Певний стосунок до 

сукупності таких актів законодавець вбачає і стосовно адміністративного 

договору. 

Дуже важливим є і законодавче регулювання не лише визначення 

поняття, форми, видів адміністративного акта, а і його виконання. Цьому 

присвячено гл. VІІІ «Виконання адміністративного акта» Закону 

Азербайджанської Республіки про адміністративне провадження (статті 81–

88) [204]. Виходячи з того, що адміністративний акт має обов’язковий 

характер стосовно особи, якій його адресовано, встановлюються і певні 

обов’язки адміністративного органу (наприклад, чітко визначити дії 

зобов’язаної особи при виконанні адміністративного акта). Зацікавлена особа 

має право виконувати адміністративний акт найбільш вигідним для нього 

законним засобом. До примусового виконання адміністративних актів 

залучаються виконавці. До боржника можуть бути застосовані засоби 

примусового виконання (штраф, безпосередній примус та ін.). 
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Азербайджанський законодавець виходить із забезпечення виконання 

адміністративного акта шляхом штрафу [204]. Межі його встановлено від 4 

до 44 манатів — для фізичних осіб, тоді як для юридичних осіб верхня межа 

зростає до 330 манатів. Штраф надходить до державного бюджету. В той же 

час складно погодитись із підходом законодавця в цьому випадку до штрафу 

як засобу забезпечення. На наш погляд, штраф — це класична санкція, яка 

реалізує каральне, а не забезпечувальне призначення. 

5. Адміністративне провадження. Матеріальні норми, що регулюють 

адміністративну процедуру, зосереджуються в основному на закріпленні 

форм, видів, підстав та наслідків реалізації адміністративних процедур, як-от: 

адміністративний акт, права та обов’язки учасників тощо. У той же час 

значна кількість процесуальних норм пов’язана із адміністративним 

провадженням. Воно передбачає впорядкування активних дій 

адміністративного органу з підготовки та розгляду адміністративної справи. 

Відповідно до ст. 19 Закону Республіки Вірменія «Про основи 

адміністрування та адміністративне провадження» [231] адміністративне 

провадження — це діяльність адміністративного органу, що спрямована на 

прийняття адміністративного акта. 

Як підстави для початку адміністративного провадження відповідно до 

ст. 28 Закону Азербайджанської Республіки «Про адміністративне 

провадження» виділяють: заяву фізичної або юридичної особи; ініціативу 

адміністративного органу або обов’язок адміністративного органу прийняти 

адміністративний акт в обумовлених законом випадках; випадки надання 

скарги на адміністративні акти, адміністративну скаргу [204]. Із заявою 

зацікавленої особи та виданням індивідуального адміністративно-правового 

акта як обов’язку адміністративного органу, який покладено на нього 

законодавством, пов’язується початок адміністративного провадження і в 

Грузії [99]. 
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До учасників адміністративного провадження належать: заявник; 

адміністративний орган, який має повноваження приймати рішення з цього 

питання; особа, якій надано законодавством право участі в 

адміністративному провадженні; інший адміністративний орган у 

передбачених законом випадках; зацікавлена сторона. Визначаючи участь 

особи в адміністративному провадженні, грузинське законодавство виходить 

із адміністративної дієздатності, яка базується на засадах приватноправового 

регулювання. Так, відповідно до ст. 74 Загального адміністративного кодексу 

Грузії, якщо законом не встановлено інше, то щодо дієздатності особи, яка 

бере участь в адміністративному провадженні, застосовуються статті 12–16 

Цивільного кодексу Грузії. Адміністративний орган при цьому представляє 

відповідальна посадова особа чи її офіційний представник. 

Адміністративне провадження може починатися з моменту реєстрації 

заяви або скарги або з моменту повідомлення зацікавленій особі про 

провадження чи здійснення першої процесуальної дії щодо зацікавленої 

особи. Заява складається в письмовій формі із додержанням усіх вимог та 

наявності всіх необхідних відомостей і документів [99]. Стаття 78 Загального 

адміністративного кодексу Грузії [99], закріплюючи вимогу письмової форми 

заяви, обумовлює як обов’язкові: найменування адміністративного органу, до 

якого звертається особа; особу та її адресу; вимогу, дату та підпис; перелік 

документів, які додаються до заяви. 

Підстави для початку адміністративної процедури статті 21–22 Закону 

Литовської Республіки «Про публічне адміністрування» [236] пов’язують із 

скаргою особи, повідомленням державного політика, посадової особи чи 

державного службовця, повідомленням іншої особи. Адміністративну 

процедуру починає керівник суб’єкта публічного адміністрування чи 

уповноважена ним посадова особа або державний службовець у формі 

письмового доручення. Як таке доручення може виступати наказ, 

розпорядження, резолюція. Адміністративна процедура розпочинається 
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протягом трьох днів із дня отримання вказаних вище документів. 

Інформацію, яка потрібна для початку адміністративної процедури, суб’єкт 

публічного адміністрування, який отримав скаргу, збирає самостійно. 

Визначаючи письмову форму заяви (у переважній більшості країн) як 

підставу для провадження, будується найпростіша його процедура — без 

залучення інших осіб та учасників, які сприяють розгляду справи. 

Наприклад, відповідно до ст. 36 Закону Республіки Вірменія «Про основи 

адміністрування та адміністративне провадження» [231] адміністративне 

провадження має здійснюватися у якомога стислі строки. Адміністративний 

орган повинен здійснювати адміністративне провадження без його 

ускладнень, без додаткових слухань, експертизи або проведення огляду, 

якщо немає необхідних причин для з’ясування фактичних обставин у справі. 

Складність адміністративної процедури обумовлює диференціацію 

провадження залежно від характеру відносин, суб’єктного складу тощо. У 

частині 5 Закону про адміністративні процедури Федеративної Республіки 

Німеччина визначено особливі види процедури. До них належать: формальна 

адміністративна процедура; процедура, що виконується єдиним закладом; 

процедура по затвердженню планів [205]. Із пострадянських країн, які 

використовують диференціацію процедур адміністративного провадження, 

найбільш суттєво до цього підійшли при розробці законодавства Грузії. 

Відповідно до цього ст. 72 Загального адміністративного кодексу Грузії 

розподіляє всі види проваджень на [99]: 

а) просте провадження (застосовується у випадках, коли 

адміністративний орган готує індивідуальний адміністративно-правовий акт, 

якщо законом не передбачено застосування адміністративного провадження 

іншого виду); 

б) формальне провадження (передбачає обов’язкове залучення 

зацікавлених осіб, проведення слухання та низку додаткових дій). Ця 

сукупність процедур дозволяє за невеликий термін часу вирішити конфліктну 
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ситуацію, яка ще не виникла, але щодо якої є всі підстави її появи. 

Перевагою формального провадження є максимальна відкритість, 

збереження часу та економія витрат, коли адміністративний орган має 

можливість одночасно заслухати позиції всіх учасників відносин; 

в) публічне провадження (процедуру, при якій потрібно публічно 

повідомляти громадськість як про хід провадження, так і про його 

результати). При цьому чітко визначається, в яких випадках має 

застосовуватись публічне адміністративне провадження: розпорядження 

державною або муніципальною власністю, надання природоохоронних 

дозволів та дозволів на будівництво, стандартизація та розподілення 

телекомунікаційних частот тощо. 

 

4.3. Реформування позасудового  вирішення податкових спорів. 

Порядок вирішення податкових спорів повинен мати на меті 

досягнення всебічного, повного й об’єктивного з’ясування обставин кожної 

розбіжності, кожного конфлікту і вирішення їх відповідно до закону, аби 

гарантувати захист порушених або оспорюваних прав і законних інтересів 

платника податків. Однак сьогодні в Україні податкові спори вирішуються в 

адміністративному або в судовому порядку, а альтернативні методи, на жаль, 

не використовуються. Головна причина проста: до останнього часу сам 

собою такий підхід до адміністративних спорів вважався неприпустимим, а 

отже, законодавство не передбачало застосування інших форм вирішення 

подібних спорів і, відповідно, українська правозастосовна практика стосовно 

цього ще не сформована [50; 184; 317]. 

Реформування позасудового вирішення податкових спорів — це 

необхідний етап на шляху входження України до європейського простору. У 

Рекомендаціях Ради Європи неодноразово акцентувалася увага на тому, що 

велика кількість справ у судах та їх постійне зростання можуть заважати 

судам, які мають вирішувати адміністративні справи, проводити слухання 
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справ у розумні строки відповідно до ст. 6 Європейської конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод. При цьому одним із заходів щодо 

попередження та зменшення надмірного навантаження на суди [70] держави 

— члени Ради Європи визнають дружнє врегулювання спорів або поза 

судовою системою, або до чи під час юридичного розгляду (Рекомендація № 

R(81) 7 про заходи щодо забезпечення доступу до правосуддя; Рекомендація 

№ R (86) 12 про заходи щодо попередження та скорочення надмірного 

навантаження на суди; Рекомендація Rес (2001) 9 про альтернативні методи 

врегулювання спорів між адміністративними органами та приватними 

особами). У Пояснювальній записці до названих Рекомендацій 

альтернативними способами урегулювання спорів названо такі: 

1) апеляція до вищестоящого органу (Internal reviews); 

2) погоджувальна процедура (Conciliation), що становить 

позасудову процедуру із залученням третьої сторони, яка сприяє прийняттю 

сторонами рішення; 

3) медіація (Mediation) — несудова процедура із залученням третьої 

сторони, яка передбачає вирішення спору у формі необов’язкових думок чи 

рекомендацій; 

4) арбітраж (Arbitration) — у перебігу його провадження спір 

вирішує суб’єкт, що не входить до судової системи. Таке рішення є 

обов’язковим для сторін. 

Показово, що про відповідне партнерство учасників податкових 

правовідносин говорять дедалі більше вчених. Приміром, І. В. Цвєтков 

стверджує, що довготривалий досвід податкової співпраці, побудованої на 

взаємній довірі, консультуванні й укладанні договорів, вдало реалізується в 

таких країнах, як Ірландія, Швейцарія, Нідерланди, США. При цьому такі 

підходи користні не лише для бізнес-співтовариств, економіки держави, а й 

для державного бюджету і податкових органів та судів [311, c. 22-27]. 

Зважаючи на це, для того, аби позначити ефективні та доцільні шляхи 
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реформування вирішення податкових спорів у адміністративному поряду, 

вважаємо за потрібне проаналізувати досвід інших країн щодо застосування 

такого порядку. 

Зупинимося на аналізі практики вирішення податкових спорів у 

досудовому порядку в США. У США розгляд податкового спору в рамках 

адміністративного порядку відбувається в системі Служби внутрішніх 

доходів. Служба внутрішніх доходів встановлює особливий порядок 

вирішення податкових спорів, спрямований на досягнення компромісного 

рішення в інтересах держави та платника податків. Така процедура не є 

суворо формалізованою і регулюється в основному федеральними 

постановами Міністерства фінансів США, інкорпорованими в розд. 26 Зводу 

федеральних постанов, і правовими актами Служби внутрішніх доходів [19]. 

На органи ДФС України теж покладено завдання стосовно вирішення 

податкових спорів. За статистичними даними, протягом січня – лютого 2015 

р. до Головних управлінь ДФС надійшло 2 668 первинних скарг на 3 483 

податкових повідомлення-рішення, за результатами розгляду скасовано 

повністю та частково 462 податкових повідомлення-рішення на 439,3 млн 

грн. Протягом січня – лютого 2015 р. до ДФС України надійшло 1 563 

повторні та первинні скарги на 2 348 податкових повідомлення-рішення, за 

результатами розгляду скасовано повністю та частково 74 податкових 

повідомлення-рішення на 136,3 млн грн [280]. Однак навряд чи наведені дані 

свідчать про ефективність роботи фіскальних органів у нашій державі. Наразі 

відсутній належний, дієвий контроль за реалізацією повноважень 

контролюючих органів у розглядуваній сфері. 

У цьому контексті корисною є практика, застосована у США. 

Характерно, що у Сполучених Штатах Америки адміністративний порядок 

розгляду податкових спорів детально регламентується не нормами законів, а 

нормами підзаконних актів податкових органів. Незважаючи на зазначену 

особливість, у США вдалося створити дієвий механізм вирішення 
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податкових спорів на досудовому рівні, який успішно застосовується 

протягом багатьох десятиліть. Про ефективність і важливість цього 

механізму свідчить той факт, що близько 90 % податкових спорів, які 

розглядаються в адміністративному порядку, вдається вирішити ще на рівні 

Служби внутрішніх доходів США [40]. 

Певну схожість із процедурою вирішення податкових спорів у 

адміністративному порядку в Україні має США. Зокрема, йдеться про те, що 

так само, як і в Україні, оскарження рішень податкових органів в 

адміністративному порядку становить право, а не обов’язок платника 

податків. Платник податків має право звернутися до суду, оминаючи 

адміністративний порядок оскарження. Однак Кодекс внутрішніх доходів 

США встановлює правило, згідно з яким судові витрати, що 

відшкодовуються, підлягають істотному зменшенню, якщо платник податків 

попередньо не скористався адміністративними засобами захисту своїх прав 

[18]. Вважаємо, що таке правило цілком логічно запровадити й у нашій 

державі, аби стимулювати платника вирішувати податковий спір у 

фіскальних органах. 

Ще один із позитивних аспектів у діяльності Служби внутрішніх 

доходів у контексті вирішення податкових спорів. Так, цей орган наділений 

правом з укладання угод з будь-якою особою щодо визначення її податкового 

зобов’язання з будь-якого податку за будь-який період відповідно до ст. 7121 

Кодексу внутрішніх доходів. Законодавством США передбачено 

використання чотирьох видів таких угод. 

По-перше, це угода, згідно з якою податковий орган здійснює 

стягнення недоїмки, пені та штрафів у розмірі суми, визнаної платником 

податків за певний податковий період. Платник податків, який підписав таку 

угоду, не може оскаржити рішення податкового органу в Податковому суді 

США. Однак після оплати суми, зазначеної в угоді, платник податків зберігає 

право на повернення сум надміру стягнутого податку, пені та штрафів. 
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Рішення про повернення може бути прийняте тільки після розгляду справи в 

окружному суді або Претензійному суді США. При цьому податковий орган 

зберігає право пізніше в окремому порядку провести стягнення несплачених 

податків за рамками узгодженої суми. 

По-друге, угода, що передбачає положення про відмову платника 

податків від права на повернення сум надміру стягнутого податку, пені та 

штрафів взамін на зобов’язання податкового органу не здійснювати 

стягнення неоплачених податків за межами узгодженої суми. Виняток 

становлять випадки шахрайства, приховування документів і введення в 

оману податкового органу щодо істотних фактів. 

По-третє, заключна угода, що є офіційним договором між платником 

податків і податковим органом, спрямованим на встановлення, зміну або 

припинення прав і обов’язків сторін. Її укладання має на меті остаточне і 

повне врегулювання розбіжностей між платником податків і податковим 

органом щодо податкового обов’язку платника податків за певний період, а 

також надання юридичного захисту платнику податків від перегляду спору в 

майбутньому. 

По-четверте, додаткова угода — це такий вид угоди, який не створює 

юридичних прав і обов’язків, однак може використовуватися для узгодження 

спірних питань, які не є основними при розгляді справи. Наприклад, угода 

щодо способів обліку окремих доходів і витрат для цілей оподаткування або 

вартості майна, що підпадає під оподаткування [18]. Як вбачається, 

укладання таких договорів має певний сенс. Незважаючи на те, що 

податковому праву притаманний імперативний метод правового 

регулювання, все ж поєднання, а не протиставлення різних способів — 

диспозитивного і владного, властиве і публічному праву. 

Тут доречно навести думку О. О. Дмитрик. Дослідниця, розглядаючи 

договір як достатньо нове джерело фінансового права, підкреслює, що 

мобільність фінансових правовідносин, а також мінливість самої сфери 
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фінансової діяльності говорять на користь підвищення регулятивної 

можливості договору за рахунок того, що в законодавстві неможливо 

передбачити всі без винятку варіанти розвитку таких суспільних зв’язків 

[87]. На наше переконання, такий підхід дозволить спонукати діяти як 

платників податків, так і фіскальні органи відповідно до встановлених 

приписів, а також дозволить державі досягти загальних цілей оподаткування 

і задовольнити публічні інтереси. 

Так, значно впливає на діяльність Служби внутрішніх доходів судовий 

контроль за реалізацією повноважень адміністративного агентства. Право 

суду контролювати діяльність виконавчих органів влади є фундаментальним 

конституційним принципом, що має своїм підґрунтям ст. III Конституції 

США [10]. У розділі 2 цієї статті закріплюється, що «судова влада 

поширюється на всі спори, в яких США є стороною». З огляду на це 

діяльність Служби внутрішніх доходів, як і будь-якого іншого органу 

виконавчої влади, підлягає контролю з боку судової влади. При цьому 

судовий контроль виражається не тільки у праві платника податків 

оскаржити рішення і дії податкового органу в судовому порядку, а й у 

можливості судових інстанцій формулювати керівні прецеденти, що 

закріплюють основні принципи здійснення повноважень для агентства. 

На жаль, в Україні дотепер не вироблено керівних принципів 

діяльності фіскальних органів. Однак певну паралель можна провести з 

принципами, що безпосередньо закріплені у ст. 4 ПК України, або можуть 

бути сформовані зі змісту інших положень названого кодифікованого акта. 

Зіставимо і проаналізуємо їх. 

Однією із засад діяльності податкового органа, та й, власне, будьякого 

органа публічної адміністрації в розвинених демократіях є принцип 

дотримання власної прецедентної практики. Його зміст міститься у тому, що 

орган має послідовно дотримуватися прийнятих у його практиці прецедентів. 

Наразі у ПК України не встановлено такого принципу. Певну паралель 
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можна проводити із принципом стабільності, але його змістом охоплюються 

ті відносини, що стосуються зміни до будь-яких елементів податків та зборів, 

а не чіткого дотримання усталених у практиці цього органу правил 

поведінки. Однак для справедливості викладених тверджень можна зробити 

посилання на ст. 19 Конституції України, де встановлено: органи державної 

влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані 

діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені 

Конституцією та законами України [122]. Окрім того, можна звернути увагу і 

на ст. 21 ПК України, що має назву «Обов’язки і відповідальність посадових 

осіб контролюючих органів». Так, на посадових осіб контролюючих органів 

покладений ряд обов’язків, левова частка яких може бути пов’язана із 

«дотриманням усталених у практиці цього органу правил поведінки». 

Йдеться про встановлення таких обов’язків: дотримуватися Конституції 

України і діяти виключно відповідно до ПК та інших законів України, інших 

нормативних актів; забезпечувати сумлінне виконання покладених на 

контролюючі органи функцій; забезпечувати ефективну роботу та виконання 

завдань контролюючих органів відповідно до їх повноважень; не допускати 

порушень прав та охоронюваних законом інтересів громадян, підприємств, 

установ, організацій. 

Наступним названо принцип недискримінаційного ставлення до 

платників податків (недискримінаційної практики). Дійсно, якщо агентство 

дотримується прецедентної практики, то у відносинах із громадянами у 

схожих справах мають прийматися схожі рішення. Принцип 

недискримінаційної практики є фундаментальним принципом здійснення 

повноважень будь-якого агентства у відносинах із приватними особами, і 

покликаний забезпечити на практиці рівність громадян і організацій перед 

органами виконавчої влади, гарантовану Конституцією США [10]. Певну 

схожість із зазначеним принципом має той, що встановлений у п. 4.1.2 ст. 4 

ПК України. Йдеться про принцип рівності усіх платників перед законом, 
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недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації, що означає 

забезпечення однакового підходу до всіх платників податків незалежно від 

соціальної, расової, національної, релігійної приналежності, форми власності 

юридичної особи, громадянства фізичної особи, місця походження капіталу. 

Як вказує Н. К. Шаптала, рівність та недопустимість дискримінації особи є 

не тільки конституційними принципами національної правової системи 

України, а й фундаментальними цінностями світового співтовариства, на 

чому наголошено у міжнародних правових актах з питань захисту прав і 

свобод людини і громадянина, зокрема у Міжнародному пакті про 

громадянські та політичні права 1966 р. (статті 14, 26), Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод 1950 р. (ст. 14), Протоколі № 12 до 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. (ст. 1), 

ратифікованих Україною, та у Загальній декларації прав людини 1948 р. 

(статті 1, 2, 7) [314]. Гарантована Конституцією України рівність усіх людей 

в їх правах і свободах означає необхідність забезпечення їм рівних правових 

можливостей як матеріального, так і процесуального характеру, для 

реалізації однакових за змістом та обсягом прав і свобод [255]. 

Наступним принципом діяльності Служби внутрішніх доходів є 

принцип дотримання внутрішніх процедурних правил. Згідно із зазначеним 

принципом рішення органу виконавчої влади визнаються недійсними, якщо 

вони винесені з порушенням внутрішніх процедурних правил. При цьому 

суди мають право визнати за окремими процедурними правилами, що 

стосуються прав і свобод громадян, силу закону [28]. 

Важливим принципом діяльності є забезпечення відкритого доступу до 

правових актів, загальновідомості нормативно-правових актів, відповідно до 

якого необхідно створити у державі такі умови, за яких у кожного суб’єкта 

податкових правовідносин, і податкового спору зокрема, є можливість 

ознайомлення з приписами, що містяться у відповідних правових актах. 

Цьому сприяє особливий порядок публікації нормативних актів та введення 
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їх у дію. Так, відповідно до ст. 22 Закону України «Про порядок висвітлення 

діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в 

Україні засобами масової інформації» закони, постанови Верховної Ради, 

укази та розпорядження Президента, постанови та розпорядження Кабінету 

Міністрів, постанови Верховного Суду та Конституційного Суду України, 

рішення органів місцевого самоврядування, інші нормативно-правові акти 

публікуються в офіційних виданнях (відомостях, бюлетенях, збірниках, 

інформаційних листках тощо) та друкованих засобах масової інформації 

відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування 

[234]. 

Отже, зважаючи на викладене, можна констатувати, що на практику 

вирішення податкових спорів у адміністративному порядку суттєво 

впливають принципи, що є підґрунтям діяльності відповідних органів, 

уповноважених на їх розгляд. 

Визначаючи можливі шляхи реформування процесу вирішення 

податкових спорів в адміністративному порядку, вважаємо за потрібне 

зупинитися на певних альтернативних способах, одним із яких науковці 

називають медіацію. Як вказують фахівці, основною рисою процедури 

медіації є саме альтернативне вирішення спірного питання, а не заміна 

медіації як єдиного і основного інструменту в досудовій процедурі 

врегулювання правового конфлікту. Одним із принципів процедури медіації 

є принцип вільного волевиявлення, за якого обидві сторони (податковий 

орган і платник податків) мають бажання вирішити спір за участю третьої 

незалежної особи. При цьому медіатор є посередником між управлінням 

податкового контролю та безпосередньо платником податку. Ним може 

виступати відповідний співробітник податкового органу (структурний 

підрозділ) або третя самостійна сторона, що має статус медіатора. 

Сьогодні цей спосіб застосовується низкою держав. Дійсно, у світовій 

практиці медіація в податкових спорах широко використовується в таких 
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країнах, як Австралія, Великобританія, Нідерланди, Нова Зеландія, 

Сполучені Штати Америки. При цьому досвід таких країн демонструє 

приклад існування ефективних податкових систем, де альтернативні способи 

вирішення податкових спорів, зокрема медіація, знайшли своє належне місце 

в механізмі налагодження партнерських відносин, співпраці платників 

податків та уповноважених органів, у тому числі зважаючи на вплив світової 

фінансової кризи 2007–2008 рр. Для таких країн загалом упровадження 

альтернативних способів вирішення спорів визнається пріоритетним 

завданням в аспекті вдосконалення правового регулювання, а судовий 

розгляд розуміється як останній спосіб, що має бути застосований із метою 

захисту порушених прав та законних інтересів [36, c. 32]. 

Наприклад, у Нідерландах допускається альтернативне вирішення 

податкового спору в ході медіації. Міністерство фінансів Нідерландів 

опублікувало відповідний лист, у якому повідомляється про експеримент, що 

проходив у чотирьох податкових округах, із вирішення податкових спорів за 

процедурою медіації. За рік через процедуру медіації пройшло 75 спорів, у 

80 % випадків результатом стало їх успішне вирішення. У випадку невдалого 

вирішення розбіжностей у ході медіації сторони не позбавляються права 

звернення до суду. Принципова відмінність медіації від суду — це 

відсутність сторони, що програла, а отже, і відповідних ризиків. Якщо в ході 

судового процесу укладення мирової угоди випадкове, то в медіації — це 

мета, якої прагнуть досягти сторони. На час процедури медіації сторони 

зобов’язуються не ініціювати судових або адміністративних справ, 

пов’язаних із вирішенням суперечки. Після закінчення процедури медіації 

складається протокол, в якому вказується, з яких питань сторони досягли 

угоди і які питання будуть розглядатися в суді [55, c. 189-193]. 

Медіація застосовується й у Бельгії. За висловом К. Демейера, 

досягнення домовленості з податковою службою — це мирне врегулювання 

податкового конфлікту до суду. Процедура повинна бути заснована на 
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чинному законодавстві, оскільки всі домовленості стосуються фактів, а не 

права (наприклад, економічна обґрунтованість витрат). Її мета — сприяти 

зниженню кількості оскаржуваних рішень податкових органів. При цьому її 

введення обумовлене тим, що податкове законодавство стає складнішим і 

треба зробити все можливе, щоб платники податків погодилися з податками, 

які їм треба платити. У той же час, за бельгійським законодавством, 

податкова медіація можлива тільки після початку обов’язкового досудового 

оскарження. Відповідно до Королівських постанов від 9 травня 2007 р. і від 7 

грудня 2009 р. для належного і неупередженого провадження медіації у 

податковій службі створено спеціальний відділ — Службу податкової 

медіації. Дії посадової особи такої служби абсолютно незалежні: звільнити 

співробітників можна тільки в разі грубих порушень, вони не знаходяться в 

прямому підпорядкуванні міністра фінансів. Показово, що податкова 

медіація застосовується майже до всіх податків — податку на доходи 

фізичних осіб, податку на прибуток, податку на додану вартість, 

реєстраційних зборів, податку на спадщину тощо. У той же час передбачені й 

винятки, що стосуються податків, які сплачуються на регіональному чи 

місцевому рівнях (наприклад, податок на нерухомість). Заява про податкову 

медіацію подається як у письмовій, так і в усній формі. При цьому платник 

може використати електронну пошту, факс або будь-який інший вид зв’язку. 

Одним із важливих аспектів є те, що Служба податкової медіації має 

право надавати рекомендації не тільки податковій адміністрації та платнику 

податків, яким чином їм поводитися при виникненні певної проблеми, а й 

законодавчим органам. Це має оформлюватися у вигляді пропозицій про 

внесення поправок до податкового законодавства. Такий підхід дозволяє 

забезпечити ясність відповідних правил, їх легкість у застосуванні. 

Медіація є характерною й для Австралії. Зокрема, у цій країні 

розглядуваний метод визнається як альтернативний, що застосовується для 

вирішення спорів у відповідних випадках, і є неформальним, швидким та 
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економічно вигідним засобом вирішення податкових спорів. Податкове 

управління Австралії може застосовувати цей метод на будь-якій стадії 

спору. В Адміністративному апеляційному трибуналі (ААТ) Апеляційний 

підрозділ щодо оподаткування переглядає податкові спори і поділяється на: 

(I) Генеральний (податковий) підрозділ; і (II) Трибунал з розгляду малих 

податкових спорів, де сума податку складає менше $ 5000 (або рішення 

Податкового управління Австралії щодо відмови у запиті на звільнення від 

сплати податкового боргу, незалежно від суми). Показово, що медіація в 

Адміністративному апеляційному трибуналі здійснюється сторонами 

добровільно. Інформація, надана при медіації, не може бути використана в 

подальших слуханнях, якщо сторони не домовляться про інше. За певних 

обставин платник податків може оскаржити заперечливе рішення Комісара 

безпосередньо до Федерального суду. Медіація спрямована надати допомогу 

«сторонам виявити додаткові варіанти та укласти угоду, щоб вирішити свій 

спір» [96]. Отже, зарубіжний досвід наочно свідчить про наявні переваги 

медіації. 

Ми приєднуємося до міркування В. С. Балуха, який вказує, що 

застосування медіації може надати можливість сторонам податкового спору 

вирішити суперечності в розумінні низки аспектів. По-перше, йдеться про 

юридичні факти, пов’язані із виникненням податкового спору. Приміром, 

реальність вчинюваних платником податків операцій із контрагентами з 

метою відповідного відображення в податковому обліку. По-друге, стосовно 

положень податкового законодавства, які припускають неоднозначне 

(множинне) трактування прав та обов’язків платників податків або 

контролюючих органів. По-третє, щодо нормативного обґрунтування рішень, 

дій чи бездіяльності учасників податкових правовідносин, що стали основою 

податкового спору. Тут на перший план, як правило, виходять 

невідповідність судової практики за позовами платників податків в 
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аналогічних справах і позиція податкових органів, що викладена в різних 

листах [36, c. 32]. 

Втім, розглядаючи перспективи застосування медіації як повноцінного 

механізму вирішення податкових спорів, важливо зауважити на одній її 

суттєвій особливості. Основним принципом медіації є невтручання медіатора 

в вирішення спору. Фактично спір повинен бути вирішений сторонами за 

рахунок поступок, а медіатор лише сприяє досягненню таких домовленостей 

і жодної дискреції щодо вирішення податкового спору не має. Важливо при 

цьому, що для того, щоб вирішення спорів було ефективним, такі поступки 

мають бути взаємними. Водночас, поступки з боку податкових органів не 

можуть бути свавільними і такими, які призводять до зловживань і корупції. 

Відповідно, у випадку застосування медіації до вирішення податоквих спорів  

потрібно дуже виважено підходити до повноважень податкових органів у цій 

процедурі. 

Наприкінці зазначимо, що наразі певні кроки на шляху реформування 

вирішення податкових спорів в альтернативному порядку вже зроблено. Так, 

з метою забезпечення об’єктивності в роботі з платниками, створення 

ефективного механізму налагодження партнерських відносин між органами 

фіскальної служби та платниками, у рамках підписаного 18 грудня 2014 р. 

Меморандуму про партнерство та співпрацю між Державною фіскальною 

службою України та Асоціацією платників податків України, було створено 

постійно діючу Узгоджувальну комісію з розгляду проблемних (спірних 

питань) у сфері оподаткування [164]. До складу Комісії входять 

представники Асоціації платників податків України та Державної фіскальної 

служби України. Функціями Комісії, зокрема, є: розгляд та аналіз 

конфліктних ситуацій, що виникають між платниками податків та органами 

фіскальної служби в процесі сплати та адміністрування податків та зборів; 

сприяння у вирішенні проблемних ситуацій виключно у правовому полі, 

дотримуючись презумпції невинуватості платників. Цілком приєднуємося до 
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твердження, що неупереджений розгляд колегіальним органом скарг 

платників податків сприятиме попередженню податкових конфліктів, стане 

підґрунтям для винесення справедливих рішень та розвантажить фіскальні 

органи [318]. 

Крім того, варто зауважити, що нещодавно у Верховній Раді України 

був зареєстрований Проект Закону України «Про медіацію» № 2480 [227], 

який закладає засади медіації, визначаючи в загальних рисах сутність і 

процедуру проведення медіації. Зокрема, відповідно до положень, 

запропонованих у цьому проекті, медіацією є альтернативний (позасудовий) 

метод вирішення спорів, за допомогою якого дві або більше сторони спору 

намагаються в рамках структурованого процесу, самостійно, на добровільній 

основі досягти згоди для вирішення їх спору за допомогою медіатора. 

Медіація може застосовуватися у будь-яких спорах, у тому числі 

адміністративних, а також у кримінальних провадженнях та справах із 

приводу адміністративних правопорушень, за винятком випадків, 

передбачених чинними законами України. 

Також перехідні положення законопроекту серед іншого передбачають 

внесення до КАС України таких змін: 

«частину другу статті 65 після пункту 5 доповнити пунктом 6 такого 

змісту: 

“5) медіатори — щодо обставин, які стали їм відомі у зв’язку з 

виконанням обов’язків медіатора, за винятком випадків, встановлених  

 чинним законодавством”; частину третю статті 111 після слів “щодо 

примирення” поставити кому та доповнити такими словами: “проведення 

медіації та її наслідки”; частину третю статті 113 після слів «примирення» 

доповнити словами “та/або проведення медіації”» [227]. 

Ці положення впроваджують медіацію як один із варіантів розвитку 

адміністративного спору поряд із примиренням, а також звільняють 

медіаторів від необхідності свідчити в адміністративному суді щодо 
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обставин, які стали їм відомі у зв’язку з виконанням обов’язків медіатора. На 

нашу думку, прийняття такого закону могло б бути першим кроком на шляху 

впровадження повноцінної медіації в Україні, у тому числі в податкових 

спорах. Водночас, важливо ще раз зауважити на тому, що медіація в 

податкових спорах може бути застосована лише до певної межі з метою 

запобігання додатковим корупційним ризикам і зложиванням 

повноваженнями. 

 

4.4. Реформування судового  вирішення податкових спорів 

 

Аналізуючи механізм судового вирішення податкових спорів, ми 

дійшли кількох висновків. Одним із них є те, що судове вирішення справ, 

пов’язаних зі сплатою податків, є одним із найпопулярніших способів 

вирішення податкових спорів. Водночас cудовий розгляд податкових спорів 

не є ані достатньо ефективним, ані достатньо справедливим. 

Шляхи вирішення проблем високої завантаженості адміністративних 

судів справами, пов’язаними зі сплатою податків і зборів, а також деяких 

інших, які впливають на якість судового вирішення податкових спорів 

(фактична відсутність адміністративного процедурного законодавства, 

надмірна фіскалізація політики податкових органів), ми розглянули в 

попередніх розділах. Крім того, ми дійшли деяких висновків щодо 

удосконалення позасудового вирішення податкових спорів, яке сприяло б 

розвантаженню системи адміністративних судів та більш ефективному і 

швидкому вирішенню спорів, пов’язаних зі сплатою податків. 

Проте означені вище пропозиції, швидше, спрямовані на вирішення 

питання ефективності. Натомість, без досягнення справедливості вирішення 

податкових спорів судами не варто розраховувати на ефективне 

функціонування системи розгляду адміністративних спорів, так само як і на 

ефективність податкової системи в цілому. 
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За даними Gallup, напередодні Революції Гідності рівень довіри до 

судів в Україні був одним з найнижчих у світі і найнижчим на пострадянськй 

території [9]. За 2014-2015 роки цей рівень навіть знизився – за даними 

Центру Разумкова станом на березень 2015 року рівень довіри до судів 

pнизився до 11%, із яких 1,1% опитаних цілком довіряють судам, а 9,5% – 

переважно довіряють [275]. Це найнижчий рівень довіри серед державних 

інституцій і один із найнижчих серед соціальних інституцій – його можна 

порівняти з рівнем довіри до банків і до російських ЗМІ. 

Згідно з індексом верховенства права World Justice Project, Україна 

перебуває на 70 місці зі 102 країн за рівнем утілення вимог верховенства 

права [26]. Водночас, за індексом сприйняття корупції від Transparency 

International  Україна у 2014 році опинилася на 142 місці зі 175 держав, де 

проводилися дослідження [11]. 

Відповідно до результатів національного опитування у липні 2015 року 

лише 5% громадян довіряють судам (повністю або частково), не довіряють – 

79%. Рівень довіри до судової влади серед гілок влади є найнижчим в усіх 

регіонах України. Важливо зуважити, що респонденти, які брали участь у 

судових засіданнях щонайменше раз за останні 3 роки, довіряють судовій 

владі більше, ніж респонденти, які не брали участі в судових засіданнях (16% 

проти 4%) [170]. 

За даними опитування, здыйсненого Центром Разумкова і Фондом 

«Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва на замовення Центру 

політико-правових реформ, серед основних проблем, які створюють недовіру 

до судової системи, громадяни назвали: поширеність корупції серед суддів 

(94%), залежність суддів від політиків (81%) і олігархів (80%), ухвалення 

суддями замовних рішень (77%), поширеність кругової поруки в судовій 

системі (73%) [282]. 

Відповідно до того самого опитування експерти здебільшого 

розділяють настрої суспільства. Так, 80% опитаних експертів вважають 
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реформу судової системи та інших органів правопорядку найголовнішими 

завданням для України, при цьому стільки ж респондентів підтримують 

радикальні і термінові зміни в судовій системі. Експерти також визнали 

найбыльшими перешкодами у проведенні судової реформи опір судової 

системи (26%), бажання влади безпосередньо впливати на процес 

судочинства (26%), непрофесійність та корумпованість виконавців (23%), 

відсутність політичної волі (20%), війна на Сході та анексія Криму (3%). 

80% опитаних експертів вважають дуже високим вплив представників 

діючої судової системи на те, що судова реформа відбувається в низькому 

темпі. 77% опитаних експертів вважають, що влада не дослухається до 

громадськості в питаннях реформування судової системи [252]. 

Варто також зауважити на величезному впливі ситуації з судовою 

системою України на інветитційний клімат. У стратегічних для інвесторів 

питаннях найбільше невдоволення викликають: ситуація в судовій системі 

(79% опитаних бізнесменів) і відсутність результатів боротьби з корупцією 

(77%). Серед усіх державних органів найменш ефективними інвестори 

назвали судові органи і фіскальну службу [253].  

Щодо суддів, то їхні стримані оцінки показують низьку готовність до 

змін і демонструють величезну прірву з очікуваннями суспільства. Так, 

необхідність проведення судової реформ більшість опитаних суддів не 

заперечують, але одним з найбільш нагальних це завдання вважають лише 

12% респондентів, в той час як найбільш поширеною стала позиція, що 

реформа потрібна, але наразі існують більш актуальні завдання (51%). Ще 

16% вважають, що реформа не на часі і її можна відтермінувати, а от 19% 

вважають, що особливої потреби проводити судову реформу немає взагалі. 

Лише 1,5% суддів переконані у необхідності радикальних змін, ще 30% 

висловилися за серйозні зміни. Водночас майже 40% опитаних суддів 

погоджуються на часткові обережні зміни, а 24% наполягають на тому, що 

якихось змін система правосуддя взагалі не потребує. Більше, ніж дві 
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третини суддів не підтримують люстрацію в будь-якому вигляді. При цьому 

заснування нової судової системи змінами до Конституції і новий добір на всі 

посади суддів підтримало 2,3% опитаних суддів [283]. Результати опитувань 

суддів, експертів і громадян збігаються лише в підтримці ідеї щодо 

подолання політичних впливів. 

Очевидно, що з поточним станом судової системи рораховувати на 

справдливе вирішення будь-якого спору, в тому числі й податкового, в 

національних судах не доводиться. Залишається шукати шляхи виходу з 

ситації, що склалася. Право на справедливий суд гарантоване Конституцією 

України, так само як і міжнародними договорами, які є частиною 

національного законодавства, зокрема Конвенцією про захист прав людини і 

основоположних свобод [120]. Відтак, повністю замінити судове вирішення 

податкових спорів альтернативними способами чи розраховувати на те, що 

вони не виникатимуть, неможливо, передовсім через те, що право на судовий 

захист гарантоване статтями 55 і 124 Конституції України [122]. Та й навряд 

чи можна ставити таку мету, адже деякі спори, які випливають із податкових 

правовідносин, або тісно пов’язані з ними, вирішуються тільки в судовому 

порядку. 

Крім того, справедливість судового розгляду податкових спорів має 

дуже важливе значення не тільки в контексті захисту прав платників. Навіть 

якщо уявити, що податкові органи працюватимуть належним чином і ніколи 

не порушуватимуть права платників, а всі рішення і дії їхніх посадових осіб 

будуть об’єктивно вирішуватися в позасудовому порядку (само по собі 

щонайменше дуже оптимістично), несправедлива судова система завжди 

залишатиметься інструментом порушення закону з боку несумлінних 

платників. Поки буде існувати можливість впливу на судову систему, суд 

буде вирішувати податкові (так само як і інші) спори не на підставі права і 

закону, зберігаючи баланс між суспільним і приватним інтересом, а з огляду 

на ті механізми впливу, які є наслідком чинного стану законодавчого 
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регулювання судівництва в Україні чи інших проявів державної політики 

стосовно судової системи. 

Цей висновок нескладно зробити, проаналізувавши ті стимули, якими 

керуються платники податків, обираючи ту чи іншу модель поведінки в 

податкових відносинах
1
, на що вони орієнтуються, обираючи між 

дотриманням податкового законодавства та ухиленням від сплати податків. 

Варто мати на увазі, що поєднання інтенсивності перевірок і розміру 

штрафів за порушення податкового законодавства не є єдиним важелем, який 

використовується для підвищення рівня дотримання платниками податкового 

законодавства [21]. Багато платників податків дотримуються законодавства 

не (або не тільки) через можливість настання санкцій у разі несплати, а 

роблять це добровільно, через відчуття взаємності, громадянського 

обов’язку, або через звички чи традиції, успадковані від своїх сімей і 

оточення, в якому вони живуть. Інші дотримуються вимог законодавства 

через моральні обмеження, або бояться набагато більше відчуття сорому і 

провини, ніж можливості накладення штрафу. 

Це співвідношення стимулів, на наш погляд, в Україні набуває певних 

особливостей. Перш за все політика, яку проводить останнім часом держава, 

впливає на її відносини з платниками податків, а також на бажання останніх 

дотримуватися податкового законодавства. Якщо спрямованість дій 

податкового органу чітко фіскальна, тобто податковий орган робить все, щоб 

витягнути якомога більше грошових коштів платників податків, не варто 

очікувати, що платники податків будуть задоволені цією політикою. Більше 

того, якщо головним стимулом дотримання законодавства для частини 

платників є почуття взаємності, найбільш імовірною реакцією на таку 

політику для них є ухилення від оподаткування. Те саме можна сказати і про 

моральні обмеження. Якщо поведінка Державної податкової служби не 

відповідає високим моральним стандартам, імовірно, що платники податків 

                                                      
1
 Див. докладніше: Жернаков, М. В. Стимули платників податків і зборів як учасників відносин 

податкового адміністрування [Текст] / М. В. Жернаков // Форум права. – 2011. – № 4. – С. 262–266.  
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також не відчуватимуть надто сильні докори совісті у разі ухилення від 

оподаткування. Ця особливість додаткової актуальності набуває саме зараз, 

ураховуючи досить високий ступінь недовіри до влади і державних 

інституцій серед людей. 

Що стосується іншої причини добровільного виконання податкового 

обов’язку — звички до сплати — сумнівно, що відсоток платників податків, 

які мають настільки ж сильний мотив до добровільної сплати в Україні, 

принаймні такого ж масштабу, як у платників розвинених країн. Насамперед 

українські податкові органи продовжують діяти таким чином, що 

створюється ефект «витіснення», так, що навіть ті, хто мають сильну звичку 

платити податки, можуть схилитися до перегляду своєї позиції. 

Ще нещодавно бурхливі протести і в цілому сильну негативну реакцію 

платників податків викликала спроба реформувати спрощену систему 

оподаткування з прийняттям ПК України. Розділ проекту Кодексу, що 

регулював виконання податкового обов’язку за спрощеною системою, значно 

звужував права платників податків порівняно з чинним Указом Президента 

України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів 

малого підприємництва» [241]. Зокрема, пропонували значно скоротити 

перелік видів малого підприємництва, на оподаткування доходів від яких за 

спрощеною системою мали право підприємці. Крім того, граничний валовий 

дохід від цієї діяльності скорочувався від 500 000 грн на рік до 300 000 грн на 

рік, що також звужувало права платників податків. Зміни пропонувалося 

внести також до положень, які регулювали підстави й порядок проведення 

перевірок суб’єктів малого підприємництва. Через масові демонстрації 

незадоволених такими перспективами підприємців («податковий майдан») 

було прийнято рішення про прийняття ПК України без відповідного розділу 

та залишення чинним Указу Президента України «Про спрощену систему 

оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва». 
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Безумовно, молодий вік податкової системи України в цілому, її 

постійні зміни, а так само надто фіскальна податкова політика держави не 

сприяють виробленню сталої звички, традиції платити податки в сім’ї і 

передати її наступним поколінням. І, звичайно, якщо взяти до уваги, що 

звичка — це індивідуальна особливість, також немає гарантії того, що вона 

залишається стабільною протягом тривалого часу. Річ у тім, що 

законодавство з питань оподаткування в Україні складається з численних 

законів, актів, які постійно змінюються. У цих умовах, навіть якщо певний 

платник податків має сильну звичку до сплати певного податку за певною 

ставкою на певну дату, він може в певний момент виявити, що його звичка 

застаріла. І мова в цьому разі йде не тільки про прийняття ПК України. На 

відміну від цивільного законодавства, де фактично все воно зосереджено в 

положеннях Цивільного кодексу України або кримінального, де єдиним 

актом є Кримінальний кодекс України, Податковий кодекс зовсім не 

вичерпує собою всі вимоги до платників податків. Обов’язки зі сплати, 

податкового обліку та податкової звітності платників стосовно різних 

обов’язкових платежів, передбачених податковим законодавством України, 

дуже численні, різні й містяться не тільки в ПК України, а й у великій 

кількості інших регуляторних актів, постійно слідкувати за оновленням яких 

дуже складно. 

Ще одна обставина, яку варто враховувати під час аналізу поведінки 

платників податків, є спосіб законодавчого регулювання їхньої поведінки. На 

відміну від податкових органів, які повинні дотримуватися принципу 

законності відповідно до ст. 19 Конституції України, тобто діяти лише на 

підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачений Конституцією і 

законами України, платникам податків властивий дещо інший набір 

стимулів. Платники переважно діють як раціональні гравці, прагнучи до 

мінімізації витрат. З цією метою вони можуть вдаватися до різної поведінки 

— як законної, так і протиправної. Якщо платник податків, діючи як 
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раціональний з точки зору економіки гравець, бачитиме можливості 

сплачувати меншу кількість податків, вдавшись до корупційної діяльності в 

суді, він завжди буде це робити. Таким чином, з метою дотримання 

суспільних інтересів важливо усунути можливості для несумлінних 

платників вдаватися до такої діяльності шляхом вжиття ефективних 

антикорупційних заходів, але насамперед — шляхом реформування судової 

системи в такий спосіб, який унеможливлював би або, принаймні, зводив до 

мінімуму можливості незаконного впливу на суд і сприяв би підвищенню 

інституційної спроможності суду здійснювати судочинство незалежно і 

справедливо. 

Реформування судової системи — це дуже складний і багатогранний 

процес, від якого залежить не тільки вирішення податкових і інших спорів, а 

й дотримання прав людини в Україні, розбудова верховенства права і 

української державності взагалі. Безумовно, ця тема потребує окремого 

детального дослідження. Втім, навряд чи її можна оминути в контексті 

реформування вирішення податкових спорів.  

Визначаючись із тим, яких заходів щодо судової реформи потрібно 

вжити з метою вдосконалення вирішення податкових спорів, варто мати на 

увазі декілька речей. Перш за все, як ми вже зазначали, Україна має як 

міжнародні, так і внутрішні зобов’язання стосовно реформування 

судівництва, яких має бути дотримано. У цьому контексті, однак, слід 

ураховувати, що як чинні міжнародні договори, так і програми діяльності 

органів влади в Україні (внутрішні зобов’язання), лише в загальних рисах 

описують кроки, які необхідно здійснити з метою утвердження 

справедливого суду і верховенства права. Жодний міжнародний договір і 

жодна міжнародна інституція не може встановлювати надто деталізовані 

вимоги щодо судової системи якоїсь держави без ризику порушення її 

суверенітету. Натомість, програмні документи органів влади, окрім того, що 

їм бракує конкретики, на відміну від міжнародних договорів не є юридично 
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обов’язковими і не забезпечені можливістю застосування засобів впливу — 

влада несе виключно юридичну відповідальність за їхнє впровадження. 

Разом з тим, якщо те чи інше положення знайшло відображення як у 

міжнародних, так і внутрішніх угодах, воно має чималі шанси бути 

впровадженим, а тому пошук механізмів вдосконалення судової системи 

повинен відбуватися передусім у спосіб і в межах, відображених у цих 

угодах. 

Водночас відсутність конкретики міжнародних договорів і 

національних угод щодо реформування судової системи дозволяє тлумачити 

їх у різний спосіб. І саме від того, яким чином буде реалізований той чи 

інший пункт указаних угод, буде залежати ефективність судової реформи. З 

одного боку, це може бути простором для маніпуляції з боку влади, яка 

прийматиме рішення стосовно побудови законодавства про судівництво. З 

другого — це дає можливість врахувати у ході реформування не тільки 

національну специфіку й традиції, а й історичний спадок, тобто стан системи 

у момент реформування, та підібрати відповідні ефективні інструменти. 

Розглядаючи питання стану судової системи сьогодення, неможливо 

оминути увагою проблему корупції. Незважаючи на відсутність останнім 

часом великої кількості судових рішень, якими були б установлені факти 

корупційних діянь у судах, наявність і навіть широке поширення корупції в 

судовій системі на сьогодні майже беззаперечно визнає українське 

суспільство в цілому [296]. 

Хоча поняття корупції є широко застосовуваним, чіткого його 

визначення не існує. Різні підходи до розуміння корупції існують у 

міжнародно-правових документах. У Резолюції «Практичні заходи щодо 

попередження корупції», поширеній на VIII Конгресі Організації Об’єднаних 

Націй з профілактики злочинності (Гавана, 1990), корупція визначається як 

порушення етичного (морального), дисциплінарного, адміністративного, 

кримінального характеру, які виявилися в незаконному використанні свого 
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службового становища. Інший документ ООН (Довідковий документ про 

міжнародну боротьбу з корупцією) визначає поняття корупції як 

зловживання державною владою для отримання особистих вигод [128]. 

Законодавство України також не дає єдиного визначення корупції. 

Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» містить таке 

визначення: «Корупція — використання особою… наданих їй службових 

повноважень та пов’язаних із цим можливостей з метою одержання 

неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для 

себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання 

неправомірної вигоди особі, зазначеній в частині першій статті 4 цього 

Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою 

схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових 

повноважень та пов’язаних із цим можливостей» [221]. 

Окрему увагу цій проблемі приділено у чинному податковому 

законодавстві. Хоча ПК України не зупиняється на розгляді поняття корупції, 

деякі аспекти цієї проблеми висвітлені у його положеннях. Зокрема, ст. 21 

ПК України «Обов’язки і відповідальність посадових осіб контролюючих 

органів» визначає: «посадові особи контролюючих органів зобов’язані: 

дотримуватися Конституції України та діяти виключно у відповідності з цим 

Кодексом та іншими законами України, іншими нормативними актами; 

забезпечувати сумлінне виконання покладених на контролюючі органи 

функцій; забезпечувати ефективну роботу та виконання завдань 

контролюючих органів відповідно до їх повноважень; не допускати 

порушень прав та охоронюваних законом інтересів громадян, підприємств, 

установ, організацій…» [189]. 

Ураховуючи те, що немає ані чіткого визначення в законодавстві, ані 

загальноприйнятого розуміння корупції, з метою цього дослідження ми 

будемо розглядати це поняття в декількох аспектах: 

– хабарництво серед посадових осіб; 
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– зловживання владою для досягнення певних особистих цілей; 

– використання службового становища або повноважень для 

задоволення особистих інтересів або інтересів третіх осіб. 

Часто як прояв корупції розглядають також порушення моральних 

цінностей та етики поведінки суб’єктами влади. Стосовно останнього, на 

нашу думку, варто зробити окреме застереження. На перший погляд, питання 

моральних цінностей посадових осіб та етики їх поведінки виходять за межі 

предмета правового регулювання. Так, якщо з точки зору норми моралі 

діяння можна розподілити на гідне й ганебне, відповідно до норм релігії — 

на гріховне та праведне, то правове регулювання цікавить лише 

характеристика поведінки як законної або незаконної. Крім цього, на відміну 

від правових норм норми моралі не мають чіткої формальної визначеності, а 

тому іноді досить складно з’ясувати, чи відповідає їм та чи інша поведінка. 

Проте саме стосовно податкового законодавства таке поєднання 

соціальних регуляторів виглядає не тільки можливим, а й цілком логічним. 

Так, у літературі з економіки податкового права звертають увагу на те, що 

дотримання представниками податкових органів високих моральних 

стандартів та дружнього ставлення до платників податків у цілому сприяє 

підвищенню рівня добровільного дотримання податкового законодавства, і 

навпаки [25]. Крім того, досвід реформ пострадянських країн Європи 

(зокрема, Литви) свідчить про те, що саме з гуманізації податкових процедур 

із боку представників податкових органів почався процес відновлення довіри 

між народом і владою
1
. 

Вивчення наявності, відсутності та масштабів корупції є швидше 

предметом кримінології і в будь-якому випадку виходить за межі цього 

дослідження. Для цілей даної роботи, однак, має значення те, що стан 

сучасної української судової системи цілком придатний для цього явища, а 

отже, потребує низки заходів, спрямованих на його подолання. 

                                                      
1
 Із доповіді колишнього прем’єр-міністра Литви А. Кубілюса щодо досвіду реформ органів 

публічної адміністрації. – Київ, 2015.  
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Суди завжди відіграють ключову роль у забезпеченні прав людини і 

верховенства права. Від якості правосуддя, здатності судів встановити 

об’єктивні обставини справи і дати їм належну оцінку залежить ставлення 

юридичних і фізичних осіб не тільки до законодавства, що регулює 

податкове адміністрування, а й до правової системи в цілому.  

Оскільки суди є кінцевою інстанцією в будь-якому податковому спорі, 

сторони повинні бути впевнені, що їх права будуть реалізовані саме так, як 

це передбачено законом. Аналогічним чином, якщо якась зі сторін 

вважатиме, що суд не буде застосовувати закон належним чином, або навіть 

на застосування судом закону може бути здійснено будь-який вплив, вона не 

буде ставитися до вимог законодавства належно. Це може призвести до таких 

проявів деформації правосвідомості серед платників податків, як правовий 

нігілізм. Таким чином, навіть найменша імовірність корупції в судах може 

серйозно вплинути на всю систему вирішення податкових спорів і 

оподаткування загалом. 

Яким чином організувати ефективний процес боротьби з корупцією в 

судах — інша тема для самостійного ґрунтовного дослідження. Значні кроки 

для запобігання корупції, у тому числі і в судовій сфері, влада здійснила 

нещодавно, прийнявши пакет антикорупційних законів. Наскільки 

ефективними будуть ці заходи, залежить, зокрема, від того, як буде виконано 

Закон «Про національне антикорупційне бюро України» та інші закони з 

цього пакета. 

Водночас для ефективної боротьби з корупцією в судах важливо також 

мати й інші законодавчі передумови. Зокрема, на наше глибоке переконання, 

жодні антикорупційні заходи не будуть ефективними, якщо рівень 

суддівської винагороди залишиться таким, яким він є зараз. Варто пригадати, 

що Законом України «Про судоустрій і статус суддів» [243] у редакції від 

2010 р. було передбачене поступове збільшення оплати праці суддів до 15 

мінімальних заробітних плат уже в 2015 р. Насправді ж через неодноразові 



321 

 

 
 

зміни до цього положення рівень суддівської винагороди ніколи не 

піднімався вище 10 мінімальних заробітних плат, а Законом України «Про 

державний бюджет України на 2015 рік» [217] взагалі був обмежений до 7 

мінімальних заробітних плат. 

Безумовно, необхідно враховувати складну економічну ситуацію в 

Україні, обумовлену фінансовою кризою та військовою агресією Росії на 

Сході України. Варто бути свідомими того, що будь-які державні витрати, в 

тому числі й оплата праці суддів, мають бути розраховані виходячи з 

реальних можливостей країни. Водночас від рівня забезпеченості прав 

людини і дотримання верховенства права прямо залежить рівень інвестицій у 

державу, а отже, і перспективи її економічного зростання. Крім того, у 

нещодавньому дослідженні [15] вчені встановили пряму залежність 

економічного зростання держави від реального, а не удаваного чи 

задекларованого рівня суддівської незалежності. Навряд чи потрібно 

доводити, що суддя не може бути незалежний, якщо рівень його оплати праці 

становить еквівалент 300 доларів США. 

Особливого значення це питання набуває в контексті дискусії про 

підвищення вимог щодо віку і стажу кандидата на посаду судді. Ідея 

підвищення мінімального віку для зайняття посади судді до 30 років та/або 

стажу в сфері права до п’яти (семи) років замість трьох набуває дедалі 

більшої популярності та цілком може бути реалізованою в процесі внесення 

змін до Конституції України. У випадку внесення таких змін і залишення 

попереднього рівня оплати праці судді коло претендентів на посаду судді 

обмежиться фахівцями-юристами, які мають вік мінімум 30 років, стаж 7 

років і не заробляють більше ніж 400 доларів США, та особами, які 

розраховують отримувати інші вигоди від роботи на цій посаді. Ні те, ні інше 

не сприятиме підвищенню професійності й відповідальності судової влади, 

так само як і зниженню корупції. 
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Шляхом подолання цієї проблеми міг би бути досвід Грузії, де значне 

підвищення зарплат державним чиновникам і суддям поєднали з потужними 

антикорупційними заходами, у тому числі провокаціями хабарів та іншими, 

спрямованими на виявлення корупціонерів. Результатом цих заходів стало 

повне знищення практики хабарництва в судах у дуже короткі строки. У 

будь-якому випадку підвищення рівня оплати праці суддів та працівників 

апарату судів повинне супроводжуватися підвищенням рівня їхньої 

відповідальності. 

Повертаючись до питання саме реформування законодавства про 

судоустрій і статус суддів, слід виходити з необхідності врахування не тільки 

наявності чи відсутності корупції в судах, а й стану системи в момент 

реформування загалом, а також розвитку цієї системи, за результатом якого, 

власне, система й прийшла до відповідного стану. На практиці це означає, що 

європейські стандарти щодо незалежності суддів і судів, а також інші вихідні 

засади побудови судової системи відповідно до міжнародних зобов’язань 

України варто впроваджувати таким чином, щоб не тільки запобігти 

негативним явищам у ній у майбутньому, а й ефективно позбутися тих, які 

існують сьогодні. 

Із того часу, як Україна визначила пріоритетом своєї зовнішньої 

політики євроінтеграцію, дороговказами стосовно реформування організації 

та здійснення судової влади в Україні, так само як і інших сфер, для неї є 

міжнародні договори, які відповідно до Конституції є частиною 

національного законодавства України. Раніше ми вже звертали увагу на роль 

і значення Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами — з другої сторони (Угоди про Асоціацію) та 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Європейської 

конвенції) для цього процесу. Дотримання Європейської конвенції, 
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витлумаченої через рішення Європейського суду з прав людини, є обов’язком 

України з моменту ратифікації її 1997 р. 

Центрального значення для питань судової реформи, безумовно, має ст. 

6 Європейської конвенції «Право на справедливий суд», відповідно до якої 

кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж 

розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, 

який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного характеру або 

встановить обґрунтованість будьякого висунутого проти нього 

кримінального обвинувачення. Варто також зазначити, що відповідно до ст. 

19 Конвенції для забезпечення дотримання Високими Договірними 

Сторонами їхніх зобов’язань за Конвенцією та протоколами до неї 

створюється Європейський суд з прав людини, юрисдикція якого 

поширюється на всі питання тлумачення і застосування Конвенції та 

протоколів до неї, подані йому на розгляд. Крім цього, відповідно до ст. 17 

Закону України «Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини» національні суди застосовують при 

розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права. 

Тлумачення положень Європейської конвенції через рішення 

Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), а також надання останнім 

режиму джерела права в Україні має чималий сенс, оскільки положення 

Європейської конвенції сформульовані досить загально і можуть бути 

тлумачені в різний спосіб залежно від обставин справи. Разом з тим, будучи 

витлумаченими в певний спосіб, вони підлягають застосуванню 

національними судами й іншими органами Договірних Сторін у цій справі, 

так само як і в подібних ситуаціях, а саме таким чином, як це визначив 

ЄСПЛ. Застосовуючи Конвенцію до певних обставин справи, ЄСПЛ, як 

правило, обмежується висновком про те, чи дотрималася та чи інша держава 

власних зобов’язань за Конвенцією і чи не порушила вона конкретного права 

особи, гарантованого Конвенцією, в конкретній ситуації. 
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Утім, іноді з метою дослідження позитивних обов’язків держави щодо 

регулювання певних відносин, ЄСПЛ здійснює аналіз національного 

законодавства з метою оцінки якості закону, який їх регулює. Одним із таких 

рішень ЄСПЛ, особливо цікавим з точки зору реформування судівництва, є 

рішення у справі «Олександр Волков проти України» [278]. Не вдаючись до 

детального викладу обставин справи та аналізу рішення, варто зазначити, що 

Суд констатував, що національні органи не забезпечили незалежний та 

безсторонній розгляд справи заявника, а наступний перегляд його справи не 

виправив ці проблеми, отже, щодо цього було порушення п. 1 ст. 6 Конвенції. 

У ході розгляду справи суд виявив низку положень чинного законодавства 

про судоустрій і статус суддів, які суперечать європейським стандартам, а 

отже існує великий ризик, що суди залежатимуть від політичної влади [278]. 

Під час аналізу рішення Суд також посилався на висновки 

Європейської комісії за демократію через право (Венеційської комісії), 

зокрема, на Спільний висновок Венеційської комісії та Директорату з питань 

співробітництва Генерального Директорату з прав людини та правових 

питань Ради Європи щодо Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо недопущення зловживань правом на 

оскарження», ухваленого Комісією на її 84-му пленарному засіданні (м. 

Венеція, 15–16 жовтня 2010 р., CDLAD(2010)029) [276]: «Проте склад Вищої 

ради юстиції України все ще не відповідає європейським стандартам, 

оскільки із 20 її членів лише троє є суддями, що обрані своїми колегами. 

Чинні прикінцеві положення визнають те, що кількість суддів у Вищій раді 

юстиції має бути більшою, але обране рішення полягає в тому, що Верховна 

Рада, Президент, навчальні заклади та працівники прокуратури мають 

обирати або призначати суддів... У теперішньому складі ВРЮ один суддя є 

членом за посадою (Голова Верховного Суду України), а деякі члени, 

призначені Президентом та Верховною Радою, є суддями de facto або 

колишніми суддями, але це не є юридично обов’язковим, доки не закінчиться 
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строк дії мандатів теперішніх членів. Разом із Міністром юстиції та 

Генеральним прокурором 50 % членів або належать до органів виконавчої чи 

законодавчої влади, або призначаються ними. Тому Вища рада юстиції не 

може вважатися такою, значна частина якої складається із суддів. Інколи таке 

трапляється у більш ранніх демократіях, що виконавча влада має 

вирішальний вплив, та у деяких країнах такі системи можуть діяти 

прийнятно на практиці. Органи влади України самі під час зустрічей у Києві 

охарактеризували Україну як країну перехідної демократії, яка охоче 

використовує досвід інших країн. Як зазначалося у попередніх висновках: 

«Проте нові демократії все ще не мали можливості розвивати такі традиції, 

що можуть запобігти зловживанням, а отже, принаймні у цих країнах, існує 

потреба у чітких конституційних та законодавчих нормах, що гарантують 

запобігання політичним зловживанням при призначенні суддів. 

Чинний склад ВРЮ… не дозволяє подолати структурний дефіцит її 

складу. Цей орган не може уникнути підпорядкування інтересам політичної 

партії. Недостатньо гарантій, які забезпечували б те, щоб ВРЮ оберігала 

цінності та основоположні принципи справедливості. Її склад визначається 

Конституцією і відповідно знадобляться зміни до Конституції» [276]. 

Також Суд у цьому рішенні зазначає, що для того, щоб встановити, чи 

може суд вважатися «незалежним» у розумінні п. 1 ст. 6 Конвенції, слід 

звернути увагу, inter alia, на спосіб призначення його членів і строк їхніх 

повноважень, існування гарантій проти тиску ззовні та на питання, чи 

створює орган видимість незалежного. Суд зазначає, що в цьому відношенні 

навіть вигляд має певну важливість і цитує Лорда Гордона Х’юарта щодо 

того, що «має не лише здійснюватися правосуддя — ще має бути видно, що 

воно здійснюється» [278]. 

Фактично своїм рішенням у справі «Олександр Волков проти України» 

ЄСПЛ констатував, що за чинного законодавчого регулювання призначення і 

звільнення суддів, а також формування Вищої ради юстиції існує небезпека 
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політичної залежності судів в Україні, а жоден суд не може цілком вважатися 

незалежним у розумінні ч. 1 ст. 6 ЄКПЛ. Крім того, ЄСПЛ констатував, що 

ця проблема закладена на конституційному рівні і для її вирішення 

необхідними є зміни до Конституції. Як до цього рішення, так і після нього, 

інші органи Ради Європи (передусім Венеційська комісія та Консультативна 

рада європейських суддів) висловлювали аналогічні думки стосовно 

побудови українського законодавства про судівництво. 

З огляду на численні рекомендації органів Ради Європи, а також на те, 

що не будучи незалежним, суд ніколи не буде спроможним повноцінно 

захищати права людини і утверджувати в Україні верховенство права, судова 

реформа перш за все має бути спрямована на посилення незалежності та 

інституційної спроможності суду. Безумовно, чимале значення мають також 

освіта майбутніх і дійсних суддів, удосконалення критеріїв оцінки якості 

роботи суддів, прозорих механізмів їх переведення та відповідальності. 

Водночас, якщо на законодавчому рівні і на рівні Конституції не буде 

достатньою мірою гарантована незалежність суддів, інші положення закону 

не матимуть принципового значення [70, c. 35-39]. Якщо судді не будуть 

здатними приймати самостійні рішення на підставі права і закону, 

справедливе вирішення спорів у суді, в тому числі й податкових, залишиться 

недосяжною мрією. 

На момент написання цих рядків перший крок на шляху судової 

реформи вже був зроблений — 12 лютого 2015 р. Верховна Рада України VIII 

скликання прийняла Закон України «Про забезпечення права на 

справедливий суд» [218]. Безумовно, його прийняття складно назвати 

судовою реформою, адже на рівні закону (який би він не був) неможливо 

вирішити проблему залежності і спроможності суду. Водночас цей Закон 

містить чимало нововведень, які вже зараз здатні змінити порядок розгляду 

судами тих чи інших податкових спорів. Далі ми коротко намагатимемось 
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проаналізувати новели цього Закону і як вони можуть вплинути на розгляд 

податкових спорів та інших судових справ
1
. 

До позитивних нових положень, які впроважує Закон України «Про 

забезпечення права на справедливий суд», можна віднести: 

1) конкурсний порядок добору суддів на всі посади — за раніше 

чинним законом на підставі конкурсу відбувалося лише зайняття посади 

судді вперше; 

2) збільшення часу спеціальної підготовки майбутніх суддів до 

одного року — півроку, які давалися для підготовки майбутнього судді 

раніше, — надто короткий термін; 

3) конкурсний порядок формування Вищої ради юстиції і Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів — так само, як і вищі суди, Вища рада юстиції 

і Вища кваліфікаційна комісія суддів України формуватиметься виключно на 

підставі конкурсу, що має забезпечити прозорість і зменшити імовірність 

потрапляння до складу цих органів осіб, відібраних за непрозорими 

критеріями і принципами; 

4) забезпечення прямого оскарження рішень вищих судів до 

Верховного Суду і розширення підстав для такого оскарження — усуваються 

механізми «допуску» вищими судами справ до Верховного Суду України; 

5) урахування в кар’єрі судді його попередньої діяльності, 

різнопланова інформація, про яку акумулюється в суддівському досьє, 

дозволить більш повно і справедливо судити про результати роботи судді, а 

не за одним об’єктивним критерієм, таким як стаж роботи або кількість 

скасованих рішень; 

6) посилення змагальності дисциплінарної процедури і 

запровадження шести дисциплінарних стягнень замість двох зробить більш 

ефективною систему дисциплінарної відповідальності суддів; 

                                                      
1
 Тут і далі за основу взятий експрес-аналіз досягнень і проблем Закону «Про забезпечення права на 

справедливий суд», здійснений експертами Центру політикоправових реформ [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://pravo.org.ua/ 201003-07-18-06-07/lawreforms/1879-10-pliusiv-i-10-minusiv-novoho-

zakonuqprozabezpechennia-prava-na-spravedlyvyi-sudq.html.  
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7) запровадження простішої системи органів суддівського само 

врядування, з’їзд суддів формуватиметься не у центрі, а знизу — зборами 

суддів відповідних судів; 

8) надання можливості вести відеозапис засідань без спеціального 

дозволу суду, а також включення до реєстру судових рішень текстів усіх 

судових рішень і навіть окремих думок суддів — значний крок уперед на 

шляху до відкритості, а отже, справедливості суддів і судів. 

Це чималий список позитивних зрушень і новел, які повинні 

забезпечити більшу прозорість і справедливість процесам добору суддів і 

проходження суддівської кар’єри. Але чи насправді ці нові положення будуть 

працювати, залежить від того, наскільки досконалими будуть інші положення 

і процедури і чи не знівелюють вони позитивні надбання. Безумовно, деяких 

речей, які критикували органи Ради Європи, неможливо подолати без змін до 

Конституції. Водночас навіть у межах чинної Конституції багато речей, 

передусім тих, які стосуються політичних впливів на суд, можна було б 

уникнути, відповідним чином відредагувавши закон. На жаль, такі редакції 

не відбулися, і прийнятий Закон містить чимало суперечностей. До мінусів 

Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд» належать
1
: 

1) збереження за Президентом повноважень, які не передбачені 

Конституцією і дають можливість впливати на суди і суддів: права 

ліквідовувати суди, повноваження приводити суддів до присяги, підписувати 

їхні посвідчення, переводити суддів з одного суду до іншого; 

2) збереження за Парламентом повноваження переводити суддів, 

яке не передбачено Конституцією, а за парламентським комітетом — 

розглядати це питання, а також питання про безстрокове обрання судді на 

своєму засіданні і невизначеність підстав для відмови судді у безстроковому 

обранні; 

                                                      
1
 Експрес-аналіз досягнень і проблем Закону «Про забезпечення права на справедливий суд», 

здійснений експертами Центру політико-правових реформ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://pravo.org.ua/2010-03-07-18-06-07/ lawreforms /1879-10-pliusiv-i-10-minusiv-novoho-zakonu-qpro-

zabezpechenniapravanaspravedlyvyi-sudq.html.  
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3) нечіткість підстав для звільнення за порушення присяги 

(«вчинення дій, які порочать звання судді або принижують авторитет 

правосуддя», «недоброчесна поведінка судді»); 

4) відсутність визначення специфічних критеріїв для 

кваліфікаційного оцінювання суддів судів різних рівнів; 

5) відсутність встановленої судам заборони повертати заяви через 

непідсудність чи неналежність до певного виду юрисдикції;  

6) відсутність у Верховного Суду повноваження у виняткових 

випадках переоцінити докази, що може призвести до нових порушень, 

подібних до тих, які Європейський суд з прав людини констатував у справі 

«Бочан проти України № 2» [277]; 

7) збереження положень, які узалежнюють суддів від органів 

місцевого самоврядування (забезпечення службовим житлом), від служби 

безпеки (доплати за допуск до державної таємниці) та від інших органів 

публічної адміністрації. 

Але як би не застосовували положення нової редакції Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів», повноцінна судова реформа, а, відповідно, 

ефективне і справедливе вирішення податкових спорів неможливі без 

внесення змін до Конституції України [100; 93], щонайменше в частині 

усунення політичних впливів на судову систему, у тому числі щодо 

механізму формування Вищої ради юстиції. Безумовно, враховуючи, що 

зміни до Конституції України є не тільки необхідними, а й цілком реальними 

(Указом від 31 березня 2015 р. [185] Президент України затвердив 

персональний склад Конституційної комісії, до компетенції якої входить 

розробка проекту змін до Конституції України, а 25 листопада 2015 р. вніс до 

Верховної Ради України проект змін до Конституції України в частині 

правосуддя, розроблений Конституційною комісією), можливо очікувати 

найближчим часом усунення конституційних підстав для політичного впливу 

на суддів і суди. 
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Безумовно, аналіз нової редакції всього розділу VIII Конституції 

України навряд чи входить до теми цього дослідження. Водночас, критично 

необхідними є зміни в частині, яка стосується повноважень політичних 

органів (Президента та Верховної Ради України) призначати та звільняти 

суддів, а також числа суддів, яких відповідно до Конституції України 

призначають до її складу судді, тому ми зосередимося саме на редакціях 

відповідних статей. 

В цілому Проект закону «Про внесення змін до Конституції України 

(щодо правосуддя)», який був розроблений Конституційною комісією і  

підтриманий Національною радою реформ, містить чимало позитивних змін.  

Зокрема, передбачається створення і ліквідація судів законом. Також 

вирішення питань кар’єри судді належатиме до компетенції Вищої ради 

правосуддя (органу, утвореного замість Вищої ради юстиції), яка більше, ніж 

на половину складатиметься з суддів, обраних суддями.  

Варто окремо зауважити, що проект змін до Конституції України, 

ініційований Президентом, передбачає й запровадження безстрокового 

призначення суддів, зокрема, виключення п. 27 ст. 85 Конституції України — 

повноваження Верховної Ради України обирати суддів безстроково. 

Очевидно, це є позитивним моментом. З метою забезпечення незалежності 

суддів необхідно дотримуватися принципу незмінюваності суддів, що 

відповідає європейським стандартам. Однією зі складових принципу 

незмінюваності суддів є їх безстрокове призначення. 

Повноваження Президента України утворювати суди, передбачене п. 

23 ст. 106 чинної редакції Конституції України, не відповідає європейським 

стандартам і міжнародним договорам України. Відповідно до ст. 6 

Європейської конвенції з прав людини кожен має право на справедливий і 

публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і 

безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його 

прав та обов'язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість 
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будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення [120]. 

Водночас, відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав 

людини «суд, установлений законом» в розумінні ст. 6 ЄКПЛ означає, що як 

конкретний суд, так і система судів у цілому, повинні бути утворені законом 

як актом парламенту, а не Президента.  

Пропоновані зміни, натомість, містять таку редакцію ч.ч. 1 і 2 ст. 125: 

«Судоустрій в Україні будується за принципами територіальності та 

спеціалізації і визначається законом… Суд утворюється, реорганізовується і 

ліквідовується законом, проект якого вносить до Верховної Ради України 

Президент України після консультацій з Вищою радою правосуддя». В 

цілому такий варіант відповідає євпропейським стандартам і одночасно не 

дає можливість зловживати правом законодавчої ініціативи з народним 

депутатам шляхом внесення проектів законів або постанов про ліквідацію 

або реорганізацію судів, які ухвалили рішення не на їхню користь або не на 

ористь наближених до них осіб. Запровадження обов’язкової консультації з 

Вищою радою правосуддя для Президента як суб’єкта законодавчої 

ініціативи з цього питання встановлює додаткові гаратнії того, що 

пропозиція ліквідації або реорганізації суду враховуватиме також позицію 

судової влади з цього питання.  

Також є дискусійним питання повноважень Президента щодо 

призначення суддів. Відповідно до європейських стандартів їх можливо 

зберегти у випадку, якщо вони будуть виключно церемоніальні, тобто в 

Президента як державного органу і політичної фігури не повинно бути 

жодної дискреції в цьому питанні. Ці зміни тягнуть за собою необхідність 

іншого формулювання ст. 128 Конституції України, яка визначає процедуру 

призначення особи на посаду судді. Крім позбавлення Президента України 

повноваження призначати суддю вперше, варто встановити також у тексті 

цієї статті певний запобіжник на випадок бездіяльності Президента щодо 
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такого призначення. На нашу думку, частину статті, присвячену процедурі 

призначення судді, слід сформулювати таким чином: 

«Стаття 128. Призначення суддею безстроково здійснюється 

шляхом видання Указу Президентом України на підставі рішення вищої 

ради юстиції не пізніше тридцяти днів з дня отримання Президентом 

України такого рішення». 

І нарешті, положення ст. 131 Конституції України щодо формування 

Вищої ради юстиції суддівським корпусом. На наше переконання, так само 

як і весь розд. VIII Конституції, цю статтю варто повністю сформулювати в 

новій редакції, переглянувши процес призначення членів Вищої ради юстиції 

загалом. Водночас, якщо першочерговим завданням є врахування 

рекомендацій органів Ради Європи стосовно формування Вищої ради юстиції 

з числа суддівського складу, це положення варто сформулювати таким 

чином: «До складу вищої ради юстиції з’їзд суддів України обирає 

шляхом таємного голосування дванадцять членів з числа суддів або 

суддів, що вийшли у відставку».  

Але наскільки повно не були б враховані європейські стандарти і які б 

додаткові гарантії незалежності судової влади не були запроваджені на рівні 

Конституції, це не зможе значно змінити ситуацію, яка склалася з судовою 

владою на сьогодні. Важливо пам’ятати, що конституційні норми закладають 

лише фундамент, основу для функціонування незалежної, ефективної та 

вдповідальної судової влади, але не створюють її. Натомість, у теперішньому 

історичному контексті не видається можливим чекати, поки стан судоовї 

системи нормалізується поступово, а надання максимальної незалежності 

теперішньому суддівському корпсу навряд чи призведе до підвищення рівня 

відповідальнсоті суддів.   

Відтак, в контексті судової реформи необхідним елементом постає 

ефективне оновлення суддівського корупусу. З часів Революції Гідності на 

законодавчмому рівні зроблено вже декілька спроб запровадження дієвої 
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процедури оновлення судів. Зокрема, з метою очищення суддівського 

корпусу Закон «Про забезпечення права на справедливий суд» [218] 

передбачив проведення кваліфікаційного оцінювання всіх суддів. Протягом 

півроку мало бути проведено кваліфікаційне оцінювання усіх суддів 

Верховного та вищих судів. Але станом на кінець 2015 року воно навіть не 

розпочалося, оскільки Рада суддів України загальмувала процес погодження 

методики оцінювання. Більше того, Рада суддів ініціювала звернення до 

Конституційного Суду, аби визнати звільнення судді за наслідками 

оцінювання неконституційним, що також виглядає як протидія будь-яким 

спробам очистити суддівський корпус. 

Практика виявила неефективність і попередніх заходів щодо очищення 

судової системи, передбаченими Законами України «Про відновлення довіри 

до судової влади» і «Про очищення влади». Не спрацювали звичайні заходи 

притягнення суддів до відповідальності. Протидія з боку прокуратури і 

суддів продемонструвала стійке небажання судової системи провести 

очищення своїх рядів самостійно. Засудження будь-яких ідей оновлення 

суддівського корпусу і реформування судової системи, заперечення 

системних проблем у судовій владі і різка критика політиків і громадських 

діячів, які опікуються питаннями судової реформи, домінували як ідеї 

виступів на XIII з’їзді суддів України, що тривав 12-13 листопада 2015 року. 

Фактична відсутність ефективних механізмів оновлення суддівського 

корпусу на рівні звичанйого закону дала громадянському суспільству 

додаткові аргументи вимагати виконання п. 9.4 Розділу IV «Судова реформа» 

коаліційної угоди Верховної Ради України VIII скликання щодо 

запроваження механізмів оновлення судів на конституційному рівні [112]. 

Екперти Реанімаційного пакету реформ підготували альтернативний 

законопроект змін до Конституції, які передбачали цей механізм [246]. Ці 

пропозиції полягали у заснуванні нової трирівневої системи судів з 

відкриттям прозорих конкурсів на кожну суддівську посаду в нових судах. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/print1396189831769682
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Нова судова система передбачала відмову від чотирьох касаційних судів 

(Верховного Суду України і трьох вищих судів) і створення нового 

Верховного Суду. У зв’язку з децентралізацією, об‘єднанням територіальних 

громад, а також внаслідок значного зменшення кількості судових справ мала 

би бути скорочена кількість судів нижчого рівня, яких на сьогодні близько 

700.  

9 вересня 2015 року Конституційна комісія на пропозицію експертів 

Реанімаційного пакету реформ вирішила скерувати до Венеційської комісії 

два законопроекти: той, що напрацьований Конституційною комісією, і 

пропозиції з проекту Реанімаційного пакету реформ, які стосувалися 

механізму перепризначення суддів (відкриті конкурси на всі суддівські 

посади), як альтернативу механізму оцінювання суддів.  

В результаті аналізу цих пропозицій, а також візиту експертів РПР і 

представників українських органів влади до Венеційської комісії в 

остаточному висновку Комісії щодо змін до Конституції України в частині 

правосуддя з’явився п. 37, спеціально присвячений питанням онолвення 

суддівскього корпусу. Відповідно до п. 37 вказаного Висновку Венеційська 

Комісія вважає, що звільнення усіх суддів, за винятком виключних ситуацій, 

таких як конституційний дисконтинуїтет, не відповідає європейським 

стандартам і верховенству права. Також Венеційська Комісія досить слушно 

відзначила, що заміна усіх суддів (більше 8 тисяч) не буде можливою без 

піддання загрозі процесу здійснення правосуддя. Водночас, Комісія зазначає 

що «у випадку реорганізації конкретних судів, відповідні судді повинні мати 

можливість піти у відставку або подати документи на нову посаду» [24].  

В процесі врахування висновків Венеційської комісії проект змін до 

Конституції України в частині проавосуддя також було доповнено 

положенням, відображеним у п. 37 остаточного висновку Венеційської 

комісії. Пункт 5 ч. 16
1
, якою автори законопроекту пропонують доповнити 

Перехідні положення Конституції України, визначає: «у випадках 
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реорганізації чи ліквідації окремих судів, утворених до набрання чинності 

Законом України "Про внесення змін до Конституції України (щодо 

правосуддя)", судді таких судів мають право подати заяву про відставку або 

заяву про участь у конкурсі на іншу посаду судді в порядку, визначеному 

законом. Особливості переведення судді на посаду в іншому суді можуть 

бути визначені законом». Відповідно до п. 4 цього ж розділу «відповідність 

займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п'ять років або 

обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України "Про 

внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)", має бути оцінена 

в порядку, визначеному законом. Виявлення за результатами такого 

оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями 

компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від 

такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади. Порядок та 

вичерпні підстави оскарження рішення про звільнення судді за результатами 

оцінювання встановлюються законом». 

Нарешті, відповідно до ст. 125 пропонованих змін до Конституції 

України найвищий орган у системі судів має назву «Верховний Суд» (на 

відміну від «Верховний Суд України» в чинній редакції), а вищі 

спеціалізовані суди «можуть діяти» відповідно до закону.  

Таким чином, у випадку прийняття змін до Конституції України в такій 

редакції будть запроваджені конституційні підстави для створення нового 

Верховного Суду як єдиного суду касаційної інстанції і добору туди суддів за 

конкурсними процедурами, а також для ефективного оновлення інших судів і 

звільнення суддів, які не відповідають критеріям доброчесності, 

компетентності або професійної етики.  

Критично важливо, щоб створення нових судів і оновлення 

суддівського корпусу відбувалися максимально прозоро, а процедура такого 

оновлення не залишала простору для корупції і маніпуляцій. Відповідно, для 

імплементації змін до Конституції потрібна розробка спеціального закону, 
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який відповідатиме новій редакції Розділу VIII Конституції і визначатиме 

строки і порядок створення замість вищих спеціалізованих судів і 

Верховного Суду України нового Верховного Суду, реорганізації всіх 

апеляційних судів і окремих місцевих судів, строки і порядок проведення, а 

також критерії оцінювання та нового добору суддів на всі посади у нових 

(реорганізованих) судах. Також критично важливо ретельно підійти до 

питань складу і порядку формування органу, який буде здійснювати такий 

добір, оцінювання суддів, а також запровадження нових стандартів оплати 

праці суддів, які пройшли конкурс до нових судів або оцінювання. Розробка 

цього законопроекту повинна відбуватися публічно, з залученням 

громадських експертів, зокрема для того, щоб забепечити максимальну 

довіру до цього процесу з боку народу. Цей закон повинен бути прийнятий 

разом зі змінами до Конституції України як невід’ємна частина комплексної 

судової реформи.  

Для подальшого удосконалення роботи судів необхідно також 

прийняти інші зміни – до процесуальних кодексів у частині уніфікації 

процесів та зменшення навантаження на суди, запровадження електронного 

судочинства, щодо обмеження впливу голів судів на процесуальну діяльність 

суддів, створення окремих спеціалізованих судів (наприклад, 

спеціалізованого антикорупційного суду, який займатиметься розглядом 

справ, підслідних Національному антикорупційному бюро). 

І, нарешті, на рівні закону повинні бути сформульовані чіткі критерії 

прозорого конкурсного відбору інших членів Вищої ради юстиції, 

Генерального прокурора і суддів Конституційного суду. На жаль, як чинне 

законодавсттво, так і практика станніх років йде шляхом політичного 

процесу призначення на ці посади за критеріями особистої лояльності до 

суб’єктів призначення. Ми не будемо додатково зупинятися на деталях цих 

механізмів. Зазначимо лише, що критично важливим є, щоб ці посадові особи 

були максимально незалежними і політично нейтральними, чого можна 
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досягти шляхом запровадження прозорого конкурсу на ці посади на рівні 

закону. 

Таким чином, тільки в випадку запровадження низки заходів, описаних 

вище, можливою є судова реформа, яка забезпечить своєчасний, 

справделивий і ефективний розгля податкових спорів у судах. 

  

4.5. Реформування інституту  державних витрат 

 

Оподаткування передбачає безумовний обов’язок кожного [122] 

віддавати на суспільні потреби частину власного доходу або майна. Це 

пов’язано з обмеженням права власності, яке є одним із основоположних 

прав людини [247]. Інститут державних видатків, своєю чергою, пов’язаний з 

витрачанням публічних грошових коштів, зібраних переважно за допомогою 

механізмів оподаткування. Таке витрачання здій снюється уповноваженими 

суб’єктами зі значним ступенем дискреції, тобто значною мірою — на їхній 

власний розсуд. Є очевидним, що така система досить схильна продукувати 

суспільний конфлікт. 

Утім варто мати на увазі, що саме існування податкової системи чи 

системи державних видатків навряд чи «автоматично» призводить до 

податкового конфлікту. Так, податок має досить багато спільних 

характеристик з іншим видом обов’язкових платежів — штрафом, який 

застосовується як вид покарання за ті чи інші правопорушення. Обидва 

платежі є обов’язковими, вираженими у грошовій формі та у випадку 

несплати стягуються з платників у примусовому порядку. Єдиною 

відмінністю між ними є те, що сплата податку не пов’язана з вчиненням 

платником будь-якого правопорушення, а є безумовним його обов’язком. З 

одного боку, це може створити у платника уявлення про те, що до нього 

застосовують певний вид грошового стягнення без наявної на те правової 

підстави. 
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З другого боку, переважна більшість платників усвідомлює, що 

податки не зникають після сплати, а певним чином розподіляються та 

використовуються на суспільні потреби. Якщо штраф є одночасно і 

покаранням, і компенсацією за певне правопорушення, певну шкоду 

суспільству, яку платник вже завдав своїми діями, то система оподаткування 

передбачає право платника розраховувати на отримання певних благ після 

такої сплати, за її результатами. При цьому важливо мати на увазі, що 

податки переважно використовуються на ті блага, які особа не здатна 

забезпечити собі сама та які за допомогою системи публічних фінансів надає 

держава. Отже, система публічних фінансів, до якої входять і податкова, і 

бюджетна системи, фактично є механізмом, покликаним забезпечити 

використання коштів народу з метою забезпечення його потреб у суспільних 

благах: охороні здоров’я, освіті, інфраструктурі тощо. 

Таким чином, платники не можуть бути проти існування податкової 

системи в принципі — це було б так само нелогічно, як і заперечувати 

необхідність самостійного витрачання коштів на власні потреби. Так само й 

необхідність сплачувати податки сама собою не створює податкового 

конфлікту. Це наштовхує на думку про те, що причиною негативного 

ставлення до сплати податків, будь-якого спротиву з боку платників, який 

спричинятиме податковий конфлікт, може бути лише певний стан системи 

публічних фінансів, який дає платникам підстави сумніватися в її 

справедливості — як стосовно сплати податків (влас не податкової системи), 

так і стосовно використання публічних грошових коштів (інституту 

державних видатків). 

Варто зазначити, що акцент саме на критерієві справедливості не є 

випадковим. Безумовно, важливими для оцінки системи публічних фінансів у 

державі є економічні показники — який економічний чи соціальний ефект 

буде від того чи іншого напряму використання публічних коштів, які 

суспільні потреби вимагають фінансування в першу чергу, як певні 
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програми, фінансовані з державного бюджету, відобразяться на 

економічному розвитку. Разом з тим суспільство не може дати належну 

об’єктивну оцінку дій влади з точки зору їх економічної ефективності, а тим 

більше очікувати від уряду безпомилкового прогнозування економічної й 

соціальної ситуації в кожному бюджетному періоді. 

Водночас набагато більш чутливими для суспільства є показники, які 

прямо чи опосередковано свідчать про можливі зловживання в системі 

публічних фінансів. Останні події в Україні свідчать про зростання ролі 

громадянського суспільства в житті держави та підвищення рівня соціальної 

свідомості. В цих умовах набагато важливішими факторами для платників 

податків є такі, як обґрунтованість розміру податків (на противагу його 

завищеним ставкам через необхідність покривати нецільові витрати), 

зрозумілість процедури сплати (а не свідоме її заплутування з метою 

можливості здійснення донарахувань і накладення санкцій), а також прозора 

система витрачання публічних коштів (на противагу умисному нецільовому 

використанню коштів бюджетів). 

Ми вже зупинялися на тому, що попри значні зміни в податковому 

законодавстві, що відбулися протягом останніх років, такі традиційні для 

системи оподаткування проблеми, як складність і суперечливість 

податкового законодавства, посилення фіскальної політики податкових 

органів, корупція в системі органів, що контролюють повноту і своєчасність 

сплати податків і зборів, ще далекі від остаточного вирішення. Це, 

безумовно, є значною перешкодою для сприйняття платниками податкової 

системи як справедливої та, зрештою, може призводити до податкового 

конфлікту. 

Запропонувавши механізми вирішення проблем, які постають у 

податковій системі (у контексті знаходження шляхів ефективного 

реформування як самої податкової системи, так і механізмів вирішення 

податкових спорів), неможливо оминути важливі для системи оподаткування 
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відносини й на іншій стадії руху публічних грошових коштів — стадії їх 

використання. 

Питання, пов’язані з рухом публічних грошових коштів на стадії 

витрачання, переважно розглядаються в контексті бюджетних правовідносин 

або відносин фінансового контролю. Аксіомою для досліджень у цій сфері є 

те, що підвищення ефективності заходів контролю за використанням 

бюджетних коштів призводить до більш ефективного використання 

публічних фондів у цілому. Водночас з метою цього дослідження варто 

зважати на два важливих аспекти. По-перше, система оподаткування та 

система державних видатків є невіддільними взаємопов’язаними частинами 

одного цілого; існування цих систем одна без одної не мало б сенсу, а 

процеси, що відбуваються в одній із цих систем, мають значний — 

безпосередній або опосередкований — вплив на іншу. По-друге, з огляду на 

взаємний характер цього впливу не тільки зміни, що відбуваються у 

відносинах на стадії акумуляції публічних коштів, можуть впливати на 

відносини у сфері витрачання публічних фінансових ресурсів, а й навпаки. 

Безумовно, ефективна система боротьби з нецільовим використанням 

бюджетних коштів має своїм безпосереднім результатом повернення 

використаних не за призначенням грошових сум, а також притягнення 

винних осіб до відповідальності з метою попередження вчинення таких діянь 

у майбутньому. Але вона також прямо впливає на уявлення кожного 

платника про справедливість системи публічних фінансів, а отже — на 

бажання добровільно сплачувати податки. Враховуючи етимологію терміна 

«публічні фінанси»
1
, а також механізми формування дохідної частини 

бюджетів, нескладно зробити висновок, що грошові кошти, які 

акумулюються за допомогою системи публічних фінансів, належать 

суспільству, тобто народу в цілому. 

                                                      
1
 Від лат. «publicus» – суспільний, народний.  
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Держава, своєю чергою, лише здійснює управління цією системою 

через механізми представницької демократії. Вельми важливим є 

усвідомлення того, що всі правоможності власника щодо публічних 

грошових коштів — володіння, користування та розпорядження — 

здійснюються державою від імені та в інтересах суспільства — як платників 

податків, так і інших суб’єктів
1
. Природно, що кожен цілком обґрунтовано 

вважає себе співвласником цих коштів та відповідним чином ставиться до їх 

використання. Особливо це стосується платників податків, які 

безпосередньо, за рахунок власних коштів долучаються до формування 

публічних грошових фондів. 

Податок, своєю чергою, є нецільовим платежем. Це означає, що 

неможливо прослідкувати за рухом конкретного податкового платежу від 

моменту сплати до моменту використання, так само як і оцінити 

добросовісність використання цих конкретних коштів державою за якимось 

окремим показником. Таким чином, кожен платник робитиме висновок про 

справедливість використання сум, які він сплатив у формі податків і зборів, 

лише відповідно до власних уявлень про те, яким чином здійснюються 

видатки бюджетів у цілому, в межах усієї держави. 

З огляду на це прозорість витрачання публічних коштів має 

безпосередній вплив на уявлення платника податків про справедливість 

системи публічних фінансів у державі та, відповідно, його бажання 

добровільно сплачувати податки і збори. Причому видається, що одного 

уявлення для цього навряд чи достатньо — платник повинен не тільки 

здогадуватися, що публічні грошові кошти витрачаються справедливо та 

достатньо ефективно, а й мати змогу в цьому переконатися. Фактично в 

цьому випадку йдеться про довіру до системи публічних фінансів та до 

органів державної влади, які цією системою управляють. 

                                                      
1
 Ми припускаємо, що попри конструкцію ст. 67 Конституції України «кожен зобов’язаний 

сплачувати податки і збори…», можливою є ситуація, за якої особа не має й не отримує об’єктів 

оподаткування та не є платником податків.  
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Показово, що питання довіри до фінансової системи держави та до 

системи здійснення державних видатків як її елемента набуває дедалі більшої 

популярності. Очевидно, що переосмислення відносин між державою та 

суспільством та вироблення нових підходів до управління публічними 

фінансами, у тому числі в контексті підвищення прозорості використання 

публічних грошових коштів, є нагальним питанням. 

Це перш за все означає необхідність запровадження таких механізмів 

контролю за використанням публічних фінансових ресурсів, які були б не 

тільки ефективними з точки зору недопущення свавільності та попередження 

нецільового використання бюджетних коштів, а й давали змогу кожному 

платнику податків переконатися в тому, що такі порушення не відбуваються. 

Вироблення конкретних механізмів, які можуть бути застосовані з цією 

метою, може бути предметом окремого дослідження. Водночас логічним 

висновком видається, щоб ці заходи були спрямовані передусім на 

підвищення прозорості використання публічних коштів. Такими заходами 

можуть бути встановлення обов’язкового оприлюднення економічних 

показників державних підприємств, обов’язковий аудит підприємств 

житлово-комунального господарства як умова підвищення тарифів, перегляд 

бюджетної класифікації з метою недопущення ситуацій, за яких під виглядом 

першочергових, життєво важливих для держави і народу цілей (оборона, 

державне управління) здійснюються видатки на предмети розкоші з 

корисливою метою посадових осіб. 

Ще одним важливим висновком з цього аналізу є те, що ініціатива 

щодо підвищення прозорості здійснення публічних видатків повинна 

виходити саме від держави. На перший погляд такий висновок є очевидним, 

оскільки як розробка відповідних нормативних актів, так і їх прийняття, 

входять до компетенції органів державної влади. Разом з тим у контексті 

недопущення податкового конфлікту та, як результат, зменшення кількості 

податкових спорів як протистояння між державою та платниками податків 
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щодо сплати податків і зборів, дуже важливим є те, щоб ініціатива 

налагодження довірливих відносин походила саме від держави. Оскільки, як 

ми зазначали вище, бажання платника добровільно сплачувати податки 

напряму залежить від його довіри до системи публічних фінансів, збільшення 

обсягу добровільних платежів може відбуватися лише як реакція на 

відповідні позитивні зрушення з боку держави. 

Яскравим прикладом такого підвищення прозорості є запровадження 

пілотного упроект електронної системи публічних закупівель Prozorro, що 

дозволяє продавати державі товари і послуги онлайн, а також в реальному 

часі відстежувати процес державних закупівель. Ця ініціатива буда 

підтримана Розпорядження Кабінету Міністрів України  “Про реалізацію 

пілотного проекту щодо впровадження процедури електронних закупівель 

товарів” № 501-р від  20.05.2015 [238]. 

Відповідно до цього розпорядження Кабіет Міністрів України 

погоджується з пропозицією Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

стосовно реалізації пілотного проекту щодо впровадження процедури 

електронних закупівель товарів, вартість яких не перевищує суми, визначеної 

Законами України “Про здійснення державних закупівель” та “Про 

особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської 

діяльності” і бере до відома, що під час реалізації пілотного проекту: 

- учасники пілотного проекту проводять електронні закупівлі товарів 

з використанням автоматизованої інформаційної системи, яка 

забезпечує прозорість результатів закупівель та до складу якої 

входять центральна база даних, єдиний модуль аукціону та кілька 

електронних майданчиків (сайтів у Інтернеті), що взаємодіють з 

центральною базою даних через відкритий програмний інтерфейс 

(АРI); 

- замовники самостійно приймають рішення щодо участі в пілотному 

проекті; 



344 

 

 
 

- може проводитися електронний реверсивний аукціон для 

визначення найкращої ціни товарів. 

Використання цих простих принципів забезпечує автоматичну 

закупівлю товарів і послуг в учасника торгів з найнижчою ціною, якого 

автоматично визначає програмний модуль системи. Крім того, інтерфейс 

ситеми дозволяє кожому в режимі он-айн проконтролювати хід і результати 

торгів, а учасникам після завершення торгів – тендерні пропозиції інших 

учасників.  

В такий спосіб з процеу державних закупівель повністю усувається 

корупційна складова за рахунок автоматизації процесу прийняття рішення 

щодо визначення переможця торгів. Крім того, визначення переможця за 

критерієм найнижчої ціни дозволило за час діяльності системи Prozorro 

заощадити більше, ніж 500 млн грн. вират публіних коштів (Додаток Б)
1
.  

Така економія бюджетних коштів дозволяє також знизити податкове 

навантаження або запобігти його підвищенню, що запобігає зменшенню 

кількості податкових конфліктів та сприяє зниженню рівня напруги в 

суспільстві.  

Окрім того, що такі заходи здатні суттєво знизити рівень напруги між 

платниками податків та державою і, відповідно, запобігати податковому 

конфлікту, вони є ефективним для держави способом збільшення обсягу 

податкових надходжень і зменшення обсягу витрат. На відміну від посилення 

податкового контролю, збільшення кількості податкових перевірок, 

донарахування сум податків і зборів та санкцій за їх несвоєчасну сплату, 

підвищення прозорості використання публічних фінансових ресурсів не 

тільки є менш конфліктним, а й набагато менш витратним способом 

підвищення ефективності податкової системи. Таким чином, підвищення 

прозорості здійснення державних видатків має відразу два напрями 

позитивного впливу на систему публічних фінансів: запобігання нецільовому 

                                                      
1
 Показники електронної сисетми державних закупівель Prozorro [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://bi.prozorro.org/sense/app/fba3f2f2-cf55-40a0-a79f-b74f5ce947c2/sheet/HbXjQep/state/analysis 
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використанню бюджетних коштів та збільшення обсягу добровільних 

податкових платежів через підвищення довіри суспільства до держави як 

суб’єкта, який здійснює управління системою публічних фінансів. 

Безумовно, чимало зусиль потрібно докласти спочатку до вироблення 

ефективних механізмів оприлюднення інформації про державні витрати, 

механізмів контролю за дотриманням цих вимог, автоматизації здійснення 

державних витрат і максимального усунення простору для свавілля, а 

значить, і корупційної складової в цих процесах. Це саме, до речі, стосується 

й процедур здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства, 

неналежна внормованість яких на сьогодні також є причиною виникнення 

податкових конфліктів. У цьому контексті варто додатково наголосити, що в 

Україні досі немає уніфікованого акта законодавства, який би встановлював 

вимоги до реалізації суб’єктами владних повноважень їх контрольних 

функцій. Натомість, податкові та інші державні органи регулюють ці 

процедури на власний розсуд шляхом видання відповідних підзаконних 

актів. Це, своєю чергою, досить часто призводить до порушення 

податковими органами прав платників податків. 

Водночас навіть за теперішнього стану процедурного законодавства 

заходи, які безпосередньо спрямовані на підвищення прозорості здійснення 

публічних видатків, забезпечення доступу суспільства до інформації про те, 

на які цілі спрямовуються суспільні кошти, видаються не тільки бажаними, а 

й необхідними. Вони не лише сприятимуть зниженню імовірності 

виникнення податкового конфлікту і рівня напруги в суспільстві в цілому, а й 

здатні безпосередньо привести до суттєвого збільшення обсягу податкових 

надходжень. 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. Усунення причин виникнення податкових спорів, а також 

ефективне реформування процедур вирішення податкових спорів можливе 



346 

 

 
 

лише у вигляді комплексу заходів: по-перше, із вдосконалення та 

реформуванням податкової системи; по-друге, із унормування 

адміністративного процедурного регулювання, відповідно до якого вчиняють 

дії і приймають рішення суб’єкти владних повноважень, у тому числі 

податкові органи і їхні посадові особи; по-третє, із повноцінною реформою 

судівництва, які визначають побудову гілки влади, яка здійснює остаточний 

розгляд і перегляд всіх податкових спорів; по-четверте, з суттєвим 

підвищенням прозорості системи публічних витрат.   

2. Системної узгодженості в існуючому законодавстві України 

немає.  Податкове законодавство є однією з ланок української системи 

законодавства. Виходячи з цього, метою його реформування має бути 

поєднання двох тенденцій. З одного боку, досягнення досконалості у 

формулюванні податкових законодавчих норм, з другого — їх узгодження із 

чинними нормами інших законодавчих актів (у тому числі і нефінансових), 

предмет впливу яких межує із податковим регулюванням. Це має звести до 

мінімуму колізійність податкового регулювання. 

3. Принциповим для якісних податкових реформ є врахування таких 

обставин: 1) раціональне та ефективне співвідношення функцій податку, 

оскільки функції податку забезпечують комплексний вплив через систему 

оподаткування на економічні та соціальні процеси в  суспільстві; 

2) раціональний розподіл податкового навантаження за складовими вартості. 

У дещо спрощеному та узагальненому вигляді до подібних елементів 

доцільно віднести: матеріальні витрати (вартість основних виробничих 

фондів, сировини, палива і т. ін.);  фонд заробітної плати;  прибуток; 

3) реформування податкової системи повинно враховувати граничну межу 

податкового тиску, який виражає узгоджене співвідношення між реалізацією 

фіскальної та регулюючої функцій податку. 

4. Вирішення податкового спору здійснюється в межах 

процедурного регулювання. Окремим видом податкової процедури при 
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цьому є процедура адміністративного оскарження рішень податкових 

органів. Процедури судового вирішення податкових спорів, натомість, не є 

адміністративними процедурами і підпадають під сферу адміністративного 

процесуального регулювання. Утім, в обох випадках вже йдеться про 

виникнення податкового конфлікту та вирішення податкового спору.   

5. Реформування податкового законодавства повинно враховувати 

специфіку інститутів, які знаходяться на межі з іншими галузями 

регулювання. Повинно бути передбачене збалансоване та узгоджене 

застосування матеріальних норм як у податковому, так і в інших галузях 

законодавства (цивільне, господарське тощо).  Не менш важливим є 

процесуальний аспект міжгалузевого узгодження процесів реформування 

податкового законодавства. Певний спільний знаменник, безумовно, 

потрібен із цивільним процесуальним законодавством, господарським 

процесуальним законодавством та навіть кримінальним процесуальним 

законодавством.   

6. Якщо фінансово-правове регулювання має предметом повний 

цикл обігу публічних коштів (формування, розподіл, витрачання публічних 

фондів та здійснення контролю за цим), то напрям впливу податкових 

законодавчих норм значно вужчий — лише перша стадія такого обігу. Більше 

того, йдеться навіть не про цілісну стадію, а лише про її частку — 

формування публічних фондів тільки за рахунок податків та зборів. 

7. Реформування самої податкової системи, на наш погляд, має 

відбуватися на двох рівнях: кількісному та якісному. Перший передбачає 

досягнення оптимальної кількості податків та зборів, які мають входити до 

податкової системи України. На другому рівні має бути сформований 

оптимальний варіант співвідношення ставок різних податків і зборів, а також 

баланс між податковими надходженнями і бюджетними потребами, тобто 

забезпечена фіскальна достатність оподаткування.   
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8. Кількісний склад податкової системи не повинен бути 

принциповим критерієм і метою реформування податкової системи. 

Створення податкової системи, якій притаманне виважене податкове 

навантаження, розподілене за оптимальною кількістю податків, повинно бути 

метою реформування оподаткування. Податкова реформа повинна як 

забепечити макроекономічну стабільність держави, так і створити сприятливі 

податкові умови для розвитку бізнесу і виходу з економічної кризи. 

9. Межа податкового тиску може бути тим орієнтиром, через який 

доцільно будувати обмеження свавілля в запровадженні або зміні податкових 

важелів, співвідношення їх окремих видів. Межа в податковому 

навантаженні саме й виражає узгоджене співвідношення між реалізацією 

фіскальної та регулюючої функцій податку. 

10. Перебільшення об’єктивного максимального показника 

податкових ставок призводить до згортання підприємницької активності, 

переходу капіталу в тінь або втечу його до іншого регіону або країни. 

Застосування надвеликих ставок податків може бути лише тимчасовим 

заходом.   

11. Особливістю адміністративних процедур є певне проміжне місце 

в загальній конструкції процедурного регулювання. З одного боку, на них 

поширюються загальні засади процедурного регулювання, підстав, характеру 

та наслідків використання норм процесуального права та співвідношення 

останніх із матеріальними приписами. З другого боку, дослідження 

адміністративних процедур передбачає і диференціацію їх за більш вузькими 

напрямами та предметом спрямування.   

12. Фактичною підставою початку адміністративного оскарження є 

певна фактична поведінка платника податку (переважно активна), а 

процесуальною підставою буде передбачена процедурним законодавством 

форма звернення до податкового органу, яка зв’язує певний юридичний факт 
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із початком адміністративної процедури і, відповідно, обумовлює початок 

адміністративного оскарження рішення податкового органу.   

13. Принципово може йтися про два типи процедур оскарження. 

Перший — досудовий, у межах ієрархічної побудови владного органу або 

поза нею. В узагальненому вигляді подібна процедура оскарження 

передбачає участь двох суб’єктів: зобов’язаної та владної особи. Другий — 

судове оскарження, яке передбачає, на відміну від попереднього — трьох 

учасників. До перших двох (платник та контролюючий орган) додається суд. 

14. Особливістю адміністративно-процедурного регулювання є поява 

ще одного суб’єкта — «зацікавлених осіб». Під ними розуміються особи, на 

права та інтереси яких може вплинути адміністративний акт. Йдеться про 

таких учасників, регулювання поведінки яких безпосередньо не 

передбачається прийняттям адміністративного акта, але деякі їх права та 

інтереси опосередковано підпадають під вплив наслідків, що обумовлені 

прийняттям такого акта.   

15. Однією із засад діяльності податкового органа, та й, власне, 

будьякого органа публічної адміністрації в розвинених демократіях є 

принцип дотримання власної прецедентної практики. Його зміст міститься у 

тому, що орган має послідовно дотримуватися прийнятих у його практиці 

прецедентів. Наразі у Податковому кодексі України не встановлено такого 

принципу. Певну паралель можна проводити із принципом стабільності, але 

його змістом охоплюються ті відносини, що стосуються зміни до будь-яких 

елементів податків та зборів, а не чіткого дотримання усталених у практиці 

цього органу правил поведінки.   

16. Процедура медіації може бути альтернативою вирішення 

спірного питання з приводу сплати податків. Основною рисою її відсутність 

дискреції медіатора щодо вирішення спору. Одним із принципів 

застосування медіації є принцип вільного волевиявлення, за якого обидві 
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сторони (податковий орган і платник податків) мають бажання вирішити спір 

за участю третьої незалежної особи.   

17. Поки буде існувати можливість впливу на судову систему, суд 

буде вирішувати податкові (так само як і інші) спори не на підставі права і 

закону, зберігаючи баланс між суспільним і приватним інтересом, а з огляду 

на ті механізми впливу, які є наслідком чинного стану законодавчого 

регулювання судівництва в Україні чи інших проявів державної політики 

стосовно судової системи. Ефективна судова реформа – необхідний 

компонент реформування вирішення податкових спорів. 

18. Реформування судової системи — це дуже складний і 

багатогранний процес, від якого залежить не тільки вирішення податкових і 

інших спорів, а й дотримання прав людини в Україні, розбудова 

верховенства права і української державності взагалі. Варто враховувати, що 

до суду можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії і бездіяльність суб’єктів 

владних повноважень, а тому саме суд є або, принаймні, може бути 

останньою інстанцією у вирішенні будь-якого податкового спору. 

19. Ключовим елементом судоовї реформи є прийняття змін до 

Конституції України, які повинні усунути механізми залежності суддівської 

кар’єри від політичних рішень і політичного впливу на суди. Крім того, 

повинні бути запроваджені конституційні підстави для створення нового 

Верховного Суду як єдиного суду касаційної інстанції і онолвення 

суддівського корупусу шляхом добору суддів за конкурсними процедурами, 

а також для ефективного оновлення інших судів і звільнення суддів, які не 

відповідають критеріям доброчесності, компетентності або професійної 

етики.  

20. Критично важливо, щоб створення нових судів і оновлення 

суддівського корпусу відбувалися максимально прозоро, а процедура такого 

оновлення не залишала простору для корупції і маніпуляцій. Для 

імплементації змін до Конституції України в частині правосуддя потрібна 
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розробка спеціального закону, який визначатиме строки і порядок створення 

нових судів,  строки і порядок проведення, а також критерії оцінювання та 

нового добору суддів на всі посади у нових (реорганізованих) судах. 

21. Існування податкової системи чи системи державних видатків 

навряд чи «автоматично» призводить до податкового конфлікту. Система 

оподаткування та система державних видатків є невіддільними 

взаємопов’язаними частинами одного цілого; існування цих систем одна без 

одної не мало б сенсу, а процеси, що відбуваються в одній із цих систем, 

мають значний — безпосередній або опосередкований — вплив на іншу. 

Таким чином, ефективність системи контролю за використанням публічних 

коштів прямо впливає на виникнення податкових спорів. Отже, необхідною є 

низка заходів, спрямованих на підвищення прозорості й ефективності 

використання публічних коштів і усунення корупції. 
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ВИСНОВКИ 

 

У процесі поглибленого аналізу природи податкових спорів, причин їх 

виникнення та способів вирішення вирішено наукову проблему побудови 

концепції реформування механізму вирішення податкових спорів та низку 

висновків, що мають теоретичне значення і спрямовані на вдосконалення 

чинного законодавства. Найважливіші з них такі:  

1. Особливістю конфліктності податкових відносин є те, що 

додаткової гостроти вона набуває саме у юридичному регулюванні. 

Конфліктність у податковому регулюванні існує на двох рівнях: 1) 

інституційному, у межах якого визначаються сутнісні риси оподаткування як 

соціально-правового явища: об’єктивність, зумовленість суспільною 

потребою, відносна збалансованість; 2) галузевому – публічних і приватних 

інтересів на межі фінансово-правових інститутів публічних доходів та 

публічних видатків, на якому встановлюється оптимальне співвідношення 

коштів, які платник передав як податки і фінансового забезпечення 

соціальних потреб і суспільного розвитку.  

2. Примус у податковому регулюванні характеризується низкою 

особливостей: по-перше, реалізація його з боку держави стосується інтересів 

територіальних громад, які є отримувачами коштів від податків та зборів; по-

друге, податковий примус є гарантією не лише надходження коштів від 

сплати податків, а й виконання всіх елементів податкового обов’язку, в тому 

числі й не пов’язаних із передачею коштів (облік та звітність); по-третє, його 

застосування можливе тільки органами державної влади, які наділені 

відповідними повноваженнями.  

3. Зібрані як податки грошові кошти є спільною власністю громад. 

Народ і громади створюють для розпорядження коштами спеціальні органи, 

яким делегують відповідні повноваження. Інакше кажучи, народ «наймає» 
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для управління публічними грошовими коштами і виконання інших завдань 

державу та органи місцевого самоврядування. Природно, що частина 

публічних грошових коштів йде на утримання цього апарату і в такий спосіб 

стає власністю державних органів та їх посадових і службових осіб, але це 

зовсім не означає, що держава або будь-який її орган є власником усіх 

грошових коштів, зібраних у вигляді податків. Відповідно, оподаткування і 

система державних видатків повинні бути побудовані з метою дотримання і 

реалізації інтересу громад, а не держави.    

4. Необхідно чітко розмежовувати оптимізацію оподаткування через 

застосування податкового планування, розроблення процедур та здійснення 

діяльності на підставі чинних законодавчих норм та ухиляння від 

оподаткування через порушення податкового законодавства. Перша ситуація 

навряд чи є підставою породження податкового конфлікту. Зрозуміло, що 

певні суперечності можуть виникати, оскільки надходження коштів від 

податків, яке передбачалося, не буде збігатися із реальними, що зумовить 

корегування видатків. Але підстави для виникнення податкового конфлікту 

за умови доброчесності податкових органів e цьому випадку мінімізовані. 

Виникнення податкового конфлікту та податкового спору, як правило, 

пов’язане з безпосереднім порушенням податкового законодавства.  

5. Вирішення податкового спору здійснюється в межах процедурного 

регулювання. Окремим видом податкової процедури при цьому є процедура 

адміністративного оскарження рішень податкових органів. Процедури 

судового вирішення податкових спорів, натомість, не є адміністративними 

процедурами й належать до сфери адміністративного процесуального 

регулювання. Утім, в обох випадках вже йдеться про трансформацію 

податкового конфлікту у податковий спір та його вирішення. Принципова 

відмінність цих двох різновидів процедур стосується двох моментів: по-

перше, суб’єктного складу; по-друге, характеру законодавства. 

Узгоджувальні податкові процедури в режимі адміністративного оскарження 
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реалізуються через поведінку двох суб’єктів податкових правовідносин: 

платника податку та контролюючого органу.  

6. Будь-яке галузеве або інституційне регулювання виходить з 

основних положень, конструкцій, на яких будується механізм упорядкування 

відповідного типу суспільних відносин — принципів права. Вони визначають 

не лише підстави виникнення засобів впливу права, а й їх структурування, 

узгодження та розвиток. У контексті цього дослідження суттєвого значення 

набувають ті принципи, які мають стосунок до вирішення податкових спорів, 

а також до юридичного регулювання відносин, у межах чи за результатами 

розвитку яких такі спори виникають. З одного боку, вони виступають 

орієнтиром у нормотворчій діяльності, а з другого – наявність сталих засад 

розуміння права дає підстави правильного застосування законодавчих норм, 

уникнення податкових конфліктів і податкових спорів, а у разі їх виникнення 

– справедливого й ефективного вирішення. 

7. Механізм адміністративного оскарження рішень податкових органів 

повинен бути предметом не стільки матеріального податкового, скільки 

адміністративного процедурного регулювання. Якщо податкове 

законодавство встановлює загальні вимоги щодо податкової системи, 

елементів механізму податку, податкового обов’язку, тобто зосереджується 

на матеріальному праві, загальні вимоги до процесу реалізації прав платників 

і компетенції податкових органів під час адміністративного узгодження 

податкового обов’язку повинні бути закріплені в законі про адміністративні 

процедури. Регулювання цих відносин нормами Податкового кодексу 

України пояснюється насамперед відсутністю кодифікованого чи іншого акта 

про адміністративні процедури рівня закону, а не характером цих відносин. 

8. Одна з форм досягнення балансу інтересів у регулюванні 

податкових відносин – податковий компроміс, який у цьому вигляді є 

новелою чинного податкового законодавства і визначається як досить 

специфічний режим досягнення балансу приватних та публічних інтересів. 
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Фактично він є різновидом адміністративного оскарження, яке здійснюється 

через узгодження позицій платника податків та контролюючого органу, але 

передбачає в деяких випадках і участь суду в узгодженні цих позицій. Саме 

тому варто говорити, що реалізація податкового компромісу відбувається в 

поєднанні режимів адміністративного та судового оскарження. 

9. Повноцінне вдосконалення законодавства з метою усунення причин 

виникнення податкових спорів, а також реформування процедур їх 

вирішення можливе лише: по-перше, із вдосконаленням та реформуванням 

податкової системи; по-друге, із унормуванням адміністративного 

процедурного регулювання, відповідно до якого вчиняють дії і приймають 

рішення суб’єкти владних повноважень, у тому числі податкові органи та їх 

посадові особи; по-третє, із повноцінною реформою судівництва, правил, які 

визначають побудову гілки влади, яка здійснює остаточний розгляд і 

перегляд всіх податкових спорів. Таке регулювання повинно бути здійснене 

виходячи з міжнародних зобов’язань України, а також з політичних 

зобов’язань трьох суб’єктів, які відповідальні за впровадження реформ в 

Україні і які взяли на себе політичну відповідальність за цей процес – 

Верховної Ради України, Президента України та Кабінета Міністрів України. 

10. Реформування податкового законодавства на межі з іншими 

галузями доцільно здійснювати за двома напрямами. Матеріальний 

передбачає збалансоване та узгоджене застосування матеріальних норм як у 

податковому, так і в інших галузях законодавства (цивільне, господарське 

тощо). Велика кількість норм, пов’язаних із певними економічними 

категоріями, що входять до предмета регулювання різних галузей права 

(вартість, дохід, прибуток тощо), є інструментом як публічного, так і 

приватного права. Загальновідомо, що принципових розбіжностей у родових 

нормах доцільно уникати. Проте, використовуючи їх у виключно галузевому 

сенсі, логічно чітко формулювати саме галузеву специфіку відповідної 

законодавчої норми. Не менш важливим є процесуальний аспект 
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міжгалузевого узгодження процесів реформування податкового 

законодавства. Певний спільний знаменник, безумовно, потрібен із 

цивільним процесуальним законодавством, господарським процесуальним 

законодавством і навіть кримінальним процесуальним законодавством.  

11. Реформування судової системи – дуже складний і багатогранний 

процес, від якого залежить не тільки вирішення податкових та інших спорів, 

а й дотримання прав людини в Україні, розбудова верховенства права і 

української державності взагалі. Безумовно, ця тема потребує окремого 

детального дослідження. Втім, навряд чи її можна оминути в контексті 

реформування вирішення податкових спорів. Варто враховувати, що до суду 

можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів 

владних повноважень, а тому саме суд є або принаймні може бути останньою 

інстанцією у вирішенні будь-якого податкового спору. Відповідно, 

невід’ємною частиною реформування вирішення податкових спорів є судова 

реформа, яка повинна будуватися довкола забезпечення європейських 

стандартів незалежності судової влади, оновлення суддівського корпусу, 

спрощення системи судів і процедур розгляду спорів. 

12. Не дивлячись на те, що податок є обов’язковим платежем, 

намагання уникнути його сплати з боку платника набагато менш імовірне, 

якщо останній буде переконаний, що публічні кошти використовуються 

ефективно. Відповідно, з метою забезпечення реформ у сфері податкових 

спорів необхідно забезпечити максимально прозорість і ефективність 

використання публічних коштів.  
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ДОДАТКИ 

Додаток А 
 

Статистична інформація результатів розгляду судових справ за участю платників податків та органів ДФС 

України 

Дані 

Справи за зверненнями платників податку 

Періо

д 

Всього справ 

Розглянуті з 

прийняттям 

постанови 

Вирішені на користь платників 

податку  

Вирішені на користь 

органів ДФС  

Кіль-

кість 

Cума                      

млн 

грн. 

Кіль-

кість 

Cума                      

млн 

грн. 

Кіль

-

кість 

% 

Cума                 

млн 

грн. 

% 

Кіль

-

кість 

% 

Cум

а                 

млн 

грн. 

% 

ДФС 

Украї

ни  

Оскарження податкових повідомлень-рішень 

2013 
54 

772 

143 

412 

21 

893 
69 736 

13 

336 
60,9% 41114 59,0% 8 557 39,1% 

28 

622 

41,0

% 

2014 
53 

148 

135 

335 

22 

932 
55 038 

15 

788 
68,8% 34557 62,8% 7 144 31,2% 

20 

481 

37,2

% 

6 міс. 

2015 

48 

697 

138 

788 
8 795 20 882 5 486 62,4% 12149 58,2% 3 309 37,6% 8 733 

41,8

% 

Оскарження податкових вимог та інших рішень майнового характеру 

2013 1 356 7970,1 496 
3 

030,90 
341 68,8% 1142 37,7% 155 31,3% 1 889 

62,3

% 

2014 1 213 7595,2 378 
1 

593,00 
314 83,1% 719 45,1% 64 16,9% 874 

54,9

% 

6 міс. 

2015 
1 070 6929 128 467,50 98 76,6% 315 67,4% 30 23,4% 152 

32,6

% 

Оскарження рішень немайнового характеру, дій та бездіяльності органів ДФС 

2013 8 915   3 814   1 310 34,3%     2 504 65,7%     

2014 
11 

262   
4 750   2 619 55,1%     2 131 44,9%     

6 міс. 

2015 

10 

972   
2 110   1 157 54,8%     953 45,2%     

Справи за зверненнями органів ДФС 

За позовами майнового характеру 

2013 
29 

698 
15 702 

20 

178 

8 

024,80 
175 0,9% 130 1,6% 

20 

003 
99,1% 7 895 

98,4

% 

2014 
24 

130 

11 

921,60 

15 

107 

6 

767,90 
278 1,8% 565 8,4% 

14 

829 
98,2% 6 203 

91,6

% 
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6 міс. 

2015 

19 

056 
10 735 6 857 

3 

291,70 
157 2,3% 364 11,1% 6 700 97,7% 2 928 

88,9

% 

За позовами про визнання угод недійсними/нікчемними та/або стягнення коштів за такими угодами 

2013 663 
4 

802,20 
114 339,3 76 66,7% 150 44,3% 38 33,3% 189 

55,7

% 

2014 381 
14 

757,80 
79 

2 

929,10 
62 78,5% 964 32,9% 17 21,5% 1 966 

67,1

% 

6 міс. 

2015 
286 

12 

180,20 
25 230 17 68,0% 47 20,5% 8 32,0% 183 

79,5

% 

За позовами немайнового характеру 

2013 
35 

453   
27 

069 
  105 0,4%     

26 

964 
99,6%     

2014 
28 

026   
20 

392 
  321 1,6%     

20 

071 
98,4%     

6 міс. 

2015 

14 

800   
5 743   111 1,9%     5 632 98,1%     

Загал

ьні 

показ

ники 

адміні

страт

ивног

о 

судоч

инств

а 

(перш

а 

інстан

ція) 

Оскарження податкових повідомлень-рішень 

2013 
31 

257 
н.д. 

26 

198 
н.д. 

17 

864 
68,2% н.д. н.д. 8 334 31,8% н.д. н.д. 

2014 
22 

106 
н.д. 

16 

805 
н.д. 

12 

847 
76,4% н.д. н.д. 3 958 23,6% н.д. н.д. 

6 міс. 

2015 

12 

164 
н.д. 7 164 н.д. 5 395 75,3% н.д. н.д. 1 769 24,7% н.д. н.д. 

              

ДФС 

  

Кількість 

судових 

справ 

Сума оскаржуваних 

податкових повідомлень-

рішень  (млн. грн.) 

Сума надходжень за результатами 

судових спорів на користь ДФС 

України (млн. грн.) 

Ефе

кти

вніс

ть 

% * 

2013 130 857 143 412,4 3 700,2 
2,6

% 

2014 118 160 135 335,0 3 585,1 
2,6

% 

6 міс. 

2015 
94 881 138 787,6 1 764,0 

1,3

% 
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Додаток Б  

  


