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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Інститут правовідновлення у сфері податкових 

відносин добре відомий з позиції застосування заходів державного примусу до 

платників податків. Ужиття цих заходів забезпечує захист публічного інтересу 

держави та територіальних громад в частині своєчасного і повного отримання 

податкових надходжень від платників податків.  

Разом із цим, враховуючи сучасні погляди на необхідність досягнення 

балансу публічного та приватного інтересів, зазначимо, що потребувати свого 

захисту та відповідного правовідновлення можуть також і законні приватні 

інтереси платників податків. Однак, на жаль, вітчизняна правова наука майже 

не торкалася відповідної проблематики, а дослідження правовідновлення у 

податковому праві не виходило за межі традиційних форм податково-правового 

примусу. Не покращує таке становище й чинне вітчизняне податкове 

законодавство, яке не передбачає систематизованого викладу заходів 

податкового правовідновлення. Саме тому всебічне висвітлення податкових 

правовідновлювальних заходів є своєчасним та нагально необхідним. 

При цьому дослідження питання податкового правовідновлення неможливе 

без урахування вже існуючих напрацювань доктрини податкового права у сфері 

правозастосування, реалізації податкового обов’язку платників податків і 

вирішення податкових спорів, а також фундаментальних положень теорії 

держави та права, фінансового права, адміністративного права. Таким науково-

теоретичним підґрунтям дисертаційної роботи стали праці С. С. Алексєєва, 

В. Д. Ардашкіна, Д. М. Бахраха, Ю. П. Битяка, В. А. Бортняка, З. М. Будька, 

Л. К. Воронової, О. М. Дуванського, П. М. Дуравкіна, О. В. Дьоміна, 

С. В. Євдокімова, О. С. Ємельянова, Є. О. Імикшенової, Л. М. Касьяненко, 

В. В. Кириченко, О. Ю. Кікіна, В. С. Кіценка, Т. О. Коломоєць, А. Т. Комзюка, 

В. В. Кузовкова, І. І. Кучерова, М. П. Кучерявенка, О. У. Латипової, О. Е. Лейста, 

О. А. Лукашева, П. С. Лютікова, А. О. Монаєнка, О. А. Ногіної, Н. Ю. Пришви, 

Ю. А. Ровинського, Н. А. Саттарової, В. В. Сергєєвої, В. В. Серьогіної, 

О. Ф. Скакун, В. В. Стрельникова, А. М. Тимченка, Ю. О. Тихомирова, 

Р. Й. Халфіної, Н. І. Хімічевої, М. В. Цвіка, Н. В. Шевцової, О. Є. Якушкіної 

та ін.  

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано відповідно до цільової комплексної програми Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого «Проблеми правового 

забезпечення справляння податків та зборів в Україні» (номер державної 

реєстрації 0111U000965) та Плану заходів з виконання Програми діяльності 

Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна–2020» у 

2015 році, затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 04 березня 2015 року № 213-р.  

Мета і задачі дослідження. Мета дослідження полягає у всебічній 

характеристиці інституту правовідновлення у податковому праві з позицій 

виконання ним функції із захисту одночасно публічного та приватного 

інтересів, формуванні визначення та системи заходів податкового 
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правовідновлення, а також у розробці наукових рекомендацій щодо 

вдосконалення правового регулювання податкових відносин в Україні. 

Реалізація зазначеної мети зумовила необхідність вирішення таких задач: 

 розкрити сутність правовідновлення як правового феномену та надати 

визначення поняттю «правовідновлення у податковому праві»; 

 порівняти обсяг правовідновлення як форми податково-правового 

примусу та правовідновлення як форми захисту порушеного права і законного 

інтересу учасників податкових правовідносин; 

 надати визначення поняттю «правовідновлювальні заходи у податковому 

праві» та знайти класифікаційний критерій для систематизації таких заходів; 

 сформувати наукове уявлення про систему правовідновлювальних заходів 

у податковому праві та її структуру; 

 розкрити особливості цільової спрямованості податкових 

правовідновлювальних заходів як форми податково-правового примусу; 

 охарактеризувати підставу застосування заходів податкового 

правовідновлення; 

 розкрити процедури правовідновлення законних інтересів платників 

податків; 

 розробити наукові пропозиції та рекомендації щодо удосконалення 

правового регулювання інституту податкового правовідновлення у чинному 

законодавстві України. 
Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають у процесі 

реалізації уповноваженими органами податкового правовідновлення. 
Предметом дослідження є правовідновлювальні заходи в податково-

правовому регулюванні. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертації становить 

сукупність загальних та спеціальних методів наукового пізнання, використання 

яких дало змогу досягти поставленої мети й забезпечити наукову достовірність 

та визначеність отриманих результатів. Усі методи були застосовані у 

взаємозв’язку, що зрештою сприяло всебічності, повноті й об’єктивності 

наукових висновків. 

У ході дослідження основним був діалектичний метод, що забезпечив 

об’єктивне та всебічне пізнання правової дійсності, визначення суті 

досліджуваних явищ правовідновлення в єдності їх матеріального змісту та 

юридичної форми (підрозділи 1.1, 1.2). Структурний та функціональний аналізи 

завдяки врахуванню таких якостей системи, як інтегративність, компонентність, 

співвідношення цілого й частини, структури й функцій, сприяли з’ясуванню 

сутності правовідновлення, визначенню обсягу правовідновлення у 

податковому праві, створенню системи правовідновлювальних заходів 

(розділ 3). Дослідження чинного вітчизняного та зарубіжного податкового і 

фінансового законодавства проведено із застосуванням порівняльно-правового 

методу, що дало змогу узагальнити наукові концепції провідних учених щодо 

сутності та особливостей правового регулювання окремих 

правовідновлювальних заходів у податковому праві, їх відмежування від інших 

заходів державного примусу (підрозділи 1.3, 2.1, 2.2). За допомогою спеціально-
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юридичного методу зроблено змістовний аналіз сучасного стану законодавчих 

положень, на підставі чого вироблено пропозиції щодо вдосконалення 

вітчизняного податкового законодавства в частині відмежування заходів 

податкового правовідновлення від інших форм податкового примусу та 

забезпечення реалізації публічного інтересу територіального утворення та 

законних приватних інтересів платників податків у податковій сфері (підрозділи 

1.3, 2.1, 2.2, розділ 3).  

Нормативну основу роботи склали Конституція України, Податковий кодекс 

України та інші джерела вітчизняного законодавства в галузі податків та зборів, 

податкове законодавство зарубіжних країн. 

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані, акумульовані 

Державною службою статистики України, відомості Державної фіскальної 

служби України, Міністерства доходів і зборів України щодо стану дотримання 

податкового законодавства, судова практика вирішення податкових спорів у 

частині застосування заходів податкового правовідновлення. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 

одним із перших комплексних наукових досліджень податкових 

правовідновлювальних заходів. У результаті дослідження сформульовано низку 

нових наукових положень, рекомендацій та висновків, зокрема: 

уперше: 
– виявлено багатоаспектність податкового правовідновлення (може захищати 

як публічний, так і законний приватний інтереси; є одночасно формою 

державного примусу, формою захисту інтересів учасників податкових 

правовідносин, процесуальним інститутом податкового права); 

– класифіковано форми державного примусу, що можуть використовуватися 

для правовідновлення в оподаткуванні (податково-правовий примус, 

адміністративно-правовий примус, адміністративно-процесуальний примус, 

конституційно-правовий примус) з урахуванням їх галузевої відокремленості, 

рівня імперативного впливу на поведінку суб’єктів податкових правовідносин; 

– запропоновано науково обґрунтований підхід до побудови системи 

податкових правовідновлювальних заходів, в основу якої покладено 

класифікаційний критерій інтересу, що захищається (це дало змогу виокремити 

групу правовідновлювальних заходів, спрямованих на захист публічного 

інтересу суб’єктів податкових відносин, та групу правовідновлювальних 

заходів, спрямованих на захист законних інтересів зобов’язаних суб’єктів 

податкових відносин); 
удосконалено: 

– дефініцію поняття «податково-правовий примус», під яким пропонується 

розуміти різновид фінансово-правового примусу (визначається як встановлені 

податково-правовими нормами заходи організаційно-майнового впливу 

уповноважених контролюючих (фіскальних) органів та їх посадових осіб на 

зобов’язаних суб’єктів податкових правовідносин, що застосовуються без 

урахування індивідуальної волі останніх на підставі їх протиправної поведінки 

або у разі виникнення іншої загрози публічному інтересу в оподаткуванні з 

метою захисту такого публічного інтересу та можуть існувати у правозахисних і 
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правозабезпечувальних (у широкому розумінні) формах: 1) попереджувальні 

заходи; 2) припиняючі заходи; 3) правовідновлювальні заходи; 4) заходи 

податкової відповідальності); 

– визначення головної функції правовідновлення як явища правової 

дійсності (розуміється саме як активний захист порушеного права, що 

покладається на уповноважені суб’єкти, а не лише пасивна охорона права як 

загальний напрям впливу права і відповідних правоохоронних норм на 

регульовані суспільні відносини); 

– наукові положення стосовно того, що часткове використання 

диспозитивного методу правового регулювання у деяких заходах податково-

правового примусу (податковій заставі) не слід розглядати як підставу для 

винесення відповідних заходів за межі податково-правового примусу (в основі 

цих заходів у будь-якому разі залишаються податкові відносини і виконання 

платником податку свого податкового обов’язку, а часткова диспозитивність є 

проявом узгодження інтересів в оподаткуванні); 
дістали подальшого розвитку: 

– визначення мети вжиття правовідновлювальних заходів податково-

правового примусу (усунення шкідливих наслідків протиправної поведінки 

зобов’язаного суб’єкта податкових правовідносин і відновлення прав публічних 

територіальних суб’єктів на своєчасне та повне отримання податкових коштів 

до дохідних частин їх централізованих фондів грошових коштів); 

– аргументація підстави застосування заходів податкового правовідновлення 

(не тільки вчинене податкове правопорушення, а й сам факт наявності 

об’єктивно протиправного діяння у податковій сфері, що не потребує наявності 

вини особи для вжиття щодо неї заходів податкового правовідновлення); 

– обґрунтування пропозицій щодо внесення змін до п. 111.2 ст. 111 

Податкового кодексу України в частині розмежування штрафу як єдиної форми 

податкової відповідальності та пені як заходу податкового правовідновлення 

(штраф і пеня мають різну правову природу та різне функціональне 

призначення: головна функція штрафу – каральна, а головна функція пені – 

компенсаційна); 

– тези про необхідність включення до Податкового кодексу України 

відповідних положень для всебічного врегулювання інституту податкового 

правовідновлення (із зазначенням форм, строків та суб’єктів його здійснення, а 

також порядку та механізму відновлення прав і законних інтересів платників 

податків у разі протиправних дій контролюючих органів). 

Практичне значення одержаних результатів дисертаційної роботи полягає 

у тому, що вони становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес і 

можуть бути використані у: 

– правотворчій діяльності – у процесі підготовки пропозицій щодо 

внесення змін до чинного законодавства України з метою вдосконалення 

правового регулювання системи податкових правовідновлювальних заходів;  

– науково-дослідній роботі – для подальших розробок та наукових 

досліджень правовідновлювальних заходів у податковому праві; 
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– навчальному процесі – у викладанні дисциплін «Фінансове право» і 

«Податкове право» у вищих навчальних закладах, підготовці навчальних 

посібників та підручників із зазначених дисциплін;  

– правозастосовній сфері – у проведенні науково-методичних семінарів із 

працівниками контролюючих органів з проблем застосування податкового 

законодавства. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його основні 

висновки й рекомендації оприлюднені на 5 науково-практичних конференціях: 

«Правове життя сучасної України» (м. Одеса, 2013 р.), «Удосконалення 

місцевого самоврядування в аспекті конституційної реформи» (м. Полтава, 

2013 р.), «Проблеми теорії фінансового права в сучасний період» (м. Запоріжжя, 

2015 р.), «Фінансове право у ХХІ сторіччі» (м. Ірпінь, 2015 р.), «Реформування 

податкової системи України відповідно до європейських стандартів» (м. Ірпінь, 

2015 р.). 

Публікації. Основні положення роботи знайшли відображення у 5 наукових 

статтях, опублікованих у виданнях, що визнані як фахові з юридичних 

дисциплін, у тому числі 1 наукова стаття – у зарубіжному науковому виданні, а 

також у 5 тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, які містять сім підрозділів, висновків та списку використаних джерел. 

Загальний обсяг роботи складає 212 сторінок, в т. ч. основного тексту – 

190 сторінок. Список використаних джерел налічує 230 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, визначаються її 

зв’язок із науковими програмами, планами, темами, мета і задачі, об’єкт і 

предмет, методи дослідження, розкривається наукова новизна та практичне 

значення одержаних результатів, наводяться відомості про апробацію 

результатів і публікації. 

Розділ 1 «Теоретичні основи правовідновлення у сфері податково-

правового регулювання» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Генезис, поняття і зміст правовідновлення: 
загальнотеоретичний аспект» основна увага приділяється природі 

правовідновлення як правового феномену, формулюванню визначення 

правовідновлення у податковому праві. Вказано, що правовідновлення є тим 

правовим явищем і засобом правового регулювання суспільних відносин, що 

використовується тоді, коли на шляху до правореалізації приписів норм права 

виникають перепони і правореалізація не може бути досягнута без зовнішнього 

втручання. Визначено специфічні ознаки правовідновлення як правової 

категорії: 1) існування правовідновлення як особливої форми 

правозастосування; 2) спрямування правовідновлення на активний захист 

порушеного права та законного інтересу суб’єктів правовідносин; 3) наявність 

уповноважених на відповідний правовий захист суб’єктів, якими виступають 

різні органи державної влади та їх посадові особи; 4) застосування 
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уповноваженими суб’єктами правовідновлення до осіб, які не виконали 

покладений на них юридичний обов’язок або припустили зловживання 

наданими правами (повноваженнями), державного примусу у формі 

відповідних правовідновлювальних заходів; 5) закріплення заходів 

правовідновлення відповідними правовідновлювальними санкціями правових 

норм; 6) спрямування правовідновлюючих заходів як на виконання раніше 

покладеного, однак належним чином не здійсненого юридичного обов’язку, так 

і на реалізацію кореспондуючого цьому обов’язку права суб’єкта 

правовідносин, в інтересах якого відбувається правовідновлення. 

Зроблено наголос на тому, що правовідновлення у податковому праві слід 

розуміти як більш широке явище, ніж правовідновлення як форму податково-

правового примусу, оскільки воно охоплює також випадки відновлення прав 

учасників податкових правовідносин (і контролюючих органів, і платників 

податків та прирівняних до них осіб), що відбувається шляхом відправлення 

судочинства або у порядку адміністративного врегулювання податкового спору. 

У підрозділі 1.2 «Правовідновлювальні заходи у податковому праві: поняття 

та система» надано визначення поняття «правовідновлювальні заходи у 

податковому праві», розглянуто різні підстави поділу заходів податкового 

правовідновлення та обґрунтовано вибір класифікаційного критерію для 

створення системи таких заходів. Зауважено, що правовідновлення у сфері 

врегульованих податковим правом відносин набуває своєї правової 

процесуальної форми і стає особливим процесуальним інститутом податкового 

права у вигляді податкових правовідновлювальних заходів. Завдяки таким 

заходам загальні цілі податкового правовідновлення (передусім, це базове 

відновлення законності у порушених податкових правовідносинах) отримують 

власний механізм реалізації.  

Продемонстровано, що правовідновлювальні заходи, що вживаються у 

податковому праві, є різноманітними за своїм змістом та формою. Зазначено 

найважливіші критерії виокремлення видів заходів податкового 

правовідновлення, а саме: а) уповноважений орган податкового 

правовідновлення; б) кількість залучених до правовідновлення органів; 

в) використовуваний вид державного примусу; г) владно-майнова ознака дій із 

правовідновлення (об’єкт правовідновлення); ґ) потреба активності подальшої 

поведінки суб’єкта податкових відносин, що став правопорушником. Зазначено, 

що визначальним і ємним критерієм класифікації заходів податкового 

правовідновлення є підстава мети (цілі) та способів її досягнення (способів 

впливу і використовуваних правових засобів). При цьому розгляд даного 

критерію на більш високому рівні узагальнення дає змогу виявити підставу 

інтересу, який захищається (публічного або законного приватного), що і 

береться за основу побудови системи податкових правовідновлювальних 

заходів. 

Підрозділ 1.3 «Співвідношення правовідновлення із суміжними податково-
правовими категоріями» присвячено уточненню обсягу правовідновлювальних 

заходів у податковому праві шляхом їх відмежування від споріднених категорій 

та форм податково-правового примусу. Зауважено, що податкові 



7 

правовідновлювальні заходи не тотожні правовідновлювальним заходам 

податково-правового примусу: вони не співпадають за обсягом, співвідносячись 

між собою як ціле та частина. Для правовідновлення у сфері оподаткування 

може застосовуватись не лише метод податково-правового примусу, а й інші 

методи державного примусу залежно від конкретних обставин охоронюваного 

податкового правовідношення. 

Зазначено, що слід відрізняти правовідновлювальні заходи від превентивних 

заходів податково-правового примусу. Незважаючи на схожість превентивних 

заходів із правовідновлювальними (що полягає у їх сутності і примусовому 

впливі на поведінку учасників податкових відносин, оскільки вони 

встановлюються всупереч бажанням тих суб’єктів, на яких поширюються, та 

пов’язані з певними правообмеженнями), між ними, однак, існують суттєві 

відмінності. Такі відмінності зумовлені різними цілями вжиття цих заходів і 

різними обставинами, які викликають і спричинюють їх застосування у 

податкових відносинах. Заходи податкового правовідновлення вживаються у 

разі порушення прав і законних інтересів учасників податкових правовідносин, 

вони покликані усунути такі порушення. Превентивні заходи податково-

правового примусу лише сприяють недопущенню податкового правопорушення 

або дають змогу його виявити. 

Обґрунтовано, що заходи податкового правовідновлення слід відмежовувати 

від податкових припиняючих заходів. При цьому спільними рисами податкових 

припиняючих і правовідновлювальних заходів є те, що всі вони використовують 

той або інший різновид державного примусу. Також для появи в уповноважених 

органів підстав для їх застосування не потрібно наявності повного складу 

податкового правопорушення. Однак ці заходи різняться за моментом у часі 

стосовно виявленого податкового правопорушення. Спочатку мають бути вжиті 

припиняючі заходи, і тільки після зупинення правопорушення (або одночасно з 

таким зупиненням) можна вдаватись до правовідновлення. Натомість після того, 

як правовідновлення відбулося, застосовувати припиняючі заходи вже фізично 

неможливо. 

Зазначено, що найбільш характерні відмінності між податковим 

правовідновленням та податковою відповідальністю простежуються у площині 

змісту цих заходів. Насамперед, мова йде про суттєві відмінності у головних 

функціях заходів правовідновлення та відповідальності (компенсаційна – для 

правовідновлення і каральна – для відповідальності). Суттєвою є різниця у 

порядку застосування заходів податкового правовідновлення та податкової 

відповідальності. Якщо достатньою умовою перших є наявність так званого 

об’єктивно протиправного діяння, тобто доказуванню підлягає лише об’єктивна 

сторона правопорушення, то для притягнення до податкової відповідальності 

потрібно встановити весь склад податкового правопорушення. 

Констатовано, що заходи правовідновлення в оподаткуванні не є синонімом 

податкових забезпечувальних заходів. Останні є ширшими за обсягом, ніж суто 

правовідновлювальні заходи. Окрім заходів податкового правовідновлення, до 

правозабечувальних заходів в оподаткуванні слід відносити й податкові 

припиняючі заходи. 
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Розділ 2 «Правовідновлювальні заходи, спрямовані на захист публічного 

інтересу суб’єктів податкових відносин» складається з двох підрозділів.  

У підрозділі 2.1 «Пеня як засіб впливу на поведінку платників податків» 

увага приділяється аналізу пені як типового заходу державного примусу в 

оподаткуванні щодо платників податків, які прострочили виконання свого 

податкового обов’язку зі сплати податків та зборів. Вказано, що пеня може 

застосовуватись для відновлення публічного інтересу як у разі вчинення 

податкового правопорушення (ст. 129 Податкового кодексу України), так і в разі 

узгодженої поведінки платників податків, коли вони користуються їхнім правом 

на розстрочення або відстрочення сплати податку (ст. 100 Податкового кодексу 

України).  

Пояснено, що для стягнення пені з платника податку зазвичай достатньо 

участі лише контролюючого органу, що направляє відповідне податкове 

повідомлення-рішення платнику податків, який припустив податкове 

правопорушення у вигляді неповної або несвоєчасної сплати суми податкового 

платежу. Втім, якщо такий платник не виконує цю вимогу контролюючого 

органу або має підстави вважати її неправомірною (частково неправомірною), 

виникає податковий спір, який може бути вирішено у порядку 

адміністративного судочинства. Тоді таке стягнення пені, що оскаржується в 

судовому порядку, вже вимагає участі не лише контролюючих органів, а й 

адміністративного суду. 

Зроблено висновок, що пеня виконує компенсаційну та стимулюючу функції. 

Перша функція виходить із її сутності як заходу відновлення порушеного права 

публічних територіальних суб’єктів на повне та своєчасне отримання 

податкових коштів. У свою чергу, стимулюючий вплив пені розкривається у 

спонуканні платників податків одночасно як до найбільш скорішої сплати суми 

податкового боргу, так і до недопущення у майбутньому заборгованості перед 

бюджетами. 

У підрозділі 2.2 «Стягнення податкового боргу» проведено поглиблений 

аналіз стягнення податкового боргу та його можливих форм. Визначено, що 

стягнення податкового боргу є важливою частиною правозастосування у 

податкових відносинах, що становить окремий інститут податкового права. Цей 

інститут характеризується наявністю особливого кола суб’єктів, уповноважених 

на проведення процедури зі стягнення податкового боргу, – органів стягнення 

(контролюючих органів та державних виконавців); предметом діяльності, яким 

є погашення податкового боргу за рахунок грошових коштів та іншого майна 

платника податків; особливим функціональним призначенням заходів зі 

стягнення податкового боргу, що полягає у відновленні публічного інтересу в 

частині надходження до бюджетів вчасно та у повному обсязі неотриманих від 

платників податків сум податків, зборів, штрафів та пені. Тим самим 

підкреслюється компенсаційна функція стягнення податкового боргу. 

Конкретизовані форми стягнення податкового боргу в Україні, а саме: 

1) списання коштів із рахунків платника, що має податковий борг; 2) вилучення 
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готівкових коштів боржника; 3) продаж майна платника, що перебуває у 

податковій заставі; 4) дебіторська заборгованість платника податків, строк 

погашення якої настав та право вимоги якої переведено на контролюючі органи; 

5) фінансування за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів для 

погашення податкового боргу державних підприємств, які не підлягають 

приватизації, та комунальних підприємств. Підкреслено, що кожна із форм 

стягнення податкового боргу має застосовуватися послідовно, допоки не буде 

погашено весь податковий борг, або останній не буде визнаний у встановленому 

порядку безнадійним; пояснено, що такий послідовний перехід зумовлений 

різним ступенем ефективності цілей правовідновлення кожної із вказаних форм. 

Розділ 3 «Правовідновлювальні заходи, спрямовані на захист законних 

інтересів зобов’язаних суб’єктів податкових відносин» складається з двох 

підрозділів.  

У підрозділі 3.1 «Визнання протиправними рішень, актів і дій владних 

(контролюючих) органів» охарактеризовано основні різновиди 

правовідновлювальних заходів, розкрито зміст кожного з них, а також 

приділено увагу процедурам досудового (адміністративного) і судового 

правовідновлення законних інтересів платників податків. Наголошено, що 

можливість відновлення прав та законних інтересів платників податків та інших 

зобов’язаних осіб податкових правовідносин є вельми необхідною для 

збалансованості публічного та приватного інтересів у податковій сфері.  

Вказано, що формами правовідновлення законних інтересів зобов’язаних 

осіб у податкових правовідносинах шляхом визнання протиправними рішень, 

актів і дій контролюючого органу є: 1) скасування рішень і актів 

контролюючого органу; 2) визнання незаконними дій контролюючого органу з 

приводу податкового контролю; 3) скасування/визнання неконституційними 

податкових нормативних актів. З’ясовано, що скасування рішень 

контролюючого органу, визнання дій (бездіяльності) такого органу незаконними 

відбувається з використанням методів адміністративно-правового (у разі 

оскарження платником рішень контролюючого органу в адміністративному 

порядку) та адміністративно-процесуального (у разі звернення за вирішенням 

податкового спору до суду) видів державного примусу. Визнання податкового 

нормативно-правового акта неконституційним (у цілому або окремих його 

положень) є заходом податкового правовідновлення, що застосовується 

Конституційним Судом України як єдиним органом конституційної юрисдикції 

в Україні, завданням якого є гарантування верховенства Конституції України на 

всій території України, з використанням конституційно-правового примусу.  

Підрозділ 3.2 «Обтяження контролюючого органу обов’язком на вчинення 
або на утримання від учинення певної управлінської дії на користь платника 
податків» присвячено дослідженню особливостей такого заходу податкового 

правовідновлення, що передбачає покладення в інтересах платників податків на 

контролюючий орган додаткового обов’язку, пов’язаного з виконанням його 

управлінських функцій у сферах автоматизації податкового обліку та обробки 

податкової звітності. Визначено, що до цієї категорії правовідновлювальних 

заходів слід віднести: 1) внесення до баз даних (автоматичних інформаційних 
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систем) чи виключення з них певних відомостей; 2) надання або відновлення 

статусу окремого платника податків (розгляд заяв про реєстрацію платником 

податку на додану вартість). 

Обґрунтовано, що податкове законодавство України передбачає за 

результатами перевірки платника податків лише такі дії контролюючого органу 

з визначення суми грошового зобов’язання цього платника, що полягають у 

прийнятті податкового повідомлення-рішення. Якщо ж контролюючий орган за 

власною ініціативою вдається до будь-яких інших дій до самостійного 

(неузгодженого) коригування і внесення змін до податкової звітності платником 

податку, то такі його дії є протиправними. Підкреслено, що платник податків 

може вимагати застосування до нього правовідновлювального заходу у формі 

обтяження контролюючого органу обов’язком вчинити відповідну управлінську 

дію зі скасування анулювання його реєстрації у реєстрі платників на додану 

вартість лише за умов, якщо наявні факти ухилення контролюючого органу від 

виконання його обов’язку щодо відновлення реєстрації платника у реєстрі 

платників на додану вартість. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення наукового 

завдання, що виявляється у всебічній характеристиці інституту 

правовідновлення у податковому праві з позицій виконання ним функції із 

захисту одночасно публічного та приватного інтересів, формуванні визначення 

та системи заходів податкового правовідновлення, а також у розробці наукових 

рекомендацій щодо вдосконалення правового регулювавння податкових 

відносин в Україні. У результаті дослідження, спрямованого на вирішення 

зазначеного завдання, сформульовано низку висновків, пропозицій і 

рекомендацій. Основні з них такі: 

1. Встановлено, що правовідновленням є особлива форма 

правозастосування, що: 1) використовується у разі порушення прав і законних 

інтересів суб’єкта правовідносин з метою активного захисту і відновлення цих 

прав; 2) покладається на компетентні органи публічної влади та їх посадові 

особи; 3) полягає у примусовому виконанні покладеного, але належним чином 

не здійсненого юридичного обов’язку і реалізації (відновленні) 

кореспондуючого такому обов’язку права і законного інтересу суб’єкта 

правовідносин, в інтересах якого відбувається правовідновлення; 

4) здійснюються шляхом застосування передбачених правовідновлювальними 

санкціями правових норм правовідновлювальних заходів державного примусу. 

Надано визначення податкового правовідновлення, під яким розуміється 

окремий випадок правовідновлення, що має місце у сфері оподаткування у разі 

порушення прав і законних інтересів суб’єктів податкових правовідносин. На 

підставі факту такого порушення відбувається санкціонування контролюючих 

(фіскальних) органів або суду на застосування до суб’єкта податкових 

правовідносин, який вчинив податкове об’єктивно протиправне діяння, 

правовідновлювальних заходів державного примусу з метою відновлення 



11 

порушеного права і забезпечення виконання кореспондуючого йому обов’язку 

уповноваженого та зобов’язаного суб’єктів податкових правовідносин.  

2. Констатовано, що правовідновлення як форма податково-правового 

примусу є більш вузьким поняттям, ніж правовідновлення як форма захисту 

порушеного права та законного інтересу учасників податкових правовідносин, 

що використовується у правозастосовчій діяльності уповноважених на 

відповідний правовий захист суб’єктів. Податково-правовий примус є 

інституційним підвидом фінансово-правового примусу, а останній є лише 

одним із видів державного примусу, виділених за галузевим критерієм. У 

багатьох випадках правовідновлення може відбуватись у рамках загального 

державного примусу та його судової форми, що є одним із типових випадків 

правозастосування, коли в учасників податкових правовідносин є спір про право 

або коли звернення за вирішенням певного питання є обов’язковим згідно з 

положеннями податкового законодавства. Окрім іншого, правовідновлення як 

форма судового примусу є особливо важливим механізмом захисту прав та 

законних приватних інтересів платників податків. 

3. Охарактеризовано правовідновлювальні заходи у податковому праві як 

правову форму податкового правовідновлення, що передбачає наявність 

особливого процесуального інституту податкового права, механізму активного 

захисту (а не лише пасивної охорони, яка здійснюється в рамках загальної 

охоронювальної функції права) порушених податкових правовідносин шляхом 

визначення порядку і засобів примусового впливу компетентних органів та їх 

посадових осіб на суб’єкта податкових правовідносин, який вчинив податкове 

об’єктивно протиправне діяння, що спрямовані на відновлення порушеного 

права і законного інтересу та забезпечення законності у сфері оподаткування. 

Визначальною підставою класифікації податкових правовідновлювальних 

заходів слід визнати критерій інтересу, що захищається (публічного або 

законного приватного). 

4. Запропоновано науково обґрунтовану структуру системи податкових 

правовідновлювальних заходів, утвореної на основі критерію інтересу, що 

захищається, яка складається з двох дихотомічних груп: 1) правовідновлювальні 

заходи, спрямовані на захист публічного інтересу суб’єктів податкових 

відносин; 2) правовідновлювальні заходи, спрямовані на захист прав та 

законних інтересів платників податків. 

Доведена доцільність виокремлення в складі правовідновлювальних заходів, 

спрямованих на захист публічного інтересу суб’єктів податкових відносин, пені 

та самого стягнення податкового боргу. Пеня може застосовуватися для 

відновлення публічного інтересу як у разі вчинення податкового 

правопорушення (ст. 129 Податкового кодексу України), так і в разі узгодженої 

поведінки платників податків, коли вони користуються їхнім правом на 

розстрочення або відстрочення сплати податку (ст. 100 Податкового кодексу 

України). Стягнення податкового боргу може відбуватись у формі: 1) списання 

коштів з рахунків боржника; 2) вилучення готівкових коштів; 3) продажу майна, 

що перебуває у податковій заставі; 4) стягнення дебіторської заборгованості 

платника податків, строк погашення якої настав та право вимоги якої 
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переведено на контролюючі органи; 5) фінансування за рахунок коштів 

державного та місцевих бюджетів (для погашення податкового боргу державних 

підприємств, які не підлягають приватизації, та комунальних підприємств). 

Запропоновано до групи правовідновлювальних заходів, спрямованих на 

захист законних інтересів зобов’язаних суб’єктів податкових відносин, 

відносити: 1) визнання протиправними рішень, актів і дій владних 

(контролюючих) органів; 2) обтяження контролюючого органу обов’язком щодо 

вчинення або утримання від вчинення певної управлінської дії на користь 

платника податків. Для першої групи таких заходів владно-управлінська 

частина механізму податкового правовідновлення законних інтересів платників 

податків реалізується автоматично, зі вступом у законну силу 

правозастосовного рішення. Для другої групи – потрібна додаткова 

управлінська дія немайнового характеру контролюючого органу, що має 

виконати рішення органу, який розглядав податковий спір між контролюючим 

органом та платником податку. При цьому в обох випадках правовідновлення 

законних інтересів платника податку може супроводжуватися здійсненням 

певних виплат задля компенсації понесених збитків платником податків і 

забезпечення реалізації його майнових прав (майнова частина механізму 

податкового правовідновлення законних інтересів платника податку). 

5. Констатовано, що застосування владним суб’єктом до підвладних осіб 

саме правовідновлювальних заходів, а не інших форм податково-правового 

примусу залежить від конкретної мети податково-примусового впливу. Якщо 

попереджувальні, припиняючі заходи та заходи податкової відповідальності 

мають на меті, відповідно, попередження правопорушень, припинення 

протиправної поведінки та покарання правопорушника, то правовідновлювальні 

заходи податково-правового примусу безпосередньо спрямовані на усунення 

шкідливих наслідків об’єктивно протиправної поведінки зобов’язаного суб’єкта 

податкових правовідносин і відновлення прав публічних територіальних 

суб’єктів на своєчасне та повне отримання податкових коштів до дохідних 

частин їх централізованих фондів грошових коштів. 

6. Визначено підстави застосування правовідновлювальних заходів у 

податковому праві, серед яких виділяється факт наявності об’єктивно 

протиправного діяння у податковій сфері, що не потребує встановлення вини 

особи для застосування до неї заходів податкового правовідновлення. Ця 

обставина є дуже суттєвою, що значно підвищує цінність та ефективність 

правовідновлення. В умовах, коли не потрібно доводити суб’єктивну сторону 

правопорушення, а достатньо лише вказати на факт невиконання учасником 

відповідних правовідносин своїх обов’язків або зловживання наданими правами 

(повноваженнями), значно прискорюється механізм відновлення порушених 

цим прав та законних інтересів інших учасників правовідносин. При цьому 

правовідновлення потрібно розуміти у нерозривному зв’язку права 

уповноваженого суб’єкта і кореспондуючого йому обов’язку зобов’язаного 

суб’єкта правовідносин. 

7. Охарактеризовано процедури адміністративного (досудового) або 

судового оскарження, що реалізуються у процесі захисту законних інтересів 
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зобов’язаних суб’єктів податкових відносин. В основі процедури 

адміністративного оскарження лежить застосування в інтересах платника 

податків до контролюючого органу адміністративно-правового примусу, а 

судового оскарження – адміністративно-процесуального примусу. Порядок 

адміністративного оскарження визначається Податковим кодексом України, а 

процедура судового оскарження врегульована Кодексом адміністративного 

судочинства України. При цьому обидві процедури оскарження передбачають 

покладення тягаря доведення правомірності своїх рішень на контролюючий 

орган, що є одним із проявів урівноваження публічного та приватного інтересів 

у сфері податкових відносин. Привабливість адміністративної процедури 

правовідновлення інтересів платників податків полягає у відносній швидкості її 

проведення, натомість перевагами судової процедури правовідновлення є 

реалізація таких засад, як змагальність, диспозитивність, з’ясування всіх 

істотних обставин справи. Завдяки цьому судова процедура надає платнику 

податків більш повний захист його прав та інтересів, оскільки вона передбачає 

всебічний, об’єктивний та неупереджений розгляд справи, на відміну від 

процедури адміністративного оскарження, яка хоч і є більш короткою за 

строками, однак у її рамках неможливо уникнути відомчої заінтересованості 

контролюючих органів. 

8. Запропоновано законодавче визначення пені у ст. 14 Податкового кодексу 

України викласти у такій редакції: «Пеня – грошова сума, що є заходом 

податкового правовідновлення, яку повинен сплатити до бюджету платник 

податку в разі сплати податків і зборів у більш пізні порівняно з первинно 

встановленими податковим законодавством строки та розмір якої вираховується 

у відсотках від суми податкового боргу за кожний календарний день 

прострочення виконання обов’язку зі сплати податку або збору; сплата пені не 

звільняє від обов’язку сплатити прострочений податок або збір та не впливає на 

можливість накладення на платника податку штрафу як заходу фінансової 

відповідальності у встановлених законодавством випадках». Зважаючи на 

непоодинокість коригування призначення податкових платежів контролюючими 

органами відповідно до встановленої черговості погашення частин податкового 

боргу (основний борг, штраф, пеня), існує потреба передбачити на продовження 

положень ст. 87 та ст. 131 Податкового кодексу України норму, якою встановити 

обов’язок для контролюючих органів після зміни призначення платежу одразу 

інформувати про це платника податків із роз’ясненням цього та посиланням на 

відповідні положення податкового законодавства України. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Закарян Б. Н. Правовідновлювальні заходи в податково-правовому 

регулюванні. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2016. 

У роботі всебічно проаналізовано інститут правовідновлення у податковому 

праві й надано його характеристику з позицій виконання ним функції захисту 

одночасно публічного та приватного інтересів. Розкривається сутність 

правовідновлення як правового феномену, та визначаються специфічні ознаки 

правовідновлення. Надано уточнене визначення правовідновлення у 

податковому праві. Обґрунтовано, що правовідновлення як форма податково-

правового примусу є більш вузьким поняттям, ніж правовідновлення як форма 

захисту порушеного права та законного інтересу учасників податкових 

правовідносин, що використовується у правозастосовчій діяльності 

уповноважених на відповідний правовий захист суб’єктів.  

Надано визначення поняття «правовідновлювальні заходи у податковому 

праві». Досліджено особливості цільової спрямованості податкових 

правовідновлювальних заходів як форми податково-правового примусу. 

Доведено, що підставою застосування заходів податкового правовідновлення є 

факт наявності об’єктивно протиправного діяння у податковій сфері, що не 

потребує наявності вини особи для вжиття щодо неї заходів податкового 

правовідновлення.  

Ключові слова: захист публічного та законного приватного інтересів у 

податкових відносинах, заходи правовідновлення у податковому праві, критерії 
класифікації заходів податкового правовідновлення, правовідновлення, система 
податкових правовідновлювальних заходів. 

 

Закарян Б. Н. Правовосстановительные меры в налогово-правовом 

регулировании. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право; информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2016. 

В работе дан всесторонний анализ института правовосстановления в 

налоговом праве с позиций выполнения им функции защиты одновременно 

публичного и частного интересов. Раскрывается сущность правовосстановления 

как правового феномена, и определяются его специфические признаки. 

Сформулировано определение понятия «правовосстановление в налоговом 

праве». Сделан вывод о том, что налоговое правовосстановление является 

частным случаем правовосстановления, возникающим в сфере 

налогообложения при нарушении прав и законных интересов субъектов 

налоговых правоотношений. Отмечается, что на основании факта такого 

нарушения происходит санкционирование контролирующих (фискальных) 
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органов или суда на применение к субъекту налогового правоотношения, 

который допустил налоговое объективно противоправное деяние, 

правовосстановительных мер государственного принуждения с целью 

восстановления нарушенного права и обеспечения выполнения 

корреспондирующей ему обязанности уполномоченного и обязанного субъектов 

налоговых правоотношений. 

Обосновано, что налоговые правовосстановительные меры не тождественны 

правовосстановительным мерам налогово-правового принуждения: они не 

совпадают по объему, соотносясь между собой как целое и часть, а для 

правовосстановления в сфере налогообложения может применяться не только 

метод налогово-правового принуждения, но и другие методы государственного 

принуждения в зависимости от конкретных обстоятельств охранительного 

налогового правоотношения. 

Раскрывается смысл понятия «правовосстановительные меры в налоговом 

праве». Исследованы особенности целевой направленности налоговых 

правовосстановительных мер как формы налогово-правового принуждения. 

Определено основание применения мер налогового правовосстановления, 

доказано, что таким основанием служит факт наличия объективно 

противоправного деяния в налоговой сфере, что не требует наличия вины лица 

для применения к нему мер налогового правовосстановления. 

Особое внимание уделяется поиску классификационного критерия для 

формирования системы правовосстановительных мер в налоговом праве. 

Основным системообразующим критерием для мер правовосстановления в 

налоговом праве определен защищаемый интерес (публичный или законный 

частный). С помощью критерия защищаемого интереса определена система 

налоговых правовосстановительных мер, которая представлена двумя 

основными группами: правовосстановительными мерами, направленными на 

защиту публичного интереса субъектов налоговых отношений; 

правовосстановительными мерами, направленными на защиту прав и законных 

интересов налогоплательщиков. 

Отмечается, что правовосстановление публичного интереса субъектов 

налоговых отношений осуществляется путем начисления пени и взыскания 

налогового долга. Указывается, что правовосстановление законных интересов 

налогоплательщиков осуществляется как путем признания противоправными 

решений, актов и действий властных (контролирующих) органов, так и 

возложения на контролирующий орган обязанности совершить или 

воздержаться от совершения определенного управленческого действия в пользу 

налогоплательщика. Акцентировано внимание на необходимости включения в 

Налоговый кодекс Украины положений соответствующего содержания для 

всестороннего урегулирования института налогового правовосстановления с 

указанием форм, целей, сроков и субъектов его осуществления, а также порядка 

и механизма восстановления прав и законных интересов налогоплательщиков в 

случае противоправных действий контролирующих органов. 

Ключевые слова: защита публичного и законного частного интересов в 
налоговых отношениях, меры правовосстановления в налоговом праве, 
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критерии классификации мер налогового правовосстановления, 

правовосстановление, система налоговых правовосстановительных мер. 

 

Zakarian B. N. Recovery Measures In Tax Law Regulation. – Мanuscript. 

Thesis for earning a candidate’s degree in legal sciences with a specialization in 

12.00.07 – administrative law and process; financial law; informational law. – 

Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2016. 

Thesis is devoted to comprehensive research of recovery in tax law, which is 

provided from the position that recovery in tax law provides protection both public 

and private interests. Nature of law recovery as a legal phenomenon is revealed and 

specific features of law recovery are defined. Definition of recovery in tax law is 

given. It is substantiated that law recovery as a form of tax law compulsion is a 

narrower concept than recovery as a form of protection of rights and legal interests of 

participants of tax relations used in law enforcement activity of public bodies. 

The concept of recovery measures in tax law is given. The peculiarities of target 

orientation of recovery measures as a form of tax law compulsion are explored. It is 

proved that basis for application of tax law recovery’ measures is formed by the fact 

of objective illegal acts in the tax area, that does not require confirmation of person’s 

guilt to subject it to tax law recovery measures. 

Particular attention is paid to the search of most suitable classification criterion to 

form the system of recovery measures in tax law. Protected interest (public or 

legitimate private) is determined as such criterion. Using the criterion of protected 

interest the system of tax law recovery’ measures is defined, being represented by two 

main groups: recovery measures aimed at protecting the public interest of subjects of 

tax relations; recovery measures aimed at protecting the legitimate private interests of 

subjects of tax relations. 

It is noted that law recovery of the public interest of subjects of tax relations is 

carried out by charging penalties and collection of tax debt. In turn, it is stated, that 

law recovery of legitimate interests of taxpayers is carried out both by the 

invalidation of decisions and acts of the authorities (controlling bodies) and by 

obligation of controlling body to commit or to refrain from committing certain 

administrative actions in favor of the taxpayer. Special attention is also paid to the 

need of inclusion in the Tax Code of Ukraine the provisions that will 

comprehensively regulate the institution of tax law recovery (indicating the forms, 

purposes, terms and subjects of its implementation, as well as providing the 

procedure and mechanism for recovery of rights and legal interests of taxpayers in 

case of illegal actions of controlling bodies). 

Key words: law recovery, measures of recovery in tax law, classification criteria 
of tax law recovery’ measures, protection of public and legitimate private interests in 
tax relations, system of measures of tax law recovery. 
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