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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. З огляду на підвищений ступінь конфліктності 

інтересів платників податків та контролюючих органів, нині актуалізуються 

питання, які стосуються оптимізації алгоритмів вирішення спірних 

правовідносин, що виникають між зобов’язаними та публічно-владними 

учасниками податкових відносин. Конфліктність інтересів учасників 

податкових відносин зумовлює виникнення спірних правовідносин між 

антагоністично налаштованими по відношенню один до одного учасниками 

суспільних відносин, що виникають у сфері оподаткування. Такого роду спірні 

правовідносини вирішуються в рамках спеціальних податкових процедур. 

Специфіка відповідних процедур зумовлюється особливостями правової 

системи, в межах якої вони і знаходять свою реалізацію. Задля забезпечення їх 

належної правореалізації вони повинні бути узгоджені між собою та 

підпорядковуватися стадійно-реалізаційним закономірностям. З метою 

забезпечення модернізації вітчизняної нормативної основи регламентування 

процесу реалізації відповідних процедур вбачається за необхідне здійснити 

рецепцію найбільш обґрунтованих та підтверджених ефективністю свого 

функціонування зарубіжних алгоритмів вирішення відповідних спірних 

правовідносин. З огляду на викладене, нині існує об’єктивна потреба здійснити 

компаративний аналіз податкових процедур, які визначають алгоритм 

вирішення податкових спорів у зарубіжних державах, з метою розроблення 

концептуальних положень щодо модернізації вітчизняних процедур вирішення 

спірних податкових правовідносин. 

Крім того, в науці податкового права залишаються недостатньо 

дослідженими особливості реалізації альтернативних способів вирішення 

податкових спорів. Так, нині відсутні ґрунтовні доктринальні напрацювання 

щодо визначення змістової природи та компаративного аналізу альтернативних 

алгоритмів вирішення податкових спорів. У зв’язку із цим констатується не 

тільки актуальність дослідження відповідного питання, але й необхідність 

запровадження предметної дискусії. 

Дослідження питання правової природи процедур вирішення податкових 

спорів неможливе без урахування наявних напрацювань доктрини податкового 

права у сфері правозастосування і вирішення податкових конфліктів, а також 

фундаментальних положень теорії держави та права, фінансового права, 

адміністративного права тощо. Таким науково-теоретичним підґрунтям 

дисертаційної роботи стали праці Н. О. Армаш, Н. Л. Бартунаєвої, 

В. М. Бевзенка, А. В. Бєлоусова, В. В. Білоус, Ю. В. Божко, О. О. Борзунової, 

О. В. Бречко, С. В. Буряка, Р. Р. Вахітова, Д. В. Вінницького, Л. К. Воронової, 

О. О. Головашевича, Д. І. Голосніченко, І. А. Гончаренко, Я. В. Греца, 

К. Демейера, О. Є. Єгорова, Л. В. Єфремова, М. В. Жернакова, І. Б. Завєрухи, 

Ю. Б. Іванова, В. А. Ільяшенко, В. В. Капустника, М. В. Кармаліти, 

О. В. Кілінкарова, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова, В. Л. Коротіної, 

Ю. О. Крохіної, Є. В. Курінного, І. І. Кучерова, М. П. Кучерявенка, Д. Ларо, 

П. С. Лютікова, К. В. Мінаєвої, О. М. Нечитайла, С. О. Ніщимної, О. П. Орлюк, 
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Ш. Рекцигеля, Є. М. Смичка, О. В. Суворова, С. І. Токарєва, І. О. Трубіна, 

Є. А. Усенко, Д. О. Фурсова, П. Шенона, О. Ю. Щербакової 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 

2016 році, затверджених Розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 04 березня 2015 року № 213-р. 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у 

проведенні компаративного аналізу процедурних аспектів вирішення 

податкових спорів у зарубіжних країнах та Україні, з’ясуванні їх правової 

природи, а також у розробленні наукових рекомендацій щодо вдосконалення 

процедурно-правового регулювання розв’язання конфліктних податкових 

відносин в Україні. Реалізація зазначеної мети зумовила необхідність 

вирішення таких задач: 

– визначити правову природу податково-процедурного регулювання 

адміністративного порядку вирішення податкових спорів; 

– охарактеризувати правовий статус учасників адміністративних процедур 

вирішення податкових спорів; 

– розкрити специфіку нормативної регламентації судових процедур із 

вирішення податкових спорів; 

– детермінувати особливості правового статусу учасників судових процедур 

із вирішення податкових спорів; 

– визначити правову природу медіаційних процедур як альтернативного 

алгоритму вирішення податкових спорів; 

– встановити специфіку реалізації процедур податкового арбітражу та 

визначити їх співвідношення з медіаційними процедурами, які мають місце у 

сфері оподаткування; 

– детермінувати особливості реалізації інституту податкового компромісу як 

специфічного алгоритму вирішення податкових спорів. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають у сфері 

правового регулювання процедур вирішення податкових спорів в Україні та 

зарубіжних країнах. 

Предметом дослідження є правова природа процедур вирішення 

податкових спорів: порівняльно-правовий аналіз. 
Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційної роботи 

становить сукупність загальних та спеціальних методів наукового пізнання, 

використання яких дозволило досягти поставленої мети й забезпечити наукову 

достовірність та чіткість отриманих теоретичних результатів. Усі методи 

застосовані у взаємозв’язку, що в кінцевому підсумку сприяло всебічності, 

повноті й об’єктивності наукових висновків. 

В основу написання дисертаційної роботи було покладено діалектичний 

метод, який забезпечив об’єктивне та всебічне пізнання правової дійсності, 
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визначення суті досліджуваних явищ в єдності їх матеріального змісту та 

юридичної форми (розділи 1, 2, 3). Структурний та функціональний аналіз, 

завдяки врахуванню таких якостей системи, як інтегративність, 

компонентність, співвідношення цілого і частини, структури і функцій, сприяв 

поглибленому вивченню таких категорій, як: «медіація», «арбітраж», 

«компроміс», «податкова медіація», «податковий арбітраж», «податковий 

компроміс» (розділ 3).  

Дослідження чинного вітчизняного та зарубіжного податкового 

законодавства проведено із застосуванням порівняльно-правового методу, що 

дало змогу визначити специфіку реалізації податково-процедурних алгоритмів 

із вирішення податкових спорів, які нині функціонують як в Україні, так і в 

зарубіжних країнах (розділи 1, 2, 3). За допомогою системного методу було 

встановлено наскрізну стадійність реалізації процедур із вирішення спірних 

податкових правовідносин (розділи 1, 2, 3). 

Спеціально-юридичний метод сприяв детальному аналізу сучасного стану 

реалізації податкових процедур із вирішення спірних податкових 

правовідносин (розділи 1, 2, підрозділ 3.3). 

У процесі дослідження проблематики щодо встановлення правової природи 

та видового розмежування альтернативних способів вирішення податкових 

спорів застосовано також новітній науковий метод інсайту, що дало змогу 

сформулювати положення новизни в даній роботі та авторські підходи до 

розуміння окремих досліджуваних категорій (розділ 3). 

Нормативну основу роботи становлять 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, судова практика Європейського суду з прав людини, дані 

Організації економічного співробітництва та розвитку, а також акти, видані 

іншими органами державної влади, які стосуються питань оподаткування. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 

одним із перших комплексних наукових досліджень правової природи процедур 

вирішення податкових спорів. У результаті дослідження сформульовано низку 

нових наукових положень, рекомендацій та висновків, зокрема: 

уперше: 
– визначено, що податковий компроміс є самостійним податково-

процедурним інститутом, який запроваджується у зв’язку з виникненням 

нетипових (виключних) обставин, а його реалізація може мати 

передконфліктний (коли платник податків самостійно декларує попередньо 

занижені ним податкові зобов’язання) або конфліктний (якщо платник податків 

звертається до процедур податкового компромісу на стадії адміністративних 

або ж судових процедур із вирішення податкового спору) характер; 

– встановлено, що досягнення податкового компромісу має індивідуально-

правореалізаційний характер, оскільки відповідний інститут являє собою 

«консенсус-приєднання», що зумовлюється можливістю будь-якого платника 
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податків, який прагне детінізувати свої доходи, звернутись до відповідного 

інституту; 

– здійснено розмежування таких подібних за змістом податково-

процедурних інститутів, як «податкова медіація» та «податковий арбітраж», що 

диференціюються за їх суб’єктним складом (посередником у медіації є 

медіатор, що є службовцем окремого підрозділу контролюючого органу; 

посередником у податковому арбітражі може бути також суб’єкт приватного 

права), правовими наслідками своєї реалізації (рішення медіатора мають 

рекомендаційний характер; рішення арбітра мають обов’язковий до виконання 

сторонами характер); 
удосконалено: 
– теоретичні положення, відповідно до яких податковий компроміс слід 

віднести до альтернативних способів розв’язання спірних податкових відносин, 

особливостями якого є його відсутність серед законодавчо встановлених 

обов’язкових процедур вирішення податкових спорів та можливість його 

застосування виключно за наявності згоди платника податків; 
– науковий підхід щодо підстав ініціювання адміністративних та судових 

процедур із вирішення спірних податкових відносин, які проявляються в 

«умовності» суб’єктивного переконання зобов’язаного учасника податкових 

відносин у дійсності факту порушення його суб’єктивних прав, свобод чи 

інтересів контролюючим органом; 

– наукову позицію, відповідно до якої потрібно виокремлювати такі права 

учасників судових процедур із вирішення податкових спорів, як права контр-

активного (право подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань 

інших учасників відповідних судових процедур, право оскаржувати судові 

рішення в частині, що стосується їхніх інтересів тощо) та активно-ініціативного 

(право на ознайомлення з матеріалами справи, право подавати клопотання, 

право робити з матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, 

одержувати копії судових рішень тощо) характеру, диференціація яких 

здійснюється залежно від спрямованості їх реалізації, адже права контр-

активного характеру спрямовані на нейтралізацію «негативних» для 

відповідних суб’єктів аспектів розвитку конкретних судових процедур шляхом 

процесуального корегування розгляду відповідних податкових спорів, що ж 

стосується прав активно-ініціативного характеру, то вони спрямовані на 

забезпечення всебічної реалізації платниками податків своїх процесуальних 

можливостей щодо забезпечення доведеності своєї правоти;  

дістали подальшого розвитку: 

– підходи до розуміння підстав ініціювання судових процедур із вирішення 

податкових спорів, які можна поділити на: а) фактичні (зумовлені явищами 

об’єктивної дійсності); б) правові (положення чинного законодавства); 
– твердження щодо необхідності запровадження спеціалізованих фінансових 

(податкових) судів, до юрисдикційних повноважень яких входило б вирішення 

спірних податкових відносин, що сприятиме підвищенню рівня якості 

розв’язання податкових спорів; 
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– наукові положення про те, що позитивну модель реалізації процедури 

податкової медіації можна відобразити таким чином: адміністративні 

процедури з вирішення податкового спору (ініціюються у зв’язку з поданням 

скарги платника податків на рішення, дії чи бездіяльність контролюючого 

органу) – процедури податкової медіації (розпочинаються на адміністративній 

стадії вирішення податкового спору, у зв’язку з вибором платником податків 

відповідного альтернативного алгоритму врегулювання спірного податкового 

відношення). 
Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес і можуть бути 

використані у: 

– науково-дослідній сфері – для подальшого дослідження специфіки 

реалізації адміністративних, судових та альтернативних процедур вирішення 

податкових спорів, які знаходять своє застосування в зарубіжних державах та в 

Україні; 

– правотворчості – під час підготовки пропозицій щодо внесення змін до 

чинного податкового законодавства України з метою оптимізації нормативних 

конструкцій, якими визначається алгоритм реалізації процедур вирішення 

спірних податкових відносин; 

– практичній діяльності – у проведенні науково-практичних семінарів з 

проблем застосування норм податкового права для представників органів 

законодавчої та виконавчої влади, суб’єктів податкових відносин; 

– навчальному процесі – у викладанні у вищих навчальних закладах 

дисциплін «Фінансове право» і «Податкове право», підготовці навчальних 

посібників та підручників із зазначених дисциплін. 
Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на 3 науково-практичних 

конференціях, а саме: «Право і держава: проблеми та взаємодії у ХХІ ст.» 

(м. Запоріжжя, 2016 р.); «Вороновські читання. Фінансове право: сучасний стан 

та перспективи» (м. Київ, 2016 р.); «Юридична осінь 2016 року» (м. Харків, 

2016 р.). 

Публікації. Основні положення роботи знайшли відображення у 5 наукових 

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

дисциплін, у тому числі – в 1 зарубіжному науковому виданні, а також у 3 тезах 

доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

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

Загальний обсяг дисертації становить 199 сторінок, у тому числі основного 

тексту – 180 сторінок. Список використаних джерел налічує 210 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 
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значення одержаних результатів, наводяться відомості про апробацію 

результатів і публікації. 

Розділ 1 «Адміністративні процедури вирішення податкових спорів» 

складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Процедурне регулювання вирішення податкових спорів у 
адміністративному порядку» основну увагу приділено фактичним та правовим 

підставам ініціювання доюрисдикційних процедур із вирішення спірних 

податкових відносин. Зазначено, що особливо ефективним є звернення 

зобов’язаних суб’єктів податкового права до адміністративних процедур 

вирішення податкового спору в демократичних, правових та соціально 

орієнтованих державах. Водночас зазначено, що відповідний алгоритм 

вирішення податкового спору є первинним податково-процедурним механізмом 

узгодження позицій конфліктуючих сторін (платника податків та 

контролюючого органу). Вищезазначена теза зумовлюється підходами до 

визначення стадійності реалізації податкових процедур із вирішення 

податкового спору. 

Зазначено, що єдиною підставою для ініціювання адміністративних 

процедур вирішення податкових спорів є подання зобов’язаним учасником 

податкових відносин (платником податків) скарги на рішення, дії чи 

бездіяльність контролюючого органу. У зв’язку із цим зазначено, що 

ініціатором узгоджувальних (адміністративних) процедур із вирішення 

податкових спорів може виступати виключно платник податків, на думку якого 

актами контролюючого органу було порушено його суб’єктивні права, свободи 

або ж законні інтереси. Такого роду порушення можуть бути дійсними або ж 

уявними. Головним у цьому разі є той аспект, що у платника податків повинно 

виникнути стійке переконання у наявності факту допущення контролюючим 

органом неправомірних дій, які безпосередньо виходять за межі його 

повноважень. 

Відомості, які фіксуються у скаргах, що подаються платниками податків у 

порядку адміністративного оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

контролюючих органів, можуть бути поділені на об’єктивно та суб’єктивно 

детерміновані. До об’єктивно детермінованих відомостей належить інформація 

щодо прізвища, ім’я, по батькові, найменування скаржника, найменування 

контролюючого органу, реквізитів оскаржуваного рішення тощо. Суб’єктивно-

детерміновані відомості формулюються в результаті мисленнєво-аналітичної 

діяльності платника податків, у процесі здійснення аналізу спірних відносин. 

До них належать відомості, які були синтезовані зобов’язаним суб’єктом 

податкового права самостійно. Такі відомості стосуються обставин справи, які 

на думку платника податків були встановлені контролюючим органом 

неправильно або ж не були встановлені взагалі, обґрунтування незгоди 

платника податків із рішенням контролюючого органу тощо. Фактично 

вищезазначені відомості є результатом умовиводів платника податків. 

У підрозділі 1.2 «Правовий статус учасників адміністративних процедур 
вирішення податкових спорів» вказано, що адміністративним процедурам із 

вирішення податкових спорів притаманний специфічний суб’єктний склад. 
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Загалом зазначено, що під суб’єктним складом слід розуміти зумовлене 

характером суспільної взаємодії коло суб’єктів права, які виступають в якості 

типових учасників відповідних суспільних відносин. Вказано, що для 

податково-процедурної діяльності коло учасників такого роду відносин є чітко 

формалізованим у рамках приписів чинного податкового законодавства. 

Процедурна діяльність будь-якого виду характеризується сталістю та 

визначеністю її суб’єктного складу. Суб’єкти процедурної діяльності вступають 

у конкретний різновид правових процедур із метою реалізації своїх прав або ж 

забезпечення виконання своїх обов’язків. Зазначено, що правам одного суб’єкта 

процедурної діяльності, як правило, кореспондує обов’язок іншого учасника 

відповідних процедурних відносин. 

Констатовано, що належність реалізації конкретних процедур залежить від 

ступеня ефективності суб’єктної взаємодії відповідних учасників 

процесуальних відносин. Адміністративні процедури вирішення податкових 

спорів можуть бути охарактеризовані наявністю таких учасників: платника 

податків (зобов’язаний учасник податкових відносин) та контролюючого 

органу (владний суб’єкт податкових відносин).  

Встановлено коло публічно-владних суб’єктів податкових відносин, які 

беруть участь в адміністративних процедурах із вирішення податкових спорів. 

Так, до контролюючих органів, які беруть участь в адміністративних 

процедурах із вирішення податкових спорів, належать: а) контролюючий орган, 

рішення, дії чи бездіяльність якого оскаржуються; б) контролюючий орган 

вищого рівня; в) контролюючий орган найвищого рівня. Вищезазначених 

публічно-владних суб’єктів податкового права за характером їхньої участі в 

адміністративних процедурах із вирішення податкових спорів запропоновано 

поділяти на: а) опосередкованих учасників адміністративних процедур; 

б) безпосередніх учасників адміністративних процедур. До опосередкованих 

учасників адміністративних процедур із вирішення спірних податкових 

відносин належить контролюючий орган, рішення, дії чи бездіяльність якого 

оскаржуються. 

Такий підхід зумовлений насамперед тим, що відповідний суб’єкт владних 

повноважень не бере участі у прийнятті рішень за скаргою, не розглядає скаргу 

такого платника податків. Його участь обмежується тим, що він повинен 

сприяти встановленню об’єктивного стану справ з відповідної справи. Що ж 

стосується контролюючих органів, які беруть безпосередню участь у вирішенні 

спірного податкового відношення, то до них було віднесено контролюючий 

орган вищого рівня та контролюючий орган найвищого рівня. Поділ 

контролюючих органів, таким чином, зумовлюється специфікою стадійно-

поетапної конструкції реалізації процедур адміністративного оскарження 

рішень, дій чи бездіяльності контролюючих органів. 

Розділ 2 «Судові процедури вирішення податкових спорів» складається з 

двох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Процедурне регулювання вирішення податкових спорів у 
судовому порядку» зазначено, що підстави ініціювання судових процедур із 

вирішення спірних податкових спорів можна підрозділити на фактичні 
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(зумовлені явищами об’єктивної дійсності) та правові (положення чинного 

законодавства). При цьому наголошується, що такого роду диференціація 

підстав виникнення судових процедур із вирішення податкових спорів має 

доволі умовний характер. У цьому разі слід чітко усвідомлювати, що фактичні 

обставини, які виступають підставою виникнення судових процедур, знаходять 

свою чітку формалізацію в рамках нормативних положень процесуального 

характеру. Тобто правова норма фактично є формою, в межах якої знаходять 

свою фіксацію обставини об’єктивної дійсності, що змістовно характеризують 

причини виникнення спірних правовідносин. 

Визначено специфіку ініціювання судових процедур із вирішення 

податкових спорів у Федеративній Республіці Німеччина. Первинним 

ініціатором судових процедур із вирішення податкових спорів у Федеративній 

Республіці Німеччина буде виступати саме платник податків, який подає позов 

через відповідний податковий орган. Що ж стосується такого податкового 

органу, то він може детермінуватися як вторинний (опосередкований) ініціатор 

судових процедур із вирішення податкових спорів. Первинність та вторинність 

даних ініціаторів судових процедур із вирішення спірного податкового 

відношення диференціюється на підставі вольового та процесуально-стадійного 

чинника. Так, платник податків, керуючись особистим інтересом у вирішені 

податкового спору, подає позов до контролюючого органу, тобто фактично 

«запускає» процедуру судового вирішення компетентними юрисдикційними 

органами відповідного податкового спору. Процесуально-стадійне положення 

зобов’язаного суб’єкта податкового права (платника податків) при цьому 

характеризується своєю первинністю, адже саме він є першим суб’єктом 

ініціювання судових процедур. 

У підрозділі 2.2 «Правовий статус учасників судових процедур вирішення 
податкових спорів» зазначено, що учасники процедур вирішення податкових 

спорів виступають в якості сторін таких процедур. Саме сторони відповідних 

судових процедур є тими суб’єктами адміністративного процесу, між якими 

виникає конкретний матеріально-правовий спір – податковий спір. Під 

матеріально-правовою природою спірного податкового відношення 

пропонується розуміти об’єктивно зумовлену «колізію» інтересів зобов’язаного 

учасника податкових відносин (платника податків) та публічно-владного 

суб’єкта податкового права (контролюючого органу). 

Встановлено специфіку юридичного факту, від якого залежить виникнення 

адміністративно-процесуальної правоздатності/дієздатності в учасників 

податкових відносин. Для фізичних осіб відповідний юридичний факт має 

характер юридичної події. У цьому разі юридичну подію слід детермінувати як 

юридичний факт, який зумовлюється об’єктивними суспільними реаліями та 

настання якого не залежить від волі та активних дій суб’єктів конкретних 

суспільних відносин. Так, адміністративно-процесуальна дієздатність фізичних 

осіб як самостійних платників податків настає з моменту досягнення ними 

повноліття (за загальним правилом), або ж вона може наставати у відповідних 

фізичних осіб до моменту досягнення ними повноліття, проте тільки у 

випадках, які чітко визначені приписами чинного законодавства (як виняток – 
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спеціальне правило). Що ж стосується юридичних осіб як платників податків, 

то їхня адміністративно-процесуальна дієздатність зумовлюється здійсненням 

юридичних дій. Так, під юридичною дією слід розуміти різновид юридичного 

факту, який зумовлюється особистісно активною діяльністю конкретного 

учасника суспільних відносин. Юридичні дії на відміну від юридичних подій 

характеризуються їх особистісно-вольовою та активнісно-ініціативною 

природою виникнення. Тобто юридичні дії породжують акти суспільно 

значущої поведінки учасників суспільних відносин. Так, адміністративно-

процесуальна дієздатність юридичних осіб як платників податків виникає з 

моменту їх належної державної реєстрації. При цьому слід зауважити, що в 

темпоральних межах вона збігається, тобто є тотожною моменту виникнення 

адміністративно-процесуальної правоздатності відповідних юридичних осіб. 

Розділ 3 «Альтернативні процедури вирішення податкових спорів» 

складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Медіація як альтернативна процедура вирішення 

податкових спорів» вказано, що інститут податкової медіації сьогодні не 

функціонує в рамках податкової системи України. Актуальність питання щодо 

необхідності запровадження відповідного альтернативного алгоритму 

вирішення податкових спорів у рамках правової системи нашої держави має 

низку позитивних аспектів своєї реалізації. Встановлено, що податкова медіація 

підтвердила свою дієвість на прикладі низки держав, які на законодавчому рівні 

запровадили та нині ефективно використовують відповідний податково-

процедурний інститут. 

Під процедурами податкової медіації слід розуміти узгодження правових 

позицій учасників податкового спору на основі досягнення взаємної 

домовленості сторін спору, яке передує імовірному (потенційному) вирішенню 

відповідного спору в рамках судових процедур. Процедури податкової медіації 

повинні реалізовуватися в чіткій відповідності до приписів чинного 

законодавства. Основна відмінність процедур податкової медіації від суміжних 

процедурних інститутів полягає у тому, що в рамках відповідної процесуальної 

діяльності з вирішення податкового спору вирішується питання не права, а 

факту. Тобто в рамках процедур податкової медіації з’ясовується матеріальний 

зміст податкового спору, вирішується питання щодо об’єктивних обставин 

суперечки, яка виникла між публічно-владним суб’єктом податкового права 

(податковим органом) та зобов’язаним суб’єктом податкового права 

(платником податків). 

Встановлено, що в таких державах, як Нідерланди, Королівство Бельгія та 

Сполучені Штати Америки, процедури податкової медіації реалізуються в 

рамках стадії адміністративного оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

контролюючого органу. Схематично відповідну послідовність реалізації 

процедур вирішення податкового спору можна відтворити таким чином: 

адміністративні процедури з вирішення податкового спору (ініціюються у 

зв’язку з поданням скарги платника податків на рішення, дії чи бездіяльність 

контролюючого органу) – процедури податкової медіації (розпочинаються у 

зв’язку з вибором платником податків відповідного алгоритму вирішення 
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податкового спору). У зв’язку із цим виокремлено правореалізаційну 

взаємообумовленість адміністративних та медіаційних процедур вирішення 

податкових спорів. 

У підрозділі 3.2 «Арбітраж як альтернативна процедура вирішення 
податкових спорів» проаналізовано специфічний суб’єктний склад процедур 

податкового арбітражу. До суб’єктів податкового арбітражу належать: 

а) платник податків; б) контролюючий орган; в) незалежний арбітр. Що 

стосується перших двох суб’єктів (платник податків та контролюючий орган), 

то вони в рамках даних процедур є особами, які мають антагоністичні за своїм 

спрямуванням інтереси. Так, платник податків у рамках відповідних процедур 

керується у своїй податково-арбітражній діяльності своїм приватним інтересом, 

який полягає у мінімізації фіскальних та адміністративних наслідків, заявлених 

публічно-владним учасником податкових відносин. Що ж стосується 

контролюючого органу, то його дії зумовлюються публічним інтересом. Щодо 

інтересу незалежного арбітра, то він у рамках відповідних альтернативних 

процедур має виключно процесуальний характер – пошук та досягнення 

компромісного рішення у спорі. На відміну від платника податків та 

контролюючого органу, арбітр не має прямої матеріальної зацікавленості у 

вирішені податкового спору. Його функція полягає в узгодженні інтересів 

сторін спору. 

Визначено, що в межах податкового арбітражу встановленню підлягає 

тільки питання факту. Податковий арбітр не наділений повноваженнями 

вирішувати питання права та тлумачити приписи чинного законодавства. 

У підрозділі 3.3 «Податковий компроміс» аналізується призначення такого 

специфічного податково-процедурного інституту, як податковий компроміс. 

Інститут податкового компромісу залежно від національної правової системи, 

причин його запровадження не є категорією, якій притаманна модельна 

усталеність. Як правило, даний інститут запроваджується за виняткових 

обставин, які не характеризуються типовістю. 

Для прогресивно орієнтованих, демократичних та правових держав така 

категорія, як «податковий компроміс», не є чимось незвичним або ж новим. 

Практика застосування податкового компромісу не є однорідною. Специфіка 

його реалізації залежить від специфіки податкової системи та приписів 

податкового законодавства конкретної держави. Зважаючи на особливості 

застосування податкового компромісу в різних державах, здійснено 

класифікаційну диференціацію відповідного податково-правового інституту на 

підставі низки критеріїв. Так, залежно від темпоральної тривалості 

впровадження відповідного інституту розрізняють: а) податковий компроміс як 

інститут тимчасового характеру; б) податковий компроміс як інститут 

постійного характеру.  
Впровадження даного інституту, як правило, зумовлюється політичними 

процесами, які коригують розвиток суспільної дійсності. Так, у таких державах, 

як Італійська Республіка та Республіка Ірландія, інститут податкового 

компромісу вводився як захід тимчасового характеру. Що ж стосується 

податкового компромісу як інституту постійного, то він повинен розглядатися в 
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якості темпорально невизначеного (постійного) у своїй нормативно-

впорядковувальній дії інструменту, який забезпечує належну реалізацію 

альтернативних механізмів вирішення потенційно можливих спірних відносин. 

У Сполучених Штатах Америки, Федеративній Республіці Німеччина та 

Сполученому Королівстві Великобританії та Північної Ірландії відповідний 

інститут є постійно діючим, тобто таким, що знаходить свою перманентну 

реалізацію в рамках правозастосовчої діяльності суб’єктів податкових відносин. 

В Україні інститут податкового компромісу сьогодні не функціонує. У рамках 

положень національного податкового законодавства знайшли свою чітку 

формалізацію темпоральні межі, в яких зобов’язані суб’єкти податкового права 

(платники податків) можуть звернутися до даного інституту.  

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і вирішено наукове 

завдання, що виявляється у проведенні компаративного аналізу процедурних 

аспектів вирішення податкових спорів у зарубіжних країнах та Україні, 

з’ясуванні їх правової природи, а також у розробленні наукових рекомендацій 

щодо вдосконалення процедурно-правового врегулювання розв’язання 

конфліктних податкових відносин в Україні. У результаті проведеного 

дослідження сформульовано низку висновків, пропозицій і рекомендацій. 

Основні з них такі:  

1. Визначено особливе призначення в рамках відносин із вирішення 

податкових спорів принципу процедурної (процесуальної) ефективності 

(доцільності). Відповідне вихідне положення за своєю природою є 

доктринально-синтезованим поняттям, оскільки воно не знаходить свого 

формалізованого закріплення в рамках приписів національного законодавства. 

У цьому разі акцент робиться на тому, що необхідно забезпечити оптимізацію 

положення чинного законодавства таким чином, щоб захист прав та інтересів 

платників податків міг знаходити свою ефективну реалізацію в рамках як 

адміністративних, так і судових процедур із вирішення податкового спору. Як 

приклад можна навести ситуацію, коли платник податків з метою захисту своїх 

прав посилається на правову позицію Європейського суду із захисту прав 

людини, а контролюючий орган посилається на необов’язковість для нього 

відповідної прецедентної практики. Такий стан справ обумовлений тим, що в 

Законі України «Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з захисту прав людини», в положеннях ст. 17, зазначається, 

що практика Європейського суду з захисту прав людини є джерелом права для 

«судів», при цьому органи публічної адміністрації (до яких належать, зокрема, і 

контролюючі органи) зазначають, що цей припис їм не адресований, а, отже, 

вони не повинні керуватися у своїй діяльності відповідними положеннями. 

Платник податків може ефективно захистити своє право тільки за допомогою 

подальшого звернення (після неефективної реалізації адміністративних 

процедур) до судових процедур із вирішення податкових спорів. За такої 

ситуації порушується логіка механізму захисту прав платників податків, що 
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зумовлена чинниками формального характеру. Саме принцип процедурної 

(процесуальної) ефективності (доцільності) спрямований на виключення таких 

формальних факторів, що здійснюється за допомогою реалізації нормотворчих 

процедур, які спрямовані на прогресивно орієнтовану модернізацію положень 

чинного законодавства. 

2. Здійснено класифікацію платників податків як учасників 

адміністративних процедур із вирішення податкових спорів. Платників 

податків, які беруть участь в адміністративних процедурах із вирішення 

податкового спору, можна поділити за низкою класифікаційних критеріїв. 

Залежно від характеру правового статусу та організаційно-правової форми 

платників податків можна поділити на: а) платника – фізичну особу; 

б) платника – юридичну особу. Залежно від оскаржуваного акта 

правозобов’язані суб’єкти податкових відносин можуть поділятися на: 

а) платників, які оскаржують неправильне донарахування сум податкових 

зобов’язань; б) платників, які оскаржують рішення контролюючого органу, що 

суперечить вимогам чинного законодавства; в) платників, які оскаржують 

рішення контролюючого органу, що були прийняті ним із питань, котрі 

виходять за межі його компетенційних повноважень. Залежно від сфери 

діяльності правозобов’язані суб’єкти податкових відносин, які беруть участь в 

адміністративних процедурах із вирішення податкових спорів, можуть 

поділятися на: а) платників – господарюючих суб’єктів (фізичні особи-

підприємці, юридичні особи, що здійснюють господарську діяльність); 

б) негосподарюючих платників (фізичні особи). Залежно від характеру участі 

платників податків у відповідних процедурах слід розрізняти: а) платників 

податків, які беруть безпосередню участь у вирішенні податкового спору; 

б) платників податків, які беруть участь у відповідних процедурах 

опосередковано – за посередництвом залучення своїх представників. 

3. Обґрунтовано, що існування спеціалізованих судів сприяє забезпеченню 

визначеності громадян, суб’єктів господарювання та інститутів публічної влади 

в законодавчо установлених інститутах розв’язання конкретних спірних 

правовідносин. Щодо цього потрібно зазначити, що міра такої визначеності 

зумовлюється тривалістю функціонування відповідних вузькоспеціалізованих 

інститутів судової влади, на яких і покладається розгляд конкретних, 

однотипних категорій справ. Водночас відповідна спеціалізація не є 

достатньою, адже вирішення податкових спорів відноситься до юрисдикції 

адміністративних судів. Варто зазначити, що в цілому ряді іноземних країн 

функціонують спеціалізовані фінансові суди (Федеративна Республіка 

Німеччина), податкові суди (Сполучені Штати Америки, Канада, Японія). 

4. Встановлено, що процедурний інтерес платника податків полягає в 

отриманні рішення по суті розглядуваного компетентними (юрисдикційними) 

органами податкового спору, адже тільки після отримання відповідного 

рішення такий платник податків зможе реалізувати матеріальний складник 

свого суб’єктивного інтересу. Що ж стосується реалізації відповідного 

процедурного інтересу платника податків, то він забезпечується шляхом 

визначеного в рамках нормативних приписів процедурного (процесуального) 
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характеру права на оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних 

повноважень.  

5. Детерміновано, що запорукою належного функціонування медіаційних 

процедур із вирішення спірних правовідносин є належним чином 

сформульована нормативна база їх реалізації. Варто зазначити, що головним 

чинником, який впливав на відносну «непопулярність» процедур медіації в 

Королівстві Бельгія в період з 2007 по 2010 рр., була недосконалість 

нормативно-правового акта, який визначав порядок реалізації медіаційних 

процедур у сфері оподаткування. Після поступальної та прогресивно 

орієнтованої модифікації відповідного нормативно-правового акта медіаційний 

спосіб вирішення податкового спору набирає все більшої популярності серед 

бельгійських платників податків. 

6. Визначено, що процедури податкової медіації та податкового арбітражу, 

незважаючи на свою суміжність, мають низку рис, які дозволяють їх 

диференціювати. Так, у Сполучених Штатах Америки рішення арбітра є 

обов’язковим для учасників податкового арбітражу. Дане положення деякою 

мірою підтверджує нетиповість процедур податкового арбітражу, які мають 

місце у Сполучених Штатах Америки. Що ж стосується процедур податкової 

медіації, то результатом їх здійснення є прийняття акта рекомендаційного 

(необов’язкового) характеру. Зазначається, що у світовій практиці 

загальноприйнятим є підхід, відповідно до якого рішення, яке приймається 

посередником у рамках примирних процедур, має субсидіарний, 

необов’язковий для сторін характер. Такий підхід зумовлюється добровільною 

участю у відповідних процедурах, погодженням сторонами даного 

альтернативного алгоритму вирішення податкового спору як прийнятного для 

них. Фактично такого роду підхід також зумовлюється авторитетністю, 

неупередженістю та високим ступенем професіоналізму податкового арбітра, 

діяльність якого спрямована на з’ясування об’єктивної істини у справі тією 

мірою, наскільки це вбачається можливим. В Україні запровадження 

примирних (медіаціаційних чи абрітражних) процедур могло б мати своїм 

наслідком розвантаження судів та забезпечення предметно-узгоджувального 

характеру взаємодії сторін податкового спору.  

7. Встановлено, що досягнення податкового компромісу має індивідуально-

правореалізаційний характер, адже в кожному конкретному випадку компроміс 

досягається між певним правозобов’язаним суб’єктом податкового права та 

контролюючим органом. Даний інститут являє собою «консенсус-приєднання», 

тобто звернутися з ініціативою його реалізації може будь-який платник 

податків, який прагне детінізувати свої доходи, або ж застосувати даний 

інститут як спосіб врегулювання спірного правовідношення. 

 
 
 
 
 
 



14 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ 

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

1. Курило В. О. До питання вирішення податкових спорів у Великій 

Британії, Німеччині та США / В. О. Курило // Право та інновації. – 2016. – № 3 

(15). – С. 63–67. 

2. Курило В. О. Адміністративні процедури вирішення податкових спорів : 

зарубіжний досвід / В. О. Курило // Науковий вісник Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ. Збірник наукових праць. – 2016. – 

№ 3 (82). – С. 134–139. 

3. Курило В. О. Бельгійський досвід реалізації медіаційних процедур при 

вирішенні податкових спорів / В. О. Курило // Журнал східноєвропейського 

права. – 2016. – № 34. – С. 97–103 [Електронній ресурс]. – Режим доступу : 

http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2016/12/kurylo_34.pdf. 

4. Курило В. О. Судові процедури вирішення податкових спорів : 

компаративний аналіз / В. О. Курило // Науково-інформаційний вісник Івано-

Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Серія 

Право. – Івано-Франківськ : Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського 

університету права імені Короля Данила Галицького, 2016. – Вип. 2 (14). – 

С. 118–122. 

5. Курило В. О. Альтернативні процедури вирішення податкових спорів : 

порівняльно-правовий аналіз / В. О. Курило // Вісник Чернівецького факультету 

Національного університету «Одеська юридична академія» : збірник наукових 

статей. – Чернівці, 2016. – № 4. – С. 58–66. 

6. Курило В. О. Судові процедури вирішення податкових спорів у 

Великобританії та Німеччині : порівняльно-правовий аспект / В. О. Курило // 

Право і держава : проблеми та взаємодії у ХХІ ст. : матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 29–30 січня 2016 року) / За заг. 

ред. Т. О. Коломоєць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2016. – С. 114–117. 

7. Курило В. О. Вплив діяльності Організації економічного 

співробітництва та розвитку на процедури вирішення податкових спорів / 

В. О. Курило // Вороновські читання (Фінансове право : сучасний стан та 

перспективи) : матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

(м. Київ, 05 жовтня 2016 року) / Редкол. : А. П. Гетьман, М. П. Кучерявенко, 

Н. Ю. Пришва та ін. – Київ : Асоціація фінансового права України, 2016. – 

С. 110–113. 

8. Курило В. О. Зарубіжний досвід спеціалізації судових органів при 

розгляді податкових спорів / В. О. Курило // Юридична осінь 2016 року: 

збірник тез доповідей та наукових повідомлень учасників Всеукраїнської 

наукової конференції молодих учених (м. Харків, 15 листопада 2016 року) / за 

заг. ред. А. П. Гетьмана. – Харків : Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, 2016. – С. 138–140. 

 

 

 



15 

АНОТАЦІЇ 

 

Курило В. О. Правова природа процедур вирішення податкових спорів: 

порівняльно-правовий аналіз. – 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, 2017. 

У роботі розкривається специфіка та сутність податкових процедур із 

вирішення податкових спорів. Розмежовано такі категорії, як «компетенція» та 

«юрисдикція». У рамках даного дослідження встановлено специфіку реалізації 

адміністративних та судових процедур із вирішення податкових спорів як в 

Україні, так і в країнах-членах Європейського Союзу. Детерміновано такі 

різновиди процедур вирішення податкових спорів: адміністративні, судові та 

альтернативні процедури. Серед альтернативних процедур особлива увага 

приділялася дослідженню процедур податкової медіації, податкового арбітражу 

та інституту податкового компромісу. 

Зазначено, що в ряді прогресивно орієнтованих зарубіжних країн 

досягнення угоди між платником податків та відповідним контролюючим 

органом вважається найефективнішим способом, за допомогою якого і 

врегульовується податковий спір, який між ними виник. Головним завданням 

альтернативних способів врегулювання податкових спорів слід вважати швидке 

вирішення питань, які є спірними і виникли між контролюючим органом та 

платником податків, за допомогою медіатора (уповноваженого посередника) чи 

незалежного арбітра, які забезпечують проведення справедливого й 

неупередженого розгляду спору. Зазначено, що платник податків не повинен в 

обов’язковому порядку врегульовувати суперечку, яка виникла, саме шляхом 

застосування примирних процедур. Використання альтернативних (примирних) 

способів вирішення спірного податкового правовідношення не позбавляє 

платника податків права на використання інших способів (доюрисдикційних чи 

юрисдикційних) захисту. У рамках даного дослідження визначено, що 

процедури податкового компромісу являють собою інституційно-обрамлений 

механізм вирішення найбільш кризових за своїм характером податкових 

конфліктів.  

Ключові слова: альтернативні способи вирішення податкових спорів, 
податкова медіація, податковий арбітраж, податковий компроміс, 
податковий спір, податкові процедури. 

 

Курило В. А. Правовая природа процедур разрешения налоговых 

споров: сравнительно-правовой анализ. – 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, 2017. 

В работе раскрывается специфика и сущность налоговых процедур по 

разрешению налоговых споров. Разграничены такие категории, как 
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«компетенция» и «юрисдикция». В рамках данного исследования установлена 

специфика реализации административных и судебных процедур по разрешению 

налоговых споров как в Украине, так и в странах-членах Европейского Союза. 

Детерминированы следующие разновидности процедур разрешения налоговых 

споров: административные, судебные и альтернативные процедуры. Среди 

альтернативных процедур особое внимание уделялось исследованию процедур 

налоговой медиации, налогового арбитража и института налогового 

компромисса. Отмечается, что в ряде прогрессивно ориентированных 

зарубежных стран достижение соглашения между налогоплательщиком и 

соответствующим контролирующим органом считается самым эффективным 

способом, с помощью которого и регулируется налоговый спор, возникший 

между ними. 

Главной задачей альтернативных способов урегулирования налоговых 

споров следует считать быстрое решение вопросов, которые являются 

спорными и возникли между контролирующим органом и 

налогоплательщиком, с помощью медиатора (уполномоченного посредника) 

или независимого арбитра, которые обеспечивают проведение справедливого и 

беспристрастного рассмотрения спора. Отмечается, что налогоплательщик не 

должен в обязательном порядке урегулировать возникший спор именно путем 

применения примирительных процедур. Использование альтернативных 

(примирительных) способов решения спорного налогового правоотношения не 

лишает налогоплательщика права на использование других способов 

(доюрисдикционных или юрисдикционных) защиты. В рамках данного 

исследования определено, что процедуры налогового компромисса 

представляют собой институционально-обрамленный механизм решения 

наиболее кризисных по своему характеру налоговых конфликтов. 

Определено, что в рамках процедур налоговой медиации и налогового 

арбитража установлению подлежит только вопрос факта, а не права, в отличие 

от традиционных алгоритмов решения спорных правоотношений. Отмечается, 

что эффективность реализации альтернативных алгоритмов решения спорных 

правоотношений прямо пропорционально зависит от качества их нормативного 

конструирования и удобства применения данных налогово-процедурных 

алгоритмов. Определена разнородность личных (материальных) интересов 

участников налогового арбитража или налоговой медиации. Что же касается их 

процессуальных интересов, то они тождественны и подчиняются одной 

единственной цели – достижению компромиссного решения спорного 

налогового правоотношения. 

Ключевые слова: альтернативные способы разрешения налоговых споров, 
налоговая медиация, налоговый арбитраж, налоговый компромисс, налоговый 

спор, налоговые процедуры. 
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Kurilo V. O. Legal nature of the procedures for the settlement of tax 

disputes: a comparative legal analysis. – Manuscript. 

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, 2017. 

The paper reveals the specificity and nature of procedures of tax litigation. 

Demarcated such categories as «competence» and «jurisdiction». In this study it was 

found the specific implementation of administrative and judicial procedures to 

resolve tax disputes in Ukraine and in the European Union member states. 

Determined the following types of procedures for resolving tax disputes – 

administrative, judicial and alternative procedures. Among alternative procedures, 

special attention was paid to research procedures tax mediation, arbitration and 

institute of tax compromise. It is noted that a number of progressively-oriented 

foreign countries consider an agreement between the taxpayer and the relevant 

controlling body the most effective way by which tax dispute which has arisen 

between them is settled. The main objective of alternative methods of settling tax 

disputes should be considered a speedy resolution of issues that are controversial and 

have arisen between the supervisory authority and the taxpayer, through the mediator 

(authorized agent) or an independent arbitrator to ensure a fair and impartial settle the 

dispute. It is noted that the taxpayer should not necessarily settle the dispute which 

has arisen, namely by applying conciliation procedures. The use of alternative 

(conciliation) ways to resolve the disputed tax relationship does not deprive the 

taxpayer of the right to use other methods (pre-trial or jurisdictional) protection. In 

this study determined that the tax compromise procedures are framed institutional 

mechanism to address the most critical nature of tax conflicts. 

Key words: tax procedures, tax disputes, alternative ways of resolving tax 
disputes, tax mediation, arbitration tax, tax compromise. 
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