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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Жодна країна світу нині не існує без податків, за 

рахунок яких наповнюються публічні фонди, зокрема й бюджети. У 

регулюванні відносин, пов’язаних з оподаткуванням, держава (в особі 

відповідних органів) завжди відіграє особливу роль. Здійснюється це за 

допомогою податкового права. Воно традиційно визначається як сукупність 

правових норм (правил поведінки) щодо встановлення та справляння податків і 

зборів, а також адміністрування й відповідальності за порушення податкового 

законодавства. Водночас сучасні трансформації суспільних відносин, що 

зумовлені глобалізацією, виникненням нових технологій, розширенням 

інформаційного простору, зміною парадигми життєдіяльності держави, 

суспільства та кожної особи, вказують на необхідність перегляду формату 

взаємодії держави та її органів із платниками податків і зборів, потребу в 

пошуку оптимальних шляхів ефективного впливу податкового права на 

поведінку суб’єктів відносин оподаткування. Наведені, а також інші фактори 

впливають на сутність функцій сучасного податкового права, що зазнають 

якісних і кількісних перетворень. 

Одним із важливих і водночас складних у процесі подальшого 

реформування податкової системи залишається питання вдосконалення норм, 

які регламентують установлення податків і зборів, їх адміністрування, а також 

притягнення до відповідальності суб’єктів податкових правовідносин. Особливо 

актуальною ця проблема вбачається в період трансформацій фінансових 

відносин, що додатково ускладнюється необхідністю вжиття заходів у зв’язку з 

пандемією коронавірусної хвороби, збільшенням бюджетного дефіциту. Отже, 

для того щоб з’ясувати та розкрити вплив податкового права на суспільні 

відносини, визначити його соціальну цінність, необхідно достеменно вивчити 

його функції, що дасть змогу сформувати цілісне уявлення про дію податкового 

права, його ефективність, результативність і значення. 

Питання функцій податкового права не є абсолютно новим для науки 

фінансового й податкового права. Однак нині не можна сказати, що воно 

отримало належний науковий аналіз, оскільки вчені-фінансисти не вдавалися до 

комплексного його розгляду, а проводили здебільшого фрагментарні наукові 

пошуки. Теоретичним та методологічним підґрунтям дослідження є праці 

вітчизняних і зарубіжних учених – представників теорії права й галузевих наук 

та правників-фінансистів. Зокрема, у дисертації використано наукові здобутки 

А. Абрамова, С. Алексєєва, М. Байтіна, С. Балаєва, С. Братуся, В. Горшеньова, 

С. Дроботова, Р. Зварича, Л. Зівса, Н. Іванюти, Д. Керімова, В. Ковальського, 

М. Козюбри, В. Копєйчикова, В. Косовича, О. Малька, М. Марченка, 

В. Нерсесянца, Н. Пархоменко, О. Петришина, В. Погорілка, П. Рабіновича, 

Т. Радька, А. Селіванова, В. Смородинського, Ю. Тихомирова, Ю. Толстого, 

Р. Халфіної, Г. Шершеневича, В. Щербини та інших учених. Що стосується 

надбань фінансово-правової науки, то робота значною мірою ґрунтується на 

працях Р. Браславського, Д. Вінницького, Л. Воронової, Д. Гетманцева, 

О. Дмитрик, Е. Дмитренко, Д. Дорошенка, А. Іванського, М. Кармаліти, 



2 

Л. Касьяненко, А. Коваленка, Т. Коломоєць, А. Котенка, І. Криницького, 

М. Кучерявенка, О. Лукашева, О. Макух, Н. Маринів, Н. Маринчак, А. Нечай, 

О. Орлюк, С. Очкуренка, П. Пацурківського, М. Піскотіна, О. Покатаєвої, 

Ю. Ровинського, В. Рядінської, Л. Савченко, А. Сліденка, Р. Ханової, 

В. Хохуляка, О. Худякова, С. Ципкіна, В. Чайки та інших науковців. 

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

виконано на кафедрі фінансового права Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого відповідно до цільової комплексної 

програми «Проблеми правового забезпечення справляння податків та зборів в 

Україні» (номер державної реєстрації 0111U000965). 

Мета та задачі дисертаційної роботи. Мета роботи полягає в 

комплексному розробленні положень стосовно реалізації функцій податкового 

права та їх особливостей, а також у підготовці науково обґрунтованих 

пропозицій щодо вдосконалення чинного податкового законодавства. 

Відповідно до поставленої мети дослідження в роботі необхідно було 

вирішити такі задачі: 

 охарактеризувати податкове право як соціальну цінність; 

 установити місце податкового права в системі права України; 

 окреслити підходи до характеристики предмета й методу податкового 

права; 

 охарактеризувати сучасну податкову політику та її вплив на розвиток 

податкового права; 

 розкрити доктринальні підходи до визначення поняття «функції 

податкового права»; 

 з’ясувати мету, завдання та функції податкового права, висвітлити їх 

співвідношення; 

 навести класифікацію та систему функцій податкового права; 

 установити зміст регулятивної функції податкового права; 

 визначити поняття й особливості правотворчості у сфері оподаткування; 

 розкрити межі та рівні податково-правового регулювання; 

 визначити вплив рішень судових органів на реалізацію регулятивної 

функції податкового права; 

 установити зміст охоронної функції податкового права; 

 диференціювати форми та способи реалізації охоронної функції 

податкового права, провести їх аналіз. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у зв’язку з 

реалізацією функцій податкового права. 

Предметом дослідження є особливості реалізації функцій податкового 

права (методологічний аспект). 

Методи дослідження. У ході проведення дисертаційного дослідження 

використано загальнонаукові та спеціальні методи пізнання. Їх використання в 

комплексі забезпечило досягнення поставленої мети, отримання об’єктивного й 

достовірного наукового результату. Головним методом у дослідженні став 

діалектичний. Саме за його допомогою здійснено вивчення наукових концепцій 

стосовно функцій права, функцій податкового права, предмета й методу 
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податкового права та інших питань, що сприяло виокремленню етапів 

виникнення й розвитку тих чи інших соціально-правових явищ, розкриттю 

сучасного стану досліджуваного предмета (підрозділи 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2). 

Окрім того, у роботі використано такі загальні емпіричні та загальнологічні 

методи і прийоми, як аналіз, синтез, індукція, дедукція, моделювання, 

описання, узагальнення, конкретизація, що забезпечило всебічний розгляд 

проблем реалізації функцій податкового права. За допомогою інтегрального 

аналізу опрацьовано результати наукових здобутків із цієї теми (підрозділи 1.1, 

1.2, 2.1), та застосування формально-юридичного та логіко-семантичного 

методів дало змогу провести ґрунтовний аналіз нормативно-правових актів, які 

регулюють податкові відносини, виявити їх недоліки та сформулювати 

пропозиції щодо їх удосконалення (підрозділи 2.2, 3.2). За допомогою методу 

альтернатив через зіставлення та критику протилежних теорій і концепцій 

виявлено суперечності між різними гіпотезами податково-правових явищ 

(підрозділи 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2). Порівняльно-правовий метод 

використовувався з метою пошуку можливості застосування зарубіжного 

досвіду правового регулювання податкових відносин (підрозділи 2.2, 3.2). 

У процесі дослідження проблем реалізації функцій податкового права було 

застосовано й інші методи наукового пізнання. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертаційне 

дослідження є одним із перших у вітчизняній правовій науці комплексних 

досліджень, у яких розглянуто особливості реалізації функцій податкового 

права. За підсумком аналізу положень, що увійшли до дисертаційної роботи, 

було сформульовано висновки, які містять наукову новизну та практичну 

значущість, зокрема: 

уперше: 

 запропоновано концептуальні засади вдосконалення та розвитку 

податкового права шляхом реалізації його функцій, що корелюється з його 

метою, завданнями й роллю (мета – це стан упорядкування суспільних 

відносин, які забезпечують надходження коштів у формі податків і зборів від 

платників до публічних грошових фондів; завдання позначають шляхи 

досягнення мети податкового права; роль – це значення податкового права в 

державотворенні та життєдіяльності суспільства й індивіда, зв’язок функцій з 

іншими елементами); 

 установлено, що система функцій податкового права являє собою складне 

та різнорівневе угруповання, яке поєднує загальносоціальні та юридичні його 

функції. Податкове право через загальносоціальні функції здійснює правовий 

вплив на всю сукупність суспільних відносин, на свідомість платників податків 

та інших зобов’язаних осіб, формуючи ціннісні орієнтири, створюючи певний 

вимір взаємодії платників і контролюючих органів, у якому можливе, належне й 

заборонене відбивається в їхній поведінці (це організаційна, інформаційна, 

виховна, стимулююча, орієнтуюча, обмежувальна, компенсаційна, оціночна, 

економічна, політична, культурна та інші функції). Юридичні функції 

представлено регулятивною та охоронною, що розрізняються за змістом з 

урахуванням таких аспектів, як юридичні й фактичні підстави, характер 
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юридичних дій суб’єктів податкових відносин, форми та засоби їх реалізації, 

мета, завдання податково-правового регулювання, результати. Інший рівень 

системи функцій податкового права можна визначити як певну субсистему, що 

охоплює загальногалузеві функції (регулятивну й охоронну) та спеціально-

юридичні функції (галузеві та інституційні, що зумовлюються предметом і 

методом); 

 доведено, що регулятивна функція податкового права – це зумовлені його 

соціальним призначенням, спрямуванням правового регулювання на відносини 

у сфері оподаткування та роллю властивості податкового права встановлювати 

податково-правові норми, а також реалізовувати ці норми в податкових 

правовідносинах; 

 обґрунтовано висновок про те, що охоронна функція податкового права – 

це зумовлені його соціальним призначенням, спрямуванням правового 

регулювання на відносини у сфері оподаткування та роллю властивості 

податкового права забезпечувати й охороняти права та законні інтереси як 

владного, так і зобов’язаного суб’єктів податкових правовідносин, а також 

попереджати протиправні дії в цій сфері; 

 доведено, що охоронна функція податкового права, з огляду на 

добровільний чи примусовий порядок застосування, реалізується через 

податковий контроль і податково-правовий примус, які є формою реалізації 

охоронної функції; 

 доведено, що загальними юридичними функціями податкового права є 

забезпечення балансу приватних і публічних інтересів суб’єктів податкового 

права, забезпечення соціальної справедливості у сфері оподаткування, 

вираження й закріплення податкової політики, забезпечення виконання 

податкового обов’язку тощо. Натомість до числа спеціальних (інституційних) 

функцій податкового права віднесено каральну (стосується фінансової 

відповідальності), компенсаційну (щодо пені), превентивну (податковий 

контроль), забезпечувальну (адміністративний арешт майна, податкова застава), 

інформаційну (інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності 

контролюючих органів, податкові консультації), облікову (податковий облік) та 

інші функції; 

удосконалено: 

 підхід до визначення предмета податкового права як такого, що має 

системний характер, зокрема: 1) це майнові відносини, що зумовлені 

економічним змістом оподаткування, втручанням у право власності через майно 

платника податків і зборів; 2) це організаційні відносини, які спрямовані на 

впорядкування інших суспільних зв’язків, дій їхніх учасників; 3) це владні 

відносини, що передбачають наявність обов’язкового владного суб’єкта; 4) їм 

притаманні складність і структурування, що передбачає інтеграцію різних 

відносин, пов’язаних з оподаткуванням. Ці характеристики мають розглядатися 

в єдності; 

 характеристику податкового права з позицій соціальної цінності. Зокрема, 

виокремлено такі його цінності: 1) інструментальну цінність як регулятора 

суспільних відносин, засобу для вирішення різноманітних завдань; 2) суспільну 
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цінність права як соціального явища, адже податкове право постає як міра 

свободи в суспільстві, виражає справедливу й рівну міру свободи; 3) здатність 

регулювати економічні відносини, у розвитку чи організації яких зацікавлені 

держава та суспільство; 4) змогу податкового права вирішувати потенційний 

конфлікт правовими засобами; 5) забезпечення стабільності й порядку в 

суспільних відносинах; 6) здатність бути засобом реалізації публічних 

інтересів; 7) інформаційну цінність як засіб доведення інформації до суб’єктів 

податкових відносин; 8) здатність бути засобом утілення діючої концепції 

державної податкової політики тощо; 

 позицію щодо виокремлення в системі податкового примусу двох груп 

заходів, а саме каральних (фінансової відповідальності (штрафу) та 

забезпечення податкових обов’язків (податкової застави, адміністративного 

арешту майна платника податків, пені); 

 визначення поняття функцій податкового права, що становлять зумовлені 

його соціальним призначенням, спрямуванням правового регулювання на 

відносини у сфері оподаткування, метою та роллю властивості податкового 

права; 

 характеристику регулятивної функції, яка реалізується через 

установлення податково-правових норм (правотворчість у сфері оподаткування) 

і динаміку податкових правовідносин. Такий методологічний підхід зумовлює 

виокремлення як двох сфер впливу регулятивної функції (внутрішньої, що 

зумовлена здатністю права до саморегулювання, і зовнішньої, яка постає з 

призначення податкового права впорядковувати поведінку суб’єктів), так і двох 

форм такої функції (правотворчої та правореалізаційної); 

 висновок про те, що ознака нормативності, яка полягає у спрямованості 

на регулювання виду суспільних відносин, встановленні загальнообов’язкового 

порядку й відповідних заходів, не може бути єдиним критерієм для віднесення 

судових актів до джерел податкового права, а також для характеристики їх 

природи як форми реалізації регулятивної функції в контексті встановлення 

податково-правових норм; 

 підхід до характеристики постанов/рішень Верховного Суду з огляду на 

два аспекти, що засвідчують їх дуалістичну природу: а) вони є обов’язковими 

для судів нижчих інстанцій; б) суди касаційної інстанції можуть звернутися до 

Великої Палати Верховного Суду в разі виявлення необхідності забезпечення 

розвитку права й формування єдиної правозастосовної практики та відступити 

від висновку щодо застосування норми права у схожих правовідносинах, 

викладеного в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду; 

набули подальшого розвитку: 

 концепція балансу публічного й приватного інтересів у податково-

правовому регулюванні, що має враховувати чотири напрями: а) встановлення 

межі публічного та приватного регулювання податкових відносин; 

б) встановлення такого обмеження прав і свобод громадян, що має бути 

співмірним із соціально значущими інтересами й цілями; в) визначення засобів 

захисту приватного інтересу в податково-правовому регулюванні; г) визначення 

засобів захисту публічного інтересу; 
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 характеристика договірних конструкцій у податковому праві в разі 

реалізації його регулятивної функції; при цьому зазначені конструкції, 

залишаючись за формою договірними, не засновуються на диспозитивних 

засадах, а набувають відповідної податково-правової природи; 

 підхід, відповідно до якого діяльність держави у сфері оподаткування є її 

функцією, а існування сучасної держави неможливе без існування права, що має 

на меті забезпечити реалізацію цієї та інших функцій держави. Реалізація 

функції оподаткування опосередкована різними галузями права 

(конституційним, податковим, господарським, земельним, кримінальним тощо), 

однак саме податкове право в цьому впливі відіграє ключову роль. Податкова 

діяльність держави зумовлена статусом України як суверенної, правової й 

соціальної держави. Шляхом її здійснення забезпечується податковий 

суверенітет держави; 

 підхід, відповідно до якого під час реалізації регулятивної функції 

податкового права держава є самостійним суб’єктом відповідних відносин, при 

цьому податкова юрисдикція є абсолютним правом держави встановлювати 

податки, збори й інші платежі та справляти їх як у межах податкової території 

держави, так і за такими межами (зокрема, з платників податків – резидентів, 

які отримують дохід за межами податкової території держави); 

 висновок щодо характеристики податкового права як самостійної галузі 

права, що зумовлено об’єктивними факторами, соціальними і практичними 

потребами, а саме особливостями предмета (наявність відповідної однорідної 

сфери суспільних відносин) та методу регулювання (наявність об’єктивно 

зумовленого інтересу в самостійному регулюванні цього комплексу відносин). 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

напрацювання, які досягнуті під час аналізу проблем, що увійшли до 

дисертаційного дослідження, а також зроблені висновки та пропозиції можуть 

бути використані в таких напрямах: 

 навчальному процесі – під час підготовки навчальних посібників, 

підручників, методичних розробок, за допомогою яких здійснюється підготовка 

з дисциплін «Фінансове право», «Податкове право» та інших дисциплін 

фінансово-правового циклу, а також у викладанні зазначених дисциплін; 

 науково-дослідній сфері – для визначення напрямів та розроблення 

проблем, що пов’язані з особливостями реалізації функцій податкового права, 

зокрема розроблення теоретико-методологічних і практичних проблем 

правового регулювання податкових відносин; 

 правозастосовній діяльності – для вдосконалення податкового 

законодавства, вироблення рекомендацій щодо застосування норм Податкового 

кодексу України; 

 правотворчій діяльності – у підготовці пропозицій щодо внесення змін до 

чинного податкового законодавства України з метою вдосконалення правового 

регулювання оподаткування, а також нормотворчої роботи Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Державної 

податкової служби України та інших місцевих і державних органів. 
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Особистий внесок здобувача. Наукові положення, які знайшли 

відображення в дисертаційній роботі, висновки й рекомендації, що виносяться 

на захист, одержані в ході дослідження здобувачем самостійно. Ідеї співавторів 

у дисертації не використовувалися. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи, рекомендації та пропозиції, які сформульовані під час дослідження 

проблем реалізації функцій податкового права, оприлюднені на 22 міжнародних 

та українських науково-практичних конференціях, круглих столах та інших 

заходах: «Системообразующие категории в финансовом праве: состояние и 

перспективы трансформации» (м. Харків, 2010 р.); «Особливості розгляду 

податкових спорів в контексті прийняття Податкового кодексу України» 

(м. Харків, 2011 р.); «Принципы финансового права» (м. Харків, 2012 р.); 

«Удосконалення місцевого самоврядування в аспекті конституційної реформи» 

(м. Полтава, 2013 р.); «Правова доктрина – основа формування правової 

системи держави» (м. Харків, 2013 р.); «Юридическая наука и образование в 

условиях глобализации: состояние и перспективы развития» (м. Донецьк, 

2013 р.); «Актуальні напрями правового забезпечення інноваційної та 

інвестиційної політики в Україні» (м. Харків, 2014 р.); «Проблемні питання 

застосування Податкового кодексу України при вирішенні спорів 

адміністративними судами» (м. Краматорськ, 2014 р.); «Адаптація до права ЄС 

регулювання економіки України в сучасних умовах» (м. Харків, 2015 р.); 

«Фінансове право: сучасний стан та перспективи» (м. Київ, 2016 р.); «Сучасні 

практики вищої юридичної освіти і педагогіки» (м. Харків, 2016 р.); 

«Вороновські читання (співвідношення матеріального та процесуального в 

регулюванні фінансових відносин)» (м. Чернівці, 2017 р.); «Децентралізація 

публічного адміністрування в умовах інтеграції України до європейської 

спільноти: проблеми та перспективи» (м. Сєвєродонецьк, 2017 р.); «Правове 

забезпечення адаптації інвестиційної моделі розвитку економіки України та 

ринків фінансових послуг до права Європейського Союзу» (м. Харків, 2017 р.); 

«Methodology of Modern Research» (м. Дубай, 2017 р.); «Вороновські читання 

(єдність адміністративних та фінансових процедур)» (м. Львів, 2018 р.); 

«Розвиток підприємництва в Україні: безпека здійснення господарської 

діяльності» (м. Харків, 2018 р.); «Економіко-правові проблеми розвитку та 

сприяння господарській діяльності в сучасних умовах» (м. Харків, 2018 р.); 

«Економіко-правові проблеми розвитку та сприяння господарській діяльності в 

сучасних умовах» (м. Харків, 2019 р.); «Правова держава: історія, сучасність та 

перспективи формування в Україні» (м. Ужгород, 2020 р.); «Економіко-правові 

проблеми розвитку та сприяння господарській діяльності в сучасних умовах» 

(м. Харків, 2020 р.); «Регіональні інноваційні ініціативи» (м. Харків, 2020 р.). 

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи знайшли своє 

відображення в 51 науковій праці, з-поміж яких – 1 стаття у 20-томній «Великій 

українській юридичній енциклопедії», 27 статей, що опубліковані у фахових 

виданнях України та зарубіжних виданнях (3 з них у співавторстві), 1 стаття в 

нефаховому науковому виданні та 22 тези доповідей на українських і 

міжнародних науково-практичних конференціях. 
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Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, які включають 6 підрозділів і 20 пунктів, висновків, списку 

використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертаційної роботи 

становить 443 сторінки, з них основного тексту – 368 сторінок. Список 

використаних джерел налічує 428 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження, визначається 

зв’язок дисертації з науковими планами та програмами, зазначаються мета й 

завдання, методологія дослідження, новизна та практичне значення результатів, 

які отримані за його підсумками, визначається особистий внесок здобувача 

щодо їх отримання та наводяться відомості про апробацію результатів, 

структуру роботи. 

Розділ 1 «Теоретичні та методологічні основи визначення функцій 

податкового права» складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Податкове право в системі права України» здійснено 

розгляд податкового права як соціального явища, вивчено його ознаки, на 

підставі яких надано характеристику податкового права. Звернено увагу на 

дискусійні аспекти визначення предмета й методу податкового права, сучасної 

податкової політики та її впливу на розвиток податкового права. 

Зазначено, що сучасний етап розвитку права характеризується 

принциповими змінами, що виявляється в активному використанні 

провадження в наукових дослідженнях положень природно-правового, 

соціокультурного, аксіологічного та інших методологічних підходів до 

розуміння права. Доведено, що, незважаючи на те, що податкове право 

належить до публічних галузей права, які мають забезпечувати досягнення саме 

публічних інтересів, такі тенденції властиві і йому. Розгляд податкового права з 

урахуванням аксіологічного підходу дає змогу зробити наголос на його 

здатності розв’язувати потенційний конфлікт, що об’єктивно характерний для 

податкових відносин та оподаткування загалом, з метою досягнення 

компромісу, забезпечення законності та правопорядку у сфері оподаткування. 

Розкрито соціальну цінність податкового права з огляду на такі його 

особливості: 1) інструментальну цінність права як регулятора суспільних 

відносин, засобу для вирішення різноманітних завдань; 2) суспільну цінність 

права як соціального явища, адже податкове право постає як міра свободи в 

суспільстві, виражає справедливий і рівний ступінь свободи; 3) його здатність 

регулювати економічні відносини, у розвитку чи організації яких зацікавлені 

держава й суспільство; 4) його змогу вирішувати потенційний конфлікт 

правовими засобами; 5) його здатність забезпечувати стабільність і 

правопорядок у відносинах оподаткування; 6) його здатність бути засобом 

реалізації публічних інтересів; 7) інформаційну цінність як засіб доведення 

інформації до суб’єктів податкових відносин; 8) його здатність бути засобом 

утілення діючої концепції державної податкової політики тощо. Констатовано, 

що в підсумку правове регулювання податкових відносин спрямоване на 
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досягнення численних соціальних цілей, які лежать за межами податкового 

права. 

Зазначено, що податкові правовідносини, що становлять вид правових 

відносин, володіють усіма ознаками останніх: виникають згідно з нормами 

податкового права, є формою реалізації податково-правової норми, зумовлені 

інтересами держави, є правовим зв’язком відповідних осіб, гарантуються 

можливістю застосування державного примусу тощо. Водночас з огляду на 

специфіку податково-правового регулювання наведені властивості набувають 

власних характеристик. Ідеться про особливості структури таких відносин 

(об’єкти, суб’єкти, зміст); зміст інтересів, що забезпечуються в разі сплати 

податків і зборів, та їх співвідношення; специфіку податково-правових норм і 

податкового законодавства (наявність єдиного кодифікованого акта, норми якого 

конкретизовано низкою підзаконних нормативно-правових актів); природу 

примусу, через реалізацію якого забезпечується виконання норм податкового 

права. 

Надано характеристику публічної фінансової діяльності як комплексного 

поняття, яке в умовах сьогодення, з огляду на динамічний розвиток податкового, 

валютного, бюджетного й банківського законодавства, набуває лише наукового 

значення. Підкреслено, що проблему існування значної кількості розрізнених 

нормативно-правових актів, які регулюють різні види фінансових відносин 

(насамперед податкові й бюджетні), зниження їх визначеності та неузгодження 

їхніх положень не може бути вирішено через проведення систематизації 

фінансового законодавства шляхом його кодифікації чи інкорпорації (прийняття 

Фінансового кодексу України або Закону України «Про фінанси»). Таку позицію 

обґрунтовано об’єктивним існуванням різного правового режиму, суб’єктного 

складу, об’єктів і змісту названих відносин, що не передбачають інтегроване 

регулювання. Підкреслено, що фінансове право як інтегративне явище, яким 

було забезпечено розвиток галузей фінансового законодавства незалежної 

України та формування податкового, бюджетного й інших галузей права, 

виконало своє призначення. 

Доведено, що сутнісною ознакою предмета податкового права є його 

комплексний характер, який визначається такими особливостями: 1) це майнові 

відносини, що зумовлені економічним змістом оподаткування, втручанням у 

право власності через майно платника податків і зборів; 2) це організаційні 

відносини, які спрямовані на впорядкування інших суспільних зв’язків, дій їх 

учасників; 3) це владні відносини, що передбачають наявність обов’язкового 

владного суб’єкта як їх учасника; 4) це складність і структурування, що 

передбачають інтеграцію різних відносин, пов’язаних з оподаткуванням. Ці 

характеристики мають розглядатися в єдності. 

У процесі характеризування методу податкового права звернено увагу на 

подальше активне використання диспозитивних способів податково-правового 

регулювання. Водночас підтримано позицію, відповідно до якої податкове право 

застосовує імперативний метод регулювання, у змісті якого з метою 

забезпечення балансу приватного й публічного інтересів відбувається 

поєднання імперативних і диспозитивних (альтернативних) способів. 
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Під час надання характеристики предмета податкового права акцентовано 

увагу на проблемі інтеграції та диференціації фінансового права. Встановлено, 

що виникнення й становлення податкового права як певного самостійного 

утворення зумовлене об’єктивними факторами, соціальними та практичними 

потребами. З огляду на аргументи, пов’язані з особливостями предмета 

(наявності відповідної однорідної сфери суспільних відносин) і методу 

регулювання, з наявністю об’єктивно зумовленого інтересу в самостійному 

регулюванні цього комплексу відносин, обґрунтовано позицію стосовно 

характеристики податкового права як самостійної галузі права. У зв’язку із цим 

окреслено систему податкового права та його зв’язок з іншими галузями права. 

Обґрунтовано, що динамізм системи права, яка не може не реагувати на 

розвиток та ускладнення суспільних відносин, виявляється у формуванні нових 

інститутів і галузей права. Найчастіше нові галузі виникають як об’єктивна 

потреба в регулюванні тих суспільних відносин, які раніше не були 

регламентовані, або шляхом відділення від уже існуючих галузей декількох 

взаємопов’язаних інститутів, що у процесі еволюції суспільних відносин 

набувають особливих, якісно нових властивостей і формують нові галузі права, 

які мають здебільшого комплексний характер. 

За допомогою історичного аналізу розвитку України як суверенної та 

незалежної держави констатовано безсистемне провадження податкової 

політики. Вона має бути потужним інструментом державного регулювання 

економіки, становити цілеспрямовану, системну й чітко організовану діяльність 

уповноважених державних органів стосовно оподаткування, складовими 

елементами якої є стратегія та тактика. Встановлено, що останнім часом 

податкова політика в Україні здійснюється за відсутності єдиної 

загальнодержавної стратегії (програми, концепції), що дає змогу 

охарактеризувати її як безсистемну, непослідовну й неефективну. Наслідком 

цього є виникнення податкових конфліктів і спорів, зумовлених дефектами 

податкового законодавства (його складністю, колізійністю, суперечливістю, 

нестабільністю, внесенням численних змін до Податкового кодексу України) та 

економічними недоліками (надмірним податковим тиском на платників 

податків, зниженням ділової активності суб’єктів господарювання, значними 

масштаби тінізації економіки тощо). 

Акцентовано увагу на необхідності вдосконалення системи та структури 

державних органів, що забезпечують формування, реалізацію й контроль за 

виконанням державної податкової політики в Україні, оскільки сучасний 

розподіл відповідних компетенційних повноважень між державними органами 

характеризується як прогалинами, так і дублюванням окремих функцій. 

Проведені впродовж 2010–2020 рр. численні реорганізації податкових органів 

не дали позитивного результату. У цьому контексті обґрунтовано необхідність 

розроблення Концепції державної податкової політики України на 

середньостроковий (5 років) і довгостроковий (10 років) періоди, а також 

Стратегії реформування податкових органів на середньостроковий період. 

Упровадження таких документів дасть змогу здійснити на концептуальних 

засадах системне вдосконалення й оновлення податкового законодавства, а 
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цілеспрямовані та узгоджені нововведення підвищать ефективність податково-

правового регулювання та забезпечать інституційну спроможність органів 

державної влади, що відповідальні за реалізацію державної податкової 

політики, економію та доцільність використання бюджетних коштів за таких 

трансформацій. 

У підрозділі 1.2 «Поняття та значення функцій податкового права» 

досліджено доктринальні підходи до визначення функцій податкового права, 

встановлено мету й завдання податкового права та їх діалектичний зв’язок із 

функціями, а також розкрито їх систему. 

Констатовано множинність у поглядах щодо визначення понять «функції 

права» та «функції податкового права». Встановлено, що зазначені поняття 

доречно тлумачити з використанням декількох підходів: етимологічного (для 

з’ясування походження слова), історичного (для темпорального огляду 

тематики), практичного (для аналізу практичного значення, спрямованості, 

мети, перспектив розвитку) і лексичного (для з’ясування змісту терміна). Такий 

методологічний підхід є найоптимальнішим, адже дає змогу звернути увагу на 

різні аспекти поняття «функція», що є полісемантичним, виявити оригінальні 

інтерпретації, комплексно використати наведені підходи для цілісного 

з’ясування його змісту. Сутність функції як наукової категорії, незважаючи на 

використовувану сферу, полягає в тому, що вона завжди виражає певну 

належність одного предмета (явища) до іншого предмета (явища), вказує на 

залежність між ними та взаємозв’язок. Надано визначення поняття «функції 

податкового права». 

Підкреслено, що співвідношення мети, завдань і функцій податкового права 

має визначатися з урахуванням певних методологічних підстав. Так, мета – це 

стан упорядкування суспільних відносин, які забезпечують надходження коштів 

у формі податків і зборів від платників до публічних грошових фондів. Завдання 

позначають шляхи досягнення кінцевої або проміжної мети податкового права 

(встановити правовий статус платника податків, визначити зміст податкового 

обов’язку, встановити правовий механізм податку чи збору тощо). Роль – це 

значення податкового права в державотворенні та життєдіяльності суспільства й 

індивіда, зв’язок функцій з іншими елементами. Саме мета та завдання 

податкового права як певні статичні явища зумовлюють існування відповідних 

функцій як конкретної дії податкового права, тоді як функції податкового права 

позначають його призначення та напрями впливу на суспільні відносини 

відповідно до поставлених мети й завдань. Отже, функції податкового права з 

огляду на синергетичні зв’язки із завданнями та цілями податкового права 

перебувають у відносинах реляційності і взаємовпливу. 

Визначено, що функціям податкового права властиві стабільність і динамізм. 

Стабільність як ознака функцій податкового права означає, що вони, по-перше, 

завжди притаманні податковому праву як правовому явищу, а по-друге, діють 

безперервно, адже їх реалізація є триваючим процесом. Динамізм свідчить про 

різне змістове наповнення таких функцій залежно від того стану соціально-

економічного розвитку суспільства, що спостерігається на конкретному 

історичному етапі розвитку. 
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Аргументовано, що функції податкового права реалізуються на різних 

рівнях (загальнодержавному й місцевому) та різними суб’єктами (державою, 

уповноваженими органами). Проведено розмежування функцій податкового 

права як галузі права, як науки та навчальної дисципліни. 

Значення функцій податкового права окреслено з урахуванням їх здатності 

розкривати дію податкового права, виявляти його різні аспекти, а також 

аналізувати його як цілісне й комплексне явище, простежувати, як податкове 

право впливає на розвиток відносин оподаткування або суспільні відносини 

впливають на розвиток податкового права. 

Встановлено, що система функцій податкового права являє собою складне й 

різнорівневе угруповання. Соціальна цінність, роль і призначення податкового 

права розкривається в його функціях як основних напрямах його впливу на 

суспільні відносини. Виявлено єдність поглядів науковців у тому, що ціннісний 

потенціал права розкривають як загальносоціальні (організаційна, 

гносеологічна, інформаційна, виховна, стимулююча тощо), так і юридичні 

(регулятивна й охоронна) його функції. Доведено, що юридичні функції 

вирізняються змістом, що визначається з урахуванням юридичних і фактичних 

підстав, характеру юридичних дій суб’єктів податкових відносин, форм і засобів 

їх реалізації, мети, завдань та результатів податково-правового регулювання. 

З огляду на наведені методологічні засади юридичні функції податкового 

права можна визначити як субсистему, що охоплює загальногалузеві функції 

(регулятивну й охоронну) та спеціально-юридичні функції (галузеві та 

інституційні). При цьому в межах кожної галузі права можливе виокремлення 

загальних і спеціальних функцій, адже загальносоціальні функції реалізуються 

в межах регулятивних та охоронних відносин, що переводить їх у площину 

юридичних функцій. У цьому виявляється їх взаємозв’язок і взаємовплив. 

Аргументовано, що загальні юридичні функції податкового права є такими: 

1) забезпечення балансу приватних і публічних інтересів суб’єктів податкового 

права; 2) забезпечення соціальної справедливості у сфері оподаткування; 

3) вираження й закріплення податкової політики; 4) забезпечення виконання 

податкового обов’язку тощо. До спеціальних (інституційних) функцій 

податкового права можна віднести каральну (фінансову відповідальність), 

компенсаційну (пеню), превентивну (податковий контроль), забезпечувальну 

(адміністративний арешт майна, податкову заставу), інформаційну 

(інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності контролюючих органів, 

податкові консультації), облікову (податковий облік) тощо. 

Інші класифікаційні ряди сукупності функцій податкового права можна 

побудувати залежно від таких критеріїв: а) обсягу правового впливу (основні 

(регулятивна й охоронна) і додаткові (інформативна, каральна, забезпечувальна, 

компенсаційна тощо)); б) завдання (функція правового регулювання, охорони, 

захисту, виховна тощо); в) характеру й мети тощо. Обґрунтовано, що система 

функцій податкового права не має абсолютного характеру, адже її змістове 

наповнення змінюється залежно від соціально-економічних умов розвитку 

суспільства та конкретних завдань, що поставлені при цьому. 
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Розділ 2 «Реалізація регулятивної функції податкового права» 

складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Сутність регулятивної функції податкового права» 

особливу увагу приділено визначенню поняття та змісту регулятивної функції 

податкового права, її зв’язку з функціями держави, а також формам її реалізації. 

Зміст регулятивної функції податкового права визначено з урахуванням ст. 1 

Протоколу 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, де 

проголошено: «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти 

своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше ніж в 

інтересах суспільства та на умовах, передбачених законом і загальними 

принципами міжнародного права. Проте попередні положення жодним чином 

не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає 

доцільними, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до 

загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або 

штрафів». Оскільки податкове право пов’язане з обмеженням права власності 

платників податків і зборів, то в разі реалізації регулятивної функції 

обов’язковим вбачається забезпечення їхніх прав та законних інтересів. У цьому 

контексті розроблено концепцію законних інтересів (правомірних очікувань) 

платників податків і зборів. 

Звернено увагу на питання досягнення балансу публічних і приватних 

інтересів у податково-правовому регулюванні. Цей баланс визначено як таке їх 

співвідношення, за якого публічні інтереси формуються з огляду на 

необхідність існування й розвитку суспільства, а приватні інтереси належним 

чином гарантовані державою, обмеження прав і свобод громадян має бути 

співмірним із соціально значущими інтересами й цілями. Така співмірність 

визначається з урахуванням принципів рівності, соціальної справедливості, 

фіскальної достатності та економічності оподаткування. 

Окрім того, регулятивна функція реалізується через установлення 

податково-правових норм (правотворчість у сфері оподаткування) і динаміку 

податкових правовідносин. Тому виокремлено дві сфери впливу регулятивної 

функції: внутрішню (зумовлена здатністю права до саморегулювання) та 

зовнішню (постає з призначення податкового права впорядковувати поведінку 

суб’єктів). З огляду на такий методологічний підхід окреслено реалізацію 

регулятивної функції податкового права як сукупність відповідних елементів. 

З огляду на сферу реалізації регулятивної функції податкового права 

виокремлено дві її форми – правотворчу і правореалізаційну. Проведено 

розмежування таких понять, як «реалізація функцій податкового права», 

«реалізація податкового права», «реалізація норм податкового права». 

Визначено, що правореалізаційна форма опосередкована динамікою податкових 

правовідносин, що пов’язана з відповідними юридичними фактами, які, з 

огляду на імперативність податково-правових норм, не передбачають варіативну 

поведінку суб’єктів таких відносин. 

Визначено питання взаємодії функцій податкового права з функціями 

держави як базовими напрямами її діяльності, що пов’язані з досягненням 

певних цілей, у яких відображаються її сутність, зміст і соціальне призначення. 
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Резюмовано, що функції податків і їх сутність забезпечуються дією податкового 

права через його регулятивну функцію. Отже, соціальне призначення 

податкового права як регулятора суспільних відносин є системоутворюючим 

чинником, шляхом утілення якого реалізуються функції податків, а також певні 

функції держави. 

Підкреслено, що визначення функцій держави зумовлене специфікою 

завдань, які вирішуються нею в конкретний період державотворення. При 

цьому наявність кризових умов суттєво впливає на підвищення дії певної 

функції. Так, за умов соціально-економічної кризи, яка наразі набула ще 

більшого загострення у зв’язку з пандемією COVID-19, актуалізується 

реалізація таких функцій держави, як соціальна, економічна, фінансова, функція 

оподаткування. При цьому очевидна залежність реалізації названих функцій 

одна від одної. 

З’ясовано, що діяльність у сфері оподаткування є функцією держави, а 

існування сучасної держави неможливе без існування права, яке має на меті 

забезпечити реалізацію інших функцій держави. Проаналізовано функцію 

оподаткування, що здійснюється державою. Встановлено, що її реалізація 

державою опосередкована різними галузями права (конституційним, 

податковим, господарським, земельним, кримінальним тощо). Водночас саме 

податкове право в цьому впливі відіграє ключову роль. Податкова діяльність 

держави зумовлена статусом України як суверенної, правової і соціальної 

держави. Шляхом її провадження забезпечується податковий суверенітет 

держави, елементами якого є: 1) суб’єкт, який встановлює податки; 2) територія, 

на якій встановлюються зазначені податки; 3) суб’єкти, які пов’язані з 

територією цієї держави. 

Аргументовано, що функція оподаткування під час взаємодії з функцією 

міжнародної інтеграції як напрямом діяльності сучасної держави містить у 

механізмі власної реалізації такий елемент, як міжнародне співробітництво в 

зазначеній сфері. Реалізуючи таку функцію всередині держави, Україна є 

активним учасником міжнародних відносин у сфері оподаткування. Одним з 

основних завдань міжнародного співробітництва у сфері оподаткування є 

вибудовування такої системи міжнародних взаємин, за якої держави світу 

зберігають право на самовизначення у проведенні економічної й податкової 

політики, спрямованої насамперед на залучення світових інвестицій, та 

розвивають свої національні економіки. 

Встановлено, що податкова юрисдикція є абсолютним правом держави 

встановлювати податки, збори та інші платежі та організовувати їх сплату як у 

межах податкової території, так і за цими межами (наприклад, з платників 

податків – резидентів, які отримують дохід за межами податкової території 

держави). Акцентовано увагу на видах податкової юрисдикції, зокрема: 

1) територіальній юрисдикції (це право держави встановлювати та справляти 

податки в межах податкової території держави); 2) податковій юрисдикції за 

платниками (це право держави встановлювати і справляти податки поза 

податковою територією держави з платників – резидентів, які отримують дохід 

за межами податкової території держави). 
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У підрозділі 2.2 «Поняття та особливості правотворчості у сфері 

оподаткування» акцентовано увагу на рівнях і межах правового регулювання 

податкових відносин, а також на впливі рішень судових органів на реалізацію 

регулятивної функції податкового права. 

Обґрунтовано, що податкове право через реалізацію регулятивної функції 

встановлює межі бажаної та дозволеної поведінки для суб’єктів податкового 

права. Встановлення податково-правової норми – це первісний найважливіший 

різновид вияву сутності податкового права як регулятора суспільних відносин. 

Ефективне правовстановлення можливе за умови чітко визначеного, логічного, 

несуперечливого формулювання приписів податково-правових норм, що 

забезпечить їх результативне виконання, а також за умови вибору відповідної 

правової форми їх вираження. 

Встановлено, що регулювання податкових відносин відбувається на трьох 

рівнях: загальнодержавному, місцевому, міжнародному. Цим зумовлюється 

існування трьох щаблів правотворчої форми регулятивної функції податкового 

права. Загальні підходи стосовно встановлення податків і зборів визначено у 

ст. 7 Податкового кодексу України. Водночас реалізація регулятивної функції в 

контексті правовстановлення на місцевому рівні має свою специфіку. Ідеться, 

зокрема, про такі положення: 1) відповідність рішень місцевих органів 

положенням Податкового кодексу України (пп. 12.3.1 ст. 12 Податкового кодексу 

України); 2) обов’язкове визначення всіх елементів податку, закріплених у 

ст. 7 Податкового кодексу України (п. 8.3 ст. 8, пп. 12.3.1 ст. 12 Податкового 

кодексу України); 3) прийняття місцевими органами рішення про встановлення 

місцевих податків і зборів до 1 липня року, що передує бюджетному періоду, у 

якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків 

(пп. пп. 12.3.1, 12.3.4 ст. 12 Податкового кодексу України); 4) офіційне 

оприлюднення відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня 

року, що передує плановому періоду, рішення про встановлення місцевих 

податків і зборів (пп. 12.3.4 ст. 12 Податкового кодексу України); 5) направлення 

не пізніше 1 липня року, що передує плановому періоду, копії прийнятого 

рішення про встановлення місцевих податків чи зборів або про внесення змін 

до них у 10-денний строк із дня прийняття до контролюючого органу, у якому 

перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів 

(пп. 12.3.4 ст. 12 Податкового кодексу України). 

Підкреслено, що нині у зв’язку з подальшою інтеграцією України до 

європейського простору, активною співпрацею з міжнародними організаціями, 

пов’язаними з необхідністю вирішення питань розмивання податкової бази та 

виведення прибутку з-під оподаткування, усунення подвійного оподаткування, 

пошуку новітніх форм щодо електронної комерції, обміну податковою 

інформацією посилюється міжнародне врегулювання податкових відносин. 

Особливу роль у цьому відіграють міжнародні організації, наприклад 

Організація економічного співробітництва і розвитку, Організація Об’єднаних 

Націй. Розглянуто підходи до встановлення правової природи документів 

Організації економічного співробітництва і розвитку щодо оподаткування 

(наприклад, Настанови щодо трансфертного ціноутворення, коментар до 
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Модельної конвенції Організації економічного співробітництва і розвитку, 

меморандуми про взаєморозуміння тощо), адже в умовах, за яких Україна бере 

участь у глобальних податкових ініціативах Організації економічного 

співробітництва і розвитку, актуалізується це питання. 

Що стосується засобів регулятивної функції податкового права, то до їх 

числа віднесено зобов’язання, дозволи, заборони. При цьому для податково-

правового регулювання, з огляду на положення ст. 67 Конституції України, 

першочерговим є застосування зобов’язань. Проведено аналіз нормативно-

правових актів, які регулюють податкові відносини. 

Надано характеристику регулятивної функції податкового права з позицій 

установлення меж податково-правового регулювання. Ці межі визначаються 

декількома факторами: 1) урахуванням принципів оподаткування, принципів 

податкового права та принципів податкового законодавства; 2) нормативними 

положеннями ст. ст. 1, 3, 5 Податкового кодексу України; 3) змістом і напрямами 

податкової політики. 

У цьому контексті проведено аналіз проблеми співвідношення податкового 

законодавства з іншим законодавством, зокрема про бухгалтерський облік. 

Констатовано, що з метою обрахування податку на прибуток підприємств 

платник самостійно може обрати певний метод нарахування амортизації 

нематеріальних активів (прямолінійний, зменшення залишкової вартості, 

кумулятивний, виробничий тощо), що фіксується у відповідному розпорядчому 

документі (наказі) про облікову політику. Єдиним критерієм, який впливає на 

вибір методу амортизації нематеріальних активів, є умови отримання майбутніх 

економічних вигод, що є оціночним поняттям. Доведено, що умови отримання 

майбутніх економічних вигод за своїм змістом будуть похідними від виду 

діяльності підприємства, виду продукції (роботи, послуги), їх складності, 

характеру технологічного й виробничого процесу, організації виробництва на 

підприємстві та інших чинників. Таким чином, умови отримання майбутніх 

економічних вигод визначаються й оцінюються підприємством самостійно, з 

огляду на особливості фактичної діяльності платника. 

Акцентовано увагу на визначенні правової природи актів Верховного Суду 

та Конституційного Суду України. Констатовано наявність розрізненості думок 

учених, які зазначені судові акти розглядають як нормативний регулятор, 

судовий прецедент, судову правотворчість, прецедент тлумачення, акт 

тлумачення права, джерело права. Обґрунтовано позицію, відповідно до якої 

ознака нормативності, що полягає у спрямованості на регулювання виду 

суспільних відносин та встановленні загальнообов’язкового порядку й 

відповідних заходів, не може бути єдиним критерієм ні для віднесення судових 

актів до джерел податкового права, ні для характеристики їх природи як форми 

реалізації регулятивної функції в контексті встановлення податково-правових 

норм. 

Доведено, що постанови/рішення Верховного Суду мають 

характеризуватися з огляду на три аспекти, що свідчать про їх складну природу: 

а) вони є результатом правотлумачення; б) вони є обов’язковими для судів 

нижчих інстанцій; в) суди касаційної інстанції можуть звернутися до Великої 
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Палати Верховного Суду в разі виявлення необхідності забезпечення розвитку 

права й формування єдиної правозастосовної практики та відступити від 

висновку щодо застосування норми права у схожих правовідносинах, 

викладеного в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду. Із цією метою 

проаналізовано постанови Верховного Суду, у яких здійснено відступ від його 

попередньої позиції (щодо наслідків невиконання або не в повному обсязі 

перерахування суми податкового зобов’язання з вини банку, накладення арешту 

на кошти платника в банку, стосовно принципу ділової мети та тесту на основну 

мету, підстав і наслідків оскарження результатів перевірки з процедурних 

питань тощо), а також рішення Верховного Суду у зразковій справі. 

Встановлено співвідношення термінів «юридичний акт», «правовий акт», 

«нормативно-правовий акт», «акт тлумачення», резюмовано їх відмінності та 

взаємозв’язок. Так, наслідком юридичного акта як акта-дії є прийняття 

відповідним органом правозастосовного рішення, що об’єктивується у 

правовому акті, зміст якого може бути з’ясовано й оформлено в 

інтерпретаційно-правовому акті. 

Проведено розмежування індивідуальних юридичних актів у разі податково-

правового регулювання та інших правових актів (наприклад, документів, що 

складаються податковими органами під час проведення перевірок), які не 

передбачають правові наслідки для учасників правовідносин, а лише фіксують 

певні факти, зокрема факти порушень податкового законодавства. 

Запропоновано внести зміни до Податкового кодексу України щодо надання 

платнику податків права оскаржувати створені контролюючими органами 

офіційні письмові документи, які хоч і не спричиняють виникнення обов’язків, 

проте призводять до явного й однозначного погіршення правового становища 

особи. 

Розділ 3 «Реалізація охоронної функції податкового права» містить два 

підрозділи. 

У підрозділі 3.1 «Сутність охоронної функції податкового права» розкрито 

поняття та зміст охоронної функції податкового права, проведено класифікацію 

форм і засобів реалізації охоронної функції податкового права. 

Надано поняття охоронної функції податкового права. Доведено, що 

охоронна функція податкового права, з огляду на порядок її здійснення 

(добровільний чи примусовий), реалізується через податковий контроль і 

податково-правовий примус, що є формами реалізації охоронної функції. 

Констатовано, що охоронна функція податкового права реалізується без 

застосування примусу, тобто в загальному, добровільному порядку, через 

провадження податкового контролю (що також характеризується розмаїттям 

форм і методів). Податковий контроль – це вид контролю, який становить 

діяльність спеціально уповноважених суб’єктів щодо особливого об’єкта, 

спрямовану на забезпечення дотримання податкового законодавства платниками 

податків, податковими агентами та іншими суб’єктами, які забезпечують 

реалізацію податкового обов’язку платників податків, установлення та 

притягнення винних осіб до відповідальності. Доведено, що податковий 
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контроль не може бути віднесено до заходів податково-правового примусу, він є 

лише передумовою його застосування. 

Обґрунтовано, що реалізація охоронної функції податкового права може 

бути пов’язана з податково-правовим примусом, який має такі ознаки: 

а) застосовується виключно на правовій основі (це означає, що його заходи та 

порядок їх реалізації, компетенція уповноважених суб’єктів закріплені в 

Податковому кодексі України); б) передбачає реалізацію виключно спеціально 

уповноваженими на те державними органами (це органи державної податкової 

служби або суди); в) застосовується тільки до конкретних суб’єктів – платників 

податків і зборів; г) метою його застосування є охорона, спонукання, 

компенсування, забезпечення публічного інтересу у відносинах оподаткування, 

що корелюється з відповідними функціями примусових заходів. Заходи 

податково-правового примусу поділено на три групи: забезпечувальні, 

компенсаційні та каральні. Обґрунтовано, що стягнення податкового боргу не 

може розглядатися як захід такого примусу, оскільки є узагальненим поняттям, 

яке стосується процедурно-процесуальних аспектів застосування таких 

примусових заходів, як адміністративний арешт майна та податкова застава. 

Акцентовано увагу на забезпеченні виконання податкового обов’язку. 

Підкреслено, що заходи такого забезпечення спрямовані на гарантування, 

спонукання до виконання платником податків своїх обов’язків, відновлення 

порушених прав держави й територіальної громади на отримання коштів від 

сплати податків і зборів, зменшення ризиків непогашення податкового боргу, 

компенсацію понесених державою збитків. Отже, такі заходи виконують 

функції забезпечення, спонукання, компенсування, відновлення. Вони 

вживаються за умови порушення встановлених податковим законодавством 

обов’язків та мають тривалий процедурний характер. До них віднесено 

податкову заставу, адміністративний арешт майна, пеню. 

У підрозділі 3.2 «Способи реалізації охоронної функції податкового права» 

проаналізовано процедури обліку та інформаційно-аналітичного забезпечення 

діяльності контролюючих органів під час реалізації охоронної функції 

податкового права, розглянуто податкову перевірку в системі засобів реалізації 

охоронної функції податкового права, проведено аналіз заходів забезпечення 

виконання податкового обов’язку, фінансової відповідальності та пені. 

Зазначено, що облікові процедури стосовно платників податків і зборів, 

через які здійснюється охоронна функція податкового права, реалізуються з 

метою створення умов для здійснення уповноваженими органами контролю за 

правильністю нарахування, своєчасністю й повнотою сплати податків, 

нарахованих фінансових санкцій, дотримання податкового та іншого 

законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі 

органи. Констатовано, що обов’язок із податкового обліку характеризується 

певною дихотомією. З одного боку, держава в особі уповноважених суб’єктів 

має створити належні умови для його реалізації зобов’язаними суб’єктами 

податкових правовідносин; крім того, має бути чітко регламентовано процедуру 

реалізації такого способу контролюючими органами. З іншого боку, від 

платника податків і зборів також вимагається вчинення певних дій (наприклад, 
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надання інформації до податкових органів щодо об’єктів оподаткування). При 

цьому, на відміну від інших способів податкового контролю, регламентованих 

податковим законодавством України, облік платників податків є необхідною 

умовою для набуття статусу платника податків і подальшої його реалізації. 

У контексті розгляду інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності 

контролюючих органів як способу реалізації охоронної функції податкового 

права звернено увагу на проблеми щодо порядку реалізації контролюючим 

органом свого права на отримання інформації від суб’єктів господарювання – 

платників податків. Незважаючи на наявність електронного документообігу під 

час подання звітності, функціонування єдиної системи адміністрування податку 

на додану вартість та безперешкодне функціонування електронного кабінету 

платника податків, отримання листів (запитів) від податкової з вимогами 

надання письмових пояснень і їх документального підтвердження завжди 

супроводжується низкою проблемних питань. На підставі системного аналізу 

положень Податкового кодексу України доведено, що запит контролюючого 

органу містить обов’язкові складники, до яких необхідно включати також 

конкретні підстави для направлення. У положеннях п. 73.3 ст. 73 Податкового 

кодексу України під поняттям «підстава» розуміється не нумераційне 

позначення підпункту ст. 73 цього кодексу, а фактичні обставини, які в цих 

підпунктах розкриваються та мають об’єктивно існувати, тобто безпосередня 

інформація, відомості й інші обставини. 

Розглянуто камеральні, документальні (планові чи позапланові, виїзні або 

невиїзні) та фактичні перевірки як засоби реалізації охоронної функції 

податкового права. Звернено увагу на проблему формування плану-графіку 

податкових перевірок. Проаналізовано підходи до визначення ризиковості 

платників податків і запропоновано внести відповідні зміни до податкового 

законодавства. 

Зазначено, що податкові перевірки повинні здійснюватися на основі чіткого 

дотримання приписів чинного законодавства, а їх результати мають певні 

юридичні наслідки. Саме документи, видані контролюючими органами за 

результатами податкових перевірок, мають значення для подальшого розвитку 

правовідносин між контролюючим органом і платником податків. Фактично від 

результатів податкових перевірок буде залежати, чи відбудеться подальше 

застосування інших способів реалізації охоронної функції податкового права 

або ж воно завершиться на стадії реалізації такого способу податкового 

контролю, як податкова перевірка. У цьому контексті визначено правову 

природу акта податкової перевірки. 

Вивчено зарубіжний досвід правового регулювання заходів, якими 

реалізується охоронна функція податкового права. Це, зокрема, такі заходи: 

а) заходи податкового контролю, що передбачають систему відбору платників 

податків для поглибленого податкового контролю; б) інформування платників 

податків із питань податкового законодавства, консультування або надання 

іншої допомоги (сервісне обслуговування платників податків); в) широке 

використання комп’ютерних програм для своєчасного виявлення порушення 
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податкового законодавства. Розкрито можливості впровадження таких 

напрацювань до податкового законодавства України. 

Проаналізовано такі заходи, як зупинення видаткових операцій платника 

податків на його рахунках у банках та інших фінансових установах (що 

передбачено пп. пп. 20.1.31 і 20.1.32 ст. 20, п. 89.4 ст. 89, п. 91.4 ст. 91 

Податкового кодексу України) та арешт коштів та інших цінностей, що 

перебувають у банку (пп. пп. 20.1.32 та 20.1.33 ст. 20, абз. 2 пп. 94.6.2 ст. 94 

Податкового кодексу України). Доведено, що такі заходи безпосередньо 

спрямовані на спонукання платника податків до відповідної поведінки, 

забезпечення реалізації контролюючими органами своїх повноважень щодо 

застосування інших заходів примусу (наприклад, податкової застави) чи заходів 

податкового контролю. З метою забезпечення визначеності й точності 

податково-правового регулювання, недопущення неоднозначного тлумачення 

податково-правових норм запропоновано узгодити ці заходи, об’єднавши їх в 

один – адміністративний арешт майна. Цей захід своїм змістом охоплює 

адміністративний арешт коштів, що за технічною процедурою здійснюється 

шляхом зупинення видаткових операцій платника податків на рахунках у банку 

та інших фінансових установах. 

Розкрито особливості фінансової відповідальності за податкові 

правопорушення як способу реалізації охоронної функції податкового права, 

якими є такі риси: а) закріплення в особливих податково-правових нормах – 

нормах юридичної відповідальності; б) багатофункціональність (виконання 

насамперед каральної функції, а згодом – превентивної, відновлювальної та 

стимулюючої функцій); в) для залучення до відповідальності потрібні 

формальна, фактична й процесуальна підстави; г) знаходить своє вираження та 

конкретизацію в акті застосування юридичної відповідальності; 

д) об’єктивізація кількісних і якісних показників у разі застосування податково-

правового примусу; е) є наслідком вчинення податкового правопорушення, 

природа якого має дуалістичний характер визначення його суб’єктивної 

сторони. 

У цьому контексті проаналізовано проблему характеристики суб’єктивної 

сторони податкового правопорушення, встановлення вини платника податків у 

разі залучення його до фінансової відповідальності. Зроблено висновок про 

наявність колізійності положень щодо вини суб’єкта податкових відносин: з 

одного боку, відповідно до абз. 2 п. 109.2 ст. 109 Податкового кодексу України 

вину платника необхідно доводити контролюючим органам через доведення 

умислу в діях платника податків, а з іншого – вину потрібно доводити за 

критерієм достатності вжитих дій, тобто безвідносно до внутрішнього 

ставлення особи до правопорушення. Фактично законодавець передбачає два 

обов’язкові механізми встановлення вини суб’єкта податкових правовідносин. 

Запропоновано узгодити ці положення. 
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ВИСНОВКИ 

 

Здійснений у дисертаційній роботі комплексний аналіз теоретичних 

положень, норм національного й міжнародного законодавства та практики їх 

застосування дав змогу вирішити комплекс наукових проблем, які визначають 

зміст і форми реалізації функцій податкового права. На підставі цього 

сформульовано низку наукових положень і висновків, які вирізняються 

новизною, удосконалюють окремі доктринальні положення, норми чинного 

законодавства та спрямовані на досягнення мети дослідження, зокрема: 

1. Встановлено, що соціальне призначення податкового права як регулятора 

суспільних відносин є системоутворюючим чинником, шляхом утілення якого 

реалізуються функції податків, а також певні функції держави. Функції 

податкового права визначають його здатність як соціального явища відповідно 

до поставленої мети (акумулювання коштів до публічних фондів) виконувати 

певну роль у системі суспільних відносин та впливати на відносини 

оподаткування й інші соціальні процеси, сприяти їх динаміці чи, навпаки, 

зумовлювати їх статику (рецесію), сприяти розвитку виробництва та загалом 

економіки або гальмувати цей процес. Саме через своє функціонування 

податкове право визначається в дії, дає змогу відстежити залежності, які 

спостерігаються між різними інститутами його як складного й системного 

угруповання податково-правових норм, а також встановити, якою мірою зміни 

однієї частини його системи впливають або є залежними (похідними) від змін в 

іншій частині. Функціональні характеристики сучасного податкового права, що 

відображають його в динаміці, є базовими для досягнення ефективного 

правового регулювання відносин оподаткування. Водночас не самі функції 

податкового права, а їх зміст і форми їх реалізації відображають тенденції та 

особливості податкових відносин, що дає змогу виявити відповідні 

закономірності з метою формування орієнтирів для розвитку самого 

податкового права як соціального регулятора. 

2. Констатовано, що система права, як і система податкового права, за своєю 

суттю є динамічною. Ця ознака, з огляду на об’єктивний розвиток та 

ускладнення відповідних суспільних відносин, зумовлює появу (виокремлення) 

нових інститутів і галузей права. При цьому галузь права, у межах якої 

відбувається поява нових інститутів чи галузей права, набуває комплексного 

характеру, а відносини, що ним поєднуються, – різнорідної властивості. 

Водночас саме інтеграційний підхід дає змогу презентувати фінансове право 

України як діалектичну сукупність декількох груп відносин (бюджетних, 

податкових, страхових, банківських) і надати йому властивостей комплексності. 

Динамічність системи права, системи фінансового права та системи 

податкового права, з огляду на розвиток та ускладнення суспільних відносин, 

знаходить прояв у формуванні нових інститутів і галузей права. Найчастіше 

нові галузі виникають як об’єктивна потреба в регулюванні тих суспільних 

відносин, які раніше не були регламентовані, або шляхом відділення від уже 

існуючих галузей декількох взаємопов’язаних інститутів, які у процесі еволюції 



22 

суспільних відносин набувають особливих, якісно нових властивостей і 

формують нові галузі права. 

3. Обґрунтовано, що виникнення та становлення податкового права як 

самостійної галузі зумовлене об’єктивними факторами, соціальними й 

практичними потребами, динамічністю системи права. Предмет податкового 

права з урахуванням спрямованості податкового законодавства виконує такі 

функції: а) окреслює відповідне коло відносин, на яке відбувається 

цілеспрямований правовий вплив податково-правових норм; б) забезпечує 

реалізацію мети податково-правового регулювання; в) зумовлює необхідність 

збалансованого, несуперечного регулювання відносин; г) є підґрунтям для 

виокремлення цілісної, структурованої галузі права та системи законодавства. З 

огляду на аргументи, пов’язані з особливостями предмета (наявності 

відповідної однорідної сфери суспільних відносин) та методу регулювання, 

системи законодавства, з наявністю об’єктивно зумовленого інтересу в 

самостійному регулюванні цього комплексу відносин, обґрунтовано позицію 

стосовно характеристики податкового права як самостійної галузі права. 

4. Констатовано, що в юридичній доктрині концепція функцій держави 

перманентно трансформується. З огляду на їх динаміку виникають нові 

напрями. Сьогодні діяльність у сфері оподаткування є функцією держави, а 

існування сучасної держави неможливе без існування права, що має на меті 

забезпечити реалізацію інших функцій держави. Реалізація функції 

оподаткування, що здійснюється державою, опосередкована різними галузями 

права (конституційним, податковим, господарським, цивільним, кримінальним 

тощо). Водночас саме податкове право в цьому впливі відіграє ключову роль. 

Податкова діяльність України зумовлена її статусом як суверенної, правової й 

соціальної держави. Шляхом її провадження забезпечується податковий 

суверенітет держави, елементами якого є, по-перше, суб’єкт, який встановлює 

податки; по-друге, територія, на якій встановлюються зазначені податки; по-

третє, суб’єкти, які пов’язані з територією цієї держави. 

5. Визначено, що функція оподаткування, яка взаємодіє з функцією 

міжнародної інтеграції як напрямом діяльності сучасної держави, містить у 

механізмі власної реалізації такий елемент, як міжнародне співробітництво в 

зазначеній сфері. Провідними центрами такої співпраці є Організація 

Об’єднаних Націй та Організація економічного співробітництва і розвитку. У 

межах податково-правового напряму діяльності Організації економічного 

співробітництва і розвитку окреме місце посідає розроблення спільних заходів 

захисту держав у частині свого внутрішнього податкового законодавства, 

міжнародних договорів та співпраці з іншими країнами. 

6. З’ясовано, що податкове право через реалізацію регулятивної функції 

встановлює межі бажаної та дозволеної поведінки для суб’єктів податкового 

права. Встановлення податково-правової норми – це перший найважливіший 

різновид вияву сутності податкового права як регулятора суспільних відносин. 

При цьому охоронна функція за своїм змістом також передбачає відповідне 

регулювання, однак уже інших відносин, що спрямовані на застосування 

контрольних заходів або заходів податково-правового примусу. Регулювання 
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податкових відносин відбувається на трьох рівнях: загальнодержавному, 

місцевому, міжнародному. При цьому однією з особливостей реалізації 

регулятивної функції податкового права є її провадження відповідно до 

принципів, вироблених Європейським судом з прав людини, ключовими з-

поміж яких є принцип правової визначеності, принцип належного урядування, 

принцип самостійності держав у визначенні власної податкової політики та 

встановленні податків і зборів, принцип недискримінаційної податкової 

політики, принцип пропорційності втручання у право власності платника 

податків і зборів. 

7. Встановлено, що на реалізацію регулятивної функції податкового права 

суттєво впливають правові позиції судових органів, зокрема Верховного Суду та 

Конституційного Суду України. Правова природа рішень названих органів має 

визначатися з урахуванням того, що їм властиві ознаки прецедентів тлумачення, 

які не створюють нові правові норми, а з’ясовують і роз’яснюють зміст 

податково-правових норм із метою створення єдиної інтерпретаційної практики. 

Водночас рішення Конституційного Суду України стосовно відповідності 

Конституції України норм Податкового кодексу України шляхом відміни норм 

цього кодексу внаслідок визнання їх неконституційними безпосередньо 

впливають на податково-правове регулювання. Завдяки правовим позиціям 

Верховного Суду та Конституційного Суду України має забезпечуватися така 

діяльність: а) широке провадження верховенства права в разі правореалізації та 

правовстановлення; б) усунення неузгодженостей, колізійності податкового 

законодавства; в) оперативність реагування на зміну економічної ситуації в 

країні; г) єдність та однорідність судової практики під час вирішення 

податкових спорів, однакове застосування податково-правових норм 

представниками як зобов’язаної сторони податкових правовідносин, так владної 

сторони цих правовідносин. 

8. Стверджується, що нині особливістю реалізації охоронної функції 

податкового права є те, що шляхом застосування заходів як податково-правового 

примусу, так і податкового контролю забезпечують реалізацію саме публічних 

інтересів учасників податкових правовідносин, усунення шкідливих наслідків 

протиправної поведінки зобов’язаного суб’єкта податкових правовідносин та 

відновлення прав владних суб’єктів. Водночас захист прав і законних інтересів 

зобов’язаних учасників податкових правовідносин за сучасних умов розвитку 

суспільства стає першочерговим завданням, без вирішення якого неможливий 

економічний розвиток, залучення інвестицій і впровадження інновацій. 

Встановлено, що цього можна досягти за допомогою декількох паралельних та 

одночасних заходів, а саме: 1) через зміщення акценту в розвитку функції 

оподаткування з фіскального напряму на стимулюючий регулятивний вплив, а 

також на функцію соціального захисту певних верств населення; 2) шляхом 

створення цілісної концепції податково-правового примусу, за якої всі 

примусові заходи повинні бути зумовлені метою забезпечення належного 

виконання податкового обов’язку, передбачати законодавчо закріплені вимоги, 

що полягають у встановленні підстав, заходів, суб’єктів і порядку його 

застосування; 3) через встановлення гарантій захисту прав і законних інтересів 
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платників податків від незаконного застосування примусових заходів та 

провадження контрольних заходів. Саме такий підхід дасть змогу встановити 

баланс приватних і публічних інтересів під час реалізації охоронної функції 

податкового права. 

9. Аргументовано, що для ефективної реалізації охоронної функції 

податкового права в умовах сьогодення вагоме значення має закріплення як 

способів податкового контролю, так і механізму їх реалізації в податковому 

законодавстві. При цьому основними принципами ефективних і дієвих 

податкових перевірок мають бути такі засади: а) належне планування та 

визначення об’єктів контрольних заходів; б) чіткість у визначенні ступеня 

ризиковості платників податків; в) високий рівень інформаційної взаємодії та 

координації між контролюючими органами як на державному, так і на 

міждержавному рівнях; г) наявність відкритої інформації про діяльність як 

платників податків, так і контролюючих органів. Незбалансована система 

податкового контролю може провокувати виникнення збитків як владних 

суб’єктів податкового права, зокрема держави, так і зобов’язаних суб’єктів, що 

в підсумку позначиться на результативності охоронної функції податкового 

права. 

10. Обґрунтовано концепцію податково-правового примусу як форми 

реалізації охоронної функції податкового прав, яка полягає в тому, що 

державний вплив реалізується через систему його заходів, зокрема: а) заходів 

забезпечення виконання податкового обов’язку, що спрямовані на гарантування 

та спонукання належного виконання платником своїх обов’язків; б) заходів 

компенсації; в) заходів відповідальності, які чинять каральний вплив. Цей 

підхід варто використати для вдосконалення Податкового кодексу України, а 

саме як підґрунтя для виділення його окремої глави з назвою «Податково-

правовий примус» із переліком здійснюваних заходів і характеристикою 

процедури їх застосування. 

11. Констатовано, що з метою усунення суперечностей і створення належної 

процедури застосування адміністративного арешту майна необхідно узгодити 

підстави для застосування, наслідки та підстави припинення юридичної дії 

адміністративного арешту коштів, арешту коштів, зупинення видаткових 

операцій платника податків у банку та інших фінансових установах шляхом 

об’єднання цих способів в один – адміністративний арешт майна (з 

визначенням відповідного поняття). Для цього запропоновано внести такі зміни 

до ст. 94 Податкового кодексу України: а) визначити адміністративний арешт 

майна як примусовий захід, що полягає в накладенні на платника податків 

обов’язків, які тимчасово позбавляють його можливості реалізувати в повному 

обсязі право власності на майно, з метою його спонукання до передбаченої 

Податковим кодексом України поведінки та забезпечення виконання ним 

установлених законом обов’язків; б) у межах адміністративного арешту майна 

встановити особливості реалізації адміністративного арешту коштів, що 

здійснюється шляхом зупинення видаткових операцій платника податків у 

банках та інших фінансових установах. Окрім того, необхідно узгодити 

положення ст. 94 Податкового кодексу України з нормами ст. 20 Податкового 
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кодексу України в частині визначення повноважень контролюючих органів у 

разі здійснення адміністративного арешту майна (пп. пп. 20.1.31, 20.1.32, 

20.1.33 ст. 20 Податкового кодексу України). 

12. У процесі розгляду правової природи фінансової відповідальності 

доведено, що прийняття єдиного нормативно-правового акта на кшталт Закону 

України «Про фінансову відповідальність» не вирішить проблеми фінансової 

відповідальності, а лише розірве цілісні положення, що містяться в наявних 

кодифікованих актах (Податковому кодексі України та Бюджетному кодексі 

України), а також окремі певною мірою логічно побудовані закони. Звернено 

увагу на те, що заходи бюджетної, податкової, валютної відповідальності 

відрізняються один від одного, що пов’язано зі специфічністю кожної вказаної 

сфери. З огляду на це навряд чи доцільно формувати єдиний базовий алгоритм 

(механізм) відповідальності, який задовольняв би цілі правового регулювання в 

межах кожного окремого інституту та/або підгалузі. Обґрунтовано підхід, за 

якого зберігатиметься винятковість кожного складника в межах фінансово-

правової галузі та, відповідно, заходів фінансової відповідальності за вчинення 

правопорушень законодавства у сфері фінансів. Доведено потребу у внесенні 

змін до ст. 111 Податкового кодексу України щодо вдосконалення видів і форм 

відповідальності за порушення податкового законодавства. 

13. Встановлено потребу в розгляді й іншої форми вини в разі вчинення 

податкових правопорушень – необережності, а також у закріпленні більш 

м’яких заходів відповідальності, ніж передбачені за податкові правопорушення, 

вчинені умисно. Із цією метою запропоновано закріпити в п. 109.1 ст. 109 

Податкового кодексу України положення такого змісту: «Порушення 

податкового законодавства визнається вчиненим із необережності, якщо 

особа, яка його вчинила, не усвідомлювала протиправний характер своїх дій 

(бездіяльності) або шкідливий характер наслідків, що виникли внаслідок цих дій 

(бездіяльності), хоча повинна була та могла це усвідомлювати». 
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АНОТАЦІЇ 

 

Кобильнік Д.А. Особливості реалізації функцій податкового права 

(методологічний аспект). – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2021. 

У дисертації здійснено системний аналіз наукових і практичних проблем 

реалізації функцій податкового права. Проаналізовано підходи до 

характеристики предмета та методу податкового права, визначено місце 

податкового права в системі права України, охарактеризовано сучасну податкову 

політику та її вплив на розвиток податкового права. Позначено доктринальні 

підходи до визначення понять «функції права» та «функції податкового права», 

визначено діалектику категорій «мета податкового права», «завдання 

податкового права» та «функції податкового права». Проведено класифікацію й 

систематизацію функцій податкового права. Визначено теоретико-прикладні 

проблеми реалізації регулятивної та охоронної функцій податкового права. 

Основну увагу в дисертаційному дослідженні приділено аналізу змісту 

поняття «функція податкового права», а також безпосередньо визначенню 

особливостей реалізації двох юридичних функцій – регулятивної та охоронної. 

Принциповим моментом у з’ясуванні особливостей реалізації функцій 

податкового права є використання декількох підходів у єдності: етимологічного 

(для з’ясування походження слова), історичного (для темпорального огляду 

тематики), практичного (для аналізу практичного значення, спрямованості, 

мети, перспектив розвитку) і лексичного (для з’ясування змісту терміна). 

Окрему увагу приділено характеристиці податкового права як самостійній 

галузі права. Запропоновано концептуальні засади вдосконалення й розвитку 

податкового права шляхом реалізації його функцій, що корелюється з його 

метою, завданнями та роллю. Встановлено, що система функцій являє собою 

складне й різнорівневе угруповання, яке поєднує його загальносоціальні та 

юридичні функції. Податкове право через загальносоціальні функції чинить 

правовий вплив на всю сукупність суспільних відносин, на свідомість платників 

податків та інших зобов’язаних осіб, формуючи ціннісні орієнтири в їх 

поведінці (організаційна, виховна, стимулююча, орієнтуюча, компенсаційна, 

оціночна, економічна, політична та інші функції). Юридичні функції 

представлено регулятивною та охоронною, що різняться за змістом і 

враховують такі аспекти: юридичні й фактичні підстави, характер юридичних 

дій суб’єктів податкових відносин, форми та засоби їх реалізації, мету, завдання 

податково-правового регулювання, результати. Інший рівень системи функцій 

податкового права представлено субсистемою, що охоплює загальногалузеві 

функції (регулятивну й охоронну) та спеціально-юридичні функції (галузеві та 
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інституційні, які зумовлюються предметом і методом конкретної галузі чи 

інституту права). 

Констатовано, що регулятивна функція реалізується через установлення 

податково-правових норм (правотворчість у сфері оподаткування) і динаміку 

податкових правовідносин. Виокремлено дві сфери впливу регулятивної 

функції: внутрішню (що зумовлена здатністю права до саморегулювання) та 

зовнішню (яка випливає з призначення податкового права впорядковувати 

поведінку суб’єктів). З огляду на такий методологічний підхід окреслено 

механізм реалізації регулятивної функції податкового права як сукупність 

відповідних елементів. Охоронна функція податкового права, з огляду на форму 

(добровільну чи примусову), реалізується через податковий контроль, 

податково-правовий примус. 

Ключові слова: нормативно-правовий акт, охоронна функція податкового 

права, податкове законодавство, Податковий кодекс України, податковий 

контроль, податкові правовідносини, податково-правовий примус, 

правотворчість у сфері оподаткування, реалізація податкового права, 

регулятивна функція податкового права, функції податкового права, функції 

права. 

  

Кобыльник Д.А. Особенности реализации функций налогового права 

(методологический аспект). – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право, информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2021. 

В диссертации проведен системный анализ научных и практических 

проблем реализации функций налогового права. Проанализированы подходы к 

характеристике предмета и метода налогового права, определено место 

налогового права в системе права Украины, охарактеризована современная 

налоговая политика и ее влияние на развитие налогового права. Обозначены 

доктринальные подходы к определению понятий «функции права» и «функции 

налогового права», определена диалектика категорий «цель налогового права», 

«задачи налогового права» и «функции налогового права». Проведена 

классификация и систематизация функций налогового права. Определены 

теоретико-прикладные проблемы реализации регулятивной и охранительной 

функций налогового права. 

Основное внимание в диссертационном исследовании уделено анализу 

содержания понятия «функция налогового права», а также непосредственно 

определению особенностей реализации двух юридических функций – 

регулятивной и охранительной. Принципиальным моментом в выяснении 

особенностей реализации функций налогового права является использование 

нескольких подходов в единстве: этимологического (для выяснения 

происхождения слова), исторического (для темпорального обзора тематики), 

практического (для анализа практического значения, направленности, цели, 

перспектив развития) и лингвистического (для выяснения содержания термина). 
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Также в работе рассмотрены проблемы, связанные с разработкой и 

осуществлением налоговой политики. Установлено, что в последние десять лет 

налоговая политика в Украине осуществляется в отсутствие единой 

общегосударственной стратегии (программы, концепции), что характеризует ее 

как бессистемную, непоследовательную, неэффективную. Этот фактор в 

совокупности с другими провоцирует возникновение налоговых конфликтов и 

споров, обусловленных, во-первых, дефектами налогового законодательства 

(его сложностью, коллизионностью, противоречивостью, нестабильностью, 

внесением многочисленных изменений в Налоговый кодекс Украины), а во-

вторых, экономическими пробелами (чрезмерным налоговым давлением на 

налогоплательщиков, снижением деловой активности субъектов 

хозяйствования, тенизацией экономики и так далее). Обращается внимание на 

необходимость совершенствования системы и структуры государственных 

органов, обеспечивающих формирование, реализацию и контроль за 

исполнением государственной налоговой политики в Украине. 

Особое внимание уделено характеристике налогового права как 

самостоятельной отрасли права. При характеристике предмета налогового права 

акцент сделан на проблеме интеграции и дифференциации финансового права. 

Установлено, что возникновение и становление налогового права как 

самостоятельного образования обусловлено объективными факторами, 

социальными и практическими потребностями. Основываясь на аргументах, 

связанных с особенностями предмета и метода регулирования, наличием 

объективно обусловленного интереса в самостоятельном регулировании 

данного комплекса отношений, обоснована позиция относительно 

характеристики налогового права как самостоятельной отрасли права. При этом 

предложены концептуальные основы совершенствования и развития налогового 

права путем реализации его функций, которые коррелируются с его целью, 

задачами и ролью. 

Установлено, что система функций представляет собой сложное и 

разноуровневое объединение общесоциальных и юридических его функций. 

Налоговое право путем реализации общесоциальных функций осуществляет 

правовое воздействие на всю совокупность общественных отношений, на 

сознание налогоплательщиков и иных обязанных лиц, формируя ценностные 

ориентиры в их поведении (это действие организационной, воспитательной, 

стимулирующей, ориентирующей, компенсационной, оценочной, 

экономической, политической и других функций). Юридические функции 

представлены регулирующей и охранительной. Их различие определяется 

содержанием с учетом таких аспектов, как юридические и фактические 

основания, характер юридических действий субъектов налоговых отношений, 

формы и средства их реализации, цель и задачи налогово-правового 

регулирования, результаты. Иной уровень системы функций налогового права 

представлен определенной субсистемой, включающей общеотраслевые 

функции (регулятивную и охранительную) и специально-юридические функции 

(отраслевые и институциональные, выделение которых обусловлено предметом 

и методом конкретной отрасли либо института права). 
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В работе исследуется регулятивная функция, реализующаяся через 

установление налогово-правовых норм (правотворчество в сфере 

налогообложения) и динамику налоговых правоотношений. С учетом этого 

выделены две сферы влияния регулятивной функции: внутренняя (которая 

обусловлена способностью права к саморегулированию) и внешняя 

(вытекающая из назначения налогового права упорядочивать поведение 

субъектов). С таких методологических позиций рассматривается механизм 

реализации регулирующей функции налогового права. Охранительная функция 

налогового права с учетом формы (добровольной или принудительной) 

реализуется посредством осуществления налогового контроля, налогово-

правового принуждения и разрешения налоговых споров. Эти действия 

определены как средства реализации охранительной функции. 

Ключевые слова: налоговое законодательство, налогово-правовое 

принуждение, налоговые правоотношения, Налоговый кодекс Украины, 

налоговый контроль, нормативно-правовой акт, охранительная функция 

налогового права, правотворчество в сфере налогообложения, реализация 

налогового права, регулятивная функция налогового права, функции налогового 

права, функции права. 

 

Kobylnik D.A. Features of realization of tax law functions (methodological 

aspect). – Manuscript. 

The dissertation for the scientific degree of Doctor of Legal Science in speciality 

12.00.07 – administrative law and procedure; financial law; information law. – 

Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2021. 

This thesis introduces a systematic analysis of scientific and practical problems of 

implementing the functions of tax law. The approaches to the characteristics of the 

subject and method of tax law are analyzed, the place of tax law in the system of law 

of Ukraine is determined, modern tax policies and its impact on the development of 

tax law are characterized. The doctrinal approaches to the definition of “functions of 

law” and “functions of tax law” are indicated, the dialectics of such concepts as “the 

purpose of tax law”, “tasks of tax law”, “functions of tax law” are defined. 

Classification and systematization of tax law functions have been carried out. 

Theoretical and action-oriented problems of realization of regulatory and security 

functions of tax law are determined. 

The special emphasis is placed on analysis as a content of the concept of 

“function of tax law”, and directly defining the peculiarities of the implementation of 

two legal functions – regulatory and protective. The fundamental point in finding out 

the peculiarities of the implementation of tax law functions is the use of several 

approaches in unity: etymological (through the determination of the origin of the 

content of the word), historical (through temporal examination of subjects), practical 

(when practical importance, orientation, purpose, development prospects) and lexical 

(to clarify the meaning of the term) are analyzed. 

Particular attention is paid to the characteristics of tax law as an independent 

branch of law. In this case, the conceptual principles of improvement and 

development of tax law by realizing its functions correlated with its purpose, tasks 
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and role are proposed. It has been established that the system of functions is a 

complex and multi-level grouping, which combines the general social and legal 

functions. Tax law through all-social functions carries out legal influence on the 

entire set of social relations, on the consciousness of taxpayers and other obligations, 

forming value benchmarks in their behavior (organizational, educational, stimulating, 

orientation, compensatory, evaluation, economic, political, and etc.). Legal functions 

are represented by regulatory and protective varies in the context of such aspects: 

legal and actual grounds, the nature of legal actions of subjects of tax relations, forms 

and means of their implementation, purpose, tasks of tax-legal regulation, results. 

Another level of system of tax law is represented by a subsisture covering: general 

functions (regulatory and protective), specially legal (sectoral and institutional and 

institutional, subject to a specific industry or the institution of law). 

It is stated that the regulatory function is realized through the establishment of tax 

and legal norms (law-creation in the field of taxation) and the dynamics of tax legal 

relations. There are two areas of influence of the regulatory function are 

distinguished: the internal (due to the ability of the right to self-regulation) and 

external (follows from the appointment of tax law to organize the behavior of 

subjects). Given such a methodological approach, a mechanism for implementing the 

regulatory function of tax law as a set of relevant elements is outlined. The protective 

function of the tax law in view of the form (voluntary or compulsory) is realized 

through tax control, tax and legal coercion and resolution of tax disputes acting as a 

means of realizing protective function. 

Key words: functions of law, functions of tax law, law-creation in the sphere of 

taxation, normative legal act, protective function of tax law, realization of tax law, 

regulatory function of tax law, Tax Code of Ukraine, tax control, tax law coercion, tax 

legal relationships, tax legislation.  
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