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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Проблематика спірних податкових проваджень завжди 

перебувала в полі зору як науковців, так і практиків, нагально потребуючи 

глибокого осмислення. Проте в центр уваги дослідників зазвичай потрапляли 

питання процедурного характеру, а змістові елементи правових позицій судів 

часто залишалися проігнорованими. Комплексна аналітика таких проваджень 

неможлива без послідовного виявлення їх змістовно-матеріального складника, 

який становить основу судової доктрини у податковому праві. До того ж у 

сучасних наукових працях питання судових податково-правових доктрин 

розглядається фрагментарно, що, безумовно, не сприяє осягненню їх як явища, 

без якого не існує цілісності доктрини податкового права. Це, зокрема, й 

зумовлює високий ступінь актуальності проваджуваної наукової роботи. 

Актуальність дисертаційної теми ще більш посилюється об’єктивним 

чинником, а саме тим, що предмет її дослідження – судові доктрини у доктрині 

податкового права – так чи інакше піддається каталізуючому впливу 

конфліктності приватного і публічного інтересів.  

До даного дослідження в науці податкового права не відбувалося виділення 

окремих судових податково-правових доктрин, не здійснювалось їх зіставлення. 

Відсутність комплексного монографічного чи дисертаційного дослідження, 

присвяченого судовим податково-правовим доктринам, визначила потребу в 

такій роботі, а отже, і наш вибір. При цьому, як убачалося, нашим науковим 

завданням мав стати не тільки глибокий системний аналіз окремо взятих 

судових доктрин із податково-правових питань, а й визначення суб’єктного 

складу творення таких доктрин, проведення їх класифікації та дослідження 

ґенези окремих доктрин тощо.  

Усе дослідження здійснювалося зі збереженням чітко вивіреного балансу 

теоретичного і практичного складників, що до цього часу не мало належного 

відображення у наукових джерелах. Такий підхід зумовлений тим, що 

здебільшого наукові дослідження тяжіють або до виключно теоретичної 

аргументації, або ж до практично-прикладного аналізу. Тож нами було 

поставлено амбітне завдання розробити системні теоретичні положення про 

судові доктрини у доктрині податкового права шляхом їх послідовної 

аргументації на основі реальних, практично реалізованих судових справ. 

Теоретичне та методологічне підґрунтя проваджуваного дослідження 

становить науковий доробок вітчизняних і зарубіжних учених – представників 

загальної теорії держави та права, галузевих правових наук та власне галузі 

фінансового права. Так, у дисертаційній роботі використано наукові 

напрацювання загальнотеоретичного та галузево орієнтованого характеру 

представників науки адміністративного, конституційного, цивільного права 

тощо, зокрема таких вчених, як: В.К. Бабаєв, Ю.Г. Барабаш, І.Е. Берестова, 

Ж.Л. Бержель, Я.О. Берназюк, С.В. Бошно, А.О. Васильєв, Ю.А. Ведерніков, 

Ю.М. Грошевой, О.Р. Дашковська, О. Ерліх, Г. Кельзен, О.Р. Кібенко, 

М.І. Козюбра, А.М. Колодій, Т.О. Коломоєць, В.В. Копейчиков, В.М. Косович, 

І.І. Кретова, В.А. Кройтор, В.І. Курило, В.В. Лазарев, П.С. Лютіков, 
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Р.А. Майданик, О.В. Майстренко, С.І. Максимов, Б.В. Малишев, Т.В. Матвєєва, 

Л.М. Москвич, В.Є. Мусієвський, О.П. Орлюк, В.П. Паліюк, Н.М. Пархоменко, 

О.В. Петришин, Н.Б. Писаренко, С.П. Погребняк, Є.Ю. Полянський, О.І. Попов, 

П.М. Рабінович, І.В. Семеніхін, В.О. Сердюк, О.Ф. Скакун, Т.М. Слінько, 

А.М. Слюсар, О.Я. Трагнюк, В.Ю. Уркевич, Ю.Б. Фогельсон, Т.І. Фулей, 

Г.О. Христова, М.В. Цвік, Р. Ціппеліус, І.Л. Честнов, С.В. Шевчук, 

Ю.С. Шемшученко, І.Д. Шутак, О.О. Щокіна, Л.С. Явіч та ін.  

Основою фінансово-правових уявлень з приводу досліджуваної 

проблематики стали праці таких науковців, як: А.А. Барікова, Д.О. Гетманцев, 

Я.В. Греца, В.А. Гринчишин, О.В. Дьомін, А.Й. Іванський, В.М. Кампо, 

М.П. Кучерявенко, О.А. Лукашев, А.В. Ніколаєв, Н.Ю. Пришва, Й. Пуделька, 

Є.А. Усенко, Р.С. Фатхутдинов, Р.Ф. Ханова, В.В. Хохуляк та ін. 

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 дослідженні судових доктрин у доктрині податкового права, а 

також у формулюванні науково аргументованих пропозицій щодо 

вдосконалення чинного податкового законодавства та законодавства про 

адміністративне судочинство. 

Відповідно до поставленої мети дослідження в роботі необхідно було 

вирішити такі задачі: 

 визначити причини формування судових доктрин у податковому праві; 

 окреслити алгоритми формування судових доктрин у податковому праві; 

 розробити механізм подолання прогалин у податковому законодавстві; 

 визначити критерії тлумачення судами оціночних понять податкового 

права; 

 провести типізацію судових доктрин із вирішення податкових спорів та 

визначити їхні іманентні ознаки;  

 з’ясувати специфіку протилежних підходів у рамках динамічно-

концептуалізованих судових доктрин у податковому праві; 

 узагальнити принципи податкового права, які отримали свою 

концептуалізацію у судових провадженнях із вирішення податкових спорів; 

 охарактеризувати зміст судової доктрини податкових вигод; 

 розкрити суть специфіки змістових елементів судової доктрини 

реальності господарських операцій платника податків; 

 визначити кваліфікаційні вимоги для встановлення бенефіціарного 

(фактичного) отримувача (власника) доходів; 

 окреслити підходи до концептуалізації доктрини розумної економічної 

причини (ділової мети); 

 детермінувати змістову специфіку та провести класифікацію судових 

доктрин з оскарження податкових консультацій. 
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Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у зв’язку з 

формуванням судових доктрин у доктрині податкового права. 

Предметом дослідження є судові доктрини у податковому праві. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного дослідження 

становить сукупність загальних та спеціальних методів наукового пізнання, 

застосування яких дозволило досягти поставленої мети й забезпечити наукову 

достовірність та аргументованість отриманих теоретичних висновків. 

Послідовність та позитивність результатів методологічного застосування 

зумовлюється їх комплексністю, що закономірно привело до повноти, 

всебічності та об’єктивності сформованих наукових висновків. 

В основу проваджуваного дослідження було покладено системний метод, 

який сприяв всебічному й об’єктивному вивченню правових явищ та категорій у 

процесі їх взаємодії. Системний метод, зокрема, застосований для визначення 

системи правових доктрин (пункт 1.2.2), детермінації місця судової доктрини в 

доктрині податкового права (пункт 1.3.1), встановлення системи суб’єктів 

формування судових доктрин у податковому праві (розділ 2), окреслення 

системи принципів податкового права, що набули своєї концептуалізації в 

рамках судових доктрин (підрозділ 4.1). Функціональний та структурний аналіз, 

завдяки врахуванню таких якостей системи, як компонентність, інтегративність, 

співвідношення цілого і частини, функцій і структури, забезпечив поглиблене 

вивчення таких категорій, як «доктрина», «правова доктрина», «судова 

доктрина» тощо (розділ 1). 

Дослідження актуальної вітчизняної та зарубіжної судової практики, 

зокрема практики Європейського суду справедливості та низки національних 

зарубіжних судів, проведено із застосуванням порівняльно-правового методу, 

що дало змогу визначити «генетичне коріння» окремих судових доктрин, 

зіставити зарубіжні та національні підходи з тотожних питань (розділ 2). 

Історико-правовий метод дав можливість проаналізувати розвиток окремих 

категорій податкового права та взаємовплив їх нормативної формалізації і 

судової концептуалізації (пункт 4.1.1, підрозділи 4.4, 4.5). За допомогою 

формально-юридичного методу проаналізовано нормативно-правові джерела, 

що дало можливість виявити недоліки чинного законодавства та сформувати 

пропозиції щодо вдосконалення нормативної регламентації податкових 

відносин (підрозділ 2.2). Догматичний метод використано для визначення 

змісту окремих понять і термінів, що стосуються концептуалізації судових 

доктрин у провадженнях із вирішення податкових спорів, зокрема таких понять, 

як «судова доктрина в доктрині податкового права», «колізії в податковому 

законодавстві», «прогалини в податковому законодавстві» тощо (пункти 1.3.1, 

3.2.1, 3.2.2). У процесі дослідження конкретних, специфічних судових доктрин 

у доктрині податкового права застосовувався метод «кейс-стаді», який дозволив 

на підставі реальних судових справ сформулювати системні теоретичні 

узагальнення та розробити низку практичних рекомендацій (підрозділи 4.2, 4.3, 

4.4, 4.5, 4.6). 

При цьому зауважимо, що у проваджуваному дослідженні застосовано й 

інші методи наукового пізнання. 
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Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертаційна 

робота є одним із перших у вітчизняній правовій науці комплексним 

дослідженням, у якому розглянуто специфіку формування судових доктрин у 

доктрині податкового права. У результаті аналітичного вивчення висунутої на 

захист теми сформульовано нові наукові положення і висновки, запропоновані 

особисто здобувачем, зокрема: 

уперше: 

 сформульовано дефініцію поняття «судова доктрина в доктрині 

податкового права», під якою пропонується розуміти невід’ємний складник 

доктрини податкового права, що являє собою сукупність положень, на основі 

яких конкретизується зміст податково-правових норм, підстави їх об’єднання, 

з’ясування найбільш раціональних та ефективних напрямів і засобів впливу на 

поведінку осіб, що формується спеціальними суб’єктами й зумовлюється 

визначеним предметом фахового дослідження, який характеризується 

фактичними обставинами конкретної справи і відповідним нормативним 

підґрунтям; 

 встановлено критерії належності судової доктрини, на основі яких 

складено відповідний тест належності таких доктрин, який включає: 

1) суб’єктів творення судової доктрини; 2) правовідносини, у межах і для 

вдосконалення яких формується судова доктрина; 3) нормативно-правові 

підстави, що є основою для розробки судової доктрини; 

 визначено завдання джерел «м’якого права» у судовій практиці: 

1) доповнення аргументації суду, що сприяє концептуалізації правової позиції 

(дозволяють суду сформувати позицію шляхом застосування формулювань, які 

змістовно розвивають нормативні положення); 2) подолання негативних явищ у 

праві (можуть виступати своєрідними інструментами вирішення комплексних 

проблем правозастосування, а саме: подолання колізій нормативного 

регулювання; заповнення прогалин у праві; запобігання неоднозначному 

тлумаченню оціночних понять); 

 проведено типізацію податково-правових судових доктрин: 1) статичні 

судові доктрини; 2) динамічно-концептуалізовані судові доктрини, які, у свою 

чергу, розділено на продоктрини та контрдоктрини; 

 встановлено ознаки статичних судових доктрин, до яких належать: 

1) підвищена міра стабільності; 2) незмінність у темпоральному відношенні; 

3) відсутність динамічно-розширювальної концептуалізації; 

 виведено формулу змістового структурування динамічно-

концептуалізованих судових доктрини у податковому праві, яка має такий 

вигляд: «а1» + «а2» + «а3» + … = А, де а1, а2, а3 – змістові елементи однієї, 

конкретної судової податково-правової доктрини, які у своїй сукупності 

формують зміст конкретної податково-правової доктрини (доктрини 

податкових вигод, доктрини реальності господарських операцій, доктрини 

розумної економічної причини (ділової мети) тощо); А – конкретна судова 

податково-правова доктрина; 

 визначено систему принципів податкового права, які отримали свою 

концептуалізацію в судових доктринах із вирішення податкових спорів: 
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1) доктринально-синтезовані принципи податкового права (презумпція 

добросовісності платника податків; принципи податкового законодавства); 

2) власне принципи податкового законодавства (принцип презумпції 

правомірності рішень платника податків; принцип стабільності; принцип 

рівності платників податків (принцип недискримінації)); 

удосконалено: 

 підхід, відповідно до якого визнання поглядів вченого як авторитетних 

ще не означає, що всі його праці слід наділяти доктринальним характером, адже 

доволі часто кількість наукового матеріалу, яку має «видати» науковець за 

певний період часу, випереджає якість робіт, що становить серйозну проблему 

сучасної юридичної науки, оскільки від цього страждає наукова цінність 

опублікованого матеріалу; 

 систему заходів із підвищення ефективності реалізації правових норм, 

основними складниками якої встановлено такі: а) обов’язковість врахування 

науково обґрунтованих висновків вчених під час розробки проєктів нормативно-

правових актів; б) підвищення якості професійної діяльності нормотворчих 

органів; в) підвищення фаховості працівників державних органів, які 

застосовують законодавство; г) підвищення якості загальної правової освіти 

населення; 

 позицію з приводу ознак, що характеризують правову доктрину: 

а) правова доктрина являє собою різновид юридичного дослідження; б) зміст 

правової доктрини становлять результати такого дослідження; в) доктринальні 

положення (як результат такого дослідження) характеризуються динамічністю 

та визначають доктринальні підходи на певний момент часу і напрямки їх 

об’єктивного динамічного розвитку; г) доктринальні положення формуються на 

основі використання специфічного методу, який передбачає об’єктивне 

комплексне поєднання методів наукового пізнання та методів правового 

регулювання; д) обумовлює системне пояснення змісту та перспектив 

трансформації права; 

 підхід щодо визначення характеру динамічного розвитку доктринальних 

положень на певному етапі, що є передумовою завершення якісного періоду 

узагальнення, осмислення положень доктрини та формування відповідної 

цілісної завершеної доктринальної конструкції, що в жодному разі не означає 

закінчення історичного розвитку ані форми суспільних відносин, ані 

законодавчих форм, а лише зумовлює визначення завдань та напрямів, 

відповідно до яких буде здійснюватися динамічний процес надалі; 

 характеристику причин виникнення штучних колізій у праві, що 

поділяються на: 1) об’єктивно зумовлені (нормативні положення можуть 

утворювати не цілком ідеальний регулятивний механізм, що створює враження 

про їх суперечність); 2) суб’єктивно зумовлені (об’єктивно не аргументоване 

переконання суб’єкта правозастосування щодо суперечності нормативних 

положень); 

 підхід до визначення поняття «колізія в податковому законодавстві», під 

яким пропонується розуміти розбіжність (суперечність) між нормами 

податкового законодавства та/або нормами іншого галузевого законодавства, 
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яка зумовлює протиріччя під час правозастосування у конкретній фактичній 

ситуації і має бути усунена або ж подолана за допомогою використання 

різноманітних юридичних механізмів; 

 визначення поняття «прогалини в податковому законодавстві», яке 

пропонується розуміти як повну або часткову відсутність законодавчої 

регламентації податкових відносин, що за своїми ознаками перебувають у 

межах податково-правового регулювання й потребують такого регулювання 

через відображення їх в актах законодавства; 

 характеристику регламентаційного впливу принципів права на судові 

провадження з вирішення податкових спорів: а) загальні або ж процесуально-

галузеві принципи, що регулюють процесуальний бік судових проваджень; 

б) принципи галузевого характеру, що застосовуються судом для вирішення 

спору по суті; 

 підходи до визначення категорії «внутрішнє переконання судді», згідно з 

якими вказане поняття може розглядатися як: 1) обов’язкова умова 

встановлення об’єктивної істини у справі; 2) принцип оцінки доказів; 

3) ставлення судді до обставин справи, зумовлене дослідженням доказів; 

4) критерій оцінки доказів; 5) результат оцінки доказів; 

 аргументацію тези про те, що закономірний результат розвитку судової 

доктрини полягає у її повному або ж фрагментарному подальшому закріпленні 

на рівні закону, а це дозволяє говорити про еволюційний шлях розвитку 

судових доктрин, тобто ситуацію, за якої первинно сформовані або ж 

концептуально розвинуті на рівні судової практики положення надалі 

отримують своє закріплення на рівні закону; 

набули подальшого розвитку: 

 підхід, відповідно до якого правова доктрина для держав – представниць 

континентальної системи права є допоміжним засобом, що допомагає особі, яка 

застосовує правову норму, встановити її реальний зміст і, як наслідок, 

належним чином впорядкувати частину правових відносин (правова доктрина 

як вторинне джерело права), тоді як у країнах загальної системи права 

визначення правової доктрини кардинально інше: доктрина є первинним і 

обов’язковим джерелом права (правова доктрина як первинне джерело права); 

 характеристики класифікації правових доктрин, згідно з якими такі 

доктрини доцільно поділяти на: а) загальні доктрини (загальні погляди про 

право, його цінність, типи праворозуміння, значення правосвідомості й 

правової культури для суспільства, принципи права й інші найбільш 

фундаментальні юридичні проблеми); б) галузеві доктрини (концентруються на 

більш вузьких сферах правової реальності, тобто виокремлюються, виходячи з 

предмета й методу правого регулювання тієї чи іншої правової сфери); 

 підхід конструювання телеологічної  спрямованості методу правової 

доктрини, який дозволяє досягти таких цілей: а) нормативної трансформації, 

зміни права як засобу регулювання поведінки учасників відносин; б) створення 

ідеальної моделі правил тлумачення права; 

  система ознак судової доктрини в доктрині податкового права, яку 

становлять: 1) загальні ознаки – ті, що притаманні як доктрині податкового 
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права загалом, так і відповідним галузевим судовим доктринам зокрема 

(концептуальність, загальна визнаність, системність, комплексність, 

підсумковість, наукова обґрунтованість, динамічність, практична 

спрямованість); 2) спеціальні ознаки – ті, що в спеціальному сенсі 

характеризують саме судові доктрини в доктрині податкового права 

(спеціальний суб’єктний склад творення таких доктрин; професійний рівень 

практиків, які формують такі доктрини; поєднання фактичної сторони та 

нормативного підґрунтя); 

 концептуалізація вимог принципу правової визначеності, які полягають: 

а) у однозначності і точності нормативно-правових приписів; б) постійній 

прогнозованості (передбачуваності) розвитку правовідносин; в) стабільності й 

цілісності законодавства та адміністративної практики; 

 типізація колізій у податковому законодавстві, а саме, було виокремлено: 

а) ієрархічні податкові колізії (колізії, які виникають внаслідок регулювання 

окремої частини податкових відносин податковими нормами різної юридичної 

сили); б) темпоральні податкові колізії (колізії, які виникають внаслідок 

прийняття в різний час з одного питання декількох податкових норм рівної 

юридичної сили, які по-різному врегульовують частину податкових відносин); 

в) змістові податкові колізії (колізії, які виникають між податковими нормами 

через частковий збіг обсягів їх регулювання); 

 змістові формулювання презумпції вини суб’єкта владних повноважень, 

яка йде від протилежного, тому що визначається презумпцією добросовісності 

платника податків, адже якщо добросовісність платника податків повинна бути 

спростована контролюючим органом, то презюмується, що саме владний 

суб’єкт повинен довести таку недобросовісність платника податків, відповідно, 

саме слово «вина» у формулюванні назви принципу вини суб’єкта владних 

повноважень має радше умовний характер, оскільки, за загальним правилом, 

ніхто не говорить власне про вину владного суб’єкта у провадженнях із 

вирішення податкових спорів, тому що слово «вина» вказує саме на 

процесуальні обов’язки та роль владного суб’єкта у відповідній категорії 

проваджень; 

 підходи до формування ознак необґрунтованої податкової вигоди, до яких 

віднесено: а) відсутність фактичного виконання господарських операцій; 

б) здійснення операцій без ділової мети; в) облік операцій безвідносно до їх 

реального економічного змісту; г) узгодженість дій покупця та постачальника 

для штучного створення умов задля отримання податкових вигод. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

напрацювання, які було отримано в рамках аналізу проблем, що увійшли до 

завдань дисертаційної роботи, а також зроблені висновки та пропозиції можуть 

використовуватися у таких напрямах: 

 у навчальному процесі – для підготовки навчальних та навчально-

методичних видань із дисципліни «Податкове право», а також в освітньому 

процесі у вищих навчальних закладах, що забезпечують підготовку фахівців за 

правничими спеціальностями; 
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 у науково-дослідній сфері – для подальшого опрацювання проблематики, 

пов’язаної з формуванням судових доктрин у доктрині податкового права; 

 у правозастосовній діяльності – для вдосконалення підходів до 

практичного застосування норм Податкового кодексу України та Кодексу 

адміністративного судочинства України в рамках проваджень із вирішення 

податкових спорів; 

 у правотворчій діяльності – у процесі підготовки пропозицій щодо 

внесення змін до чинного податкового законодавства та законодавства про 

адміністративне судочинство. 

Особистий внесок здобувача. Розроблені за результатами провадження 

цього дослідження наукові положення, які отримали свою об’єктивацію в 

дисертаційній роботі, рекомендації та висновки, які виносяться на захист, були 

сформульовані здобувачем самостійно. Відповідно, такі наукові положення 

дисертаційної роботи були сконструйовані без використання ідей співавторів. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи, практично орієнтовані рекомендації та основні наукові висновки 

дисертації були викладені у доповідях на 5 всеукраїнських та міжнародних 

науково-практичних конференціях: «Вороновські читання (Фінансове право: 

сучасний стан та перспективи)» (м. Київ, 2016 р.); «Вороновські читання 

(Співвідношення матеріального та процесуального в регулюванні фінансових 

відносин)» (м. Чернівці, 2017 р.); «Вороновські читання (Єдність 

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

читання (Судовий прецедент – джерело права або приклад правозастосування)» 

(м. Ірпінь, 2019 р.); «Судовий розгляд податкових і митних спорів: проблеми, 

виклики, пріоритети» (м. Київ, 2019 р.). 

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи знайшли своє 

відображення в 47 наукових працях, з яких 21 стаття, що опублікована у 

виданнях, які визнані як фахові з юридичних дисциплін, з них 2 статті – у 

зарубіжних наукових виданнях, 12 статей – у нефахових наукових виданнях, 

5 тез доповідей на українських і міжнародних науково-практичних 

конференціях, 5 підручників у співавторстві, 1 посібник для підготовки до 

іспитів, написаний в колективі авторів, 1 навчально-методичний посібник та 

1 науково-практичний коментар до Закону України «Про запобігання корупції» 

у співавторстві й статті у 20-томній «Великій українській юридичній 

енциклопедії». 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, які включають 14 підрозділів і 15 пунктів, висновків, списку 

використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертаційної роботи 

становить 446 сторінок, з них основного тексту – 377 сторінок. Список 

використаних джерел налічує 383 найменування. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, зазначено зв’язок 

дисертації з науковими планами та програмами, визначено мету й завдання, 
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методологію дослідження, відображено новизну та практичне значення 

результатів, отриманих за його підсумками, а також особистий внесок здобувача 

у їх досягнення, наведено відомості про апробацію результатів та окреслено 

структуру роботи. 

Розділ 1 «Загальнотеоретичні уявлення щодо правових доктрин» 

складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 « Доктринальні положення окремих соціальних регуляторів» 

досліджено правову доктрину та розглянуто її співвідношення з такими 

доктриналізованими соціальними регуляторами, як релігія, мораль, 

корпоративні правила. 

Встановлено, що всебічне вивчення змісту доктринального впорядкування 

та регулювання обов’язково має враховувати специфічну комплексність такого 

аналізу. Доктрина як системне утворення поєднує прояви сталих, 

концептуальних підходів на декількох рівнях та в декількох формах: по-перше, 

поєднання та узгодження доктринальних підходів на межі різних галузей 

наукових знань (економіка, право, політика); по-друге, узгодження 

доктринальних положень при системному формуванні та реалізації всієї 

сукупності соціальних регуляторів (право, мораль, релігія, звичаї); по-третє, 

співіснування та взаємодія складників саме правової доктрини в умовах 

побудови узгодженої системи правових галузей; по-четверте, визначення та 

деталізація доктринальних положень на рівні єдиної галузі права або підгалузі, 

деталізація їх по окремих інститутах. 

Зазначено, що системність соціального регулювання в жодному разі не 

означає однаковості застосування всіх форм соціальних регуляторів. В окремих 

державах перевага віддавалася звичаям, інші використовували переважно 

правила поведінки, які встановлені та закріплені державою. Вельми 

поширеними були підходи, за яких правові засоби впливу на поведінку 

учасників суспільства запозичувались державою із релігійних приписів або 

безпосередньо їх копіювали. 

Зазначається, що, аналізуючи природу правової доктрини, доцільно 

виходити з усталених підходів до змісту доктрин у системі соціальних 

регуляторів. Узгодження дій членів суспільства можливе завдяки застосуванню 

низки соціальних норм. Саме через санкціонований звичай, мораль, релігію, 

право забезпечується упорядкування поведінки осіб. Системний підхід до 

соціальних регуляторів передбачає не лише знаходження окремих соціальних 

норм в єдиному блоці, а й узгодження їх одна з одною, формування об’єктивних 

зв’язків між ними або підстав розмежування сфер впливу. Характеристика 

доктрин як певної сукупності сталих положень та підходів, які набувають 

узагальнюючого значення, певних аксіом, фактично притаманна кожному 

соціальному регулятору.  

Зауважується, що доктрина охоплює знання та вчення, які орієнтовані на 

безпосереднє використання в житті суспільства. Такий узагальнений підхід 

пояснює наявність доктринальних положень практично в усіх засобах 

соціального регулювання, тому що доктринальні положення уособлюють певні 

беззаперечні, аксіоматичні підходи, які характеризують окрему форму 
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соціального регулювання та безпосередньо впливають на упорядкування 

поведінки членів суспільства. 

На підставі викладеного виокремлено різновиди доктринально-

систематизованих соціальних регуляторів, а саме: а) мораль; б) звичай; 

б) релігійні положення; в) корпоративні правила. 

У підрозділі 1.2 «Поняття правової доктрини та системи правових 

доктрин» проаналізовано загальнотеоретичні питання, що стосуються 

визначення змісту поняття «правова доктрина» та класифікації правових 

доктрин. 

Зазначено, що питання змістового наповнення та теоретичного й 

прикладного значення правової доктрини протягом багатьох років не втрачають 

своєї актуальності, оскільки й досі серед представників наукової спільноти 

немає єдності щодо відповіді на них. Ця проблема ставала предметом 

досліджень вчених – представників як теорії права і філософії права, так і 

галузевих юридичних наук. Наголошено, що, з огляду на контекст, особливе 

значення має питання визнання або невизнання доктрини джерелом права, 

оскільки відповідь на нього зумовлює можливість чи, навпаки, неможливість 

звернення до такої доктрини під час обґрунтування правниками власних 

позицій у документах як процесуального, так і непроцесуального характеру. 

При цьому встановлено, що неможливо сформувати остаточну позицію з 

приводу значення правової доктрини у системі джерел права. 

Зроблено узагальнення, що правова доктрина є спільністю ідей, теорій, 

концепцій, які: 

1) об’єктивовані у зовнішній формі – монографіях, наукових статтях, 

підручниках тощо;  

2) визнані правовою спільнотою; 

3) сформовані з метою наукового обґрунтування правової реальності; 

4) актуальні протягом певного історичного часу, допоки положення 

відповідають вимогам суспільного запиту.  

Констатовано, що коли осучаснені наукові підходи набувають 

доктринальних ознак, вони переходять зі стану «правової науки» в стан 

«правової доктрини». Із цього випливає, що не всі ідеї, концепції, теорії, будучи 

за своєю суттю науковими, становлять доктрину. Тільки в разі, якщо відповідна 

концепція відповідає ознакам, що відмежовують «доктрину» від «не доктрини», 

введена дослідником у науковий обіг новація стає правовою доктриною.  

Аргументовано позицію, відповідно до якої зводити значення доктрини 

тільки до інтерпретаційної якості неправильно, оскільки саме вона може стати 

передвісником законодавчих змін, здатна швидше зреагувати на виникнення 

правових явищ, описати їхні правові властивості, запропонувати модель 

нормативного регулювання. Тому правова доктрина залучається й у процес 

нормотворення як базис, який дозволяє аргументувати доречність 

упорядкування окремої частини відносин.  

Зазначається, що роль правової доктрини важко переоцінити. Вона формує 

спеціальне юридичне мислення правника, пояснює правові явища, надає 

вихідну базу для нормативної діяльності, слугує підґрунтям індивідуальної 
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правосвідомості. Зауважено, що вона є вужчою за правову науку, оскільки 

виокремлюється з останньої як найбільш важлива й цінна її частина. Вона 

походить від одного або групи дослідників, однак це не означає, що всі його або 

їхні наукові праці є доктринальними. Доктрина ґрунтується на традиціях, проте 

зважає на актуальні новації, завжди відкриває шлях до нових ідей, теорій і 

концепцій. 

Зазначено, що правова доктрина належить до «м’якого права». Вона являє 

собою похідне джерело, завдяки якому деталізується вплив основних джерел, 

полегшується їх реалізація як на стадії правотворчості, так і на стадії 

правореалізації.  

Встановлено, що особливістю сучасного етапу розвитку правової доктрини, 

на відміну від етапу становлення доктринальних положень, є певна подвійність 

формування її складників. Якщо на ранніх етапах становлення засобів 

правового регулювання доктринальні положення охоплювали думки, наукові 

висновки провідних юристів, то вже з XX–го сторіччя такий спосіб народження 

доктринальних положень доповнюється новим засобом – формуванням 

відповідних складників доктрини вищими судовими інстанціями. Це додає 

більшої практичності змісту доктринальних положень, забезпечує ефективне 

коригування абстрактних наукових висновків.  

Найвищим рівнем загальної правової доктрини визначають нормативну 

теорію правової доктрини, яка за своїм змістом подібна до теорії науки та 

будується через найвищі за рівнем абстрактності положення. Вона виступає як 

своєрідна метатеорія, яка знаходиться на межі загальної теорії права і філософії 

права, проте безпосередній вплив на неї чинить політична філософія та 

моральна філософія, а також відповідні галузеві правові конструкції. Це 

зумовлює двосторонній рух впливу, коли галузеві доктрини вибудовуються на 

основі вихідних доктринальних положень, сформованих у загальній доктрині, 

тоді як остання коригується, узагальнює висновки та результати відповідних 

галузевих доктрин.  

Зауважено, що галузеві правові доктрини реалізують свій вплив, виходячи з 

підходів, що склалися стосовно структурування права, які орієнтовані на різні 

частини правової системи. Галузева правова доктрина охоплює сукупність 

окремих правових доктрин, які виражають предметність галузевої природи 

доктринальних положень, тож вона включає такі доктринальні положення, що 

зумовлюють формування як цілісної доктринальної системи, так і підсистем 

доктринальних положень. З огляду на це може йтися про декілька рівнів 

гарантованої реалізації доктринальних положень – галузевий, підгалузевий, 

інституційний.  

Констатовано, що реалізація доктринальних положень здійснюється як на 

стадії правотворчості, так і на стадії правозастосування. Поява відповідних 

правових норм (особливо тих, які включаються до загальних частин 

кодифікованих актів або входять до статей законів, які визначають поняття, що 

використовуються у цьому законодавчому акті) об’єктивно враховують рівень 

наукових розробок та думок, які притаманні цьому етапу існування юридичної 

науки. Зрозуміло, що складно, наприклад, сформувати правову конструкцію 
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упорядкування податкових відносин, побудувати відповідно підгалузеві 

податкові доктрини без урахування стану розвитку науки податкового права та її 

підходів щодо характеристики природи податку та податкового обов’язку.  

Послідовно аргументовано позицію, відповідно до якої важливість ролі 

правової доктрини на стадії правотворчості зумовлюється тим, що завдяки 

врахуванню її положень: а) формується та закріплюється певний глосарій, 

словник правових понять та категорій, на яких базується надалі конструкція 

правозастосування; б) вона виступає методологічною основою підготовки, 

розробки та затвердження законопроєктів; в) відображається в актах 

законодавства, забезпечується підтримкою держави. Що стосується стадії 

правозастосування, то реалізація прав та обов’язків учасників відносин, їхніх 

повноважень коригується врахуванням правозастосовними органами 

доктринальних тлумачень актів законодавства. 

У підрозділі 1.3 « Судова доктрина в системі правових доктрин» особливу 

увагу приділено визначенню місця судової доктрини в доктрині податкового 

права та встановленню особливостей співвідношення судової доктрини з 

іншими правовими категоріями. 

Зазначено, що як наукова, так і судова доктрини в податковому праві 

відображають сукупність положень, на підставі яких формується зміст 

податково-правових норм. Вони самі по собі не є джерелом права, однак 

закладають підвалини для визначення змісту норм, спрямовані на заповнення 

прогалин і подолання колізій у сфері податкового регулювання. Їх метою є 

виокремлення раціональних та ефективних напрямів та засобів впливу на 

поведінку суб’єктів податкових правовідносин. Відмінні риси розглядуваних 

доктрин пов’язані із суб’єктним складом і предметом фахового дослідження.  

Детерміновано, що суб’єктами наукової доктрини в доктрині податкового 

права є юридична спільнота, представники якої у своїх наукових працях 

визначають, з’ясовують та вирішують податково-правові проблеми. Натомість 

суб’єктами судової доктрини в доктрині податкового права є особи зі 

спеціальним правовим статусом – судді Касаційного адміністративного суду у 

складі Верховного Суду, які входять до палати з розгляду справ щодо податків, 

зборів та інших обов’язкових платежів, судді об’єднаної палати, сформованої у 

межах Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, судді 

Великої Палати Верховного Суду та судді Конституційного Суду України у разі, 

коли у конституційному провадженні перебуває справа, що стосується 

податково-правових питань. Також судово-доктринальні положення можуть 

формуватися адміністративними судами першої та апеляційної інстанцій.  

Зроблено акцент на тому, що наукову і судову доктрини слід 

диференціювати, оскільки протягом діяльності у межах першої суб’єкт, як 

правило, вільний у виборі проблематики свого наукового пошуку, тоді як у 

другій – суб’єкт обмежений фактичними обставинами конкретної справи і 

відповідним нормативним підґрунтям. Отже, з вищенаведеного вбачається, що 

наукова і судова доктрини посідають самостійні місця у доктрині податкового 

права.  
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Встановлено, що правова позиція Верховного Суду, виражена у його 

постанові про застосування певної норми права, та судова доктрина не є 

тотожними поняттями, проте у деяких випадках вони можуть збігатись. 

Наприклад, якщо суд у мотивувальній частині рішення використав науковий 

погляд або сформував тлумачення норми, спираючись при цьому на дух закону, 

а не на його букву, заклавши в основу праворозуміння основоположні принципи 

права, а не формалізований нормативний акт, вирішивши справу з 

превалюванням засади справедливості над законністю, то у такому разі правова 

позиція Верховного Суду і судова доктрина збігаються. Однак подібні ситуації 

скоріш є винятком із загальної практики, аніж правилом судового 

правозастосування. Із цього вбачається, що правова позиція Верховного Суду 

щодо податкових питань відображається у кожному рішенні такого Суду, на 

відміну від судової доктрини, яка знаходить своє відбиття у постановах 

Верховного Суду не завжди. 

Зауважено, що введення нового поняття в правовий обіг потребує 

виокремлення притаманних йому ознак та співвіднесення на їх основі з 

іншими, на перший погляд, подібними правовими категоріями. Незважаючи на 

те, що поняття «судова доктрина» не є новим, судовій доктрині в доктрині 

податкового права раніше взагалі не приділялося наукової уваги. У зв’язку із 

цим особливої актуальності у теоретичному й прикладному аспектах набуває 

питання співвідношення зазначеного поняття з такими категоріями, як: правова 

позиція Верховного Суду, судовий прецедент, квазіпрецедент, судова практика, 

судова правотворчість, судове тлумачення тощо. Ці правові категорії, які будуть 

проаналізовані з точки зору їх співвідношення із судовою доктриною в доктрині 

податкового права, існують поряд з останньою. Так, усі вони наділені 

комплексом ознак, за допомогою яких здійснюється розмежування. Однак слід 

враховувати, що відмежування передбачає виокремлення й з’ясування 

відмінностей, а співвідношення, поряд із вивченням відмінних ознак, 

спрямоване на встановлення спільних, тих, що об’єднують. З цього випливає, 

що відмежування є невід’ємною частиною співвідношення, тому для повноти 

дослідження слід саме співвідносити наведені поняття. 

Констатовано, що правовідносини й особливий суб’єктний склад учасників 

творення судової доктрини є тими спільними ознаками, які поєднують усі 

названі категорії із судовою доктриною в доктрині податкового права.  

Згідно з окресленим колом правових категорій послідовно розглянуто 

співвідношення кожної з них із поняттям «судова доктрина».  

Правова позиція та судова доктрина. У вузькому розумінні правовою 

позицією Верховного Суду є висновок такого Суду, викладений у його 

постанові щодо застосування норми права. У свою чергу, судова доктрина в 

доктрині податкового права являє собою сукупність положень, на підставі яких 

формується зміст податково-правових норм. Судова доктрина не зводиться 

лише до пояснення судом того, як повинні застосовуватись податково-правові 

норми, вона не є формальним висновком. Її зміст значно ширший, оскільки 

разом із відображенням підходу суддів до розуміння відповідних податкових 

явищ, обґрунтованого зазвичай за допомогою звернення до наукової доктрини, 
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судова доктрина дає поштовх до активізації законотворчого процесу, якщо 

правові відносини у податковій сфері потребуватимуть нормативного 

оновлення. 

Судовий прецедент та судова доктрина. Судовий прецедент наділений 

такими ключовими ознаками: 1) необхідність оприлюднення судових 

прецедентів у бюлетенях або інших офіційних виданнях; 2) обов’язковість 

застосування судами нижчих інстанцій в «аналогічних» справах не рішення в 

цілому, а тільки тієї його частини, що становить саме правило поведінки («ratio 

decidendі»). Судова доктрина у доктрині податкового права виражається в 

судовому рішенні, проте як невід’ємна його частина, яка не опубліковується 

окремо від рішення і, як правило, не встановлює нове правило поведінки, яким 

після прийняття такого рішення автоматично повинні керуватися суди нижчих 

інстанцій у подібних справах.    

Квазі-прецедент та судова доктрина. Із погляду семантики квазіпрецедент є 

несправжнім або уявним рішенням суду щодо певної справи. Аргументовано 

думку про недоречність самого факту існування цієї правової категорії: якщо 

навіть потенційно й визнавати можливість перебування поняття 

«квазіпрецедент» у науковому правовому обігу, то можна резюмувати 

найголовнішу відмінність між ним і судовою доктриною в доктрині податкового 

права. Вона полягає в тому, що остання не зводиться до формального, тобто не є 

просто судовим рішенням; судова доктрина віддзеркалює зміст судового 

рішення, правові ідеї і концепції, сформовані внаслідок професійної діяльності 

судді на основі його досвіду та правосвідомості, виражені у судовому рішенні. 

У характеристиці судової доктрини у доктрині податкового права зміст має 

перевагу над формою.  

Судова практика та судова доктрина. У широкому вимірі судова практика 

являє собою всю діяльність органів судової влади, що втілюється у прийнятті 

юридичних актів, а у вузькому – створення певних положень нормативного 

характеру. Судова доктрина у доктрині податкового права не може визначатися 

лише як акт судової влади, вона не відображає всю діяльність органів судової 

влади, оскільки, по-перше, не всі суди і судді беруть участь у її творенні; по-

друге, не охоплює діяльність суддів у широкому значенні, оскільки формується 

не у кожному судовому рішенні, а випливає з окремих частин відповідних 

рішень, у яких суд вважав за необхідне викласти власні, засновані на 

законодавстві й основоположних принципах права, ідеї і концепції для 

впорядкування сфери податкових відносин. Ототожнювати судову доктрину 

суто з діяльністю органів судової влади не можна. Формування судової 

доктрини є процесом, спрямованим на вдосконалення регулювання правової 

поведінки учасників податкових відносин шляхом розробки суб’єктами 

творення судової доктрини обґрунтованих пропозицій. Дуже близькими та 

юридично дотичними судова доктрина у доктрині податкового права й судова 

практика з вирішення податкових спорів стають тоді, коли йдеться про їхню 

роль у конкретизації нормативних положень. 

Судова правотворчість та судова доктрина. З точки зору того, що судова 

доктрина в доктрині податкового права орієнтована на заповнення прогалин у 
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праві, розв’язання колізійних моментів, базуючись на законодавстві у його 

логічному взаємозв’язку із принципами права, таку доктрину умовно можна 

розглядати як частину судової правотворчості. 

Судове тлумачення та судова доктрина. Судове тлумачення у вузькому 

розумінні передбачає з’ясування змісту норм права та їх роз’яснення іншим 

особам, що здійснюється суддями за наявності для цього належної правової 

підстави, закріпленої законодавством. Судова доктрина включає в себе 

елементи судового тлумачення, однак не обмежується ним. Вона здатна разом із 

поясненням норми запропонувати новий підхід до впорядкування як 

розглядуваного казусу, так і в цілому подібних ситуацій, що виникатимуть у 

майбутньому. Судова доктрина уособлює сталість аспектів правозастосування, 

проваджуваного судом, поєднуючись із динамікою розвитку податкових 

відносин.  

Таким чином, судова доктрина в доктрині податкового права, маючи спільні 

риси із зазначеними правовими категоріями, наділена сукупністю ознак, які 

дозволяють розглядати її як самостійний феномен. 

Розділ 2 «Суб’єкти формування судових доктрин у податковому праві» 

складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Європейський суд з прав людини як суб’єкт формування 

судових доктрин у податковому праві» особливу увагу приділено визначенню 

місця Європейського суду з прав людини в системі суб’єктів формування 

доктрини податкового права та аналізу правових позицій відповідного 

наднаціонального судового органу в частині їх впливу на розвиток податкових 

відносин. 

Констатовано, що Європейський суд з прав людини є окремим суб’єктом 

формування правової доктрини, зокрема доктрини податкового права. 

Діяльність Суду тлумачиться крізь призму принципу субсидіарності, який 

доводить його самостійність у прийнятті рішень. Європейський суд з прав 

людини під час розгляду справ, пов’язаних зі сферою оподаткування, як 

правило, встановлює порушення статті 1 Першого протоколу «Захист 

власності», враховуючи при цьому умови сьогодення та зміни правової 

парадигми, аналіз яких необхідний для дотримання принципу «Конвенція – 

живий інструмент». Цей принцип знайшов своє відображення в багатьох 

рішеннях Суду (Tyrer v. the United Kingdom, Marckx v. Belgium) та отримав 

назву «метод еволюційного тлумачення Конвенції про захист прав та основних 

свобод». Практика Європейського суду з прав людини дозволяє гармонізувати 

та уніфікувати підходи до вирішення податкових спорів, а також сформувати 

належну правову культуру платника податків та податкових органів.  

Крізь призму практики Європейського суду з прав людини досліджено 

загальні та власне податково-правові доктрини, які застосовуються у вирішенні 

податкових спорів, а саме: 1) доктрина розумної економічної причини (ділової 

мети); 2) доктрина превалювання сутності над формою; 3) доктрина податкової 

вигоди; 4) доктрина бенефіціарного власника доходу; 5) доктрина належної 

обачності.  
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Аналіз практики Європейського суду з прав людини 1982–1999 рр. дає змогу 

зробити висновок, що цей період є важливим для формування судових доктрин 

податкового права через те, що Суд сформулював засадничі принципи захисту 

прав платників податків, уперше здійснив правовий аналіз статті 1 Першого 

протоколу Конвенції про захист прав та основних свобод, а також виокремив 

головні судові стандарти у сфері оподатковування, зокрема правило 

застосовності положень статті 1 Першого протоколу до податкового спору, 

принцип законності внутрішнього податкового законодавства та принцип 

виправданого втручання у право власності. 

Виокремлено низку правових позицій Європейського суду з прав людини, 

які мають принципове значення для сфери оподаткування. 

З правових позицій Європейського суду з прав людини вбачається, що 

платник ПДВ у разі наявності зловживань з боку його контрагентів не втрачає 

своє право на податкову вигоду. Відповідні висновки було зроблено у справах 

Булвес АД проти Республіки Болгарія (Bulves AD v. Bulagria) від 22.01.2009 р. 

та Бізнес Супорт Центр проти Республіки Болгарія (Business Support Centre v. 

Bulgaria) від 18.03.2010 р. 

Встановлено, що на розвиток податкових відносин в Україні відчутно 

впливають правові позиції Європейського суду з прав людини щодо якості та 

передбачуваності податкового законодавства. Значним кроком для розвитку 

судових доктрин у податковому праві є формалізація Європейським судом з 

прав людини принципу презумпції правомірності рішень платника податків. 

Найбільш повно цей принцип втілений у справі Щокін проти України (Shchokin 

v. Ukraine) від 14.10.2010 р. 

Аналіз рішення у справі Остерлунд проти Фінляндської Республіки 

(Österlund v. Finland) від 10.02.2015 р. дає змогу виокремити алгоритм 

встановлення наявності чи відсутності порушення принципу non bis in idem 

(право не бути притягненим до суду або покараним двічі) у податкових спорах. 

Європейський суд з прав людини в таких ситуаціях здійснює свою оцінку 

шляхом надання відповідей на декілька симптоматичних запитань: а) чи мають 

провадження ознаки кримінального правопорушення? б) чи були 

правопорушення, в яких обвинувачується заявник, однаковими? в) чи було 

прийнято остаточне рішення? г) чи був факт дублювання проваджень? 

Наголошено, що Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях 

сформував доктринальні підходи, що відіграють важливу роль у вирішенні 

податкових спорів національними судами, а також впливають на розвиток 

податкових відносин в Україні. 

У підрозділі 2.2 «Національні суди як суб’єкти формування судових доктрин 

у податковому праві» зосереджено увагу на судах загальної та конституційної 

юрисдикції як суб’єктах творення судової доктрини. 

Зазначено, що до суб’єктів формування судової доктрини у доктрині 

податкового права слід віднести суддів Конституційного Суду України за умови 

розгляду ним справ, що стосуються податкових відносин. Є всі правові підстави 

вважати, що Конституційний Суд України, окрім свого основного призначення, 
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відіграє важливу роль у концептуалізації доктринальних положень, що 

застосовуються для вирішення податкових спорів.  

Встановлено, що доктринальні положення у рішеннях Конституційного 

Суду України компенсують нечітку визначеність нормативного регулювання 

податкових відносин, створюють передумови для правильного й однакового 

застосування податкового законодавства, а також сприяють утвердженню 

принципів права у правовідносинах. Проблематика формування судових 

доктрин у податковому праві набула актуальності у зв’язку з функціонуванням 

інституту конституційної скарги, який значно розширив інструментарій 

конституційного правосуддя у сфері захисту прав і свобод людини. Судовий 

орган конституційної юрисдикції змінює напрям правозастосування, 

формулюючи не лише нову правову позицію, а й новий принциповий підхід до 

регулювання правовідносин, зокрема, у сфері оподаткування. 

Акцентовано увагу на тому, що починаючи з 2002 р. Конституційним Судом 

України прийнято низку рішень щодо різних аспектів правового регулювання 

сфери податкових відносин: оподаткування підприємств з іноземними 

інвестиціями (від 29 січня 2002 р. № 1-рп/2002, від 14 березня 2002 р. № 3-

уп/2002); звільнення від оподаткування операцій з передачі земельних ділянок 

(від 5 лютого 2004 р. № 2-рп/2004); щодо податкової застави (від 24 березня 

2005 р. № 2-рп/2005); права законодавця визначати механізми, які забезпечують 

належну сплату податків і зборів (від 24 березня 2005 р. № 2-рп/2005); права 

Верховної Ради АРК і сільських, селищних, міських рад встановлювати 

додаткові пільги щодо оподаткування в межах сум, які надходять до їхніх 

бюджетів (від 16 лютого 2010 р. № 5-рп/2010); обов’язку платника податків 

допускати посадових осіб контролюючого органу під час проведення ними 

перевірок до обстеження відповідних приміщень, територій та їхнього права у 

разі недопущення звертатися до суду щодо зупинення видаткових операцій 

платника податків (від 12 червня 2012 р. № 13-рп/2012). 

Зазначено, що особливою ознакою судової доктрини Конституційного Суду 

України є наявність у його правових позиціях загальновизнаних 

концептуальних ідей та теорій, що мають досить переконливий характер та 

практичне значення для розвитку податкових відносин. Універсальними 

правовими доктринами є доктрина прав людини й доктрина верховенства права, 

якими керується Суд під час викладення власного розуміння поточного 

законодавства крізь призму наявності суперечностей між податковими нормами. 

Зазначено, що однією зі спеціальних ознак судової доктрини в доктрині 

податкового права є особливий суб’єктний склад учасників її формування. Така 

особливість суб’єктного складу в аспекті судів загальної юрисдикції пов’язана з 

декількома чинниками, зокрема: 

1) правовідносинами, у межах і для вдосконалення яких вона формується, й 

у зв’язку із цим предметною юрисдикцією судів; 

2) місцем відповідного суду у системі судоустрою; 

3) необхідністю врахування судами висновків щодо застосування норм 

права, викладених у постановах Верховного Суду.  
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Встановлено матеріальні та процесуальні причини визначення Верховного 

Суду як основного суб’єкта формування судових доктрин у доктрині 

податкового права. Матеріальними причинами є такі: 

1) податкові відносини, у межах і для вдосконалення яких формується 

судова доктрина у доктрині податкового права; 

2) податково-правові норми, на основі яких суб’єкти формують відповідну 

доктрину; 

3) місце Верховного Суду в цілому й окремих його складників, зокрема 

Касаційного адміністративного суду, у системі судоустрою України; 

4) призначення Верховного Суду в цілому й окремих його складників, 

зокрема Касаційного адміністративного суду, що полягає у забезпеченні єдності 

та сталості судової практики шляхом творення галузевої судової доктрини. 

Процесуальними причинами є: 

1) необхідність урахування судами першої та апеляційної інстанцій 

висновків щодо застосування норм права, викладених у постановах Верховного 

Суду; 

2) наявність процесуальних фільтрів для можливості порушення розгляду 

справи у суді касаційної інстанції; 

3) законодавче визначення переліку виключних підстав передачі справи на 

розгляд палати, об’єднаної палати, Великої Палати Верховного Суду; 

4) встановлення меж касаційного перегляду справи. 

Зазначено, що у судовій практиці відомі випадки, коли суб’єкти творення 

судової доктрини у доктрині податкового права для врегулювання суто 

податкових відносин застосовують норми інших, окрім податкового, галузей 

законодавства. У такій правозастосовній боротьбі інколи перемагає норма іншої 

галузі законодавства, що негативно впливає на стан впорядкованості податкових 

відносин. Так, у своїй постанові від 01.07.2020 р. у справі № 804/4602/16 

Велика Палата Верховного Суду, розглядаючи питання про момент виконання 

податкового обов’язку, надала перевагу приписам банківського законодавства, 

що призвело до кардинальної зміни практики й порушення, окрім іншого, 

принципу податкового законодавства – презумпції правомірності рішень 

платника. 

Розділ 3 «Статика та динаміка судових доктрин у податковому праві» 

містить три підрозділи. 

У підрозділі 3.1 «Джерела формування судових доктрин у податковому 

праві» сформовано систему джерел формування судових доктрин у податковому 

праві. 

Зауважено, що поряд з ідеальними та нормативними джерелами формування 

судових доктрин у податковому праві особливий інтерес становлять акти 

м’якого права та їхній вплив на формування судових доктрин. 

Загальноприйнятим є підхід, відповідно до якого суди повинні у своїй 

діяльності керуватися виключно положеннями чинного законодавства (у 

широкому розумінні відповідного поняття – як приписами законів, так і 

нормами підзаконних нормативно-правових актів). При цьому трапляються 

непоодинокі випадки, коли сувора буква закону не здатна дати чітко вивірену 
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відповідь щодо порядку правозастосування. У такому разі суди часто 

звертаються до положень джерел «м’якого права». 

Аргументовано позицію, згідно з якою джерела «м’якого права» не мають 

сили обов’язкових до застосування норм права. Вони містять норми 

рекомендаційного характеру або ж положення переконливого характеру. Такий 

підхід зумовлений тим, що джерела «м’якого права» інтегрують у собі 

положення, сформовані авторитетними інституціями. В умовах колізійності 

приписів чинного законодавства, прогалин у праві, наявності оціночних понять 

набувають актуальності системно сформовані позиції джерел «м’якого права», 

посиланням на які суди можуть забезпечити додаткову аргументацію власної 

позиції. Не є винятком і судова практика щодо вирішення податкових спорів, у 

якій можна знайти посилання на різноманітні джерела «м’якого права». 

Зазначено, що раніше суди переважно скептично ставилися до джерел 

«м’якого права». Роль останніх почала стрімко зростати зі створенням нового 

Верховного Суду. Особливість застосування «м’якого права» в судовій практиці 

полягає в тому, що воно («м’яке право») виконує роль своєрідного 

«доповнення», додаткової аргументації, що підкріплює позицію суду. При 

цьому саме застосування «м’якого права» нерідко виводить позицію суду на 

якісно новий, вищий рівень. Джерела «м’якого права» сприяють 

концептуалізації правової позиції суду, а саме «м’яке право» певною мірою 

сприяє доктринальному оформленню позиції суду. 

Встановлено, що до джерел «м’якого права», які застосовуються судами у 

вирішенні податкових спорів, можна віднести: 

а) резолюції міжнародних організацій; 

б) висновки міжнародних неурядових організацій; 

в) науково-правові висновки. 

Зроблено висновок, що у податкових спорах джерела «м’якого права» в 

основному виконують роль засобу додаткової аргументації. При цьому, 

зважаючи на останні тенденції із закріплення на законодавчому рівні оціночних 

понять, можна спрогнозувати зростання ролі джерел «м’якого права», зокрема 

науково-правових висновків, як інструменту вирішення питань, пов’язаних із 

неоднозначним тлумаченням нормативних приписів. 

У підрозділі 3.2 «Причини формування судових доктрин у податковому 

праві» проаналізовано основні причини появи судових доктрин у доктрині 

податкового права. До таких причин віднесено: 1) колізійність нормативних 

приписів; 2) прогалини у податково-правовому регулюванні; 3) оціночні 

поняття. 

Зазначено, що принципово важливим для забезпечення належного 

функціонування системи оподаткування є дотримання правил нормотворчої 

техніки в аспекті узгодженості механізму регулювання податкових відносин. 

Йдеться про ситуацію, яка пов’язана з недопущенням колізійності приписів 

податкового законодавства. При цьому важливо диференціювати дійсні колізії із 

штучними. Дійсна колізійність наявна тоді, коли одна податково-правова норма 

суперечить іншій податково-правовій нормі. Штучна колізія має місце тоді, коли 
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у суб’єкта правозастосування створюється хибне уявлення про суперечність 

нормативних положень. 

Причини виникнення штучних колізій диференційовано на: 

1) об’єктивно зумовлені – нормативні положення можуть утворювати не 

цілком ідеальний регулятивний механізм, що і створює враження про їх 

суперечність; 

2) суб’єктивно зумовлені – об’єктивно не аргументоване переконання 

суб’єкта правозастосування у суперечності нормативних положень. 

Що стосується дійсних колізій, то вони і справді суттєво шкодять 

належному розвитку врегульованих правом відносин. Не є винятком у цьому 

випадку і сфера оподаткування. Більше того, через підвищений ступінь 

конфліктності податкових відносин колізії у податковому законодавстві 

призводять до виникнення безлічі податкових спорів, що завдає шкоди як 

публічним (фіскальним) інтересам держави, так і приватним (майновим) 

інтересам платників податків. Вказати на таку колізійність та виправити її 

негативні наслідки може судова практика.  

Разом із тим судова практика може неправильно розтлумачити колізійність 

приписів і тільки погіршити стан справ. Йдеться про ситуацію, коли спочатку 

допущена помилка нормотворцем (суб’єктом законодавчої та/або підзаконної 

нормотворчості), а надалі була ще й помилка суб’єкта правозастосування – суду. 

Продемонструвати згубний вплив колізій нормативних приписів на 

правозастосовну практику може ситуація із суперечністю положень закону і 

підзаконного акта в аспекті зняття мораторію на проведення документальних 

планових перевірок у період карантину. Йдеться про суперечність положень 

пункту 522 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового 

кодексу України  та Постанови Кабінету Міністрів України «Про скорочення 

строків дії обмеження в частині дії мораторію на проведення деяких видів 

перевірок» від 03.02.2021 р. № 89, що мали неоднозначне трактування в судовій 

практиці. 

Зазначено, що заповнення прогалини податкового законодавства при 

врегулюванні податкових правовідносин здійснюється за допомогою 

формування судової доктрини у доктрині податкового права. 

Проведено класифікацію прогалин у податковому законодавстві за такими 

критеріями: 

1. За часом виникнення прогалин у податковому законодавстві вони 

бувають: 1) первісними – такими, які формуються у момент набрання чинності 

правовим актом, спрямованим на впорядкування частини податкових відносин. 

Така ситуація виникає тоді, коли суб’єкт нормотворення, прийнявши акт, з тих 

чи інших причин не вніс зміни або доповнення до інших положень 

законодавства, які мали би бути врегульовані через прийняття відповідного 

нового акта, однак залишились неврегульованими; 2) вторинними – їх 

виникнення пов’язано з постійним розвитком суспільних відносин, які за своїм 

характером є податковими.  

2. Залежно від можливості подолання прогалин у податковому законодавстві 

під час правозастосування виокремлюють: 1) переборні; 2) непереборні 
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прогалини. Перші можуть бути усунені за допомогою застосування певного 

засобу подолання прогалин, тоді як другі взагалі не можуть бути подолані через 

діяльність суб’єктів творення судової доктрини у доктрині податкового права.  

3. Залежно від вини суб’єкта нормотворення прогалини у податковому 

законодавстві є: 1) умисні, тобто такі, потенційне виникнення яких 

усвідомлювалось і передбачалось відповідним суб’єктом на стадії розробки 

правових норм, однак з різних причин не було вирішене в правовому акті; 

2) ненавмисні, коли суб’єкт або через технічну помилку, або внаслідок розвитку 

суспільних відносин, чи з інших не усвідомлюваних та не передбачуваних ним 

причин не врахував потенційної загрози виникнення прогалини.  

4. Залежно від ступеня відсутності правового регулювання податкових 

відносин прогалини в податковому законодавстві бувають: 1) повні, коли 

відповідні відносини є не впорядкованими в цілому; 2) часткові, коли частина 

відносин врегульована, а інша частина – ні, що й призводить до необхідності 

підбирати належний засіб вирішення ситуації.  

Прогалини у податковому законодавстві можуть бути впорядковані за 

допомогою аналогії права. Вирішуючи судову справу, суб’єкти творення судової 

доктрини у податковому праві можуть з метою заповнення прогалин звернутися 

до принципів податкового законодавства, а також до основоположних та/або 

загальних принципів права. Констатовано, що у разі вирішення податкових 

спорів за допомогою формування судових доктрин апелювання до міжгалузевої 

аналогії недопустиме.  

Зазначено, що однією з причин формування судової доктрини в доктрині 

податкового права є наявність у податковому законодавстві низки оціночних 

понять, що на практиці може призвести до неоднозначності їх тлумачення і, як 

наслідок, до неоднакових підходів до їх застосування учасниками податкових 

відносин.  

Висловлено думку, що оціночні поняття, які зумовлюють в окремих 

випадках необхідність формування судової доктрини у доктрині податкового 

права, можуть бути закріплені як у Податковому кодексі Україні, так і в інших 

актах чинного законодавства. Такий підхід пояснюється тим, що Податковий 

кодекс України, попри доволі великий обсяг, все ж таки не здатен передбачити 

всю сукупність термінів, які потенційно можуть бути вжиті суб’єктами 

правозастосування, у тому числі й тими, що формують відповідну доктрину при 

впорядкуванні ними конкретного практичного випадку. 

Визначено способи закріплення оціночних понять у податковому праві, до 

яких належать нормативний та правозастосовний способи. Перший спосіб 

реалізують суб’єкти, уповноважені на розробку і прийняття правових актів, 

другий – суб’єкти творення судової доктрини у доктрині податкового права. 

Інші суб’єкти правозастосування не мають правових підстав для формалізації у 

власних рішеннях оціночних понять, застосовуваних для впорядкування 

податкових відносин. 

Для наочності порушеної проблематики виокремлено такі оціночні поняття 

податкового законодавства: 1) характеристики контролюючого органу або його 

діяльності (сумлінне виконання функцій (пп. 21.1.2 п. 21.1 ст. 21), ефективна 
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робота (пп. 21.1.3 п. 21.1 ст. 21), коректне та уважне ставлення до платників 

податків (пп. 21.1.5 п. 21.1 ст. 21), неналежне виконання обов’язків (п. 21.2 ст. 

21)); 2) характеристики платника податків або його діяльності (більш тісні 

особисті чи економічні зв’язки (центр життєвих інтересів) в Україні 

(пп. 14.1.213 п. 14.1 ст. 14), збіг тяжких особистих чи сімейних обставин 

(пп. 112-1.1.2 п. 112-1.1 ст. 112-1), неналежне виконання обов’язків (п. 36.5 ст. 

36), кращі управлінські якості (пп. 14.1.40 п. 14.1 ст. 14), реальні показники 

щодо діяльності платника податків (пп. 14.1.264 п. 14.1 ст. 14)); 3) строки 

(негайно (абз. 4 п. 95.5 ст. 95, п. 355.1 ст. 355, абз. 3 п. 32 підрозділ 10 розділу 

XX), завчасно (98.4)); 4) інформація (достатня інформація про товари (роботи, 

послуги) (пп. 14.1.219 п. 14.1 ст. 14)); 5) особливості майна (невелика житлова 

площа (пп. г) пп. 14.1.129.1 пп. 14.1.129 п. 14.1 ст. 14), схожі характеристики, 

схожі компоненти (пп. 14.1.131 п. 14.1 ст. 14)); 6) правове регулювання 

контрольованих операцій (істотні функції, істотні активи, істотні ризики 

(пп. 39.2.1.5 пп. 39.2.1 п. 39.1 ст. 39), значні відмінності, істотний вплив на 

фінансовий результат (пп. 39.2.2.1 пп. 39.2.2 п. 39.2 ст. 39)); 7) характеристики 

операцій (аналогічна операція (абз. 7 пп. 14.1.49 п. 14.1 ст. 14), органічне 

вплітання в сюжет (пп. д) пп. 14.1.185 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу 

України)). 

 У підрозділі 3.3 «Типологізація судових доктрин у податковому праві» 

проаналізовано статичні й динамічно-концептуалізовані судові доктрини у 

доктрині податкового права. 

Судові доктрини із вирішення податкових спорів також можуть 

характеризуватися статикою, тобто бути стабільно не змінними протягом 

тривалого періоду часу. Ознаками статичних судових доктрин є:  

1. Високий ступінь стабільності. Судово-доктринальні положення не 

зазнають змістових трансформацій. Первинно сформульовані положення 

переносяться з одного рішення в інше. При цьому важливо, щоб і самі 

доктринальні положення характеризувалися актуальністю. 

2. Незмінність у темпоральному відношенні. Статичні судові доктрини є 

незмінними протягом тривалих проміжків часу. Принципово важливим є те, 

щоб така незмінність не мала штучного характеру. 

3. Відсутність динамічно-розширювальної концептуалізації. Статичні судові 

доктрини залишаються такими, як і були сформовані спочатку. Їхній зміст не 

зазнає подальшого розширення та концептуалізації. Останні властивості 

притаманні динамічним судовим доктринам. Тобто якщо навіть елемент 

доктрини залишився, однак до нього додали змістові «надбудови», то така 

доктрина не може вважатися статичною. 

До статичних судових доктрин із вирішення податкових спорів належать: 

1) судова доктрина добросовісності платника податків; 2) судова доктрина 

презумпції правомірності рішень платника податків; 3) судова доктрина 

взаємопов’язаності доктрини презумпції правомірності рішень платника 

податків і доктрини добросовісності платника податків. Натепер вони можуть 

характеризуватися як стабільно-статичні доктрини. Однак таке твердження не 
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означає, що надалі відповідні доктрини не можуть зазнати суттєвих 

трансформацій.  

Для характеристики динамічно-концептуалізованих судових доктрин з 

податкового права невипадково було застосовано поняття «динамічно-

концептуалізовані». Фактично кожне зі слів, що становлять це поняття, вказує 

на окрему, самостійну характеристику таких доктрин. Так, слово «динамічний» 

вказує на постійний поступальний розвиток певної судової податково-правової 

доктрини. Що стосується слова «концептуалізація», то воно несе таке сутнісне 

навантаження: змістова аргументація конкретної судової податково-правової 

доктрини може з часом розширятися, поповнюючись новими положеннями і 

тезами. Іншими словами, йдеться про динамічну концептуалізацію, що означає 

поступальне розширення змісту конкретної судової податково-правової 

доктрини. 

Зазначено, що вся множинність змістових елементів судової доктрини у 

податковому праві, які постійно з’являються та доопрацьовуються, зумовлює 

динамічну концептуалізацію такої доктрини. Цікавим вбачається те, що окремі 

правові позиції (змістові елементи судової доктрини) можуть залишатися 

стабільними (не зазнавати сутнісних змін). Правові позиції певної судової 

податково-правової доктрини та власне цілісна судова податково-правова 

доктрина співвідносяться як ціле і його частина. При цьому не можна говорити, 

що окремі правові позиції є судовою доктриною. Вони, безумовно, мають 

судово-доктринальну правову природу. Однак, як і більшість явищ, що 

підпорядковані законам функціонування систем, вони у своїй множинності 

формують явище вищого, більш узагальненого порядку.  

Відповідно, стабільність окремих правових позицій (їхня незмінність 

протягом тривалого часу) жодним чином не впливає на можливість 

характеризувати конкретну судову податково-правову доктрину як таку, що має 

динамічно-концептуалізований характер. Часто у динамічно-

концептуалізованих доктринах навіть, здавалося б, стабільні (незмінні) правові 

позиції все одно в окремих їх формулюваннях чи акцентах із часом 

видозмінюються, вдосконалюються. Усі ці фактори і дозволяють говорити про 

доцільність виокремлення такого типу судових податково-правових доктрин, як 

динамічно-концептуалізовані судові доктрини. 

Встановлено, що комплексність податкового правозастосування часто 

призводить до того, що динамічно-концептуалізовані судові доктрини можуть 

характеризуватися неоднорідністю своєї змістової спрямованості. Так, у рамках 

однієї конкретної судової податково-правової доктрини можуть паралельно 

розвиватися два абсолютно протилежні підходи. Що цікаво, кожен із таких 

підходів може зазнавати динамічної концептуалізації та розвивати ідеї, що 

закладені в ньому. Це, своєю чергою, створює умови для виникнення такого 

явища, як існування в межах однієї судової доктрини двох підходів, 

суперечність між якими призводить до неоднозначності податкового 

правозастосування, що негативно впливає на забезпечення правової 

визначеності. Йдеться про наявність двох протилежних підходів у рамках 

динамічно-концептуалізованих судових доктрин у податковому праві, які, 
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зважаючи на їхню полярність, можна позначити як продоктрини і 

контрдоктрини. 

Розділ 4 «Податково-правові доктрини у рішеннях Верховного Суду» 

містить шість підрозділів. 

У підрозділі 4.1 «Принципи податкового права та адміністративного 

судочинства при вирішенні податкових спорів Верховним Судом» проведено 

дослідження вихідних положень податкового права та адміністративного 

судочинства, які застосовуються для вирішення податкових спорів. 

Встановлено, що, незважаючи на галузеву специфіку сфери оподаткування, 

податкові відносини регулюються як загальними, так і галузевими, власне 

податково-правовими принципам. Це, своєю чергою, створює ситуацію, коли 

судам у вирішенні податкових спорів доводиться оперувати варіативними 

вихідними положеннями права, які мають прямий чи опосередкований вплив на 

вирішення конкретного спору, та застосовувати їх. У рамках судових 

проваджень із вирішення податкових спорів суди формують доктринальні 

позиції, які розвивають зміст конкретних принципів податкового права. 

Принципи податкового права, які отримали свою концептуалізацію, зокрема, в 

позиціях Верховного Суду, можна умовно розділити на:  

1) доктринально-синтезовані принципи податкового права; 

2) власне принципи податкового законодавства. 

Констатовано, що доктринально-синтезовані принципи права є вихідними 

положеннями, що були сформульовані в рамках судової правозастосовної 

практики. До таких принципів належать: 1) презумпція добросовісності 

платника податків; 2) презумпція вини суб’єкта владних повноважень. У рамках 

судових доктрин, які формуються за результатами проваджень із вирішення 

податкових спорів, особливого значення набувають такі прямо закріплені 

власне принципи податкового законодавства: 1) принцип презумпції 

правомірності рішень платника податків; 2) принцип стабільності; 3) принцип 

рівності платників податків (принцип недискримінації). 

Зазначено, що презумпція правомірності рішень платника податків є одним з 

основних принципів податкового законодавства. Трапляються непоодинокі 

випадки, коли неоднозначність розуміння підходів до правозастосування 

спричиняє виникнення суперечностей між платником податків і контролюючим 

органом. У такій ситуації з об’єктивних причин владний суб’єкт 

(контролюючий орган) має правові переваги перед платником податків. Для 

мінімізації переваг адміністративного становища контролюючого органу та 

забезпечення інтересів платника податків було сконструйовано на 

нормативному рівні презумпцію правомірності рішень платника податків. 

Надалі концепція презумпції правомірності рішень платника податків 

розвинулася у межах судової практики. 

Аргументовано, що презумпція правомірності рішень платника податків, на 

відміну від презумпції добросовісності платника податків, має більш вузький, 

техніко-юридичний зміст. Крім цього, саме презумпція правомірності рішень 

платника податків має первинно нормативну природу, тоді як презумпція 

добросовісності рішень платника податків – виключно судово-доктринальну. 
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Важливо зауважити, що презумпція правомірності рішень платника податків 

покликана забезпечити правову визначеність у податковому правозастосуванні у 

тих випадках, коли закон передбачає неоднозначне трактування прав та 

обов’язків учасників податкових відносин. Що стосується презумпції 

добросовісності платника податків, то її завдання – надати платнику податків 

певні гарантії, тоді як на контролюючий орган покладається додаткове 

обтяження щодо доказування. Єдине, що залишається незаперечним, так це 

похідний від засад адміністративного судочинства характер презумпції 

добросовісності платника податків, який зумовлюється покладенням тягаря 

доказування саме на владного суб’єкта (владний суб’єкт повинен довести 

наявність обставин, на які він посилається). 

Встановлено, що для держав романо-германської правової сім’ї 

визначальним є правило, відповідно до якого оцінка доказів має здійснюватися 

на підставі внутрішнього або ж вільного переконання судді. Жоден 

національний процесуальний закон не розкриває значення такого критерію для 

сприйняття доказів, а тільки встановлює ознаки (всебічне, повне, об’єктивне та 

безпосереднє дослідження доказів), на яких повинно ґрунтуватися таке 

переконання. Ця нормативна невизначеність надає судовій гілці влади широкі 

можливості для розсуду під час оцінювання доказів. На противагу 

вищезазначеному слід зазначити, що у країнах англосаксонської правової сім’ї 

судді, приймаючи рішення у справах, керуються критерієм, який у теорії і 

практиці утвердився як термін «стандарт доказування».  

Зауважено, що в українській судовій практиці, у тому числі й у судових 

рішеннях Верховного Суду, вже неодноразово відбувалось звернення до 

стандартів доказування в англосаксонському їх розумінні. 

Керуючись тим, що в Україні нормативно-правовий акт є первинним 

джерелом права, щоб не провокувати зловживання у частині використання 

стандартів доказування, їх варто закріпити на рівні процесуального 

законодавства. При цьому вкрай важливо зберегти баланс між необхідним на 

рівні закону й доречним на рівні судової практики. Це означає, що саме судді, 

професійним призначенням яких є творення правосуддя і які якнайкраще 

розуміють природу того чи іншого спору про право, й повинні вирішувати, який 

стандарт застосувати. Тож, на наш погляд, на рівні закону доцільно вказати 

можливі до застосування стандарти доказування у відповідному виді 

судочинства, навести їхні загальні ознаки й надати суду право, керуючись 

встановленими ознаками, визначати, який стандарт застосовувати. 

У підрозділі 4.2 «Судова доктрина реальності господарських операцій» 

проаналізовано критерії реальності господарських операцій, що були 

розроблені у практиці Верховного Суду. 

Зазначено, що концепція податкових вигод пов’язана з такими 

особливостями функціонування правового механізму податку на прибуток 

підприємств та податку на додану вартість: 1) правом на податковий кредит (в 

аспекті ПДВ); 2) правомірністю формування витрат (в аспекті податку на 

прибуток підприємств). 



26 

Аргументовано позицію, відповідно до якої вищезазначені податкові вигоди 

не повинні мати штучний характер, а повинні формуватися на основі реальних 

господарських операцій. Такого роду висновок є цілком логічним та 

закономірним. Однак натепер склалася неоднозначна судова практика, що 

вказує на можливість вибіркового комбінування правових позицій Верховного 

Суду з метою позбавлення платника податків податкових вигод, які можуть мати 

цілком правомірне підґрунтя. Неоднозначність трактування одних і тих самих 

ситуацій крізь призму прямо протилежних правових позицій зумовлює правову 

невизначеність, яка прямо суперечить вимогам принципу верховенства права. 

Встановлено, що доктрина реальності господарських операцій 

характеризується явищем «дзеркальних правових позицій». Дзеркальність 

таких позицій полягає в тому, що з тотожних питань є позиції як на користь 

платника податків, так і на користь контролюючого органу. Основним ризиком 

таких позицій є абсолютна невизначеність, яка породжена ними. Структурними 

елементами відповідної доктрини є три блоки: 1) відсутність трудових та 

матеріальних ресурсів; 2) принцип індивідуальної відповідальності; 

3) юридична оцінка протоколів допиту посадових осіб-контрагентів, вироку або 

ухвали про звільнення відповідальної особи від кримінальної відповідальності 

у межах кримінального провадження за фактом фіктивного підприємництва.  

У підрозділі 4.3 «Судова доктрина бенефіціарного власника доходу» 

проведено системне дослідження ознак бенефіціарного власника доходу та 

проаналізовано як нормативні, так і судово-доктринальні критерії, що 

застосовуються при встановленні бенефіціарного власника доходу. 

Зазначено, що концепція бенефіціарного власника доходу має важливе 

значення для забезпечення послідовного розвитку податкових відносин із 

транскордонним елементом. У контексті податкового законодавства 

застосовується саме термін «бенефіціарний (фактичний) отримувач (власник) 

доходу». Концепція бенефіціарного власника доходу забезпечує послідовну 

реалізацію права платників податків на звільнення від оподаткування окремих 

категорій доходів або ж застосування щодо них пільгових ставок 

оподаткування. 

Зауважено, що правову визначеність у відповідну сферу податкових 

відносин певною мірою привносять правові позиції Верховного Суду. Фактично 

Верховний Суд натепер сформував судову доктрину бенефіціарного власника 

доходів. Такого роду завдання було реалізовано завдяки концептуалізації 

критеріїв визначення бенефіціарного власника. Правові позиції Верховного 

Суду з приводу досліджуваної проблематики поділяються на декілька блоків: 

1) бенефіціарний власник не є посередником; 2) превалювання змісту над 

формою. 

Встановлено, що концепція бенефіціарного власника доходу базується 

насамперед на змістових, а не формальних аспектах. Кожен із критеріїв 

бенефіціарного власника доходів зумовлює необхідність звертатися до самої 

суті відносин, що зіставляються з такими критеріями. Якщо підходити до них з 

формально-юридичної точки зору, то ці критерії не будуть сприяти ефективній 

реалізації правовідносин. Саме змістовий аспект конкретних суспільних 
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відносин і дозволяє встановити наявність ознак бенефіціарного власника 

доходів. Це, своєю чергою, дозволяє говорити, що у рамках досліджуваної 

концепції зміст превалює над формою. 

У підрозділі 4.4 «Судова доктрина податкових вигод» досліджено правову 

природу судово-доктринальних положень з приводу проблематики податкових 

вигод та визначено співвідношення відповідної судової доктрини з іншими 

судовими доктринами. 

Констатовано, що з метою запобігання зловживанням з боку платника 

податків у судовій практиці було сформовано доктрину податкових вигод. 

Доктрина податкових вигод має своїм джерелом виключно судову практику. На 

нормативному рівні поняття «податкова вигода» донедавна взагалі не мала 

свого закріплення. У податковому законодавстві поняття «податкові вигоди» 

було закріплене тільки після набрання чинності Законом України «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення 

адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у 

податковому законодавстві» від 16.01.2020 р. № 466-ІХ. 

Аргументовано, що нормативно закріплені положення податкової вигоди є 

змістовно набагато вужчими, ніж її судово-доктринальна концептуалізація. В 

аспекті податкового законодавства концепція податкових вигод має вузьку 

сферу застосування. Що стосується судових доктрин податкової вигоди, то вони 

мають більш комплексний характер.  

Загалом, потрібно зазначити, що судова доктрина податкових вигод є 

концепцією, яка насамперед спрямована на: а) заповнення прогалин у 

податково-правовому регулюванні; б) унеможливлення зловживань з боку 

платника податків. 

Зауважено, що податкове законодавство не здатне охопити всю варіативність 

проявів поведінки платника податків, тому вже на рівні судової доктрини, в 

рамках правозастосовної діяльності, «заповнюються» такі прогалини у 

регламентації податкових відносин. Безумовно, законодавець повинен 

намагатися якомога конкретніше регулювати сферу податкових відносин, хоча 

це не завжди можна здійснити оперативно. Проте в аспекті доктрини 

податкових вигод склалася досить дивна ситуація. На судово-доктринальному 

рівні відповідна концепція існує вже доволі давно, при цьому нормотворець не 

робить жодних спроб закріпити її на законодавчому рівні. 

До прикладу, судові доктрини розумної економічної причини (ділової мети) 

зрештою отримали формально-юридичне закріплення на рівні закону. Що 

стосується доктрини податкових вигод, то вона, незважаючи на досить тривале 

існування у судово-практичній площині, й дотепер не знайшла свого 

концептуалізованого закріплення у чинному податковому законодавстві. 

Звичайно, такого роду ситуація може зумовлюватися підвищеною мірою 

оцінності окремих формулювань доктрини податкових вигод, однак оціночний 

характер вимог доктрини розумної економічної причини (ділової мети) не 

завадив їй отримати свою фіксацію на рівні закону. 

Детерміновано, що доктрина податкових вигод стосується двох аспектів 

оподаткування: а) формування витрат із податку на прибуток підприємств; 
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б) формування податкового кредиту в аспекті правового механізму податку на 

додану вартість. Якщо у першому випадку податкова вигода полягає у 

зменшенні фінансового результату до оподаткування податком на прибуток 

підприємств, то в другому випадку йдеться про бюджетне 

відшкодування/зменшення податкових зобов’язань щодо податку на додану 

вартість. Тобто в контексті судової доктрини податкових вигод, що була 

сформована національними судами, йдеться в основному про два вищезазначені 

податки. Під «вигодою» у даному разі потрібно розуміти певні переваги 

матеріального характеру, які отримують платники податку на додану вартість і 

платники податку на прибуток підприємств. При цьому отримання таких вигод 

повинно бути обґрунтованим, що означає відповідність правових підстав 

фактичному складу обставин. 

У підрозділі 4.5 «Судова доктрина розумної економічної причини» 

розглянуто проблематику концептуалізації поняття «розумна економічна 

причина» (ділова мета), у зв’язку з чим проаналізовано нормативні підходи до 

уточнення цього оціночного поняття та судово-доктринальні концепти 

визначення його змістового наповнення. 

На нормативному рівні зазначається, що розумна економічна причина 

(ділова мета) – це причина, яка може бути наявна лише за умови, що платник 

податків має намір одержати економічний ефект у результаті господарської 

діяльності. З відповідного визначення випливає декілька принципових аспектів. 

По-перше, з цієї дефініції вбачається формально-юридична дихотомія 

відповідного терміна, що проявляється у наявності двох змістовно тотожних 

нормативних терміносполук – «розумна економічна причина» і «ділова мета». 

По-друге, наявність самої ділової мети напряму залежить від економічного 

ефекту, який досягається внаслідок проваджуваної суб’єктом господарювання 

діяльності. Без наявності позитивного економічного ефекту ділова мета 

проваджуваних операцій, за логікою нормотворця, відсутня. При цьому 

зазначається, що послідовність нормативної формалізації доктрини розумної 

економічної причини (ділової мети) є під питанням змістового наповнення (в 

аспекті повноти відображення) та помилок нормативного конструювання 

(пояснення оціночного поняття за допомогою вживання інших оціночних 

понять). 

Встановлено, що первинно розвиток концепції розумної економічної 

причини (ділової мети) отримав свій вияв саме у практиці вищих судових 

інстанцій. Така ситуація дозволяє говорити, що як етимологічно (за 

походженням), так і семантично (змістовно) концепція розумної економічної 

причини (ділової мети) є саме судовою доктриною. 

У підрозділі 4.6 «Судова доктрина з оскарження податкових консультацій» 

розглядається проблематика, пов’язана із судовими доктринами з процесуально-

правових та матеріально-правових питань. 

Судові доктрини з питань оскарження податкових консультацій було 

поділено на два змістові блоки: 1) судові доктрини з процесуально-правових 

питань; 2) судові доктрини з матеріально-правових питань.  
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Зазначено, що спочатку суди взагалі скептично ставилися до питання 

оскаржуваності податкових консультацій. Тільки з 2018 р. судова практика з 

приводу оскаржуваності податкових консультацій стала усталеною та 

однозначно прогнозованою. При цьому натепер ще залишилася низка 

процесуальних питань, у яких судова практика характеризується відносним 

рівнем визначеності. Так, йдеться, зокрема, про проблематику, яка стосується 

формулювання позовних вимог у позовних заявах, за допомогою яких і 

оскаржуються податкові консультації. На практиці поширена ситуація, за якої 

платники податків, оскаржуючи податкові консультації, вказують одночасно дві 

позовні вимоги: 1) визнати недійсною (протиправною) та скасувати податкову 

консультацію; 2) надати нову податкову консультацію з урахуванням висновків 

суду, рішення якого набрало законної сили. Водночас суди, якщо на це є 

відповідні підстави, як правило, задовольняють тільки першу вимогу (визнають 

недійсною та скасовують податкову консультацію). Другу вимогу (зобов’язання 

надати нову консультацію з урахуванням висновків суду) здебільшого 

розглядають як передчасну, а отже, у її задоволенні відмовляють. Що стосується 

матеріально-правових доктрин, то вони не торкаються юрисдикційної 

проблематики. Зазначається, що матеріально-правові судові доктрини з 

оскарження податкових консультацій мають різнобічний характер. Такі 

доктрини спрямовані не тільки на забезпечення прав та інтересів платників 

податків, а й на встановлення певних стандартів поведінки платника податків у 

рамках процедур податкового консультування. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Проведений у дисертації системний аналіз теоретичних положень, приписів 

національного законодавства та судової практики дав можливість вирішити 

комплекс актуальних наукових проблем, що стосуються формування судових 

доктрин у податковому праві. На підставі цього сформульовано положення й 

висновки, що характеризуються науковою новизною, забезпечують 

модернізацію низки доктринальних положень, створюють основу для 

подальшого вдосконалення приписів податкового законодавства і законодавства 

про адміністративне судочинство та спрямовані на досягнення мети 

дослідження, зокрема: 

1. Встановлено, що визначальними причинами формування судових доктрин 

у податковому праві є: 1) колізійність нормативних приписів податкового 

законодавства; 2) прогалини у податково-правовому регулюванні; 3) оціночні 

поняття в податковому праві. Зауважено, що дотримання правил нормотворчої 

техніки в аспекті узгодженості механізму регулювання податкових відносин є 

запорукою належного функціонування системи оподаткування. Йдеться про 

ситуацію, пов’язану з недопущенням колізійності приписів податкового 

законодавства. Колізійність нормативних положень часто виступає підставою 

для формування судових доктрин при вирішенні податкових спорів. Що 

стосується прогалин у податковому праві, то вони також можуть зумовлювати 

прояви судового розсуду, які об’єктивуються у конкретних судових доктринах. З 
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огляду на це, призначення судово-доктринальних положень полягає у 

заповненні системними положеннями відповідних нормативних прогалин. Коли 

ж ідеться про оціночні поняття, то тут ключовими є декілька аспектів: а) судова 

доктрина може визначати підходи до тлумачення змісту таких оціночних 

податково-правових понять; б) судова доктрина визначає, який підхід – 

фіскальний або ж приватно-орієнтований – слід застосовувати до пояснення 

таких оціночних понять; в) судова доктрина розвиває зміст самого оціночного 

поняття. 

2. Зазначено, що серед алгоритмів формування судових доктрин у 

податковому праві можна виділити такі: 1) первинно нормативний (на 

нормативному рівні закріплюється поняття чи положення, яке надалі отримує 

свій концептуалізований розвиток на рівні судової практики); 2) первинно 

судовий (спочатку на рівні судової практики отримує свій розвиток певна 

доктрина, яка надалі повністю або ж фрагментарно закріплюється на рівні 

закону); 3) виключно судовий (має місце в тому разі, якщо судова доктрина 

розвивається без нормативно закріпленої передумови та надалі не отримує 

своєї фіксації на рівні закону). Важливо зазначити, що окремо взята судова 

доктрина може змінювати алгоритм свого розвитку. Так, будь-яка доктрина, що 

сьогодні формується виключно у порядку судової практики, може згодом 

зазнати концептуальних трансформацій на рівні закону. 

3. Обґрунтовано, що механізм подолання прогалин у податковому 

законодавстві слід поділяти на два загальні напрями – змістовий і формальний, 

виокремлюючи у їх межах перелік дій, які мають бути вчинені з метою 

подолання прогалини. Змістовий напрям включає такі дії: 1) виявлення 

прогалин у податковому законодавстві; 2) вибір засобу подолання прогалин. 

Формальний напрям полягає в: 1) аргументації у рамках судового рішення щодо 

наявності прогалини у податковому законодавстві; 2) закріпленні у судовому 

рішенні мотивів застосування конкретного засобу подолання прогалин у 

податковому законодавстві. І змістовий, і формальний аспекти наскрізь 

пронизані мисленнєво-творчою діяльністю уповноваженого правозастосувача, 

що й зумовлює високий доктринальний рівень відповідних правових позицій 

судів.  

4. Констатовано, що тлумачення оціночних понять може бути обмежене 

сукупністю суб’єктивних і об’єктивних критеріїв (запобіжників), ігнорування 

яких може спричинити неправильне, неоднозначне та/або свавільне розуміння 

таких понять. Суб’єктивними запобіжниками є: правосвідомість осіб, які 

безпосередньо здійснюють таке тлумачення; цінності, якими керуються такі 

особи, інтерпретуючи оціночні поняття; рівень фахових знань та професійного 

досвіду. Звичайно, лише суб’єктивними чинниками ефекту щодо якісного 

тлумачення оціночних понять, а отже, й формування на основі цього якісної 

судової доктрини досягти вкрай важко знову ж таки через людський фактор і 

надмірну узагальненість усіх вказаних запобіжників. До об’єктивних 

запобіжників відносимо: місце закріплення норми права, яка містить оціночне 

поняття, у структурі відповідного нормативно-правового акта, що визначає 

вектор її застосування; наявність принципів податкового законодавства; 
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необхідність забезпечення системності тлумачення з урахуванням вже 

розроблених позицій, якими послуговується правозастосовна практика; 

можливість урахування доктринальних підходів; фактичні обставини окремої 

справи. 

5. Визначено, що судові доктрини з вирішення податкових спорів можуть 

бути поділені на: 1) статичні доктрини; 2) динамічно-концептуалізовані 

доктрини. Так, статичними є судові доктрини з вирішення податкових спорів, 

які характеризуються підвищеним ступенем стабільності. Ознаками статичних 

судових доктрин є такі: а) підвищений ступінь стабільності (судово-

доктринальні положення не зазнають змістових трансформацій, адже первинно 

сформульовані положення переносяться з одного рішення в інше); 

б) незмінність у темпоральному відношенні (статичні судові доктрини є 

незмінними протягом тривалих проміжків часу); в) відсутність динамічно-

розширювальної концептуалізації (статичні судові доктрини залишаються 

такими, як і були первинно сформовані, оскільки їхній зміст не зазнає 

подальшого розширення та концептуалізації). Динамічно-концептуалізовані 

доктрини характеризуються перманентним розвитком та/або трансформацією. 

При цьому окремі правові позиції (змістові елементи судової доктрини) можуть 

залишатися стабільними (не зазнавати сутнісних змін). Правові позиції певної 

судової податково-правової доктрини і власне цілісна судова податково-правова 

доктрина співвідносяться як ціле та його частина. При цьому не можна 

стверджувати, що окремі правові позиції є судовою доктриною. Безумовно, 

вони мають судово-доктринальну правову природу, однак, як і більшість явищ, 

що підпорядковані законам функціонування систем, такі правові позиції у своїй 

множинності формують явище вищого, більш узагальненого порядку. Ознаками 

динамічно-концептуалізованих судових доктрин є: а) розширення змісту судової 

доктрини (виявляється у перманентній концептуалізації доктринальних 

положень, що має своїм наслідком розширення змісту доктрини); 

б) формування нових положень (у динамічних доктринах постійно виникають 

нові правові позиції, які у своєму комплексі й формують зміст самої судової 

доктрини). 

6. Встановлено, що наявність протилежних підходів у рамках динамічно-

концептуалізованих судових доктрин у податковому праві зумовлює можливість 

їх поділу на: 1) продоктрини; 2) контрдоктрини. Під продоктринами слід 

розуміти судові податково-правові доктрини, які втілюють і утверджують 

конкретну позицію в податковому правозастосуванні. Контрдоктрини ж 

ґрунтуються на підходах, прямо протилежних позиціям, що закріплені в 

продоктринах. Зазначено, що видова диференціація судових доктрин на 

продоктрини та контрдоктрини має сенс тільки в контексті протиставлення 

одних судово-доктринальних підходів іншим. Продоктрини і контрдоктрини 

розвиваються паралельно і при цьому не перетинаються, оскільки в їх основі 

лежать прямо протилежні підходи в контексті конкретного питання. Фактично 

їх існування можна визначити як поляризацію підходів у ставленні до подібних 

за своєю суттю питань. В аспекті податкових спорів правові позиції судів слід 

умовно поділити на продоктрини і контрдоктрини, виходячи із того, чиї права 
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та інтереси вони забезпечують. Так само умовно продоктрини можна визначити 

як правові позиції, що орієнтовані на забезпечення прав та інтересів платників 

податків. Контрдоктрини, навпаки, призначені сприяти реалізації публічного 

інтересу. Відповідно, поділ судових податково-правових доктрин на 

продоктрини і контрдоктрини певною мірою розкриває суперечність інтересів 

платника податків і держави (інтерес, що в юрисдикційних провадженнях 

представляється контролюючим органом). Серед динамічно-

концептуалізованих доктрин, у яких наявні продоктрини та контрдоктрини, 

можна виокремити судову доктрину реальності господарських операцій, яка 

характеризується прямо протилежними підходами в частині доктринальної 

аргументації. 

7. Визначено, що принципи податкового права, які отримали свою 

концептуалізацію у практиці адміністративних судів з вирішення податкових 

спорів, умовно поділяються на: 1) доктринально-синтезовані принципи 

податкового права; 2) власне принципи податкового законодавства. Насамперед 

потрібно зауважити, що доктринально-синтезовані принципи податкового права 

не отримують своєї прямої формалізації в податковому законодавстві. Це є 

основною відмінною рисою цієї категорії принципів. Доктринально-синтезовані 

принципи права є вихідними положеннями, що були сформульовані у рамках 

судової правозастосовної практики. Безумовно, такі принципи не виникли самі 

по собі. «Генетично» їхньою основою є конкретні нормативні приписи. Разом із 

тим ці принципи прямо не закріплені у чинному податковому законодавстві. Їх 

означення та змістове наповнення відбувається внаслідок діяльності 

відповідних судових органів. Зміст доктринально-синтезованих принципів 

податкового права формується на основі системного аналізу приписів чинного 

законодавства. До доктринально-синтезованих принципів податкового права, 

які були сформовані судами у рамках проваджень із вирішення податкових 

спорів, зокрема, можна віднести: 1) презумпцію добросовісності платника 

податків; 2) презумпцію вини суб’єкта владних повноважень. Суди у своїй 

практиці розвивають зміст прямо закріплених принципів податкового 

законодавства і тим самим розкривають їхній регламентаційний потенціал. 

Саме завдяки правозастосуванню судовими органами таких прямо закріплених 

вихідних положень права відбувається їх утвердження в практичній площині. 

Більше того, саме суди можуть виступити тим суб’єктом, який утверджуватиме 

підвищений ступінь імперативності та превалюючий характер принципів права. 

У рамках судових доктрин, які формуються за результатами проваджень із 

вирішення податкових спорів, особливе значення мають такі принципи 

податкового законодавства: 1) принцип презумпції правомірності рішень 

платника податків; 2) принцип стабільності; 3) принцип рівності платників 

податків (принцип недискримінації). 

8. Констатовано, що проблематика правомірності податкових вигод завжди 

гостро поставала у практичній площині. Зазначено, що податкове законодавство 

не оперує таким поняттям, як «податкова вигода», тож цей термін має виключно 

судово-доктринальну природу. Ключовими в аспекті податкового 

правозастосування є питання, пов’язані з обґрунтованістю формування 
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платником податків податкових вигод. Концепція податкових вигод пов’язана з 

такими особливостями функціонування правового механізму податку на 

прибуток підприємств та податку на додану вартість, як: 1) права на податковий 

кредит (в аспекті ПДВ); 2) правомірність формування витрат (в аспекті податку 

на прибуток підприємств). Вищезазначені податкові вигоди не повинні мати 

штучний характер, а мають формуватися на основі реальних господарських 

операцій. Такий висновок є цілком логічним та закономірним. Однак натепер 

склалася неоднозначна судова практика, що вказує на можливість вибіркового 

комбінування правових позицій Верховного Суду з метою позбавлення 

платника податків податкових вигод, які можуть мати цілком правомірне 

підґрунтя. Неоднозначність трактування одних і тих самих ситуацій крізь 

призму прямо протилежних правових позицій зумовлює правову 

невизначеність, яка суперечить вимогам принципу верховенства права. 

9. Обґрунтовано, що в рамках судової доктрини реальності господарських 

операцій набуло поширення явище «дзеркальних правових позицій». Сама ж 

дзеркальність правових позицій проявляється в їхній полярності, тож з-поміж 

них виокремлюються: 1) позиції «проти» платника податків (позиції «–»); 

2) позиції «за» платника податків (позиції «+»). Відповідні «дзеркальні правові 

позиції» можна умовно поділити на три змістові доктринальні блоки: 

1) відсутність трудових та матеріальних ресурсів; 2) принцип індивідуальної 

відповідальності; 3) юридична оцінка протоколів допиту посадових осіб-

контрагентів, вироку або ухвали про звільнення відповідальної особи від 

кримінальної відповідальності у межах кримінального провадження за фактом 

фіктивного підприємництва. 

10. Констатовано, що бенефіціарний (фактичний) отримувач (власник) 

доходів повинен відповідати кваліфікаційним вимогам, а саме: 1) особа-

нерезидент (одержувач доходів) має право на отримання відповідних доходів; 

2) така особа-нерезидент є вигодоотримувачем з приводу таких доходів; 

3) функціональне призначення такої особи-нерезидента не зводиться лише до 

посередницьких функцій. При цьому нормотворець чітко визначає систему 

ознак, які вказують на відсутність бенефіціарного статусу в особи-нерезидента. 

Так, особа-нерезидент не є бенефіціарним власником доходу, якщо: 1) не має 

достатньо повноважень або права користуватися та розпоряджатися 

відповідним доходом; 2) отриманий дохід або переважну його частину передає 

на користь іншої особи; 3) зазначена особа не виконує суттєвих функцій в 

аспекті такого доходу, не використовує значні активи та не несе суттєвих 

ризиків по операціях з їх передачі; 4) зазначена особа не має відповідних 

ресурсів (кваліфікованого персоналу, основних засобів у володінні або 

користуванні, достатнього власного капіталу тощо), необхідних для фактичного 

виконання функцій, використання активів та управління ризиками, пов’язаними 

з отриманням відповідного виду доходу, які лише формально покладаються 

(використовуються, приймаються) на зазначену особу у зв’язку зі здійсненням 

операції з такої передачі. Законодавець визначає відповідні негативні ознаки як 

такі, що є альтернативними, фактично рівнозначними. Однак їх потрібно 

розглядати у комплексі, адже наявність однієї ознаки ще не говорить 
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автоматично про відсутність у особи-нерезидента статусу бенефіціарного 

власника доходу. При цьому достатній набір ознак для того, щоб установити не 

бенефіціарний статус особи, має визначатися в кожному конкретному випадку, 

виходячи із певного фактичного складу. Отже, у такому разі слід говорити про 

наявність значного дискреційного елемента в аспекті застосування відповідних 

критеріїв. 

11. Визначено, що концептуалізація доктрини розумної економічної 

причини (ділової мети) здійснюється: 1) у нормативному порядку; 2) у судовій 

практиці. На нормативному рівні закріплюється, що позитивний економічний 

ефект, який є необхідною умовою наявності ділової мети, має місце у таких 

випадках: а) якщо господарські операції платника податків мають своїм 

наслідком збереження/приріст його активів; б) якщо господарські операції 

платника податків створюють умови для збереження/приросту його активів у 

майбутньому. Нібито конкретизація умов наявності ділової мети на 

нормативному рівні і має місце, однак вона все одно не привносить 

однозначності у правозастосовчу практику. Комплексність господарської 

діяльності не можна описати односкладними компонентами. При цьому 

первинно доктрина розумної економічної причини (ділової мети) 

концептуально формувалася саме на рівні судової практики. Така ситуація 

дозволяє говорити, що як етимологічно (за походженням), так і семантично 

(змістовно) концепція розумної економічної причини (ділової мети) є саме 

судовою доктриною. 

12. Аргументовано позицію, відповідно до якої судові доктрини з 

оскарження податкових консультацій потрібно поділити на: 1) судові доктрини 

з процесуально-правових питань; 2) судові доктрини з матеріально-правових 

питань. З приводу судових доктрин з процесуально-правових питань зазначено, 

що спочатку суди взагалі скептично ставилися до питання оскаржуваності 

податкових консультацій. Тільки з 2018 р. судова практика з приводу 

оскаржуваності податкових консультацій стала усталеною та однозначно 

прогнозованою. При цьому натепер ще залишилася низка процесуальних 

питань, в яких судова практика характеризується відносним рівнем 

визначеності. Так, ідеться, зокрема, про проблематику, яка стосується 

формулювання позовних вимог у позовних заявах, за допомогою яких і 

оскаржуються податкові консультації. Процесуальні судові доктрини з 

оскарження податкових консультацій не можна назвати широко варіативними, 

адже стосуються вони конкретної проблематики – формулювання позовних 

вимог. Судові доктрини з матеріально-правових питань зосереджуються на 

окремих аспектах правової природи податкових консультацій або ж 

безпосередньо стосуються відносин податкового консультування і не 

торкаються юрисдикційної проблематики. Матеріально-правові судові 

доктрини з оскарження податкових консультацій мають різнобічний характер. 

Такі доктрини спрямовані не тільки на забезпечення прав та інтересів платників 

податків, а й на встановлення певних стандартів поведінки платника податків у 

рамках процедур податкового консультування. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Смичок Є.М. Судові доктрини у податковому праві. – 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 проведено послідовний аналіз наукових і практичних проблем, 

що стосуються важливих аспектів судових доктрин у податковому праві. 

Визначено причини їх формування, основними з яких є: 1) колізійність 

нормативних приписів податкового законодавства; 2) прогалини у податково-

правовому регулюванні; 3) оціночні поняття в податковому праві. 

Описано алгоритми формування судових доктрин у податковому праві. 

Зазначено, що серед них можна виокремити такі: 1) первинно нормативний (на 

нормативному рівні закріплюється поняття чи положення, яке надалі отримує 

свій концептуалізований розвиток на рівні судової практики); 2) первинно 

судовий (спочатку на рівні судової практики отримує свій розвиток певна 
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доктрина, яка надалі повністю або ж фрагментарно закріплюється на рівні 

закону); 3) виключно судовий (має місце в тому разі, якщо судова доктрина 

розвивається без нормативно закріпленої передумови та надалі не отримує 

свою фіксацію на рівні закону). 

Проведено типізацію судових доктрин із вирішення податкових спорів та 

визначено їхні іманентні ознаки. Судові доктрини із вирішення податкових 

спорів поділяються на: 1) статичні доктрини; 2) динамічно-концептуалізовані 

доктрини. Так, статичними є судові доктрини із вирішення податкових спорів, 

які характеризуються підвищеним ступенем стабільності. Ознаками статичних 

судових доктрин є такі: а) підвищений ступінь стабільності (судово-

доктринальні положення не зазнають змістових трансформацій, адже первинно 

сформульовані положення переносяться з одного рішення в інше); 

б) незмінність у темпоральному відношенні (статичні судові доктрини є 

незмінними протягом тривалого часу); в) відсутність динамічно-

розширювальної концептуалізації (статичні судові доктрини залишаються 

такими, як і були спочатку сформовані, оскільки їхній зміст не зазнає 

подальшого розширення та концептуалізації). Динамічно-концептуалізовані 

доктрини характеризуються перманентним розвитком та/або трансформацією. 

Окремі правові позиції (змістові елементи судової доктрини) можуть 

залишатися стабільними (не зазнавати сутнісних змін). Правові позиції певної 

судової податково-правової доктрини і власне цілісна судова податково-правова 

доктрина співвідносяться як ціле і його частина. При цьому не можна 

стверджувати, що окремі правові позиції є судовою доктриною. Безумовно, 

вони мають судово-доктринальну правову природу, однак, як і більшість явищ, 

що підпорядковані законам функціонування систем, такі правові позиції у своїй 

множинності формують явище вищого, більш узагальненого порядку. Ознаками 

динамічно-концептуалізованих судових доктрин є: а) розширення змісту судової 

доктрини (виявляється у перманентній концептуалізації доктринальних 

положень, що має своїм наслідком розширення змісту доктрини); 

б) формування нових положень (у динамічних доктринах постійно виникають 

нові правові позиції, які у сукупності й формують зміст судової доктрини). 

Зазначено, що наявність протилежних підходів у рамках динамічно-

концептуалізованих судових доктрин у податковому праві зумовлює можливість 

їх поділу на: 1) продоктрини; 2) контрдоктрини. Під продоктринами слід 

розуміти судові податково-правові доктрини, які втілюють і утверджують 

конкретну позицію в податковому правозастосуванні. Контрдоктрини ж 

ґрунтуються на підходах, прямо протилежних позиціям, що закріплені в 

продоктринах. Зазначено, що видова диференціація судових доктрин на 

продоктрини і контрдоктрини має сенс тільки в контексті протиставлення одних 

судово-доктринальних підходів іншим. Продоктрини і контрдоктрини 

розвиваються паралельно і при цьому не перетинаються, оскільки в їх основі 

лежать прямо протилежні підходи в контексті конкретного питання. Фактично 

їх існування можна визначити як поляризацію підходів у ставленні до подібних 

за своєю суттю питань. В аспекті податкових спорів правові позиції судів слід 
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умовно поділити на продоктрини та контрдоктрини, виходячи із того, чиї права 

та інтереси вони забезпечують. 

Основну увагу в дисертаційному дослідженні приділено аналізу окремих 

судових доктрин у доктрині податкового права. Так, зокрема, проаналізовано 

доктрини, що визначають концептуалізацію принципів податкового права та 

принципів доказування у податкових спорах, судову доктрину реальності 

господарських операцій, судову доктрину бенефіціарного власника доходу, 

судову доктрину податкових вигод, судову доктрину розумної економічної 

причини, судову доктрину оскарження податкових консультацій. 

Ключові слова: доктрина, колізії нормативних положень, оціночні поняття,  

податкові спори, правова доктрина, правові позиції судів, прогалини у праві,  

судова доктрина, судові доктрини у податковому праві. 

  

Смычок Е.М. Судебные доктрины в налоговом праве. – 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 последовательный анализ научных и практических 

проблем, касающихся разных аспектов судебных доктрин в налоговом праве, 

определены причины их формирования, основными из которых являются: 

1) коллизионность нормативных предписаний налогового законодательства; 

2) пробелы в налогово-правовом регулировании; 3) оценочные понятия в 

налоговом праве. 

Описаны алгоритмы формирования судебных доктрин в налоговом праве. 

Отмечено, что среди них можно выделить следующие: 1) первично 

нормативный (на нормативном уровне закрепляется понятие или положение, 

которое в дальнейшем получает своё концептуализированное развитие на 

уровне судебной практики); 2) первично судебный (сначала на уровне судебной 

практики получает свое развитие определенная доктрина, которая в 

дальнейшем полностью или фрагментарно закрепляется на уровне закона) 

3) исключительно судебный (имеет место в том случае, если судебная 

доктрина развивается без нормативно закрепленной предпосылки и в 

дальнейшем не получает свою фиксацию на уровне закона). 

Проведена типизация судебных доктрин, касающихся разрешения 

налоговых споров, определены их имманентные признаки. Судебные доктрины 

по решению налоговых споров разделяются на: 1) статические доктрины; 

2) динамически-концептуализированные доктрины. Так, статическими 

являются судебные доктрины по решению налоговых споров, которые 

характеризуются повышенной степенью стабильности. Признаками 

статических судебных доктрин являются следующие характеристики: 

а) повышенная степень стабильности (судебно-доктринальные положения не 

претерпевают содержательных трансформаций, поскольку изначально 

сформулированные положения переносятся из одного решения в другое); 

б) неизменность в темпоральном отношении (статические судебные доктрины 
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являются неизменными в течение длительного времени); в) отсутствие 

динамично-расширительной концептуализации (статические судебные 

доктрины остаются такими, как и были первоначально сформированы, так как 

их содержание не получает дальнейшего расширения и концептуализации). Что 

же касается динамично-концептуализированных доктрин, то они 

характеризуются перманентным развитием и/или трансформацией. При этом 

отдельные правовые позиции (содержательные элементы судебной доктрины) 

могут оставаться стабильными (не нести сущностных изменений). Правовые 

позиции определенной судебной налогово-правовой доктрины и собственно 

целостная судебная налогово-правовая доктрина соотносятся как целое и его 

часть. При этом нельзя считать, что отдельные правовые позиции являются 

судебной доктриной. Безусловно, они имеют судебно-доктринальную правовую 

природу, однако, как и большинство явлений, подчиненных законам 

функционирования систем, такие позиции в своей множественности 

формируют явление высшего, более обобщенного порядка. Признаками 

динамично-концептуализированных судебных доктрин являются: 

а) расширение содержания судебной доктрины (проявляется в перманентной 

концептуализации доктринальных положений, вследствие чего расширяется 

содержание доктрины) б) формирование новых положений (в динамических 

доктринах постоянно формулируются новые правовые позиции, которые в 

совокупности формируют содержание судебной доктрины). 

Отмечено, что наличие противоположных подходов в рамках динамично-

концептуализированных судебных доктрин в налоговом праве обусловливает то, 

что они могут быть разделены на: 1) продоктрины; 2) контрдоктрины. Под 

продоктринами следует понимать судебные налогово-правовые доктрины, четко 

воплощающие и утверждающие конкретную позицию в налоговом 

правоприменении. Контрдоктрины основываются на подходе, прямо 

противоположном позициям, закрепленным в продоктринах. Указано, что 

видовая дифференциация судебных доктрин на продоктрины и контрдоктрины 

имеет смысл только в контексте противопоставления одних судебно-

доктринальных подходов другим. Продоктрины и контрдоктрины развиваются 

параллельно и при этом никоим образом не пересекаются, так как базируются 

на прямо противоположных подходах в контексте конкретного вопроса. 

Фактически их существование можно определить как поляризацию подходов в 

отношении подобных по своей сути вопросов. В аспекте налоговых споров 

правовые позиции судов следует условно разделить на продоктрины и 

контрдоктрины, исходя из того, чьи права и интересы они обеспечивают. 

Основное внимание в диссертационном исследовании уделено анализу 

отдельных судебных доктрин в доктрине налогового права. Так, в частности, 

проанализированы доктрины, определяющие концептуализацию принципов 

налогового права и принципов доказывания в налоговых спорах, а также 

судебная доктрина реальности хозяйственных операций, судебная доктрина 

бенефициарного владельца дохода, судебная доктрина налоговых выгод, 

судебная доктрина разумной экономической причины, судебная доктрина 

обжалования налоговых консультаций. 
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Определено, что принципы налогового права, получившие свою 

концептуализацию в практике административных судов по решению налоговых 

споров, разделяются на: 1) доктринально-синтезированные принципы 

налогового права; 2) собственно принципы налогового законодательства. 

Доктринально-синтезированные принципы налогового права не получают своей 

прямой формализации в налоговом законодательстве. Это является основной 

отличительной чертой данной категории принципов. Доктринально-

синтезированные принципы права являются исходными положениями, которые 

были сформулированы в рамках судебной правоприменительной практики. 

Безусловно, такие принципы не возникли сами по себе. «Генетически» их 

основу составляют конкретные нормативные предписания. Вместе с тем эти 

принципы прямо не закреплены в действующем налоговом законодательстве. 

Их определение и содержательное наполнение устанавливается вследствие 

деятельности соответствующих судебных органов. Содержание доктринально-

синтезированных принципов налогового права формируется на основе 

системного анализа предписаний действующего законодательства. К 

доктринально-синтезированным принципам налогового права, 

сформированным судами в рамках производств по решению налоговых споров, 

были отнесены: 1) презумпция добросовестности налогоплательщика; 

2) презумпция вины субъекта властных полномочий. Суды в своей практике 

развивают содержание прямо закрепленных принципов налогового 

законодательства и тем самым раскрывают их регламентационный потенциал. 

Именно посредством правоприменения судебными органами таких прямо 

закрепленных исходных положений права происходит их утверждение в 

практической плоскости. Более того, именно суды могут выступить тем 

субъектом, который будет утверждать повышенную степень императивности и 

превалирующий характер принципов права. В рамках судебных доктрин, 

которые формируются на основе результатов производств по решению 

налоговых споров, особое место занимают следующие принципы налогового 

законодательства: 1) принцип презумпции правомерности решений 

налогоплательщика; 2) принцип стабильности; 3) принцип равенства 

налогоплательщиков (принцип недискриминации). 

Ключевые слова: доктрина, коллизии нормативных положений, налоговые 

споры, оценочные понятия, правовая доктрина, правовые позиции судов, 

пробелы в праве, судебная доктрина, судебные доктрины в налоговом праве. 

 

Smychok Yе.M. Judicial doctrines in tax law. – Manuscript. 

Dissertation for the degree of Doctor of Law in the specialty 12.00.07 – 

Administrative Law and Procedure; financial law, information law. – Zaporizhzhia 

National University, Zaporizhzhia, 2021. 

The thesis provides a consistent analysis of scientific and practical problems 

related to the establishment of judicial doctrines in tax law. The reasons for the 

establishment of judicial doctrines in tax law are as follows: 1) the conflict of laws of 

tax legislation; 2) the gaps in tax and legal regulation; 3) valuation concepts in tax 

law. 



43 

There the steps in the establishment of Judicial doctrines in tax law are described. 

Among the steps in the establishment of Judicial doctrines in tax law we can 

distinguish the following: 1) initially normative (at the normative level the concept or 

position is fixed, which later receives its conceptualized development at the level of 

judicial practice); 2) initially judicial (a certain doctrine receives its development 

initially at the level of judicial practice, which is confirmed fully or partly at the level 

of law); 3) exclusively judicial (takes place in cases when the judicial doctrine 

develops without a normatively fixed precondition and in the future it does not 

receive its fixation at the level of law). 

The classification of judicial doctrines is carried out to resolve tax disputes and to 

determine their immanent features. Judicial doctrines for resolving tax disputes are 

divided into: 1) static doctrines; 2) dynamically-conceptualized doctrines. Thus, static 

doctrines are judicial doctrines for resolving tax disputes, which are characterized 

with a high degree of stability. Signs of static judicial doctrines are the following 

characteristics: a) increased degree of stability (judicial-doctrinal provisions do not 

indicate informative transformations, because the initially formulated provisions are 

implemented from one decision to another); b) immutability in temporality (static 

judicial doctrines are unchangeable for long periods of time); c) the lack of dynamic-

expanding conceptualization (static judicial doctrines remain the same as they were 

originally established, as their content is not subject to further expansion and 

conceptualization). As for dynamically-conceptualized doctrines, they are 

characterized with the permanent development and / or transformation. At the same 

time, certain legal positions (substantive elements of judicial doctrine) may remain 

stable (do not bring significant changes). 

The legal positions of a certain judicial tax and legal doctrine and the actual 

integral judicial tax and legal doctrine are related as a whole and its part. At the same 

time, it cannot be said that certain legal positions are judicial doctrine. They certainly 

have a judicial and doctrinal legal nature. However, like most phenomena that are 

subject to the laws of functioning of systems, they establish the form a phenomenon 

of a higher, more generalized order. Characteristics of dynamically-conceptualized 

judicial doctrines are: a) expansion of the content of judicial doctrine (it is shown in 

the permanent conceptualization of doctrinal provisions, which results in the 

expansion of the content of the doctrine); b) the establishment of new provisions 

(new legal positions are constantly formed in dynamic doctrines, which form the 

content of the judicial doctrine itself). 

It is said that opposite approaches within the dynamic-conceptualized judicial 

doctrines in tax law show that they can be divided into: 1) prodoctrines; 2) counter-

doctrines. Prodoctrines should be understood as judicial tax law doctrines that clearly 

defend a specific position in tax law enforcement. As for counter-doctrines, they 

should be understood as judicial doctrines that advocate the approach that is directly 

opposite to the positions in the doctrines. That is, the assigned differentiation of 

judicial doctrines into prodoctrines and counter-doctrines makes sense only in the 

context of their contrast, when some judicial-doctrinal approaches are opposite to 

others. Prodoctrines and counter-doctrines develop at the same time and do not 

intersect in any way, as they represent directly opposite approaches in the context of a 



44 

specific issue. In fact, their existence can be described as a polarization of approaches 

to essentially similar issues. In the aspect of tax disputes, the legal positions of courts 

can be divided into prodoctrines and counter-doctrines, based on whose rights and 

interests they ensure.  

The main attention in the thesis research is paid to the analysis of separate court 

doctrines in the doctrine of tax law. Thus, there were assessed the doctrines that 

define the conceptualization of the principles of tax law and the principles of proof in 

tax disputes, the judicial doctrine of the reality of business transactions, the judicial 

doctrine of the beneficial owner of income, the judicial doctrine of tax benefits, the 

judicial doctrine of reasonable economic reasons and judicial doctrine on appeal of 

tax consultations. 

Key words: conflicts of regulations, doctrine, gaps in law, judicial doctrine, 

judicial doctrines in tax law, legal doctrine, legal positions of courts, tax disputes, 

valuation concepts. 
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