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АНОТАЦІЯ 

 

 

Смичок Є.М. Судові доктрини у податковому праві. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

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 формування судових доктрин у податковому праві. 

Визначено причини формування судових доктрин у податковому праві, до 

яких було віднесено: 1) колізійність нормативних приписів податкового 

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

поняття в податковому праві. Зазначається, що дотримання правил 

нормотворчої техніки в аспекті узгодженості механізму регулювання 

податкових відносин є запорукою належності функціонування системи 

оподаткування. Мова йде про ситуацію, яка пов’язана із недопущенням 

колізійності приписів податкового законодавства. Встановлено, що 

колізійність нормативних положень часто виступає підставою для 

формування судових доктрин при вирішенні податкових спорів. Що ж 

стосується прогалин у податковому праві, то вони також можуть 

обумовлювати прояви судового розсуду, які об'єктивуються у конкретних 

судових доктринах. В даному випадку призначення судово-доктринальних 

положень полягає у заповнені системними положеннями відповідних 

нормативних прогалин. Коли ж мова йде 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 фіскальний, або ж приватно-орієнтований підхід до 
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пояснення таких оціночних понять, що слід застосовувати; в) судова 

доктрина розвиває зміст самого оціночного поняття.  

Сформовано дефініцію поняття «судова доктрина в доктрині 

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

доктрини податкового права, який являє собою сукупність положень, на 

підставі яких конкретизується зміст податково-правових норм, підстави їх 

об’єднання, з’ясування найбільш раціональних та ефективних напрямків та 

засобів впливу на поведінку осіб, що формується спеціальними суб’єктами й 

обумовлюється визначеним предметом фахового дослідження, що 

характеризується фактичними обставинами конкретної справи і відповідним 

нормативним підґрунтям. Встановлено критерії належності судової доктрини 

на основі яких було сформовано відповідний тест належності таких доктрин, 

що визначається виходячи з наступних критеріїв: 1) суб’єктів творення 

судової доктрини; 2) правовідносин, у межах й для вдосконалення яких 

формується судова доктрина; 3) нормативно-правові підстави, що є основою 

для розробки судової доктрини. 

Описано алгоритми формування судових доктрин у податковому праві. 

Зазначено, що серед алгоритмів формування судових доктрин у податковому 

праві можна виділити наступні: 1) первинно нормативний (на нормативному 

рівні закріплюється поняття чи положення, яке в подальшому отримує свій 

концептуалізований розвиток на рівні судової практики); 2) первинно 

судовий (спочатку на рівні судової практики отримує свій розвиток певна 

доктрина, яка в подальшому повністю або ж фрагментарно закріплюється на 

рівні закону); 3) виключно судовий (має місце в тому випадку, якщо судова 

доктрина розвивається без нормативно-закріпленої передумови та у 

подальшому не отримує свою фіксацію на рівні закону). 

Проведено типізацію судових доктрин із вирішення податкових спорів 

та визначено їх іманентні риси. Судові доктрини із вирішення податкових 

спорів підрозділяються на: 1) статичні доктрини; 2) динамічно 

концептуалізовані доктрини. Так, статичним є судові доктрини із вирішення 
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податкових спорів, які характеризуються підвищеною мірою стабільності. 

Ознаками статичних судових доктрин є наступні характеристики: 

а) підвищена міра стабільності (судово-доктринальні положення не 

зазначають змістовних трансформацій, адже сформульовані первинно 

положення перекочовують із 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, так як їх зміст не зазнає подальшого розширення та 

концептуалізації). Що ж стосується динамічно-концептуалізованих доктрин, 

то вони характеризуються перманентним розвитком та/або трансформацією. 

При цьому окремі правові позиції (змістовні 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 та 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.  

Відмічається, що 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 (в 

динамічних доктринах постійно формулюються нові правові позиції, які у 

своєму комплексі й формують зміст самої судової доктрини). Визначено 

формулу змістовного структурування динамічно-концептуалізованих судових 

доктрини у податковому праві, яка має наступний вигляд: «а1» + «а2» + «а3» 

+ … = А, де а1, а2, а3 – змістовні елементи однієї, конкретної судової 

податково-правової доктрини, які у своїй сукупності і формують зміст 

конкретної податково-правової доктрини (доктрини податкових вигод, 
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доктрини реальності господарських операцій, доктрини розумної економічної 

причини (ділової мети) тощо); А – конкретна судова податково-правова 

доктрина. 

Зазначено, що наявність протилежних підходів у рамках динамічно-

концептуалізованих судових доктрин у податковому праві обумовлює те, що 

вони можуть бути підрозділені на: 1) продоктрини; 2) контрдоктрини. Під 

продоктринами слід розуміти судові податково-правові доктрини, які чітко 

відстоюють конкретну позицію в податковому правозастосуванні. Що ж 

стосується контрдоктрин, то під ними слід розуміти судові доктрини, які 

відстоюють підхід прямопротилежний позиціям, що закріплені в 

продоктринах. Тобто видова диференціація судових доктрин на продоктрини 

та контрдоктрини має сенс тільки в контексті їх протиставлення. Коли одні 

судово-доктринальні підходи протиставляються іншим. Продоктрини та 

контрдоктрини розвиваються паралельно і при цьому ніяким чином не 

пересікаються, так як відстоюють прямопротилежні підходи в контексті 

конкретного питання. Фактично, їх існування можна описати як поляризацію 

підходів у ставленні до подібних по своїй суті питань. В аспекті податкових 

спорів правові позиції судів можна умовно підрозділити 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, було 

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 по оскарженню 

податкових консультацій. 

Визначено, що принципи податкового права, які отримали свою 

концептуалізацію, в практиці адміністративних судів по вирішенню 

податкових спорів підрозділяються на: 1) доктринально синтезовані 



6 
 

принципи податкового права; 2) власне принципи податкового законодавства. 

Доктринально-синтезовані принципи податкового права не отримують своєї 

прямої формалізації в податковому законодавстві. Це є основною відмінною 

рисою даної категорії принципів. Доктринально-синтезовані принципи права 

є вихідними положеннями, що були сформульовані в рамках судової 

правозастосовної практики. Безумовно, такі принципи не взялися самі по 

собі. «Генетично» вони мають своєю основою конкретні нормативні приписи. 

У той же самий час, такі принципи не можна назвати такими, що є прямо 

закріплені в рамках чинного податкового законодавства. Їх означення та 

змістовне наповнення є таким, що сформульоване відповідними судовими 

органами. Зміст доктринально-синтезованих принципів податкового права 

формується на основі системного аналізу приписів діючого законодавства. 

До доктринально-синтезованих принципів податкового права, які були 

сформовані судами в рамках проваджень із вирішення податкових спорів, 

було віднесено: 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 за 

посередництвом правозастосування  судовими органами таких прямо-

закріплених вихідних положень права відбувається їх утвердження в 

практично-прикладній площині. Більше того, саме суди можуть виступити 

тим суб’єктом який утверджуватиме підвищену міру імперативності та 

превалюючий характер принципів права. У рамках судових доктрин, які 

формуються за результатами проваджень із вирішення податкових спорів 

особливе значення посідають наступні 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 із основних принципів податкового законодавства. Непоодинокими є 
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випадки, коли неоднозначність розуміння підходів до правозастосування 

обумовлює виникнення суперечностей між платником податків та 

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. У подальшому концепція презумпції правомірності рішень 

платника податків розвинулася у межах судової практики. 

Констатовано, що проблематика правомірності податкових вигод 

завжди гостро лежала у практичній площині. Саме ж податкове 

законодавство не оперує таким поняттям як «податкова вигода». Відповідний 

термін має виключно судово-доктринальну природу. Ключовим в аспекті 

податкового правозастосування є питання пов’язані з обґрунтованістю 

формування платником податків податкових вигод. Концепція податкових 

вигод пов’язана із наступними особливостями функціонування правового 

механізму податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість: 

1) права на податковий кредит (в аспекті ПДВ); 2) правомірністю формування 

витрат (в аспекті податку на прибуток підприємств). Вищезазначені податкові 

вигоди не повинні мати штучний характер, вони повинні формуватися на 

основі реальних господарських операцій. Такого роду висновок є цілком 

логічним та закономірним. Однак, на сьогоднішній день 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 прямопротилежних правових позицій обумовлює правову 

невизначеність, яка прямо суперечить вимогам принципу верховенства права. 

Обґрунтовано, що в рамках судової доктрини реальності господарських 

операцій отримало свій широкий прояв явище «дзеркальних правових 
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позицій». Сама ж дзеркальність правових позицій проявляється у тому, що з 

поміж них можна виділити: 1) позиції «проти» платника податків (позиції «–

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

правові позиції» можна умовно підрозділити на наступні три змістовно 

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. 

Констатовано, що бенефіціарний (фактичний) отримувач (власник) 

доходів повинен відповідати наступним кваліфікаційним вимогам: 1) особа 

нерезидента (одержувач доходів) має право на отримання відповідних 

доходів; 2) така особа нерезидента є вигодоотримувачем з приводу таких 

доходів; 3) функціональне призначення такої особи нерезидента не зводиться 

лише до посередницьких функцій. При цьому визначено систему ознак, які 

вказують на відсутність бенефіціарного статусу в особи нерезидента. Так, 

особа нерезидента 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 

суттєві ризики по операціям 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’язаних з отриманням відповідного виду доходу, які лише 

формально покладаються (використовуються, приймаються) на зазначену 

особу у зв’язку із здійсненням операції з такої передачі.  

Встановлено, що концептуалізація доктрини розумної економічної 

причини (ділової мети) здійснюється: 1) у нормативному порядку; 2) у 
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судовій практиці. На нормативному рівні закріплюється, що позитивний 

економічний ефект, який є необхідною умовою наявності ділової мети, має 

місце у наступних 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. Зазначено, що первинно 

доктрина розумної економічної причини (ділової мети) концептуально 

формувалася саме на рівні судової практики. Така ситуація дозволяє 

говорити, що як етимологічно (за погодженням), так і змістовно концепція 

розумної економічної причини (ділової мети) є саме судовою доктриною. 

Аргументовано позицію, у відповідності з якою судові доктрини по 

оскарженню податкових консультацій потрібно підрозділити 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 первинно суди взагалі скептично ставилися до питання 

оскаржуваності податкових консультацій. Тільки з 2018 року судова практика 

з приводу оскаржуваності податкових консультацій стала усталеною та 

однозначно прогнозованою. Відмічається, що процесуальні судові доктрини з 

оскарження податкових консультацій не можна назвати широко-

варіативними, адже стосуються вони конкретної проблематики – 

формулювання позовних вимог. Що ж стосується судових доктрин з 

матеріально-правових питань то вони зосереджуються на окремих аспектах 

правової природи податкових консультацій або ж стосуються самих відносин 

податкового консультування. Матеріально-правові судові доктрини не 

стосуються юрисдикційної проблематики. Матеріально-правові судові 

доктрини по оскарженню податкових консультацій мають різносторонній 

характер. Констатовано, що такі доктрини спрямовані не тільки на 

забезпечення прав та інтересів платників податків, але й на встановлення 

певних стандартів поведінки платника податків в рамках процедур 

податкового консультування. 
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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. It is noted that compliance with the rules of rule-making techniques in 

terms of consistency of the mechanism of regulation of tax relations is a guarantee 

of proper functioning of the taxation system. This situation is connected with the 

non-conflict of provisions of tax legislation. It is said that the conflict of 

regulations often causes the establishment of judicial doctrines in resolving tax 

disputes. As for the gaps in tax law, they can also cause manifestations of judicial 

discretion in specific judicial doctrines. In this case, the purpose of judicial and 

doctrinal provisions is to fill the relevant regulatory gaps with the systematic 

stipulations. When it comes to valuation concepts, there are several key aspects: 

a) judicial doctrine can define approaches to interpreting the content of such 

valuation tax and legal concepts; b) judicial doctrine defines a fiscal or private-

oriented approach to the explanation of such valuation concepts that should be 

applied; c) judicial doctrine develops the content of the evaluation concept itself. 
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The definition of «judicial doctrine in the doctrine of tax law» is formed, 

which proposes to understand an integral part of the doctrine of tax law, which is a 

set of provisions which indicates the content of tax law, the grounds for their 

association, clarification of the most rational and effective ways of influencing the 

behavior of persons, which is formed by special subjects and is determined by a 

certain subject of professional research, characterized by the actual circumstances 

of a particular case and the relevant statutory framework. on the basis of which The 

certain test of belonging of the doctrines was made on the basis of the criteria of 

belonging of judicial doctrine. It is formed in accordance with the following 

criteria: 1) subjects of making of judicial doctrines; 2) legal relations, within and 

for the improvement of which judicial doctrine is established; 3) statutory 

framework, which is the basis for the development of judicial doctrines. 

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 
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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). The formula of informative 

structure of dynamically-conceptualized judicial doctrines in tax law is determined 

and it has the following form: «a1» + «a2» + «a3» +… = A, where a1, a2, a3 are 

substantive elements of one, specific judicial tax law doctrines. Together they form 

the content of a specific tax and legal doctrine (doctrine of tax benefits, doctrine of 

the reality of business transactions, the doctrine of reasonable economic reason 

(business purpose), etc.); A is a specific judicial tax law doctrine. 

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 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. 
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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. 

It is determined that the principles of tax law, which have received their 

conceptualization, in the practice of administrative courts for resolving tax disputes 

are divided into: 1) doctrinal-synthesized principles of tax law; 2) the actual 

principles of tax law. Doctrinal-synthesized principles of tax law do not receive 

their direct formalization in tax law. This is the main distinguishing feature of this 

category of principles. Doctrinal-synthesized principles of law are the starting 

points that have been formulated in the framework of judicial law enforcement 

practice. Such principles were not in and of themselves. «Genetically» they are 

based on specific regulations. At the same time, such principles cannot be called 

those that are directly formulized in the current tax legislation. Their definition and 

content are formulated by the relevant judicial authorities. The content of 

doctrinal-synthesized principles of tax law is formed on the basis of a systematic 

analysis of the requirements of current legislation. The doctrinal-synthesized 

principles of tax law, which were formed by the courts in the framework of 

proceedings to resolve tax disputes, include: 1) the presumption of good faith of 

the taxpayer; 2) the presumption of guilt of the subject of state or local government 

bodies. In their practice, courts develop the content of directly established 

principles of tax legislation and thus reveal their regulatory potential. The 

application of such directly established initial provisions by the judicial authorities 

of the law causes their approval in the practical and applied plane. Moreover, it is 

the courts that can act as the subject that will assert the increased degree of 

imperativeness and the prevailing nature of the principles of law. Within the 

framework of judicial doctrines, which are formed as a result of proceedings to 
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resolve tax disputes, the following principles of tax legislation are of particular 

importance: 1) the principle of presumption of legality of taxpayer's decisions; 

2) the principle of stability; 3) the principle of equality of taxpayers (principle of 

non-discrimination). 

It is noted that the presumption of legality of taxpayer decisions is one of the 

main principles of tax legislation. There are many cases when the ambiguity of 

understanding of approaches to law enforcement leads to conflicts between the 

taxpayer and the supervisory authority. In such situation, for objective reasons, the 

authority (controlling body) has legal advantages over the taxpayer. In order to 

minimize the advantages of the administrative position of the controlling body and 

ensure the interests of the taxpayer, the presumption of legality of the taxpayer's 

decisions was formed at the regulatory level. The concept of the presumption of 

legality of taxpayer decisions has developed within the Court’s practice hereafter. 

It is stated that the issue of legality of tax benefits has always been acute in 

practice. The tax legislation itself does not operate with such kinds of concepts as 

«tax benefits». The relevant term has a purely juridical and doctrinal nature. The 

key issue in terms of tax enforcement is related to the validity of the taxpayer's tax 

benefits. The concept of tax benefits is connected with the following features of the 

legal mechanism of corporate income tax and value added tax: 1) the right to a tax 

credit (in terms of VAT); 2) the legitimacy of the formation of costs (in terms of 

corporate income tax). The tax benefits should not be artificial; they should be 

formed on the basis of real business transactions. This kind of conclusion is quite 

logical and natural. However, nowadays, there is an ambiguous case law, which 

indicates the possibility of selective combination of legal positions of the Supreme 

Court in order to deprive the taxpayer from tax benefits that may have a legitimate 

basis. The ambiguity of the interpretation of the same situations through according 

to directly opposite legal positions causes legal uncertainty, which directly 

contradicts the requirements of the principle of the rule of law. 

It is stated that within the framework of the judicial doctrine of the reality of 

business transactions the phenomenon of «mirror legal positions» was widely 
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manifested. The very mirror of legal positions is shown in the fact that we can 

distinguish: 1) positions «against» the taxpayer (positions «-»); 2) positions «for» 

the taxpayer (position «+»). Relevant «mirror legal positions» can be divided into 

the following three substantive doctrinal blocks: 1) lack of labor and material 

resources; 2) the principle of individual responsibility; 3) legal assessment of the 

protocols of interrogation of officials of contractors, a verdict or decision on the 

dismissal of the responsible person from criminal liability within the criminal 

proceedings on the fact of fictitious entrepreneurship. 

It is stated that the beneficial (actual) recipient (owner) must meet the 

following qualification requirements: 1) a non-resident (recipient of income) has 

the right to receive the relevant income; 2) such a non-resident person is a profit-

making beneficiary; 3) the functional purpose of such person is not limited to 

special functions. For this purpose, there is a feature system, which indicates the 

absence of beneficiary status in non-residents. Thus, a non-resident person is not a 

beneficial owner of income if: 1) he or she does not have sufficient authority or 

right to use and dispose of the relevant income; 2) the received income or the 

majority of it is transferred in favor of another person; 3) the said person does not 

have significant functions in the aspect of such income, does not use significant 

assets and does not cause any significant risks on their transfer operations; 4) the 

person does not have the appropriate resources (qualified personnel, fixed assets in 

possession or use, sufficient equity, etc.) that are necessary for the actual 

performance of functions, use of assets and risk management associated with the 

appropriate type of income generation, which are only formally entrusted (used, 

accepted) to the specified person in connection with the transaction on such 

transfer. 

It is established that the conceptualization of the doctrine of sound economic 

reason (business purpose) is carried out: 1) in the normative order; 2) in judicial 

practice. At the regulatory level, it is stipulated that a positive economic effect, 

which is a necessary condition for the existence of a business purpose, occurs in 

the following cases: a) if the taxpayer's business operations result in the 
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preservation / growth of its assets; b) if the taxpayer's business operations create 

conditions for the preservation / growth of his assets in the future. It is noted that 

initially the doctrine of sound economic reason (business purpose) was 

conceptually formed at the level of judicial practice. This situation suggests the 

etymological (by origin) as well as substantive concept of a sound economic 

reason (business purpose) is a judicial doctrine. 

There are positions according to which juridical doctrines on tax appeal 

consultations should be divided into: 1) judicial doctrines on procedural and legal 

issues; 2) judicial doctrines on substantive issues. With regard to judicial doctrines 

on procedural and legal issues, it was noted that initially the courts were generally 

skeptical about the issue of challenge ability of tax advice. Only since 2018, the 

case law on the challenge of tax advice has become well-established and 

unambiguously predictable. It is noted that the procedural judicial doctrines for tax 

appeal consultations cannot be called broadly variable, as they are connected with 

a specific issue which is the formulation of claims. As for judicial doctrines on 

substantive issues, they focus on certain aspects of the legal nature of tax advice or 

they are related to the relationship of tax advice. Substantive legal doctrines are not 

related to jurisdictional issues. Substantive legal doctrines for tax appeal advice are 

multifaceted. It is stated that such doctrines are aimed not only to ensure the rights 

and interests of taxpayers, but also to establish certain standards of behavior of 

taxpayers in the framework of tax advisory procedures. 

Key words: doctrine, legal doctrine, judicial doctrine, judicial doctrines in 

tax law, legal positions of courts, conflicts of regulations, gaps in law, valuation 

concepts, tax disputes. 
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ВСТУП 

 

 

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, 
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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, 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. 



28 
 

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; 
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 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. 

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). 
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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. 

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: 
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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; 
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 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: 

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; 
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 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, яка зумовлює протиріччя під час правозастосування у 
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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 
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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 

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; 
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 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: 
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 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; 

 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 
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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. 
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РОЗДІЛ 1 

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ УЯВЛЕННЯ ЩОДО ПРАВОВИХ ДОКТРИН 

 

 

1.1. Доктринальні положення окремих соціальних регуляторів 

 

 

Всестороннє дослідження змісту доктринального впорядкування й 

регулювання обов’язково має враховувати специфічну комплексність такого 

аналізу. Доктрина, будучи системним утворенням, поєднує прояви сталих і 

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

поєднання й узгодження доктринальних підходів на межі таких різних 

галузей наукових знань, як економіка, право, політика; по-друге, узгодження 

доктринальних положень при системному формуванні й реалізації сукупності 

таких соціальних регуляторів, як право, мораль, релігія, звичаї; по-третє, 

співіснування і взаємодію складників саме правової доктрини в умовах 

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

деталізацію доктринальних положень на рівні єдиної галузі права або 

підгалузі, конкретизацію їх по окремих інститутах. 

«Зазвичай, поняття «доктрина» застосовується у контексті таких 

понять, як вчення, соціальна наука, філософська теорія (природно-правова, 

позитивістська), ідеологія (ліберальна, соціалістична, консервативна), догма, 

концепція та ін.» [76, с. 60]. Таке розмаїття підходів своїм змістом об’єднує 

те, що йдеться про відповідний рівень знань, оформлених у теоріях, 

концепціях, ученнях. Більше того, це не просто аморфні теоретичні 

узагальнення, а наукові висновки, спрямовані на їх безпосереднє 

використання на практиці. Інакше кажучи, доктринальні наукові конструкції, 

не маючи навіть нормативного оформлення, стають інструментами, які 

враховуються безпосередньо при регулюванні поведінки членів суспільства. 
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Змістовне й узгоджене використання поняття «доктрина» передбачає 

деталізацію цього явища на декількох рівнях [299, с. 120]: по-перше, на рівні 

філософсько-правового узагальнення, формування теорії, яка, виражаючи 

зміст та особливості доктрини, знаходила б свій прояв стосовно всіх 

складників системи права; по-друге, як узагальнення теоретико-прикладних 

проблем юридичної науки, що об’єднують думки й погляди видатних 

представників юридичної науки й охоплюють їх погляди незалежно від 

окремої галузі права; по-третє, як певні наукові напрацювання, дослідження 

представників саме теорії держави та права; по-четверте, як коментарі 

чинного законодавства, що реалізуються в появі відповідних науково-

практичних коментарів, кодексів, системних законодавчих актів тощо.  

Зміст соціального регулювання виявляється в безпосередньому, 

цілеспрямованому впливі на дії чи бездіяльність членів суспільства. Саме в 

таких умовах «…люди були змушені узгоджувати свою поведінку один з 

одним для досягнення як спільної, так і окремої мети. Саме через 

злагодженість своєї поведінки люди отримали можливість задовольняти свої 

потреби та інтереси як цілі свого існування. Ознака узгодженості з іншими 

характеризує таку поведінку як «соціальну»» [36, с. 80]. Саме через подібне 

узгодження формується й забезпечується системний вплив на соціальне 

регулювання в суспільстві. Завдяки цьому не лише впорядковуються 

відносини в останньому, права та обов’язки одного члена суспільства щодо 

інших і навпаки, а й формуються й узгоджуються зважені впливи, які лежать 

в основі управління поведінкою членів соціуму.  

Системність соціального регулювання зовсім не означає однаковості 

застосування всіх форм соціальних регуляторів. В окремих державах 

перевага віддавалася звичаям, інші переважно використовували правила 

поведінки, встановлені й закріплені державою. Дуже поширеними також 

були підходи, за яких правові засоби впливу на поведінку учасників 

суспільства запозичувались державою з релігійних приписів або 

безпосередньо їх копіювали [36, с. 80, 81].  
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Аналізуючи природу правової доктрини, доцільно виходити з 

усталених підходів до змісту доктрин у системі соціальних регуляторів. 

Узгодження дій членів соціуму забезпечується застосуванням низки 

соціальних норм. Саме через санкціонований звичай, мораль, релігію і право 

забезпечується впорядкування поведінки осіб. Системний підхід до 

соціальних регуляторів передбачає не лише знаходження окремих соціальних 

норм в єдиному блоці, а й узгодження їх, формування об’єктивних зв’язків 

між ними або підстав розмежування сфер впливу. Характеристика доктрин як 

певної сукупності сталих положень і підходів, які набувають 

узагальнюючого значення, певних аксіом, фактично притаманні кожному 

соціальному регулятору.  

Доктрина охоплює знання і вчення, орієнтовані на безпосереднє 

використання в житті суспільства. Такий узагальнений підхід пояснює 

наявність доктринальних положень практично в усіх засобах соціального 

регулювання, тому що ці положення уособлюють беззаперечні, аксіоматичні 

підходи, які характеризують окрему форму соціального регулювання й 

безпосередньо впливають на впорядкування поведінки членів соціуму.  

Мораль охоплює принципи, оцінки й норми, що відображають 

уявлення людей про добро і зло, про те, що схвалюється чи заперечується 

суспільством [299, с. 100–102]. Норми моралі, застосовуючи доктринальні 

положення щодо концептуальних підходів до загальнолюдських цінностей, 

орієнтовані на забезпечення стабільності суспільного розвитку, на 

формування принципових підходів до компромісних рішень у подоланні 

суперечностей між людьми, на мінімізацію підстав конфліктності в соціумі. 

Маючи неофіційний характер, тобто не гарантуючись державним примусом, і 

закріплюючи уявлення щодо правильності поведінки особи в суспільному 

оточенні, доктринальні засади моральності формуються поступово, нерідко 

декількома поколіннями.  

Неформалізованість і неофіційність норм моралі характеризується тим, 

що невиконання останніх не забезпечується несприятливими наслідками для 
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порушників, і виражає це саме брак реальних санкцій за їх порушення. 

Підставою дотримання правил, які містять в нормах моралі є те, що, 

додержуючись їх, члени суспільства найбільш чітко досягають власної мети 

й реалізують суб’єктивні інтереси. Саме виходячи із цього й можна передати 

характер доктринальних положень норм моралі як різновиду внутрішнього 

регулятора.   

Моральні доктрини орієнтовані на відносини, що доволі складно 

регулюються зовнішніми засобами впливу. Їх об’єктом є відносини 

особистого спілкування членів суспільного оточення. Доктринальні 

положення норм моралі набувають форм окремих гасел, принципів, які в 

переважній більшості гарантуються застосуванням інших видів соціальних 

норм. Наявний брак офіційно закріплених форм їх вираження призводить до 

того, що подібні норми забезпечуються внутрішнім переконанням, 

громадською підтримкою чи засудженням.  

Моральні доктринальні підходи виступали певним критерієм, 

уособленням вибору мети поведінки, що виражала внутрішній процес 

порівняльної оцінки при визначенні «добра і зла». Саме за цих умов мораль і 

виступала універсальним критерієм відповідного вибору [36, с. 82–85]. 

Мораль, будучи складником оцінювального мислення, реалізовувалася як 

внутрішнє веління свідомості особи, відповідно до чого остання й обирала 

певний варіант поведінки. Системний підхід морально-релігійно-правового 

узагальнення закріплював вихідні засади доктринального уявлення про 

найважливіші аспекти в існуванні суспільства, членам якого право на життя і 

власність гарантувалося закріпленням аксіом щодо засудження й заборони 

вбивств, крадіжок тощо як релігійними приписами, так і нормами права й 

моралі.  

Характеристика права як юридичного мінімуму моралі [299, с. 102] 

формує підстави, які забезпечують функціонування соціуму в цілому. 

Правове регулювання, спираючись на моральні підходи, на підставі цього 

вимагає виокремлення критеріїв, що стосуються наслідків оцінювання 
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поведінки учасників правовідносин. За приклад можна послатися на деякі 

оціночні поняття, застосовувані у правовому регулюванні: наприклад, 

поняття «розумні строки» лежить в основі доктринальних підходів до оцінки 

правомірності виконання податкового обов’язку, процедур оскарження при 

розв’язанні податкових спорів.  

Звичай, як соціальний регулятор, формує традиційні доктринальні 

підходи щодо тривалого й одностайного застосування певних правил 

поведінки учасниками соціальних відносин. У процесі аналізу доктринальних 

звичаєвих підходів треба обов’язково враховувати динаміку розвитку 

суспільства і ставлення його членів до окремих явищ. У контексті цього 

важливо розмежовувати звичаї, які хоча і збереглися, але не сумісні із 

сучасним розвитком соціуму, певним чином гальмують його вдосконалення, 

і ті звичаї, що відповідають чи сприяють його об’єктивному зміцненню й 

зростанню.  

«Норми, які входили у звичай, були обов’язкові не тому, що протягом 

тривалого часу застосовувалися на практиці до однорідних життєвих 

ситуацій, а тому, що звичай закріплював уже існуючий стан речей і тому 

ставав правовою нормою, яка апріорі визначалася обов’язковою» [36, с. 87]. 

Інакшими словами, доктринальні положення звичаєвих норм розвивались у 

правові доктрини, що забезпечило існування їх як сталих соціальних 

регуляторів. Закріплюючись у свідомості людей як певне правило поведінки, 

звичай перетворював людину в носія цієї норми. Така особа поєднувала в 

собі як об’єкт регулятивного впливу, так і суб’єкта, який передавав 

відповідні правила поведінки наступним поколінням.  

До принципових особливостей доктринальних положень звичаїв як 

засобів соціального регулювання можна віднести: а) досконалість і 

зрозумілість форми, в якій передається регулятивний характер впливу на 

поведінку учасників соціальних відносин; б) сталість, консервативність 

приписів, які є незмінними протягом тривалого часу; в) їх обумовленість 
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змістом і станом людської правосвідомості; г) зумовленість звичаєвих 

доктринальних положень змістом норм моралі й релігії. 

Звичаєві доктринальні положення, як і моральні доктрини, не мають 

офіційного закріплення, не забезпечуються й не гарантуються державним 

примусом. Ця зрозуміла теза не поширюється на ситуації, коли звичаєва 

норма вже набула певного законодавчого оформлення, тобто коли звичай 

уже був санкціонований і перетворився на правову норму. Звичаєві 

доктринальні підходи формуються досить тривалий час шляхом повторів і 

відтворення правил поведінки у схожих життєвих обставинах. На відміну від 

нормативно-правового регулювання, якому притаманні відповідна 

формалізація й об’єктивне відображення в нормі права, доктринальне 

положення звичаю реалізується через повторення поведінки. 

Поступовість звичаєвих доктринальних положень характеризується 

тривалим періодом їх появи й закріплення в якості беззаперечних 

об’єктивних вимог до дій чи бездіяльності суб’єктів відносин соціуму так 

само, як і зникання таких вимог. В основі цього знаходяться певні 

сформовані стереотипи поведінки. Зрозуміло, що об’єктивні вимоги до 

останньої зумовлюються станом суспільних відносин, які не є статичними й 

охоплюються динамічними процесами щодо їх появи, вдосконалення та 

відмирання.  

Релігійні доктринальні положення, будучи засобами формування 

світогляду, світовідчуття, відповідної поведінки і специфічних дій, засновані 

на вірі в існування Бога (богів), ґрунтуються на людському оцінюванні 

надприродного у формуванні поведінки членів суспільства [299, с. 103–105]. 

Певні релігійні положення, зосереджені у таких священних книгах, як Біблія, 

Коран, Талмуд, які мають доктринальний характер (не вбий, не вкради тощо) 

трансформувалися в подальшому в інших засобах соціального регулювання. 

Треба враховувати, що подібна трансформація не виключала зустрічного 

напрямку, коли ті чи інші доктринальні положення, народившись спочатку в 
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формі звичаїв, перетворювалися на релігійні доктрини, а потім (або 

паралельно) на підставі цього і формувалися відповідні правові доктрини.  

Як зазначають учені, релігія вплинула на зміст моральних норм, які 

одночасно ставали нормами релігійної моралі. Не оминула вона і звичаю, 

створивши різновид церковних звичаїв. Релігія послужила підґрунтям для 

створення різновиду корпоративного права, яке впорядковувало відносини 

між кліриками, і ставала основою для формування світського права як 

джерело для його правових норм [36, с. 90, 91]. Саме в такий спосіб правові 

норми виокремлювалися із релігійних доктрин, набували форму законів, що 

призводило до трансформації суто релігійної форми припису в певну 

комплексну форму, коли одна мета, одне призначення останнього 

відображалось і правовими, і релігійними, і звичаєвими формами. «На ранніх 

стадіях розвитку релігійних правових систем вирішальне значення мала 

релігійна доктрина. Вона розумілася в широкому сенсі: і як писання 

богословів, і як думки різних академічних шкіл, і як погляди на ідеї стосовно 

розуміння та тлумачення релігійних текстів» [299, с. 121].  

При цьому народження доктринальних положень в системі релігійних 

норм передбачало наявність надання правил поведінки членам соціуму від 

вищого суб’єкта (створіння) через земного посередника, яким найчастіше 

виступав представник верховної влади. Саме таким чином реалізовувалися 

закони Хаммурапі, закони Мойсея, мусульманське право, основою якого 

стали пророцтва Мухаммеда [36, с. 89, 90]. Доктринальні положення 

релігійних норм трансформувались у правові доктрини безпосередньо. 

Певним чином це пояснювалося подоланням суперечностей і протиріч між 

церковною і світською владами. За цих умов конкуренція світських 

юрисдикцій долалася запровадженням, так би мовити, єдиного знаменника, 

що відбивалося у змісті єдиного релігійного припису. 

Релігійні норми набувають певної форми гарантування. Але при цьому 

треба мати на увазі певні обставини. По-перше, йдеться про учасників 

відносин, які, як члени відповідної частини суспільства, є беззаперечними 
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послідовниками такої релігії. Інші ж його члени можуть і не враховувати 

цього або навіть чинити супротив. По-друге, релігійний примус, 

здійснюваний через звернення до суб’єктивно-ідеального Бога, ґрунтується 

на божественному авторитеті. По-третє, примус здійснюється втілюєтсья в 

життя заходами релігійно-морального впливу. Особа, яка порушила релігійну 

норму, негативно оцінюється суспільством опосередковано: вона стає 

грішником перед Богом, а вже як грішник засуджується всіма членами 

соціального оточення.  

Корпоративні правила розробляються й закріплюються окремими 

об’єднаннями – політичними партіями, громадськими організаціями тощо – з 

метою коаліції, згуртованості своїх членів для забезпечення досягнення їх 

інтересів. Такі корпоративні доктринальні положення, як наявність уставу, 

програм, умов членства, керівних органів, фінансування тощо, формують 

загальні підходи до появи й організації корпоративних об’єднань. Механізм 

їх дії дуже схожий на правовий: «…вони є правилами поведінки; текстуально 

закріплені у відповідних документах; мають нормативний характер; 

приймаються за відповідною процедурою; забезпечуються за допомогою 

організаційних заходів і санкцій» [с. 299, с. 105]. 

Функціонування доктринальних положень корпоративних норм 

пов’язується з існуванням певної спільноти, яка об’єднує стійкі групи людей, 

згурнованих спільною заінтересованістю. Навряд чи появу цих норм можна 

пов’язувати з тривалим, багаторазовим повторенням, бо метою їх наявності є 

забезпечення реалізації інтересів обмеженого кола осіб, об’єднаних спільною 

метою і справою. У певному сенсі доктринальні положення корпоративних 

норм мають схожість з релігійними, бо в обох випадках вони є 

обов’язковими лише для обмеженого кола осіб, які входять до такої 

згуртованої спільноти.  

У процесі аналізу доктринальних положень, що містяться в 

корпоративних нормах, треба враховувати, що вони поширюються на 

обмежене коло осіб, які входять до складу такого об’єднання і, на відміну від 
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правових норм, що виступають загальнообов’язковими, характеризуються 

локальною сферою застосування і стосуються лише членів цих угруповань. 

На противагу забезпеченню й реалізації у правових нормах волі держави, 

доктринальні положення корпоративних норм орієнтовані на гарантування 

реалізації волі й інтересів членів зазначених об’єднань та їх керівних органів. 

Джерелом народження подібних норм є загальні зібрання цих організацій, на 

яких якраз і набувають формального вираження статути, програми, 

положення тощо, що впорядковують поведінку їх членів таких організацій.  

 

 

1.2. Поняття правової доктрини та системи правових доктрин 

 

 

1.2.1. Поняття «правова доктрина» 

 

 

Питання щодо змістовного наповнення, теоретичного і прикладного 

значення правової доктрини протягом багатьох років не втрачають своєї 

актуальності, оскільки й досі серед представників наукової спільноти немає 

єдності стосовно відповіді на них. Ця проблема ставала предметом 

досліджень учених–представників як теорії права [266], філософії права [77], 

так і галузевих юридичних наук [109]. Особливу увагу в розглядуваному 

контексті становить визнання або ж невизнання доктрини як джерела права, 

що зумовлює можливість чи, навпаки, неможливість звернення до неї під час 

обґрунтування правниками власних позицій у документах як процесуального, 

так і непроцесуального характеру.  

Звичайно, питання про правову природу і значення правової доктрини є 

відкритим у правовій науці, і ми переконані, що неможливо сформувати 

остаточно визначену точку зору щодо них. Мета цієї наукової роботи – 

окреслити коло найбільш цікавих для теорії і практики аспектів у цій сфері з 
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подальшим наведенням власних міркувань. Спершу в межах дисертації 

зупинімося на розгляді різноманітних підходів до встановлення головного 

поняття – «правова доктрина».  

З точки зору Г. О. Христової, під правовою доктриною доцільно 

розглядати сукупність ідей, концепцій і теорій, що застосовуються як 

допоміжний засіб для інтерпретації правових норм і знань, визнаних 

фахівцями юридичної галузі [299, с. 120]. І. В. Семеніхін стверджує, що 

досліджуваний феномен є підсумком наукової активності в пізнанні правової 

реальності в певний історичний період [267, с. 27], а також інтелектуальним 

підґрунтям, що формує юридичне мислення й забезпечує належне 

функціонування правових форм діяльності – нормотворчої і 

правозастосовної [267, с. 28].   

С. І. Максимов тлумачить правову доктрину як вид і результат 

юридичного дослідження, спрямований на пояснення змісту права із 

застосуванням для вказаної мети спеціальних методів пізнання [77, с. 36], що 

є важливим інструментом розвитку права і всієї правової системи [77, с. 34]. 

Проаналізувавши всебічно підходи до визначення поняття «правова 

доктрина» й застосувавши компілятивний підхід до розв’язання 

досліджуваної ним проблеми, Є. Ю. Полянський стверджує, що правова 

доктрина є сукупністю ідей, принципів, правових інститутів, які перебувають 

у необхідному зв’язку з юридичною наукою, практикою й законодавством, і 

формує засади, на яких грунтується правова система в цілому [108, с. 311].  

Висловлюємо згоду, що правова доктрина є спільністю ідей, теорій і 

концепцій, які: а) об’єктивовані в таку зовнішню форму, як монографії, 

наукові статті, підручники тощо; б) визнані правовою спільнотою; 

в) сформовані з метою наукового обґрунтування правової реальності; г) є 

актуальними протягом певного історичного проміжку часу, допоки 

положення відповідають вимогам суспільного запиту.  

Чи можна стверджувати, що доктрина тільки інтерпретує виражене у 

відповідній нормі чинне право або поряд із цим також наводить обґрунтовані 
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пропозиції щодо його покращання і пропонує раніше не існуючі концепції, 

надаючи тим самим ковток свіжого повітря юридичній царині? В останньому 

проглядається органічна єдність традицій і новацій як основної 

закономірності розвитку правової науки [26, с. 115]. У випадку, коли 

осучаснені наукові підходи набувають доктринальних ознак, вони 

переходять зі стану «правової науки» в стан «правової доктрини». Із цього 

можна зробити висновок, що не всі ідеї, концепції й теорії, будучи за своєю 

сутністю науковими, становлять собою доктрину. Тільки у випадку, коли та 

чи інша концепція, введена дослідником у науковий обіг, відповідає ознакам, 

що відмежовують «доктрину» від «недоктрини», новація стає правовою 

доктриною.  

Зводити значення доктрини тільки до інтерпретаційної якості – хибний 

крок, оскільки саме вона може стати провісником законодавчих змін, здатна 

швидше зреагувати на виникнення правових явищ, описати їх правові 

властивості й запропонувати модель нормативного регулювання. Тому 

правова доктрина залучається й до процесу нормотворення як базис, який 

аргументує доречність упорядкування окремої частини відносин.  

Як зазначив С. В. Бошно, смілива й авторитетна доктрина має 

прогнозувати законодавство, що й робить її джерелом права [11, с. 6]. Із 

цього випливає інша проблема: чи є доктрина джерелом права? Теоретики 

права характеризують її: а) як вторинне джерело, до якого дійсно 

звертаються при правозастосуванні, однак тільки тоді, коли на основі джерел 

первинних (нормативно-правового акта, нормативно-правового договора 

тощо) не вдається встановити зміст правила, згідно з яким має бути 

врегульована конкретна правова ситуація [299, с. 108]; б) як переконливе 

джерело права, керуючись яким без посилання на обов’язкове джерело не 

можна вирішити те чи інше питання [299, с. 121].   

Отже, правова доктрина для держав–представниць континентальної 

системи права є допоміжним засобом, який допомагає особі, яка застосовує 

правову норму, встановити її реальний зміст і як наслідок – належним чином 
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упорядкувати частину правових відносин. У країнах загальної системи права 

ситуація щодо визначення статусу правової доктрини є іншою, оскільки для 

них доктрина є первинним, обов’язковим джерелом права. Однак у межах 

даного дослідження увагу акцентуємо лише на стані розуміння доктрини, 

близькому для України.   

Жоден акт нормативного характеру, що входить до системи 

національного законодавства, як відомо, прямо не згадує про правову 

доктрину як джерело права й не закріплює правила, що правозастосовувач 

має легальну можливість за браком або незрозумілості норми права 

апелювати до цієї доктрини. Разом із тим наголошуємо, що опосередковано 

подібні положення містяться в законодавстві.  

Процесуальні кодекси, наприклад, закріплюють норми, відповідно до 

яких суддя має вирішити справу на основі власного сформованого 

внутрішнього переконання, в тому числі і з огляду на свою правосвідомість. 

Індивідуальна правосвідомість є суб’єктивною характеристикою, яка в 

найбільш загальному значенні відображає ставлення особи до права. Це 

характерно для кожної особи, а тим паче для судді, який, з ідеалістичної 

точки зору, за покликанням професійного статусу й суспільних очікувань, 

упорядковуючи судовими рішеннями правові спори, не вправі дозволити 

проявів несправедливості. Однією з вимог, яку необхідно виконати для 

набуття статусу судді, є отримання кандидатом повної вищої юридичної 

освіти [240]. Ось саме тут і криється центр формування ставлення дійсних і 

майбутніх суддів до права. Правові школи, що надали суддям фахові знання, 

викладачі, які допомогли осягнути правову реальність, література, на якій 

«виросли» правники, – це ті чинники, що закладають фундамент 

правосвідомості осіб, які виконують одну з найважливіших суспільних 

функцій – відправлення правосуддя. Повертаючись до внутрішнього 

переконання судді, можемо з упевненістю сказати, що у його формуванні 

вкрай важливу роль відіграє правова доктрина, що й обумовлює її статус як 

переконливого і вторинного джерела права.  
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Як уже згадувалось, однією з ознак правової доктрини є її визнання 

правовою спільнотою. А в якому саме випадку можна стверджувати, що ця 

ознака має місце? Доцільно при цьому згадати про експеримент, проведений 

російськими науковцями, суть якого зводилася до опитування суддів усіх 

судових інстанцій з приводу того, на праці яких учених–правників вони 

спираються, мотивуючи власні судові рішення. У результаті було 

встановлено, що для представників судової гілки влади Росії науковими 

авторитетами у правовій сфері є С. С. Алексєєв, М. І. Брагінський, 

В. В. Вітрянський, Б. Ф. Єрофеєв, О. С. Іоффе, М. М. Коршунов, 

О. О. Красавчиков, М. І. Кулагін, В. М. Лебєдєв, І. Б. Новіцький, 

В. О. Тархов, Ю. К. Толстой, В. Ф. Яковлєв [11, с. 9]. Цей експеримент є 

цікавим, оскільки прізвища цих знаних правознавців лунали, а деякі ще й 

досі лунають у дослідженнях також й українських науковців. Подібних 

експериментів на території України, на жаль, не проводилось, принаймні, про 

це невідомо.  

Потрібно підкреслити, що визнання поглядів ученого як авторитетних 

ще не означає, що всі його наукові праці мають доктринальний характер. 

Варто першочергово усвідомлювати, що доволі часто кількість наукових 

робіт, яку має «видати» науковець за певний період часу, випереджає якість 

його досліджень. Це серйозна проблема сучасної юридичної науки, оскільки 

страждає наукова цінність опублікованого матеріалу.  

Неодноразово у публікаціях науковців порушувалося питання 

класифікації правової доктрини. Усеохоплюючу відповідь на нього можна 

знайти в дисертації А. О. Васильєва «Правова доктрина як джерело права: 

історико-теоретичні питання». У ній учений розподілив доктрину залежно 

від а) форми її вираження (писана, неписана), б) ставлення до релігії 

(релігійна, світська), в) розповсюдження (універсальна, часткова), г) кола 

творців (персоніфікована, колективна) та ін. [16, с. 9].  

Із наведеної класифікації вбачається, що універсальні доктрини 

відображають загальні погляди на право, його цінність, типи праворозуміння, 
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значення правосвідомості і правової культури для суспільства, принципи 

права та інші найбільш фундаментальні юридичні проблеми. Часткові 

доктрини, у свою чергу, керуючись досягненнями універсальних досліджень, 

концентруються на більш вузьких сферах правової реальності, тобто 

виокремлюються з урахуванням предмета й методу правого регулювання тієї 

чи іншої правової царини.  

Погоджуючись у цілому з доцільністю виокремлення саме такого 

поділу доктрин, вважаємо, що замість назви класифікаційного критерію «за 

розповсюдженням» для української теорії права слід застосовувати іншу його 

назву – «за галузевою належністю». На підставі цього замість класифікації 

видів доктрин на «універсальні» й «часткові» варто їх використовувати як 

«загальні» і «галузеві». Із цього критерію випливає, що доктрина фінансового 

права є галузевою, оскільки має свій предмет (суспільні відносини щодо руху 

формування, розподілу й використання публічних фінансів) та метод 

(імперативний). 

Доктрина виникає через інтереси дослідника у відповідь на існуючі 

суспільні потреби. При цьому серед масиву правових проблем обирається 

відповідна частина, яка протягом певного періоду часу опрацьовується. 

Результатом такої наукової роботи є об’єктивований у зовнішню форму 

правовий текст, який у подальшому проходить перевірку на юридичну 

цінність і значимість у колах фахівців. Набувши статусу доктрини, ідея, 

концепція або ж теорія тримається, так би мовити, на плаву допоки є 

актуальною. Розвиток суспільних відносин, постійні реформаційні зміни, 

виникнення нових явищ призводить до того, що доктрина перестає 

задовольняти потреби оновленого суспільства, що свідчить про тимчасовість 

доктринального статусу наукового знання.  

Як бачимо, роль правової доктрини важко переоцінити. Вона формує 

спеціальне юридичне мислення правника, пояснює всі правові явища, надає 

вихідну базу для нормативної діяльності, служить підґрунтям індивідуальної 

правосвідомості. Правова доктрина є вужчою за правову науку, оскільки 



53 
 

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

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

наукові праці є доктринальними. Доктрина поважає традиції й не відхиляє 

новації, завжди відкриває шлях до нових ідей, теорій і концепцій [281]. 

Розуміючи під правовою доктриною сукупність положень, на основі 

яких формуються зміст правових норм і підстави їх об’єднання, з’ясовуються 

найбільш ефективні засоби впливу на поведінку осіб, можна стверджувати, 

що в остаточному сенсі доктрина (від лат. doctrina – вчення) пов’язується із 

сукупністю узгоджених між собою знань, ідей, концепцій, які набули сталих 

форм застосування [65, с. 11, 12]. Системність знань, ідей, концепцій 

обумовлює системне використання у відповідних доктринальних формах 

інструментів, що формують правову ідеологію, правову свідомість і саме в 

такий спосіб впливають на відповідні суспільні зв’язки між суб’єктами. У 

той же час подібна природа й характер правової доктрини не забезпечують їй 

можливості трансформуватись у формальне джерело права.  

Участь наукових знань у формуванні доктринальних положень 

спирається на певну ієрархічність останніх. Формування цілісної конструкції 

доктрини передбачає врахування загальнотеоретичних принципів, 

конструкцій і конституційних норм. Саме вони вибудовують змістовний 

характер певних конструктивних так званих аксіом, на фундаменті яких і 

формалізуються відповідні галузеві чи інституційні доктрини. При цьому 

необхідно брати до уваги і вплив судової практики, що «…спирається на 

доктрину верховенства права, яка обов’язково враховується при виробленні 

галузевої або видової судової доктрини… Загальна доктрина не може не 

враховувати зміни та коригування у реалізації її положень на рівні видових 

проявів…» [306, с. 158]. Інакше кажучи, в такій ситуації не лише йдеться про 

фундаментальні положення, а й підводяться певні підсумки їх впливу на 

поведінку учасників відносин, доцільність застосування окремих видових 

проявів і необхідність кардинальних або поступових змін до змісту доктрини.  
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Є сенс погодитися з тим, що природу будь-якої доктрини неможливо 

з’ясувати без уявлення про природу права [76, с. 78]. У контексті цього 

важливим є узгодження 2-х підходів, а саме ролі в цьому процесі 

а) безпосередніх суб’єктів, наділених повноваженнями нормотворчості, і 

б) суб’єктів, які, користуючись такими приписами, все ж таки мають 

можливість його коригувати. У першому випадку йдеться про право як 

соціальний факт, що породжується компетентними учасниками 

правовідносин; у другому – про отримання знань про право шляхом 

оціночних операцій, тлумачення його. Носіями такого оціночного розуміння 

права якраз і стають судді й дослідники права.  

«Більшість вчених однаково розуміють джерела права як чинники, які 

творять право; суперечки починаються при вирішенні питання, що має 

вважатися чинниками, які створюють право» [97, с. 603]. Дійсно, одна 

позиція об’єднує фахівців, які оцінюють джерела права як об’єктивні умови 

середовища. Інші фахівці джерело права пов’язують із вищим етичним 

законом. Не є винятком і позиції щодо оцінки джерел права як психічних 

переживань особистості. Характер джерела права також пов’язують із 

формами набуття останнім відповідного змісту владним авторитетом [82, 

с. 237].  

Формування й закріплення доктринальних положень у правовій формі 

зумовлюються можливістю через них виділити й адекватно відобразити 

найбільш важливі сторони й аспекти існуючих суспільних відносин і явищ 

дійсності. Подібна тенденція об’єктивно поєднує й узгоджує множинність та 

одиничність. З одного боку, множинність має гарантувати фіксацію у 

правовій формі рис, характерних для всіх елементів, що входять у таку 

сукупність. До того ж така конструкція має виконувати роль певного 

загального знаменника, тобто, включаючи той чи інший елемент, виходити з 

єдності, що пов’язує його в єдину систему. З другого – загальні риси 

елементів, об’єднаних у єдину множинність, поряд із загальністю мають 

гарантувати й відповідну особливість, одиничність. Тому доцільно окреслити 
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чітку межу між множинними угрупованнями й усунути спірні моменти щодо 

підстав включення окремого елемента до декількох множинних угруповань. 

Нарешті, загальні риси множинності мають гарантувати видову 

специфічність усіх одиничних елементів, віднесених до загальної сукупності. 

Отже, гарантуючи спільність у межах множинного утворення, треба не 

виключати, а обумовлювати специфіку кожного їх різновиду.  

Подібне співвідношення множинності й одиничності породжує 

необхідність вироблення принципових, фундаментальних критеріїв їх 

класифікації. Джерела права, обумовлюючи одне одного й віддзеркалюючи 

певну зустрічну залежність, утворюють єдині групи. Цим пояснюється 

єдність використання форм систематизації таких джерел, що спирається на 

«…послідовний процес поділу обсягу поняття «джерело права». Результатом 

класифікації джерел права є сукупність підпорядкованих понять, які разом 

утворюють єдине ціле» [97, с. 610]. 

Як констатує Н. М. Оніщенко, «джерело права – це відповідні певному 

етапу розвитку (суспільно-державному і правовому) норми і правила 

поведінки» [93, с. 57]. Акцентуючи увагу на динаміці й історії досліджень, 

що стосуються з’ясування змісту поняття «джерело права», вважаємо за 

доцільне згадати позицію І. Михайловського щодо існуючих суперечок у 

з’ясуванні природи цього явища. При цьому автор підкреслював про 

наявність загалом єдиного підходу до розуміння джерел права як чинників, 

що творять право [82, с. 237]. На певну суперечливість у з’ясуванні 

розуміння джерел права звертає увагу й Ж. Л. Бержель [8, с. 97], на думку 

якого певна невизначеність поняття «джерело права» пояснюється тим, що, 

досліджуючи його природу, вчені дуже часто поєднують джерела права 

змістовні і формальні. При такій оцінці має місце необґрунтоване поєднання 

моральних, релігійних, філософських та інших принципів, які, 

характеризуючи так звані творчі сили права й сутнісні джерела, самі в той же 

час не виступають безпосередньо джерелами права.  
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При з’ясовуванні природи джерел права варто виходити із системного 

підходу, за якого характеристика його змісту передбачає аналіз усієї системи 

цих джерел. У цьому сенсі йдеться про включення до цієї системи тих 

джерел, в основі об’єднання яких знаходиться ознака, що характерно 

відбиває зміст кожного з них. Узагальнений підхід до з’ясування природи 

досліджуваного явища не виключає деталізацію змісту джерела права як 

одиничного поняття, адже увага при цьому зосереджується на одному 

джерелі. З погляду науковців, «…у межах обсягу окремих різновидів джерел 

права, об’єктивно можливим є визначення родового та відповідних видових 

джерел. Зокрема, окремі джерела права перебувають між собою у відносинах 

підпорядкованості, якщо обсяг одного із джерел входить до обсягу іншого – 

це відносини виду й роду» [97, с. 605]. 

Системний підхід до з’ясування природи джерел права вимагає: 

а) встановлення підстав формування множинності елементів, що складають 

цю систему; б) визначення критеріїв як об’єднання елементів єдиної системи, 

так і їх розмежування; в) з’ясування характеру зв’язків між складниками 

такої системи. «Поняття «система джерел права» у формально-юридичному 

розумінні виражає цілісність певних структурних елементів, що 

розгортаються в певний ряд: нормативно-правовий акт, нормативно-

правовий договір, правовий прецедент тощо, між якими існують певні 

спільні риси й водночас відмінності» [97, с. 616]. При цьому важливо 

звертати увагу на те, що саме характер зв’язків між елементами зазначеної 

системи гарантує їх функціонування як дієвого життєздатного явища. Ідеться 

не про суму утворюючих її елементів, а про активно існуючі і взаємодіючі 

елементи із власними якісними властивостями.  

У цьому контексті бажано замислитися стосовно оцінювання 

ефективності нормативно-правового акта. Звісно, не можна вважати, що і 

нова правова норма і нормативно-правовий акт з’являються в найбільш 

досконалій формі і приречені бути ефективними завжди. Саме тому постає 

питання про їх ефективність. У той же час треба погодитися з 
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О. А. Лукашевим, що «…несправедливо було б стверджувати, що абсолютно 

всі нормативно-правові акти, …а також окремі їх положення мають вади та є 

неефективними. За допомогою більшості з них вдалося досягти тієї мети, яка 

ставилася на етапі їх розроблення і прийняття» [73, с. 73]. Дійсно, немає 

підстав вважати, що сьогодні досягнута найефективніша форма існування 

системи нормативно-правових актів та їх впливу на поведінку учасників 

правових відносин. Має сенс порушувати питання щодо певної пропорції між 

ефективними й неефективними правовими нормами. Вплинути на зміну такої 

пропорції на користь перших можна за рахунок обов’язкового врахування 

науково обґрунтованих висновків учених при розробці проєктів нормативно-

правових актів, а також підвищення: а) якості професійної діяльності 

нормотворчих органів; б) фаховості працівників державних органів, які 

застосовують законодавство; в) якості загальної правової освіти населення. 

Вельми слушно зробити акцент на характеристиці складно 

організованої системи юридичних джерел права, яка характеризується 

певними властивостями [97, с. 616]:  

а) система джерел права, як системне утворення, передбачає подвійну 

деталізацію. З одного боку, вона включає види джерел права (санкціонований 

звичай, нормативно-правовий акт та ін.); з другого – зумовлює внутрішнє 

структурування в межах кожного джерела (нормативно-правові акти: закони, 

підзаконні акти тощо);  

б) обумовленість коригування форм під впливом інших елементів 

системи джерел права; 

в) можливість і передбачуваність трансформації й переходу джерела з 

рівня на рівень (від звичаєвого права до писаного права тощо.); 

г) орієнтація на об’єктивний поступовий розвиток, що передбачає 

появу нових принципів, яких не було на початковому етапі формування цієї 

системи. Підставою реалізації вказаної властивості є об’єктивний розвиток 

суспільних відносин, що має відбуватися в адекватних правових формах. 
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Зазначимо, що конструкція стабільності є досить умовною. Найбільш 

стабільними виявляються норми моралі й релігії, які діяли й діють досить 

тривалий час, мають стійку форму, складно пристосовуються до змін. Закон,  

який мусить більш детально віддзеркалювати адекватну форму розвитку 

суспільних відносин, теж не можна звинуватити у відсутності стабільності, 

проте вона пов’язується з коротшими проміжками часу. Закон є стабільним 

до того моменту, доки він не перетворюється на гальма суспільного 

розвитку. 

Варто погодитися з тим, що комплексний підхід до з’ясування поняття 

«джерело права» повинен брати до уваги економічні, соціальні, політичні, 

культурні і правові чинники суспільного розвитку. Їх об’єктивне врахування 

сприяє появі конкретної форми об’єктивізації відповідного правового 

джерела – нормативно-правового акта, санкціонованого звичаю, судового чи 

адміністративного прецеденту, доктрини [86]. «Джерело права у формально-

юридичному розумінні – це складна категорія, зовнішня форма існування 

норм права у вигляді правового акта, виданого в межах повноважень 

суб’єктів правотворчості, згідно зі спеціальною процедурою, має юридичну 

силу та обов’язковість до виконання, спрямоване на регулювання суспільних 

відносин» [97, с. 608, 609]. 

«Формальний вияв – це конкретне, чітке оформлення правових 

приписів, вираження їхньої зовнішньої форми з вказівкою на відповідні 

права, обов’язки, наслідки невиконання» [97, с. 628]. Наголошуємо, що 

оформлення правових приписів чітко пов’язано з термінами «вираження» і 

«закріплення», що мають різне змістовне наповнення. Позначення 

результатів правотворчої діяльності уповноважених на це суб’єктів, які 

наділені можливістю санкціонування правил поведінки, пов’язується з 

вираженням приписів, які здебільшого не мають юридичного змісту (звичаї, 

доктрини тощо). Закріплення правових норм обумовлює ступінь 

формалізації, який породжує: а) прийняття їх на підставі чітко зумовленої й 
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закріпленої в законі процедури, б) додержання змісту, що має 

характеризувати правовий припис, в) чітке додержання зовнішньої форми. 

Подібна множинність підходів щодо з’ясування природи джерела права 

має декілька аспектів [97, с. 612; 39, с. 3], а саме: а) матеріальний сенс його 

змісту охоплює економічні й соціальні умови життєдіяльності, які формують 

характер державної влади; б) сукупність поглядів, ідей, теорій і концепцій, 

що визначають політико-правові підходи, зумовлюють ідеологічне розуміння 

змісту поняття «джерело права»; в) системний і змістовний підходи до його 

визначення пояснюють і формально-юридичне значення джерела права як 

сукупності способів об’єктивації волі суб’єктів правотворчості через судовий 

або адміністративний прецедент, санкціонований звичай, нормативно-

правовий акт, принципи права; г) динамічна природа джерел права вимагає 

вивчення і врахування історичних аспектів їх розвитку.  

Поглиблене вивчення змісту джерел права передбачає декілька 

напрямків [93, с. 58]. Перш за все це етимологічний аспект, у межах якого 

з’ясовується загальноприйняте уявлення про характер такого поняття. У 

цьому розумінні формуються певні підвалини, засади трансформації 

філологічного підходу до набуття сенсу досліджуваного явища у сфері 

правового регулювання. У даному контексті з урахуванням змісту джерела як 

підстави виникнення чогось, як вихідної основи для розвитку і формується 

принциповий підхід до характеристики цього феномена. Крім того, 

об’єктивні підстави при з’ясуванні змісту джерел права вимагають взяття до 

уваги географічних, кліматичних та інших чинників, що впливають на процес 

правотворення. Ще Ш.-Л. Монтеск’є свого часу підкреслював: «Якщо 

справедливо, що характер розуму і пристрасті серця надзвичайно 

різноманітні в різному кліматі, то закони повинні відповідати і відмінностям 

цих пристрастей, і відмінностям цих характерів» [84, с. 272]. Виходячи з 

того, що джерело права виражає природу соціального регулювання, 

виступаючи формою цього чинника, треба мати на увазі його соціальну 

природу, особливе місце в системі соціальних регуляторів, що забезпечує як 



60 
 

розбіжності з іншими соціальними нормами, так і їх безпосередні зв’язки, що 

пов’язують їх в єдину систему. Нарешті, визначення характеру джерела 

права обов’язково має включати й відповідний матеріальний аспект, 

обумовленість правотворення відповідними економічними факторами, 

обумовленість станом і тенденціями розвитку матеріального базису 

суспільства.  

На останню тезу хотілося б звернути особливу увагу. Вивчення 

джерела права безпосередньо передбачає логічність системного підходу, 

коли йдеться про характеристику явища не в однині, а про дослідження всієї 

системи цих джерел. «Обсяг поняття «джерело права» – це певна сукупність 

джерел права, що мають ознаки, які утворюють зміст цього поняття. Залежно 

від кількості представлених у понятті явищ чи предметів, поняття «джерело 

права» може бути визначене як загальне, часткове або одиничне» [93, с. 60]. 

Загальний сенс визначення досліджуваного феномена охоплює принципову 

спрямованість впливу і природу всіх форм правових джерел, тоді як їх 

частковість вказує саме на особливість існування певної форми джерела 

права. 

Співвідношення загального й особливого при з’ясуванні змісту 

розглядуваного явища вирізняється декількома підходами. В окремих 

дослідженнях ідеться про його широке й вузьке розуміння. Широке включає 

ідеологічний і матеріальний різновиди, охоплює причини й умови 

правотворення та його ґенезу. Вузьке асоціюється зі способом закріплення й 

існування правової норми, із джерелом, з якого можна характеризувати 

правову норму. У той же час воно вважається формально-юридичним, що 

свідчить про багатоманітність форм, які виражають сутність такого 

джерела [21]. 

На доцільність принципового з’ясування співвідношення правової 

доктрини і джерела права звертають увагу і сучасні дослідники [336; 76, 

с. 76, 77]. Джерело права розкривається ними через з’ясування й визначення 

його місця в механізмі правового регулювання. Найбільш чітко це 
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відображає процес процесуального впливу на суспільні відносини, що 

об’єднують правотворення і правореалізацію. Правотворення обумовлює як 

виникнення необхідності й підстав (порозуміння суб’єкта правотворення) на 

зміну правових важелів впливу. Правореалізація поєднує як процесуальне 

забезпечення легітимації такого припису, так і безпосереднє його 

використання внаслідок цього.  

Об’єктивність пошуку змісту поняття «джерело права» має спиратися 

на певну систему принципів. «Принципи побудови системи джерел права – 

це основи, правила, які, відповідно до своїх властивостей, зумовлюють її 

розвиток і функціонування, забезпечують внутрішню єдність системи джерел 

права, узгодженість її складових елементів» [97, с. 617]. Принципи побудови 

систем джерел права дійсно гарантують раціональне формування останньої, 

забезпечують логічність її структурування, узгодження різних форм таких 

джерел. Внутрішня структура системи завдяки цим принципам гарантує 

створення збалансованих субординаційних зав’язків. Треба погодитися з тим, 

що принципи формувалися як правові аксіоми й постулати. «…Принципи 

можуть висуватися людьми стихійно, у результаті емпіричного досвіду або ж 

формулюватися свідомо на рівні теоретичних концепцій, набуваючи 

характеру наукових принципів» [97, с. 625]. 

До найголовніших принципів, застосування яких гарантує вдалий 

пошук відповідей на питання щодо природи джерел права, можна віднести:  

– об’єктивність – принцип, що відображає дійсність еволюційних або 

революційних змін в історичному розвитку правових систем;  

– принцип обґрунтованості, відповідно до якого змістовні висновки 

мають спиратися на ґрунтовну аргументацію будь-якого твердження, 

забезпечуватись об’єктивним фактичним матеріалом;  

– принцип історизму, що формує логічні підстави послідовності, 

повторюваності джерел права й тенденцій їх розвитку. Він гарантує аналіз 

природи джерел права у процесі свого виникнення, становлення й розвитку з 

урахуванням конкретно-історичних обставин;   
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– логічності – принцип, який визначає особливості дії структури 

окремих джерел права, співвідношення їх форм за допомогою законів 

формальної логіки;   

– принцип усебічності, що прагне до всеосяжного, системного пізнання 

всіх властивостей джерел права і зв’язків, які утворюються під час цього;  

– структурність є принципом, який гарантує декілька рівнів 

структурованості, а саме: а) місце джерел права в системі соціальних 

регуляторів, б) формування системних зв’язків серед різних форм джерел 

права, в) логічність структури окремих інструментів певного виду джерела 

(наприклад, структурованість різновидів нормативно-правових актів);  

– принцип ієрархічності, який безпосередньо впливає на сферу 

регульованих відносин, забезпечує підпорядкованість одного джерела 

іншому й узгодженість сфери їх впливу [93, с. 59, 60; 97, с. 617, 618].  

Розкриваючи риси правової доктрини, М. П. Кучерявенко наголошує, 

що на підставі її принципів мають народжуватися науково обґрунтовані 

висновки, що адекватно віддзеркалюють характер доктрини на відповідному 

етапі розвитку нормативно-правового регулювання і правових знань. 

Досягнення «…певного підсумку осмислення фундаментальних наукових 

досліджень, які набувають прикладного значення… поєднують дві тенденції. 

З одного боку, виражають завершення певного, якісного етапу розвитку 

наукових знань, формулювання сталих підходів до розуміння тих чи інших 

явищ, та визначення відповідно до цього певних правил поведінки. З другого 

боку, досягнення відповідного підсумку, об’єктивно обумовлює 

формулювання чітких завдань для наступного етапу розвитку, теоретичних і 

практичних напрацювань» [65, с. 16, 17]. 

У контексті цієї позиції розглядає співвідношення понять «правова 

доктрина» і «правова наука» О. А. Лукашев [73, с. 75, 76]. Учений 

підкреслює, що доволі часто загальновизнані наукові ідеї входять як до 

правової науки, так і до правової доктрини. У той же час, це не виключає 

наявність наукових положень, ідей і висновків, які є складниками правової 
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науки, але не входять до правової доктрини на підставі того, що більшістю 

фахівців–правознавців не підтримуються. Є сенс виходити з того, що збіг 

наукових положень і положень правової доктрини має місце при появі 

відповідного офіційного акта-документа, тобто йдеться про формалізацію на 

державному рівні суто наукових положень.  

Цілком зрозуміло, що потрібна формалізація може існувати й на рівні 

наукових поглядів, відбиваючись у статтях і монографіях. Варто 

враховувати, що вона має індивідуальний, суб’єктивний характер, 

відрізняється від формалізації доктринальних положень в окремому акті-

документі тим, що, виражаючи індивідуальне уявлення фахівця, не породжує 

правових наслідків стосовно впорядкування дій учасників суспільних 

відносин. «…Наукова праця може стати доктринальною у разі охоплення її 

змістом практичних рекомендацій…; заповнення прогалини законодавства; 

відображення потреб соціально-економічного, політико-правового та іншого 

розвитку конкретної держави та її правової системи…» [73, с. 76]. Треба 

чітко розуміти, що наукові доктрини не є суто констатаційними. Шляхом 

з’ясування природи явища на підставі наукових висновків обґрунтовуються і 

зміни до чинного законодавства.  

Через реалізацію зазначених принципів формується такий інструмент, 

як джерело права, якому притаманні ознаки компетентності й ієрархічності. 

Компетентність надає можливість закріпити за певними суб’єктами 

правотворчості можливість видання акта відповідно до компетентності й 

повноважень. Ознака ієрархічності дозволяє системно узгодити 

структурування джерел права, побудувати субпідрядну систему розміщення 

останніх за критерієм юридичної сили й деталізації положень джерел вищого 

рівня, причому як обов’язково, так і при безпосередньому делегуванні такої 

деталізації або за наявності так званих білих плям у регулюванні конкретного 

кола предметних відносин.  

«Нормативність – ключова ознака, що є підставою для визнання явища 

джерелом права» [97, с. 620]. Виступаючи принциповим моментом у 
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з’ясуванні природи джерела права нормативність підкреслює їх головні 

властивості, завдяки яким і реалізується мета впорядкування суспільних 

відносин. Ідеться про такі засади врегулювання, коли нормативні акти 

спрямовуються на невизначене коло випадків і різновидів таких відносин. У 

такий спосіб гарантуються кількісна невизначеність застосування подібної 

норми, типовість правил поведінки для суб’єктів, які підпадають під дію цієї 

норми. Нормативність забезпечує і єдину суб’єктну системність, коли 

виділяється коло осіб, які є або можуть бути учасниками відповідного типу 

правовідносин на підставі природних і спеціальних ознак. «Таким чином, у 

юридичній науці прийнято виділяти такі ознаки нормативності джерел права, 

як: неконкретність адресата; можливість неодноразового застосування; 

збереження дії припису незалежно від його виконання» [97, с. 621]. 

Не можна ні визначати, ні усвідомлювати зміст і характер 

нормативності поза межами відповідних доктринальних положень, 

характерних для всіх джерел права. Зрозуміло, що вони виявляються з 

певними особливостями. Наприклад, їх регулювання звичаєво-правовими 

нормами спрямовано на сталі відносини, що неодноразово повторюється. 

Особливістю таких відносин є те, що найчастіше вони залишаються поза 

межами законодавчого регулювання. Саме тому загальність використання 

доктринальних положень різними джерелами права не виключає і 

принципової різниці. Правовий звичай у цих умовах характеризується 

певною локальністю, браком чіткої визначеності, тривалістю його 

застосування.   

Нормативність, як принципову ознаку джерел права, неможливо 

системно проаналізувати без чіткого розуміння підстав її виникнення й 

моментів, які зумовлюють їх зміну і припинення регулятивного впливу. 

У контексті цього правотворчі тенденції сприяють виникненню джерел права 

в режимі або спеціальної правотворчої діяльності, або особливого 

правотворення [97, с. 622]. Спеціальна правотворча діяльність передбачає 

появу нормативно-правових актів як результату особливої процедури 
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складання проєкту, його обговорення й затвердження відповідно до 

закріпленої компетенції суб’єктів правотворчості. Це якраз і зумовлює 

раціональне місце такого акта, його офіційну юридичну силу як системного 

елемента в комплексі джерел права. Умовами правотворчості в такому 

режимі є цілеспрямованість, спеціальний статус правотворчого органу і 

спеціальна послідовність дій, які формують порядок появи, зміни або 

припинення дії нормативно-правового акта.  

Реалізація правотворчої діяльності об’єктивно пов’язується зі 

здійсненням відповідних повноважень. Вона може стосуватися як первинних, 

так і похідних правотворчих повноважень. Якщо перші пов’язані 

безпосередньо з формуванням статусу органу правотворення, то другі 

передбачають передачу відповідних можливостей від органу, який 

знаходиться на вищому рівні, тому, що перебуває на рівні нижчому. 

Первинні повноваження мають статутний характер і закріплюються або 

безпосередньо в законі, який визначає правовий статус такого органу, або в 

основному його статуті. Похідне повноваження узгоджує наявність: 

а) повноваження в органу, який його передає, б) можливості такої передачі, 

делегування, в) можливості прийняття відповідного повноваження органом, 

якому воно передається. 

Реалізація процесу правотворчості, що коригується первинними й 

похідними повноваженнями, не може здійснюватися без державного 

санкціонування правових норм [218, с. 54, 55]. Принциповою особливістю 

останніх є те, що вони виникають на підставі діяльності суб’єктів, які не 

мають правотворчих повноважень. Інакше кажучи, така норма, з’являючись 

як необов’язковий, рекомендаційний припис набуває загальнообов’язковості 

як законодавчий припис унаслідок його державного схвалення, 

санкціонування. Багато в чому доктринальні положення норм, які 

з’являються безпосередньо, та норм, які санкціонуються, збігаються. У той 

же час існує принципова різниця між ними, адже подібне узагальнене 

положення, що міститься у правовій нормі, з’являючись раніше, спрямовує 
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свою дію на регулювання прогнозованих обставин. На відміну від цього, 

доктринальне положення санкціонованої норми формується поступово на 

підставі узагальнення судової та іншої практики і лише згодом, зі спливом 

певного часу набуває своєї остаточної форми санкціонованої норми. 

 

 

1.2.2. Класифікація правових доктрин 

 

 

Доктринальні положення складають цілісну систему, яка відображає 

предметний характер галузі чи інституту і включає ті з положень, що мають 

універсальне й часткове значення [65, с. 14]. Звичайно подібна класифікація 

може стосуватися як родової, так і видової диференціації доктринальних 

положень і здійснюватися на рівні як системи права в цілому, так і окремого 

галузевого нормативного угруповання. Розглядувані положення, які 

визначають характер, принципову спрямованість джерела права, закладають 

підвалини обов’язковості й гарантованості останнього. Принципово важливо 

звернути увагу на триваючий характер такої обов’язковості. Саме на підставі 

цього закріплюються межі допустимої поведінки учасників соціальних 

відносин, можливість і необхідність застосування державного примусу при 

оцінюванні їх поведінки й настання для них несприятливих наслідків у 

випадку відхилення від установлених правил. «Обов’язковість джерел права 

означає необхідність узгодження власної поведінки із правовими приписами 

та залежить від його змісту…» [97, с. 627]. Слід погодитись, що зазначені 

умови формують засади й характер зобов’язання щодо виконання певних дій, 

рекомендації дотримуватися поведінки в тій формі, якої вимагає існуючий 

нормативний припис, а також можливості задовольняти власні потреби й 

реалізовувати власні інтереси на підставі вказаного припису. Так, загальний 

характер мають фактично всі норми соціальних регуляторів, але здебільшого 

вони не гарантуються примусом, окрім норм правових.  
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Формалізацією джерел права досягається чітка визначеність приписів, 

орієнтиром яких є впорядкування поведінки учасників соціальних відносин. 

Така формальна визначеність пов’язується безпосередньо з письмовим 

вираженням припису. Порівнюючи її з іншими соціальними нормами, 

робимо висновок, що навряд ми отримаємо той єдиний знаменник, на 

підставі чого можна його визначити. Обов’язковість реалізації 

доктринальних положень, підстави їх застосування гарантують їх здійснення 

й у нормах моралі, в нормах релігії тощо. У переважній більшості випадків 

вони визначаються в усній формі й реалізуються в режимі індивідуального 

розуміння, суб’єктивного тлумачення. Це залишає підстави розбіжності 

правил застосування таких норм. Формальна визначеність правової норми у 

письмовому виді гарантує одностайний підхід до змісту і значення 

законодавчої норми, що зовсім не виключає можливостей виникнення колізій 

та застосування тлумачення нормативних приписів. 

Таким чином, як вважають вчені-правники, під правовою доктриною 

слід розуміти «…визнані юридичною спільнотою ідеї, концепції та теорії, що 

використовуються як допоміжний засіб для визначення змісту правових 

норм» [299, с. 120]. Подібне трактування змісту правової доктрини почало 

формуватися ще на стадії становлення сучасних форм джерел права. Позиції, 

думки знаних юристів активно використовувалися при регулюванні 

соціальних відносин ще в Давньому Римі. При впорядкуванні поведінки, 

розв’язанні спірних питань часто зверталися до таких визнаних 

особистостей, як Ульпіан, Гай та ін., щоб вони висловили свій погляд на 

окремі аспекти застосування права, зробили авторитетний висновок, якого й 

додержувалися «суддя розглядав такі думки як «загальнообов’язкове правило 

поведінки – джерело римського права»» [299, с. 120]. Таке ставлення 

науковців до доктринальних положень викликало видання в Римі у 426 р. 

закону, який визнав обов’язковість урахування думки провідних юристів при 

правозастосуванні [36, с. 165].   
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Динаміка розвитку права й поглядів на її зміст призвела до поєднання 

соціологічної й ідеологічної шкіл права, в умовах чого в основі пізнання 

права «…має лежати певний «соціологічний досвід», а первісною формою 

будь-якого права є звичаєве право» [97, с. 591]. С. С. Дністрянський, 

аналізуючи природу законів як державно усталених засад суспільного життя, 

підкреслює, що звичаєве право й закони є головними формами, в яких 

провадиться творення права. Наука права, на його переконання, виступає 

важливим шляхом цього процесу, а на підставі цього у суддів з’являється 

можливість творити нове право [30, с. 407]. Це якраз і викликало формування 

доктринальних положень, які, з одного боку, ґрунтувалися і вбирали до себе 

наукові доктрини, які на той момент склалися у праві, а з іншого – 

породжували нові судові доктрини. Ці обидві умови лягли в основу 

формування загальних, галузевих, підгалузевих та інституційних правових 

доктрин. При цьому вимагалось усвідомлювати принципові підходи, що 

характеризували позиції представників соціологічної школи права. З їх 

погляду, необхідно було чітко розмежовувати так зване «мертве» й «живе» 

право. Якщо перше охоплювало систему встановлених правових норм (або 

систему норм законодавчих), то друге включало сукупність положень, що 

характеризували право як обумовлене фактичними суспільними відносинами 

правила поведінки, які фактично й охоплювали судову практику. Таким 

чином, право ставало сукупністю судових рішень незалежно від їх змісту.  

Як підкреслюють Н. М. Пархоменко й І. Д. Шутак, у 70–80-ті роки 

ХХ ст. у вітчизняному праворозумінні намітилися критичні тенденції, які 

пояснювались етатистською концепцією права. Основу цієї тенденції 

становив перехід до широкого праворозуміння. Посилаючись на праці 

В. В. Копейчикова, ці вчені звертали увагу на те, що сутність правоутворення 

ґрунтувалася на концепції спільності й відмінності права й закону [35, с. 159–

163]. Подібне розмежування призводило до висновку, що право може 

існувати й незалежно від своєї законодавчої форми. Правові приписи мали 

реалізовуватися через принципи права, суб’єктивні права й конкретні 
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правовідносини, на підставі чого забезпечувалося розмежування внутрішньої 

й зовнішньої форми права і двоаспектність характеру джерела права як 

соціального і юридичного. 

Наведене вище твердження підкреслює певну подвійність правового 

джерела в залежності від суб’єкта. Джерела права для суб’єкта, який 

породжував правову норму, і для суб’єкта, який її застосовував, були 

принципово різними. Правотворці відображали суспільні відносини, 

знаходили для них адекватну форму відбиття в правовому приписі без 

безпосереднього утворення при цьому суспільних відносин. У той же час 

з’ясування форми права зводилося до усвідомлення того, як ці правові норми 

встановлюються і як вони віддзеркалюються зовні.  

На важливості дослідження і з’ясування соціального характеру права, 

що виявляється у виді принципів правопорядку, наголошує П. М. Рабінович. 

Розвиваючи соціальну теорію права, вчений акцентує увагу на врахуванні 

біологічними й соціальними факторами реальних можливостей задоволення 

потреб людини. При цьому юридичне право розглядається ним як засіб і 

форма конкретно-історично інтерпретації та реалізації прав людини. Таке 

право через державне волевиявлення якраз і гарантує втілення принципів 

правопорядку [244, с. 14]. Прихильником інтегративного праворозуміння 

слід вважати М. В. Цвіка. Правознавець акцентував увагу на недоцільності 

змішування права з такими формами його існування, як законодавство, 

санкціонований звичай, судовий прецедент, договір [334, с. 53]. Дійсно, 

право може виникати раніше ніж яке-небудь джерело й існувати поряд і в 

єдності з іншими або незалежно. Саме ж право закріплюється у відповідних 

нормативних актах лише з появою інструментів гарантування державного 

примусу. 

Розвиток української юридичної науки сприяв підвищенню значення 

інтегративної юриспруденції на засадах системного й узгодженого підходу 

позитивістських і природно-правових поглядів. Ідеться про системне, а не 

відокремлене закріплення моральності, свобод і справедливості в законі. 
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«…Саме в межах цієї концепції можливо досягти: правового виміру джерел 

права, з одночасним збереженням їх нормативного характеру; встановлення 

та підтримання режиму законності в державі та зміцнення правопорядку; 

підвищення ролі держави у правовому регулюванні суспільних відносин; 

мінімізації проявів правового нігілізму; поєднання формальних та змістовних 

аспектів права, одночасно розглядаючи право через такі поняття як  

«справедливість», «свобода», «реальні суспільні відносини» тощо, поряд із 

формально-юридичними складовими – «норма», «юридичний текст», 

«закон»» [97, с. 598–599]. 

Наявність правової доктрини аж ніяк не зменшує значення закону, адже 

він залишається найголовнішим інструментом у регулюванні поведінки 

учасників суспільних відносин. П. О. Недбайло слушно підкреслював, що 

закон є єдиним державним засобом охорони, закріплення й розвитку 

суспільних відносин і порядків, вигідних панівному класу [89]. Звісно, закон 

є не єдиним засобом упорядкування поведінки членів суспільства, а вплив 

його гарантується системним застосуванням усіх правових наявних норм [97, 

с. 593, 594].  

Ми погоджуємося з тим, що на засадах правової доктрини досить 

тривалий час якраз і здійснювався розвиток романо-германського права. 

Формування і становлення провідних юридичних наукових шкіл призвело до 

етапного розвитку як наукової думки (що викликало появу перших 

європейських університетів), так і правової системи в цілому. За цих умов 

правова доктрина доволі довго служила основним джерелом права в Європі. 

Ще на початку XX ст. М. А. Гредескул, аналізуючи склад джерел права, 

включав до них правові доктрини і юридичну практику. Підставою цього, на 

його думку, служило те, що правові норми не можуть виникнути поза 

межами наукових досліджень і розробок фахівців у галузі права й 

узагальнення юристів–практиків. Учений оцінював судову практику як 

форму джерела права, яке існує на ґрунті правозастосування. Творчість 

суддівського правотворення зумовлюється властивостями існуючого права, 
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на базі якого суддя й доходить висновку про необхідність установлювати 

нове право [22, с. 295–299].  

При з’ясуванні природи правової доктрини важливо робити акцент на 

розкритті права як загального регулятора суспільних відносин [99, с. 21]. 

Загальний характер норми права свідчить, що вона не може містити 

вичерпного переліку життєвих ситуацій, на впорядкування яких 

спрямовується вплив нормативного припису. У цьому сенсі вона припускає 

певну абстрактність, яку можна подолати виключно шляхом здійснення 

відповідного правового оцінювання. Крім того, слід пам’ятати і про 

використання правовими нормами оціночних понять, які обов’язково 

зумовлюють можливість і необхідність широкого тлумачення змісту й 

наслідків застосування нормативного припису.  

Природа правової доктрини передбачає комплексне узагальнення 

наукових знань щодо засобів регулювання наявних ситуацій, які на підставі 

цього деталізуються. М. П. Кучерявенко, аналізуючи риси податково-

правової доктрини, вбачає їх як певну систему. Однією з таких рис, на його 

погляд, є «комплексність (галузевих блоків знань) і структурованість» [65, 

с. 16]. Висловлюємо свою солідарність із тим, що в такому вигляді ця риса 

доктринальних положень поєднує об’єднання і диференціацію впливу 

правових норм. Через комплексність знань не лише визначається місце серед 

інших видів соціальних регуляторів, галузевих норм, а й закріплюється 

обов’язковість урахування системних зв’язків між усіма ними. У той же час 

структурованість доктринальних положень передбачає чітке врахування 

специфічності кожної правової норми зі змістом того чи іншого 

аксіоматичного положення, яке виражає характер відповідної правової 

доктрини.  

Подібна комплексність сприяє взаємній узгодженості декількох щаблів. 

По-перше, вона є фундаментом формування й розуміння доктринальних 

підходів, який охоплює правові знання філософсько-методологічного рівня. 

По-друге, вона свідчить про рівень правової ідеології, на якому 
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деталізуються узагальнені засади про морально-політичні складники 

розвитку правової науки – доктрини верховенства права, прав людини тощо. 

По-третє, загально-правова доктрина охоплює сформовані в межах загальної 

теорії права доктринальні положення, що характеризують галузеві 

доктринальні підходи й віддзеркалюються у них. По-четверте, сукупність 

галузевих доктринальних положень, які відображають специфіку публічного 

і приватного регулювання, а також специфічність реалізації імперативних і 

диспозитивних засобів впливу залежно від предметної сфери суспільних 

відносин, що регламентуються відповідною галуззю права. Правова доктрина 

у вузькому розумінні «… являє собою певний вид юридичного дослідження 

та його результатів на підставі застосування особливого методу, що полягає в 

систематичному, аналітико-оціночному поясненні істотного змісту 

права» [76, с. 61]. Охоплюючи системний погляд на приватне й публічне 

право, доктринальні положення мають різні форми інтерпретації й реалізації 

положень чинного права, що уособлюються у положеннях наукових 

коментарів законодавства, монографіях, підручниках, системних статтях.  

У процесі формування доктринальних положень безумовно, треба 

враховувати тип методу впорядкування поведінки суб’єктів у регулюванні 

податкових відносин. Звичайно ж, ідеться про імперативний метод. У той же 

час багатоаспектність відносин оподаткування вимагає подібного 

впорядкування і на межі правових галузей. Розв’язання податкових спорів 

передбачає вихід за межі виключно податкового законодавства. На 

застосування диспозитивності при вирішенні податкових спорів у судах, 

звертає увагу Н. Б. Писаренко: «…В адміністративному судочинстві 

диспозитивність взаємодіє із офіційним з’ясуванням усіх обставин у справі, 

що виявляється у тому, що суд: а) може вийти за межі позовних вимог, якщо 

це необхідно для ефективного захисту прав, свобод, інтересів людини і 

громадянина, інших суб’єктів у сфері публічно-правових відносин…; б) має 

здійснювати контроль за реалізацією позивачем права відмовитися від позову 

повністю або частково на будь-якій стадії судового провадження…; в) має 
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право з власної ініціативи вживати заходи забезпечення позову; г) має право 

відмовити у затвердженні умов примирення сторін…» [100, с. 135]. 

Треба погодитись з тим, що «правова доктрина характеризує юридичне 

мислення та праворозуміння, є віддзеркаленням правових поглядів 

представників юридичної науки» [97, с. 626]. Дійсно, її характер виражається 

в певних етапах праворозуміння. По-перше, йдеться про виникнення підстав, 

необхідності правового впливу на окремий тип суспільних відносин. По-

друге, відповідна підстава породжує потребу в науковому пошуку, в 

доцільності ідеї дослідження й обґрунтування наукового висновку, який і 

робиться на підставі цієї діяльності. По-третє, легалізація підсумків наукових 

пошуків зумовлює перетворення наукових узагальнень та ідей на концепції 

реалізації правових реформ і сприяє як появі якісно нових правових форм, 

так і концептуальній зміні існуючих.  

Узагальнюючи напрацювання дослідників феномену правової 

доктрини, С. І. Максимов звертає увагу на низку її рис [76, с. 58–59], як-то: 

а) тісний її зв’язок з юридичною наукою; б) отримання нею ознак 

доктринальності через загальне визнання її положень юридичною 

спільнотою; в) її застосування як вагомого чинника під час розроблення 

нормативних приписів, у процесі формування права; г) обумовленість і 

поєднаність її розуміння, відображення правової дійсності з впливом через 

правотворчість і правозастосування на всі елементи правової системи; д) її 

орієнтованість на застосування в майбутньому наукових висновків при 

регулятивному впливі на практиці; е) знаходження й визначення місця 

правової доктрини у правовій системі; є) безпосередній вплив доктринальних 

положень (наукового тлумачення, науково-практичних коментарів чинного 

законодавства) на практику їх застосування. 

З нашого погляду, можна виділити декілька принципових особливостей 

правової доктрини, а саме: а) вона становить собою різновид юридичного 

дослідження; б) її зміст складають саме результати такого дослідження; 

в) доктринальні положення, як результат такого дослідження, 
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характеризується динамічністю, містять доктринальні підходи на певний 

момент часу й окреслюють напрямки їх об’єктивного динамічного розвитку; 

г) вони формуються за рахунок використання специфічного методу, який 

передбачає об’єктивне, комплексне поєднання методів наукового пізнання й 

методів правового регулювання; д) правова доктрина зумовлює системне 

пояснення змісту та перспектив трансформації права.  

Правова доктрина відноситься до так званого «м’якого права», будучи 

похідним джерелом, шляхом задіяння якого деталізується вплив на неї 

основних джерел, полегшується їх реалізація на стадії як правотворчості, так 

і правореалізації. «Сьогодні правова доктрина належить до вторинних, 

переконливих (авторитетних) джерел як романо-германського, так і 

англосаксонського права. Особливе значення вона зберігає у країнах 

релігійних правових систем. Доктрина забезпечує критичний аналіз права, 

виявлення прогалин і колізій у праві та визначення шляхів їх 

подолання» [299, с. 121]. 

Принциповою особливістю характеризується місце правової доктрини 

в системі джерел права в мусульманському світі [36, с. 166]. Коран і збірки 

оповідань про діяння пророка Мухаммеда містять незначну кількість норм 

права як обов’язкових приписів. У той же час стрімкий розвиток суспільних 

відносин вимагає більш відповідного, адекватного коригування і змін 

правових норм. Це викликає певні складнощі, адже іслам у цілому не визнає 

правових норм, які не походять від Аллаха та його пророка Мухаммеда. 

Зазначене протиріччя вирішується шляхом інтерпретації текстів Корану й 

Сунни і формуванням на підставі цього мусульмансько-правової доктрини – 

фікхи. Авторами останньої якраз і є авторитетні вчені-богослови і юристи, 

посилання на положення праць яких стає обов’язковим при вирішенні 

судових спорів.  

Особливістю сучасного етапу розвитку правової доктрини, на відміну 

від етапу становлення доктринальних положень, є подвійність появи її 

складників. Якщо за часів становлення засобів правового регулювання 
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доктринальні положення охоплювали думки й наукові висновки провідних 

учених–юристів (про що вже йшлося в роботі), то, починаючи з XX ст. засіб 

зародження таких положень доповнюється формуванням відповідних 

складників доктрини вищими судовими інстанціями. Це додає більшої 

практичності змісту доктринальних положень, забезпечує ефективне 

коригування змісту абстрактних наукових висновків.  

Практичну значущість доктринальних положень М. П. Кучерявенко 

пов’язує з такою рисою доктрини податкового права, як практична 

спрямованість [65, с. 19], яку він диференціює за напрямками нормотворення 

і застосування. Дійсно, практична значущість у подібній ситуації зумовлена 

декількома аспектами. По-перше, доктринальні положення повинні 

однозначно встановлювати й регулювати процедури виникнення 

нормативних приписів, можливості їх коригування і скасування. По-друге, 

доктринальні аспекти мають чітко впорядковувати поведінку осіб, які 

організують і здійснюють свої дії відповідно до законодавчих приписів, не 

порушуючи їх ні в якому разі. По-третє, доктринальні підходи обов’язково 

повинні поширюватися й на принципові засади регулювання деліктних 

відносин, на розв’язання правового конфлікту, на підстави й результати 

несприятливих наслідків для порушників правових норм.  

Системний аналіз правової доктрини передбачає також необхідність 

відповідного структурування цього поняття. За рівнем абстрактності і 

сферою поширення А. О. Васильєв поділяє доктрини на універсальні вчення 

й часткові, конкретні теорії [15, с. 36]. Універсальні вчення розкривають роль 

права в житті суспільства, його значення і цінність для впорядкування 

суспільного життя, тоді як предметна орієнтація часткових теорій стосується 

окремих галузей суспільної діяльності. 

Універсальні вчення набувають доктринального характеру, лише коли 

вони застосовуються для вирішення того  чи іншого правового питання, хоча 

вони і формулюють свої положення в абстрактній і найзагальнішій формі. 

Загальна правова доктрина включає теорію джерел і теорію тлумачення 



76 
 

права [76, с. 63]. Марк ван Хук, досліджуючи проблеми структурування 

складників правової доктрини, аргументувано виділив декілька її 

елементів [333, с. 248–249], а саме: а) поняття права, б) теорію дійсних 

джерел права, в) методологію права, г) теорію аргументації права, д) теорію 

легітимації права, е) загальну базову ідеологію. При цьому важливо мати на 

увазі, що методологія прав охоплює два паралельних процеси і стосується як 

розроблення, створення права, так і безпосередньої його реалізації, 

застосування.  

Найвищим рівнем загальної правової доктрини представники філософії 

права визначають нормативну теорію правової доктрини, яка за своїм 

змістом подібна до теорії науки і ґрунтується на абстрактних правових 

положеннях [382, с. 13; 76, с. 65]. Вона виступає своєрідною метатеорією, що 

знаходиться на межі загальної теорії й філософії права. Одночасно 

безпосередній вплив на неї реалізується за рахунок політичної й моральної 

філософії. Впливовістю вирізняються також відповідні галузеві правові 

конструкції, що зумовлює її двосторонній рух, коли галузеві доктрини 

формуються на вихідних доктринальних положеннях загальної доктрини. 

Остання ж коригується узагальненням надбання висновків і результатів 

відповідних галузевих доктрин.  

Часткові правові доктрини здійснюють свій вплив, спираючись на 

підходи, які склалися при структуруванні права й орієнтовані на різні 

частини правової системи. Зазначена доктрина охоплює сукупність окремих 

правових доктрин, які виражають предметність галузевої природи 

доктринальних положень. У цій ситуації часткові правові доктрини 

охоплюють доктринальні положення, що передбачають формування як 

цілісної доктринальної системи, так і підсистем доктринальних положень. У 

цій ситуації може йтися про декілька рівнів, щаблів останніх, які гарантують 

їх реалізацію на рівні галузі, підгалузі, інституту.  

Аналіз природи правової доктрини вимагає врахування того, що при 

застосуванні її положень не використовувався метод імперативного примусу. 
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Це, звісно, не стосується ситуації, коли подібні положення вже 

перетворювалися на правові норми, що забезпечувалися державним 

примусом. Надання юридичної сили доктринальним положенням 

«…зумовлено, по-перше, тим фактом, що в них відображається правова 

дійсність, уявлення про право, зміст права, який є виразником певних 

соціальних реалій та інтересів, а по-друге, повагою і довірою до вчених-

правників у суспільстві, зокрема, з боку практикуючих юристів» [36, с. 165]. 

 Треба мати на увазі, що основним методом правової доктрини є 

опис [76, с. 58, 59]. Саме через його реалізацію обґрунтовується відповідний 

правовий стан відносин у суспільстві. Завдяки цьому методу і з’являється 

сукупність наукових висновків, що визначають зміст правової доктрини й 

охоплюють сукупність доктринальних положень як системного явища. 

Застосування методу правової доктрини дозволяє досягти, принаймні, двох 

цілей, з якими й пов’язуються зміст і природа правової доктрини, як-то: 

а) нормативна трансформація, зміна права як засобу регулювання поведінки 

учасників відносин; б) створення ідеальної моделі того, як має тлумачитися 

право. 

 Характеризуючи опис як основний метод правової доктрини не можна 

абстрагуватися й від змістовного впливу на формування доктринальних 

положень таких методів, як обґрунтування й пояснення. Пояснюючи 

протиріччя у системі регуляторів поведінки, описуючи невідкладні шляхи 

подолання цього та обґрунтовуючи необхідність формалізації на 

законодавчому рівні відповідних положень, якраз і гуртуються доктринальні 

підходи до нормативного врегулювання. «Описуючи та пояснюючи право, 

вчені через правову доктрину змінюють його. Таким чином, правова 

доктрина є і описовою, і нормативною (а не тим чи іншим окремо), тобто 

вона має пізнавальні і нормативні функції, якщо під нормативністю розуміти 

створення ідеальних моделей для дійсності та її зміни» [76, с. 66, 67]. 

Зрозуміло, що нормативність правової доктрини є досить умовною, що 

відрізняє її від нормативності правового акта. Належачи до «м’якого права», 
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нормативність доктринальних положень має бути формалізована (наприклад, 

судове рішення), що й породжує певні правові наслідки. Як бачимо, 

опосередковані правові наслідки правової доктрини і безпосередні правові 

наслідки нормативно-правового акта різняться між собою.  

«Правова доктрина є такою частиною юридичної науки, яка з 

певної…позиції систематизує й «описує» позитивне право, … вона «описує» 

не стільки те, як можна тлумачити (інтерпретувати) право, скільки те, як воно 

повинно  тлумачитись» [76, с. 67]. Такий підхід до з’ясування характеру 

методу правової доктрини свідчить про її ідеальність. Орієнтиром 

застосування доктринальних положень є розуміння, опис ідеальної моделі, на 

побудову якої і спрямовуються відповідні доктринальні положення. У цьому 

контексті вона дає відповідну оцінку юридичним нормам, з’ясовує вихідні 

засади правових конструкцій у їх співвідношенні з конструкціями інших 

соціальних норм.  

Реалізація доктринальних положень здійснюється на стадії як 

правотворчості, так і правозастосування. Відповідні правові норми (особливо 

ті, які включаються до загальних частин кодифікованих актів або входять до 

статей законів, що визначають поняття, використовувані в даному 

законодавчому акті) об’єктивно враховують рівень наукових розробок і 

думок, притаманних певному етапу існування юридичної науки. Цілком 

зрозумілим є те, що доволі складно сформувати правову конструкцію 

впорядкування податкових відносин, побудувати відповідно підгалузеві 

податкові доктрини без урахування стану розвитку науки податкового права 

та її підходів щодо характеристики природи податку й податкового 

обов’язку.  

Важливість ролі правової доктрини на стадії правотворчості 

зумовлюється тим, що за рахунок застосування її положень формуються й 

закріплюються відповідний глосарій, словник правових понять і категорій, на 

яких у подальшому ґрунтується конструкція правозастосування. Ця доктрина 

служить методологічним підґрунтям підготовки, розроблення й затвердження 



79 
 

законопроєктів. Відображаючись в актах законодавства, її положення 

забезпечуються підтримкою держави [299, с. 122]. Знайшовши своє відбиття 

в нормах Конституції, певні філософсько-правові положення лягли в основу 

формування галузевих доктрин, які деталізуються у правових приписах у 

системі чинного галузевого законодавства. Наприклад, доктринальне 

філософське визначення податкового обов’язку, закріплене у ст. 67 

Конституції України [52], стало тим фундаментом, на підставі якого в 

Податковому кодексі України надано визначення податкового обов’язку, 

закріплено момент його виникнення, зміни і припинення (ст. 37), умови 

виконання цього обов’язку (ст. 38) [106]. 

Важко переоцінити значення врахування доктринальних положень при 

розробленні проєктів нормативно-правових актів. «Доктринальне 

обґрунтування проєкту нормативно-правового акта значною мірою впливає 

на позицію нормотворчого органу в питання визначення його змісту, 

своєчасності й доцільності прийняття» [73, с. 77]. Звичайно, не можна 

стверджувати, що цей процес здійснюється просто. Перш за все науковці, які 

розробляють відповідні доктринальні положення, не завжди входять до 

робочих груп по розробці законодавчих актів. Більше того, при цьому треба 

брати до уваги й певний суб’єктивний аспект, відповідну наукову 

конкуренцію, що призводить до законодавчого закріплення необов’язково 

найдосконалішого наукового підходу.  

На стадії правозастосування реалізація прав та обов’язків учасників 

відносин і їх повноважень коригується врахуванням правозастосовчими 

органами доктринальних тлумачень актів законодавства. «Його авторитет 

полягає не у формальній обов’язковості, а в переконливості запропонованих 

висновків та високій кваліфікації осіб, які здійснюють таке тлумачення» [299, 

с. 121]. Підґрунтям зазначеного процесу щодо взяття до уваги 

правозастосовчими органами позицій учених є як спеціальні видання 

(науково-практичні коментарі, акти чинного законодавства), так і висновки 

Науково-консультативних рад при органах державної влади, вищих судових 
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інстанціях, куди залучаються провідні науковці. Більше того, значення 

доктринальних наукових положень підсилюється ще й тим, що дуже часто 

вони лягають в основу аргументації рішень судових органів або висновків 

суб’єктів владних повноважень, що породжують певні правові наслідки для 

інших учасників відносин. Так, відповідно до ст. 38 Статуту Міжнародного 

Суду ООН, до джерел права, які застосовує Міжнародний Суд, належать 

доктрини найбільш кваліфікованих фахівців у галузі публічного права [297].  

Процес правореалізації пов’язується з моментом переходу від законів 

до матеріально–конкретних визначень, що фактично і стає вираженням 

предметно визначеного рівня буття права [76, с. 82]. Об’єктом 

правореалізації виступає безпосередній вплив на поведінку учасників 

соціальних відносин стосовно приписів правових норм, а ось її суб’єктами – 

особи, які безпосередньо організовують свою поведінку відповідно до 

нормативних приписів, або особи, які оцінюють такі дії й приймають 

стосовно такої поведінки відповідні рішення, що мають певні правові 

наслідки.  

М. П. Кучерявенко підкреслює, що «конструкція правової доктрини 

притаманна будь-якій правовій системі, хоча її місце, особливості та характер 

суттєво різняться залежно від типу правової системи, історичного досвіду 

застосування засобів правового упорядкування. Різноманіття підходів низки 

наукових галузей стосовно визначення поняття доктрини об’єднуються через 

концептуальне уособлення конструкції доктрини з ученням, знанням, яке 

орієнтоване на безпосереднє використання у житті суспільства» [65, с. 11]. 

Правова доктрина за своїм змістом виражає відповідну форму юридичного 

дослідження, характеристику й визначення його результатів, що 

здійснюється шляхом використання специфічного методу, який залежить від 

типу правової галузі. Саме в такому розумінні вона уособлює певне 

пояснення права, як відображаючи певний етапний погляд на його стан, так і 

визначаючи конкретний динамічний напрямок його трансформації й 

розвитку. 
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Подібний тип динамічного розвитку зумовлює також урахування 

підсумковості в розвитку й існуванні доктринальних положень. «Ця риса 

правової доктрини пов’язується із досягненням певного підсумку осмислення 

фундаментальних наукових досліджень» [65, с. 16]. Дійсно, динамічний 

розвиток цих положень на тому чи іншому етапі уособлює завершення їх 

якісного періоду узагальнення, осмислення і формування відповідної 

завершеної доктринальної конструкції. Водночас така ситуація зовсім не 

означає закінчення історичного розвитку як форми суспільних відносин, так і 

законодавчих форм. Цим і пояснюється окреслення завдань і напрямків, 

згідно з якими здійснюватиметься динамічний процес надалі. 

У найбільш узагальненому виді правова доктрина спрямована на таке 

врегулювання поведінки учасників відносин, коли вони чітко додержуються 

приписів чинного законодавства, тобто на дотримання й досягнення 

правопорядку [65, с. 20]. Зрозуміло, що це ідеальна мета, реалізація якої 

гарантує об’єктивні підстави й можливості досягнення балансу інтересів усіх 

членів суспільства. Крім цього, такий орієнтир, як забезпечення 

правопорядку, гарантує об’єктивне й ефективне встановлення й узгодження 

правових статусів усіх учасників суспільних відносин. 

 

 

1.3. Судова доктрина в системі правових доктрин 

 

 

1.3.1. Співвідношення судової доктрини з іншими правовими 

категоріями 

 

 

Введення нового поняття у правовий обіг потребує виокремлення 

притаманних йому ознак і здійснення на їх підставі співвідношення з 

іншими, на перший погляд, подібними правовими категоріями. 
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Г. О. Христова зазначає, що «у ХХ ст. в Європі поширилася практика 

формування доктрини вищими судовими інстанціями (передусім 

конституційними і верховними судами), що дало можливість поєднати 

фундаментальне теоретичне знання і значний практичний юридичний 

досвід» [299, с. 121]. Незважаючи на те, що поняття «судова доктрина» не є 

новим, судовій доктрині в доктрині податкового права раніше взагалі не 

приділялося уваги з боку науковців. У зв’язку із цим особливої актуальності 

в теоретичному і прикладному аспектах набуває питання щодо 

співвідношення зазначеного поняття з такими категоріями, як: «правова 

позиція Верховного Суду», «судовий прецедент», «квазіпрецедент», «судова 

практика», «судова правотворчість», «судове тлумачення» та ін.  

Наголосимо, що доцільніше провадити саме співвідношення, а не 

відмежування зазначених понять, що обґрунтовується наступним. 

Академічний тлумачний словник української мови під терміном 

«співвідношення» розуміє «взаємне відношення, взаємний зв’язок, взаємну 

залежність різних величин, предметів, явищ» [273, с. 516], а термін 

«відмежування», у свою чергу, трактує як «відділення одного явища, поняття 

від інших» [274, с. 605]. Згадані вище правові категорії, які будемо 

співвідносити, існують поряд з конструкцією «судова доктрина в доктрині 

податкового права». Усі вони наділені комплексом рис, за допомогою яких 

здійснюється їх відмежування. Однак слід враховувати те, що відмежування 

понять від інших передбачає виокремлення й розгляд різниці між ними, а ось 

співвідношення разом з дослідженням різного спрямовано на встановлення 

взаємного між ними. З цього випливає, що відмежування судової доктрини 

від інших категорій є невід’ємною частиною співвідношення, а тому для 

повноти наукової думки слід здійснювати саме його. 

Коло правовідносин й особливий суб’єктний склад учасників творення 

відповідної правової категорії і є тими спільними ознаками, які поєднують 

усі названі правові явища з конструкцією «судова доктрина в доктрині 

податкового права».  
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Звичайно, і правова позиція Верховного Суду, і судова практика, й інші 

наведені категорії можуть виникати стосовно різноманітних правовідносин – 

адміністративних, кримінальних, трудових тощо. У нашому випадку коло 

правовідносин, щодо яких формується та чи інша правова категорія (в тому 

числі й судова доктрина в доктрині податкового права), віднесено до спільної 

характеристики на підставі сфери правовідносин, у межах якої провадиться 

науковий пошук. Ми умовно відокремлюємо податкові відносини від усього 

масиву інших правовідносин і застосовуємо досліджувані категорії в 

контексті саме податкових відносин. 

Особливий суб’єктний склад учасників творення відповідної правової 

категорії також є об’єднувальною ознакою. По-перше, формування всіх 

розглядуваних правових конструкцій можливе виключно судовою гілкою 

влади. Це означає, що законодавча й виконавча гілки влади усунені від 

процесу творення зазначених категорій. По-друге, не всі суди й не всі судді 

беруть участь у їх становленні. За загальним правилом, до складу учасників 

формування розглядуваних правових понять віднесено суддів: а) Касаційного 

адміністративного суду у складі Верховного Суду, які входять до палати з 

розгляду справ щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів, 

б) об’єднаної палати, сформованої у межах Касаційного адміністративного 

суду у складі Верховного Суду, в) Великої Палати Верховного Суду і 

г) Конституційного Суду України, якщо у конституційному провадженні 

перебуває справа, що стосується податково-правових питань. Проте, 

підкреслюємо, що це правило може мати винятки, про які буде йтися далі.  

А. Правова позиція Верховного Суду. Кожен процесуальний кодекс 

України у відповідній статті наводить перелік термінів, які в ньому 

використовуються, й розкриває їх значення. Проте жоден з них не наводить 

легальної дефініції конструкції «правова позиція Верховного Суду», хоча 

опосередковано оперує ним у тексті кодифікаційного акта. Кодекс 

адміністративного судочинства України в редакції від 3 серпня 2017 р., тобто 

редакції, чинної до початку тотальної реформи системи судоустрою, містив 
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відповідні положення, на підставі яких можна сформулювати дефініцію 

розглядуваного поняття. Так, у його ч. 1 ст. 244-2 було закріплено: 

«Висновок Верховного Суду України щодо застосування норми права, 

викладений у його постанові, прийнятій за результатами розгляду справи з 

підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої ст. 237 цього Кодексу, є 

обов’язковим для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у 

своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму 

права. 

Висновок щодо застосування норм права, викладений у постанові 

Верховного Суду України, має враховуватися іншими судами загальної 

юрисдикції при застосуванні таких норм права. Суд має право відступити від 

правової позиції, викладеної у висновках Верховного Суду України, з 

одночасним наведенням відповідних мотивів» [47]. 

Окрім цього, ч. 2 ст. 161 цього ж Кодексу у редакції від 3 серпня 

2017 р. передбачала: «При виборі і застосуванні правової норми до спірних 

правовідносин суд враховує висновки Верховного Суду України, викладені у 

постановах, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового 

рішення з підстав, передбачених пп. 1 і 2 ч. 1 ст. 237 цього Кодексу.  

Суд має право відступити від правової позиції, викладеної у висновках 

Верховного Суду України, з одночасним наведенням відповідних 

мотивів» [47]. 

Зазначене дозволяє підсумувати, що правова позиція Верховного Суду 

України – це його висновок щодо застосування норми права, викладений у 

постанові цього Суду, прийнятий за результатами розгляду справи з підстав, 

передбачених законодавством, який є обов’язковим для всіх суб’єктів 

владних повноважень, які використовують у своїй діяльності нормативно-

правовий акт, що містить відповідну норму права, і який, як правило, має 

враховуватися іншими судами загальної юрисдикції при застосуванні цих 

норм права. 
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Кодекс адміністративного судочинства України у чинній редакції лише 

один раз згадує таке поняття, як «правова позиція», застосовуючи його при 

цьому виключно щодо єдиного суб’єкта формування такої позиції – Великої 

Палати Верховного Суду. Так, згідно з ч. 6 ст. 347 Кодексу 

адміністративного судочинства України: «Якщо Велика Палата Верховного 

Суду дійде висновку про відсутність підстав для передачі справи на її 

розгляд, а також якщо дійде висновку про недоцільність розгляду справи 

Великою Палатою Верховного Суду, зокрема через відсутність виключної 

правової проблеми, наявність висновку щодо застосування норми права у 

подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні 

Великої Палати Верховного Суду, або якщо Великою Палатою Верховного 

Суду вже висловлена правова позиція щодо юрисдикції спору у подібних 

правовідносинах, справа повертається (передається) відповідній колегії 

(палаті, об’єднаній палаті) для розгляду, про що виноситься ухвала. Справа, 

повернута на розгляд колегії (палати, об’єднаної палати), не може бути 

передана повторно на розгляд Великої Палати» [47]. 

Поряд із цим слід навести також положення ч. 5 ст. 242 Кодексу 

адміністративного судочинства України, яка закріплює: «При виборі і 

застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки 

щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного 

Суду» [47]. Із цього випливає, що правова позиція суду загальної юрисдикції 

найвищої інстанції може бути сформована не тільки Великою Палатою 

Верховного Суду, а й колегією суддів, які входять до зазначеної далі палати, 

палатою Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду з 

розгляду справ щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів, а 

також об’єднаною палатою, сформованою у межах Касаційного 

адміністративного суду у складі Верховного Суду, за умови, що однією з 

палат, що входять до об’єднаної палати, є палата з розгляду справ щодо 

податків, зборів та інших обов’язкових платежів. 
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Отже, у вузькому значенні правовою позицією Верховного Суду є 

висновок цього Суду, викладений у його постанові щодо застосування норми 

права. 

Як уже раніше зазначалося, судова доктрина в доктрині податкового 

права становить собою сукупність положень, на підставі яких формується 

зміст податково-правових норм. Судова доктрина не зводиться лише до 

пояснення судом того, як повинні застосовуватися податково-правові норми, 

і вона не є формальним висновком. Її зміст значно ширший, оскільки разом з 

відображенням підходу суддів до розуміння відповідних податкових явищ, 

обґрунтованого зазвичай за допомогою звернення до наукової доктрини, 

судова доктрина дає поштовх до порушення законотворчого процесу, якщо 

правові відносини в податковій сфері вимагатимуть нормативного 

оновлення.  

Б. Судовий прецедент. Як наголошує професор О. Р. Дашковська, «у 

країнах загального права лише частина правового регулювання здійснюється 

законами. Натомість норми поведінки здебільшого визначаються судами, 

рішення яких набувають прецедентного характеру» [27, с. 34, 35].  

Загальною теорією права судовий прецедент розглядається як писане й 

обов’язкове джерело права у країнах, що належать до англо-американської 

правової сім’ї [299, с. 116], а правова доктрина як вторинне, переконливе 

(авторитетне) джерело як романо-германського, так і англосаксонського 

права [299, с. 121].  

На підставі висловленого можна виокремити два підходи до 

можливості віднесення судової доктрини в доктрині податкового права до 

джерел права, а саме розглядати її: а) як вторинне, переконливе (авторитетне) 

джерело права і б) як не джерело права. 

Віднесення судової доктрини в доктрині податкового права до 

вторинного, переконливого (авторитетного) джерела права пов’язано з тим, 

що вона є невід’ємним складником доктрини податкового права, яка, у свою 

чергу, є частиною загальної правової доктрини, а тому на неї поширюються 
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ознаки останньої. Якщо розглядати джерела права у широкому сенсі, тобто 

як силу, що творить право, то судову доктрину в доктрині податкового права 

дійсно можна вважати вторинним джерелом права. Вузький же підхід до 

розуміння означеного поняття, тобто розгляд джерел права як «визнану в 

конкретному суспільстві офіційну форму (спосіб) зовнішнього вираження й 

закріплення норм права, посилання на яку підтверджує їхнє існування» [299, 

с. 108], навпаки, наштовхує на думку, що така судова доктрина взагалі не є 

джерелом права.  

У цьому контексті важливим є безапеляційне визнання правничою 

спільною того, що судовий прецедент в окремих державах є джерелом права 

з притаманними йому ознаками, серед яких виділяються: а) необхідність 

оприлюднення судових прецедентів у бюлетенях або інших офіційних 

виданнях [299, с. 116] і б) обов’язковість застосування судами нижчих 

інстанцій у «аналогічних» справах не рішення в цілому, а тільки тієї його 

частини, що становить саме правило поведінки («ratio decidendі») [27, с. 36, 

37]. 

Судова доктрина в доктрині податкового права виражається в судовому 

рішенні як невід’ємна його частина, яка, однак, не опубліковується окремо 

від рішення і, як правило, не встановлює нового правила поведінки, яким 

автоматично (тобто одразу після прийняття рішення) повинні керуватися 

суди нижчих інстанцій в аналогічних справах. 

В. Квазіпрецедент. Одностайно визнаного наукового погляду стосовно 

того, чи доцільно виокремлювати квазіпрецедент у самостійну правову 

категорію, дослідниками не сформовано. Б. В. Малишев, приміром, висуває 

думку, що так званими квазіпрецедентами на теренах України є: а) рішення 

Конституційного Суду України щодо визнання неконституційними 

нормативно-правових актів і надання їм офіційного тлумачення; б) рішення 

судів загальної юрисдикції стосовно скасування нормативно-правових актів 

на підставі їх невідповідності законодавству [79, с. 311]. Розкриваючи 

семантичне значення слова «квазі-прецедент», звертаємося до Нового 
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тлумачного словника української мови, який елемент «квазі» розкриває як 

«першу частину складних слів, що значенням відповідає прикметникам 

несправжній, уявний», а «прецедент» у правому розумінні як «рішення суду 

щодо певної справи, яке в подальшому є взірцем для судів при розв’язанні 

аналогічних справ» [90]. 

Як вбачається з наведеного, квазіпрецедент – це, можна сказати, 

несправжнє (або уявне) рішення суду щодо певної справи. Ми вважаємо 

недоречним сам факт існування цієї правової категорії, розуміючи під нею 

зазначені вище судові рішення по конкретних справах. Якщо навіть 

потенційно визнавати можливість наявності поняття «квазіпрецедент» у 

науковому правовому обігу, можна резюмувати найголовнішу відмінність 

між ним і судовою доктриною в доктрині податкового права. Ця відмінність 

полягає в тому, що остання не зводиться до формального (тобто не є просто 

судовим рішенням), а віддзеркалює зміст цього рішення, виражені в ньому 

правові ідеї й концепції, сформовані як результат професійної діяльності 

судді на підставі його досвіду і правосвідомості. У характеристиці судової 

доктрини в доктрині податкового права сутність має перевагу над формою.  

Г. Судова практика. У контексті вивчення подальшого співвідношення 

між досліджуваним поняттям і судовою доктриною в доктрині податкового 

права на особливу увагу заслуговує підхід С. В. Шевчука до трактування 

правової природи судової практики. У широкому вимірі вчений розглядає 

судову практику як усю діяльність органів судової влади, спрямовану на 

прийняття юридичних актів, у вузькому ж – як створення певних 

правоположень нормативного характеру. Особливо він наголошує на ролі 

судової практики у процесі конкретизації законів, яка завдяки цьому 

доповнює законодавця, точніше, стає джерелом права у випадку, так би 

мовити, бездіяльності законодавця, через що у нормативно-правових актах 

виникають прогалини, їх текстуальне викладення є неоднозначним для 

розуміння, суперечливим і породжує проблеми у процесі 

правозастосування [339, с. 16].  
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Є сенс ще раз підкреслити, що судова доктрина в доктрині податкового 

права не може визначатися лише як акт судової влади, адже вона не 

відображає всієї діяльності органів судової влади. Це можна пояснити тим, 

що, по-перше, не всі суди і судді беруть участь у її творенні; по-друге, судова 

доктрина не охоплює діяльності суддів у широкому значенні, оскільки 

формується не в кожному судовому рішенні, а випливає з окремих частин 

відповідних рішень, у яких суд вбачав за необхідне викласти засновані на 

законодавстві й основоположних принципах права власні ідеї й концепції для 

впорядкування сфери податкових відносин. Ототожнювати судову доктрину 

безпосередньо з діяльністю органів судової влади не можна. Її формування є 

процесом, спрямованим на вдосконалення питання відносно врегулювання 

правової поведінки учасників податкових відносин за посередництвом 

викладення суб’єктами творення судової доктрини обґрунтованих 

пропозицій для цього.  

Дуже близькими, навіть юридично дотичними судова доктрина в 

доктрині податкового права і судова практика з вирішення податкових спорів 

виступають тоді, коли йдеться про їх роль у доповненні законодавця. Обидві 

категорії надихають нормативну дійсність духом права через призму 

практичного втілення у правове життя його основоположних принципів.  

Д. Судова правотворчість. Як зазначає М. І. Козюбра, «пошук судом 

права – це не результат делегованих йому повноважень чи офіційного 

визнання за судом поряд із правозастосовною правотворчої функції… Ніхто 

суддів правових систем, що належить до сім’ї загального права (common law), 

на ґрунті якої сформувалася й концептуально оформилася судова 

правотворчість (judicial law making) як феномен, до неї офіційно не 

уповноважував. Вона обумовлена необхідністю виконання судом 

визначальної для нього функції – здійснення правосуддя» [48, с. 40, 41]. 

Автор продовжує: «… Пошук судом права не зводиться до «виведення» його 

шляхом логічних операцій із норми закону чи системи законодавства в 

цілому. Жоден його логічний зміст не здатний дати більше того, що в ньому 
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закладено» [48, с. 41]. Отже, розуміючи під судовою правотворчістю процес 

пошуку судом права, вчений наголошує на тому, що обмежень у частині 

засобів для здійснення останнього немає. Думки цитованого правника є 

доволі цікавими, але викликають певні запитання в частині формулювання 

дефініцій окремих правових понять і конструкцій. 

За аналогією з нормотворчістю, результат якої відбивається у 

прийнятих нормативно-правових актах, судова правотворчість також має 

об’єктивуватись у відповідній зовнішній формі. В. О. Сердюк зазначає, що 

більшість дослідників–правознавців до результатів судової правотворчості 

відносять виключно судовий прецедент, а також інші схожі на нього за своєю 

природою правові явища [268, с. 73]. Так, В. Є. Мусієвський вважає, що 

судова правотворчість знаходить своє віддзеркалення в судових прецедентах 

і судовій практиці [88, с. 26], а Б. В. Малишев до цього переліку додає ще 

квазі-прецеденти [78, с. 56].  

З точки зору того, що судова доктрина в доктрині податкового права 

орієнтована на заповнення прогалин у праві й розв’язання колізійних 

моментів, ґрунтується на законодавстві в його логічному взаємозв’зку із 

принципами права, її умовно можна розглядати як частину судової 

правотворчості.  

Е. Судове тлумачення. У загальній теорії права підкреслюється, що 

тлумачення правового акта – це процес з’ясування змісту закріплених у 

ньому юридичних правил (норм права), а також (у певних випадках) їх 

роз’яснення іншим заінтересованим особам [299, с. 282]. Судове тлумачення 

у вузькому розумінні теж передбачає з’ясування змісту правових норм і їх 

роз’яснення іншим особам, що здійснюється суддями за наявності для цього 

належної правової підстави, закріпленої законодавством. Важливо відмітити, 

що судове тлумачення при вирішенні податкових спорів може бути здійснено 

не тільки суб’єктами формування судової доктрини в доктрині податкового 

права. Суб’єктний склад такого тлумачення значно ширший. Наприклад, у 

ст. 254 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено, що за 
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заявою учасника справи, державного виконавця суд роз’яснює ухвалене ним 

судове рішення, яке набрало законної сили, не змінюючи змісту судового 

рішення, шляхом постановлення ухвали. Отже, суди першої й апеляційної 

інстанцій, які розглядають справи у сфері оподаткування, уповноважені 

здійснювати тлумачення норм у прив’язці до конкретної справи. Судова 

доктрина включає в себе елементи судового тлумачення, однак не 

обмежується ним. Вона уособлює сталість аспектів правозастосування, 

провадженого судом, поєднуючись із динамікою розвитку податкових 

відносин, і здатна разом з поясненням норми запропонувати новий підхід до 

впорядкування як розглядуваного казусу, так і в цілому подібних ситуацій, 

що можуть виникнути в майбутньому. Законодавець, отримавши зворотний 

правозастосовний зв’язок від суду у вигляді судової доктрини, може 

трансформувати відповідні концепції в норми права, оскільки саме суд, а не 

вищий законодавчий орган, втілює право в життя, а тому саме він ладен 

адаптивно розуміти стан законодавства та його недоліки.  

Таким чином, судова доктрина в доктрині податкового права, маючи 

спільні риси із зазначеними у цьому підрозділі наукової роботи правовими 

категоріями, наділена сукупністю ознак, які дозволяють розглядати її як 

самостійний феномен [286, с. 156–161]. 

 

 

1.3.2. Місце судової доктрини в доктрині податкового права 

 

 

Судова доктрина передбачає два зустрічних процеси, що 

характеризують особливості поведінки й діяльності як безпосередньо суддів, 

так і суд. З одного боку, це пасивний процес, у перебігу якого судді 

усвідомлюють зміст правової норми, якою слід керуватися при розв’язанні 

спору. З другого – не можна виключати, що існуюча правова норма 

передбачає неоднозначне розуміння правила поведінки. С. І. Максимов 
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підкреслює, що такий стан речей може виникати на підставі як логічних 

упущень правової системи й нормативних прогалин, так і недоліків їх 

визнання. У всіх випадках суддя фактично змінює право [76, с. 73]. У цій 

ситуації він стає учасником активного процесу тлумачення останнього і 

прийняття на підставі застосування доктринальних положень рішення, яке 

породжує відповідні правові наслідки.  

У такому сенсі судова доктрина набуває коригуючого значення. 

«Однак можливою є ситуація, за якої закон містить однозначне рішення 

справи, але суддя розглядає останнє як вкрай несправедливе, або тому, що 

законодавець не взяв до уваги будь-яку значущу якість…, або з огляду на те, 

що суддя не схвалює використовувані законодавцем ціннісні критерії» [76, 

с. 73]. Використання таким чином суддівського розсуду можна пов’язувати із 

правотворчістю лише у випадку конструктивної, коригуючої діяльності суду. 

У такий спосіб суддя або заповнює прогалини, або відмовляється від 

застосування однієї норми і звертається до іншої, яка більш чітко виражає 

зміст відносин. Але не можна виключати й певної суб’єктивності подібної 

діяльності судді, яка має деструктивний характер у ситуаціях його відмови 

від ціннісних критеріїв, закріплених у законодавстві. У такому випадку 

доволі часто доктринальне рішення набуває форми перетворення моральних 

принципів, засад та уявлень на правові.  

Вагомість доктринальних рішень варто розглядати у двох аспектах: 

а) як складові елементи такого явища, як правова доктрина в цілому, б) як 

засіб подолання прогалин у праві й вирішення проблемних питань при 

колізійності у правовому регулюванні [306, с. 155]. Звісно, запізнення або 

випередження розвитку суспільних відносин викликає появу передумов, 

прогалин, колізій тощо. Найбільш дієвим інструментом для подолання 

протиріч при цьому є використання розсуду судді при розв’язанні спорів. 

Суддівський розсуд принципово відрізняється від того, який можуть 

застосовувати зобов’язані особи й суб’єкти владних повноважень. 

Обґрунтування позицій суду на підставі такого розсуду сприяє належному 
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судовому рішенню і в підсумку – розв’язанню спору й вичерпанню 

правового конфлікту.  

На принципову особливість судового розсуду звертає увагу і 

Й. Пуделька. «Питання про те, чи правильно інтерпретує і застосовує орган 

управління відповідні оціночні поняття, може бути перевірено судами в 

повному обсязі. На відміну від думки, що існувала раніше, сьогодні більше 

не вважають, що у разі наявності оціночних понять у суб’єкта владних 

повноважень існує деякий діапазон оцінки, що не підлягає взагалі ніякій 

судовій перевірці або, що він може підлягати такій перевірці лише в 

обмеженому обсязі» [242, с. 99]. Фактично в подібній ситуації йдеться про 

певне накладання одного розсуду на інший або про їх узгодження. Так, 

розсуд у розумінні суб’єкта владних повноважень може бути реалізований з 

бажанням чи метою відстояти виключно власний суб’єктивний інтерес і не 

мати об’єктивної підстави обрати саме такий шлях застосування 

законодавчого припису. Це зумовить підставу, можливість і необхідність 

реалізації суддівського розсуду, який скоригує його хибне розуміння й 

тлумачення суб’єктом владних повноважень.  

Дослідження природи формування доктринальних положень у процесі 

розв’язання спорів у судах є одним з найперспективніших напрямків 

розвитку сучасної юридичної науки. «З позиції юридичних механізмів, –

зазначає О. В. Петришин, – постає передусім питання про забезпечення 

авторитетного «переводу» змісту тих чи інших правил поведінки в царину 

соціальної реальності з урахуванням усіх її конкретних особливостей» [99, 

с. 20]. Виражаємо солідарність з думкою вченого, що, визначаючи правову 

форму організації сучасних відносин у суспільстві, необхідно узгоджувати: 

а) стан чинного законодавства, б) розуміння змісту відповідної правової 

норми особами під час правозастосування й розв’язання спорів, в) наукові 

підходи й концепції, які пояснюють особливості реалізації змагальних 

процедур, формують засади аргументації судових рішень. 
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Динамікою судової доктрини, яка виникає і трансформується у певний 

засіб регулювання, можна пояснити існування в ній двох етапів [306, с. 161]. 

Перший виражає виникнення і становлення доктринального положення, 

набуття ним об’єктивної й раціональної форми. Він характеризується 

з’ясуванням об’єктивної природи відносин як сфери виникнення спору, 

формулювання й обґрунтування положень, що мають скласти підвалини 

змісту судового рішення. Другий етап відображає активний характер 

існування доктринального положення, що передбачає його безпосереднє 

застосування. На цьому етапі йдеться про врахування положень судової 

доктрини судів вищих ланок, що є обов’язковим для їх застосування судами 

нижчих ланок. Судові доктрини орієнтується при цьому не лише на 

спеціальні органи (судові), а й на сторони спору, що відбивається як у 

позовах, заявах, поясненнях і запереченнях тих суб’єктів, які намагаються 

розв’язати правовий конфлікт за цих умов. 

На переконання вчених–правників, формування судових доктрин 

породжує доцільність аналізу проблеми взаємозв’язків правосуддя і 

правотворчості та особливостей їх співвідношення [340; 219; 56; 345; 48]. 

Феномен судової правотворчості досліджується в основному через 

характеристику судового прецеденту як джерела права та особливості його 

застосування як у національних правових системах, так і на міжнародному 

рівні [48, с. 39]. Основна увага приділяється саме аспекту правозастосування, 

узагальненню судової практики, обґрунтуванню раціональності в побудові 

щаблів судової влади і значенню рішень судів вищої інстанції для судів 

інстанції нижчої. Існують також непоодинокі думки стосовно того, що суди 

не є правотворчими органами, що вони не повинні встановлювати право 

своїми актами. Вони виступають органами правосуддя. «Їх повноваження 

обмежуються виключно рамками правосуддя, тобто судженням про 

право» [345, с. 5].  

Узагальнення судової практики через реалізацію доктринальних 

положень має забезпечити її єдність. Єдність судової практики «…як 
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складової принципу верховенства права, слугує універсальною гарантією 

захисту публічних і приватних інтересів: з одного боку, її практична 

реалізація обмежує дискретний розсуд податкових органів, не допускає 

можливості його переростання в адміністративне свавілля, а з другого – 

перешкоджає здійсненню приватними особами – платниками податків 

протиправних діянь і набуття необґрунтованої податкової вигоди» [331, 

с. 175]. Руйнівний характер при цьому має невизначеність судової практики, 

що може призвести як до порушень прав та інтересів зобов’язаних осіб з боку 

суб’єктів владних повноважень, так і до обґрунтування уникнення 

громадянами виконання своїх обов’язків.  

Правотворчість у вузькому її розумінні навряд чи може 

характеризувати функціонування судів. Будучи процесом появи нормативно-

правового акта, вона охоплює як роботу над змістом останнього, так і 

безпосередню обов’язкову процедуру його появи й легалізації. У цьому 

аспекті навряд чи суд може бути віднесений до правотворчих органів. 

Слушним є посилання М. М. Козюбри на позицію Г. Кельзена, який 

«…фактично не заперечував участі суду у правотворенні, хоча і наполягав на 

тому, що «судове рішення є продовженням, а не початком створення 

права» [43, с. 281], що випливає з конструйованої ним ієрархії норм 

(своєрідної драбини), на найнижчому щаблі якої перебуває «індивідуальна 

норма», створена судом для вирішення конкретної ситуації» [48, с. 40]. 

Звичайно, отримання кінцевого варіанту судового рішення має спиратися на 

сучасну редакцію правової норми, яка розрахована на невизначене коло осіб, 

має загальний характер; судове ж рішення індивідуалізує її узагальнений 

зміст. «Продовження створення права» в перебігу судового вирішення спору 

перетворює загальне правило поведінки, закріплене у правовій нормі, на 

індивідуальний припис, який стосується конкретно встановлених осіб.  

Поява судового рішення має відповідати декільком принциповим 

вимогам, які, на думку Є. Ерліха, підкреслюють активний характер 

діяльності суду [343, с. 332, 368, 372, 375], а саме: а) в основі прийняття 
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судового рішення має бути відповідне делегування цього судді 

законодавцем; б) воно не є автоматичним копіюванням законодавчої норми, а 

коригується розгалуженою низкою юридичних, політичних , моральних та 

інших чинників; в) підґрунтя появи судового рішення має становити 

врахування конкретних життєвих обставин, що характеризують 

розглядуваний спір; г) воно є подвійним результатом діяльності законодавця 

як творця норми закону, на якому засновується це рішення, й діяльності 

судді, який конкретизує наслідки застосування даної норми з урахуванням 

усіх конкретних обставин.  

Конструкцію судової правотворчості навряд чи логічно розглядати як 

конкуруючу стосовно правових норм. За допомогою неї реалізується, так би 

мовити, набуття життєздатності найбільш суперечливих, узагальнених 

нормативних приписів. «…Однією з основних причин, які обумовлюють 

необхідність суддівської правотворчості, є потреба в конкретизації норм 

законів…, прийнятих офіційними суб’єктами нормотворчості, … їх 

актуалізації, тобто пристосування до конкретних ситуацій, що є предметом 

розгляду суду, з урахуванням безлічі чинників, які впливають на ухвалення 

судового рішення» [48, с. 41]. Інакше кажучи, суддівська правотворчість, 

формалізуючись в ухваленні судового рішення, об’єктивно спирається на 

офіційно прийняті суб’єктами нормотворчості норми законів, реалізація яких 

коригується відповідними ситуаціями з огляду на конкретну юрисдикцію 

суду. 

Проблема розмежування судової юрисдикції сьогодні є однією з 

найболючіших не лише в сенсі формування єдиної судової практики, а й 

правозастосування в цілому. «Зараз як ніколи, – підкреслює Н. Б. Писаренко, 

– на часі визначитися із юрисдикцією судів, і з тим, щоб запевнити приватну 

особу не тільки в тому, що вона не матиме перешкод для звернення до суду, а 

й у тому, що процесуальні правила, за якими відбудеться розгляд її справи, 

будуть повністю придатними для вирішення спору, що виник із відносин 

певної галузевої належності» [100, с. 131]. Юрисдикція судів дійсно 
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орієнтується на природу й тип конфлікту, на яких спеціалізується 

відповідний суд, і залежить від них. При цьому правові відносини, що 

характеризують природу і зміст спору, віддзеркалюють відносини різної 

галузевої належності. Нехтування принциповими підходами до спеціалізації 

судів, розмивання юрисдикційних критеріїв руйнують фаховість вирішення 

справ судами, що дискредитує реалізацію принципу верховенства права.  

При формуванні судової доктрини потрібно мати на увазі, що 

формальні джерела права мають доповнюватися, забезпечуватися «м’яким 

правом». Припис законодавчої норми не лише реалізується через акти 

застосування права, а об’єктивно зумовлює необхідність концептуальних 

положень, якими керуються суб’єкти. Об’єктивні життєві обставини можуть 

породжувати (і породжують) ситуації, які формальними джерелами права 

чітко не врегульовані, в яких їх деталізація й регулятивний вплив 

здійснюються опосередковано. «…Формалізоване право завжди має 

залишати відповідний автономний простір, сферу свободи, в якій учасники 

відносин можуть самостійно визначити моделі своєї поведінки, але при 

виникненні спірної ситуації саме  суд має визначити конкретне правило, на 

підставі якого вирішуватиметься спір» [99, с. 21].  

Принципову значущість така ситуація набуває, якщо в основі 

регулювання поведінки учасників як відносин, так і спору керуються 

принципами права. Це має місце за умови певного відставання стану 

законодавства від рівня розвитку суспільних відносин, коли законодавча 

форма не встигає за інтенсивними змінами в суспільному житті. Наявні 

аналогії і прогалини не вирішують цього питання. Подолання останніх у 

законодавчих актах яскраво підкреслює активну участь суду у правотворчій 

діяльності. «Аналогія (навіть аналогія закону, не кажучи вже про аналогію 

права…) – це не суто механічна процедура, тобто не обмежується пошуком у 

відповідній галузі законодавства, а інколи й за межами галузі… норми права, 

що регулює найбільш подібні суспільні відносини, та формально-логічним 

підведенням під неї не врегульованої законом… ситуації, що є предметом 
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розгляду суду» [48, с. 43]. Застосування аналогії є не лише яскравим 

прикладом творчого процесу, здійснюваного суддями при ухваленні своїх 

рішення. Але саме за цих умов навряд чи можна було б зробити такий крок 

без застосування саме доктринальних положень і судових доктрин як 

загального характеру, так і тих, які містять доктринальні положення стосовно 

регламентування предметів окремих інститутів, підгалузей, галузей.  

Лише таким шляхом і можна дійти висновку щодо якщо не 

ідентичності, то принципової схожості фактичних відносин, що вже 

законодавчо впорядковані з тими, які безпосередньо не мають законодавчого 

оформлення, але за характером збігаються з першими і стосовно яких 

необхідно ухвалити судове рішення. Принципова особливість у таких умовах 

полягає у врахуванні й використанні принципів права як загальних, так і 

окремої правової галузі [66, с. 44]. Взяття до уваги принципів права не є 

аналогією останнього у буквальному розумінні. Більше того, останню доволі 

складно застосувати, адже принципи права не мають чіткої законодавчої 

фіксації, а виражають змістовне значення, природу явища чи відносин. 

Навіть за наявністю чіткого формулювання в законі використання того чи 

іншого правового принципу реалізується через його формальну визначеність, 

що якраз і має знайти відбиття в судовому рішенні.  

З’ясовуючи підходи до характеристики єдності у трактуванні судового 

рішення суду касаційної інстанції як належної правової форми забезпечення 

єдності судової практики, В. В. Хохуляк аргументовано звертає увагу на брак 

однозначних підходів і позицій у цьому питанні. Можливість досягнення 

цього правник об’єктивно пов’язує з формальною і юридичною визначеністю 

як невід’ємного елемента принципу верховенства права [331, с. 168–169]. 

Юридична визначеність традиційно пов’язується з формальною, що випливає 

перш за все зі сфери нормотворення, де йдеться про офіційну легалізацію 

правової норми, а також із застосування найбільш раціональних форм 

юридичної техніки. Саме через формальну і юридичну визначеність і 
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узгоджуються схожі (але не єдині) аспекти встановлення права – вираження 

правового припису офіційне і змістовне.  

Аналогія, використовувана під час вирішення справ судами, вказує не 

лише на можливість узагальнення, об’єднання регуляторів за спільними 

принципами на підставі єдиного знаменника. Цей засіб гарантує також 

об’єктивну зумовленість самостійності судового рішення, коли йдеться про 

відхилення від судової практики, що склалася. «Тут за аналогією із судовими 

прецедентами, – підкреслює О. В. Петришин, – можна говорити про те, що 

суд дійсно може відхилитися від такої правової позиції, якщо доведе, що 

фактичні обставини справи, що розглядається, відрізняються від справи, за 

якою ВСУ було вироблено відповідну позицію, або, що має бути абсолютно 

винятковою ситуацією, вкаже на суттєві зміни соціальних і ціннісних 

стандартів суспільства» [99, с. 24].  

Аналізуючи цю обставину варто брати до уваги й об’єктивні підстави 

судової дискреції та її межі у процесі судової правотворчості. На її 

принципових аспектах зосереджує свою увагу М. І. Козюбра [48]. Дійсно, 

перш за все треба виходити з того, що судова правотворчість, урахування 

судами окремих життєвих обставин при застосуванні узагальненого 

нормативного припису закону в жодному разі не руйнує єдності правової 

системи в цілому. Використання судової дискреції якраз і спрямовано на 

гарантування подібної цілісності на демократичних засадах з узгодженням 

головних цінностей, що характеризують сучасний розвиток правової 

системи. Крім того, в основі умов використання судової дискреції 

знаходиться забезпечення стабільності права, а реалізація повноважень судів 

за цих умов не може йти далі, аніж це потрібно для гарантування такої 

стабільності. До того ж важливо мати на увазі, що реалізація дискреції в 

подібних умовах залишається певним винятком, адже усунення прогалин у 

законодавстві є особливим призначенням законодавця. Коли все ж таки 

прогалина залишається, якраз і має бути задіяно дискреційне повноваження. 

Це, у свою чергу, стає певним поштовхом, сигналом законодавцеві щодо 
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реагування на сучасні зміни законодавчої техніки. Нарешті, застосування 

судової дискреції має враховувати як загальність, так і розбіжність 

тлумачення і правотворчості. «Між судовим тлумаченням і правотворчістю 

межі на стільки тонкі і рухливі, що їх більш-менш повна регламентація 

законом неможлива. У кращому разі законом можуть бути зафіксовані лише 

загальні критерії – орієнтир, які б суди брали за основу при визначенні меж 

своєї інтерпретаційної та правотворчої діяльності. Основним же принципом 

такої діяльності має залишитись принцип самообмеження» [48, с. 46].  

Не слід виключати й ситуації, коли йдеться про «народження» нових 

правових інститутів, підгалузей, галузей. Певну законодавчу досконалість 

можна очікувати лише після відповідного терміну, коли осмислення змін, 

аналіз їх змісту призведуть до чіткого формулювання й адекватного 

законодавчого припису. Крім того, подібна тенденція віддзеркалює й 

ситуацію в регламентації відносин на межі галузевого впливу. Брак чітких 

кордонів у предметах галузей призводить до того, що подібні суперечки 

вирішуються переважно судовими рішеннями. У той же час це не виключає і 

принципових протиріч стосовно реформування підходів до юрисдикцій судів. 

Сферою, яка об’єктивно окреслює напрямки, засади й основні підходи 

до судової правотворчості, є судова практика [99, с. 22]. Вона є 

необов’язковим, вторинним джерелом права. За її допомогою можна 

отримати судове рішення, в основі якого знаходиться переконливе 

обґрунтування. Посилання на судову практику, що склалася, має спиратися 

на формально обов’язкове джерело права – нормативно-правовий акт, 

нормативно-правовий договір тощо. Установлюючи орієнтири спрямування 

судової правотворчості, судова практика: а) гарантує єдність підходів до 

правил прийняття рішень при розгляді подібних справ, вирішенні спору в 

однотипних фактичних ситуаціях. На підставі цього і формуються підвалини 

забезпечення правової визначеності, що гарантує верховенство права; 

б) формалізує абстрактність нормативного припису з урахуванням усіх 

специфічних життєвих обставин в умовах, коли законодавець припускає 
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декілька варіантів розуміння змісту правової норми, що й закріплює в законі; 

в) коригує розуміння чинних нормативних приписів, якщо вони виражені 

нечітко або в застарілій формі, яка не відповідає сучасному стану розвитку 

суспільних відносин; г) сприяє заповненню прогалин у ситуаціях, які 

законодавець або не врахував у формулюванні правової норми, або навмисно 

залишив простір для автономного оцінювання й застосування.  

«Основою судової доктрини є сукупність знань, які набули 

специфічного оформлення через осмислення судової практики та певних 

висновків судів відповідного рівня у належній формі (постанови, рішення), 

яка відповідає принципу верховенства права» [306, с. 155]. Саме через 

останній і формується єдиний фундамент для реалізації всіх форм правового 

впливу на поведінку учасників суспільних відносин. Мета верховенства 

права дозволяє принципово вплинути на досягнення балансу інтересів. Це 

гарантує як захист прав та інтересів особистості, так і окреслення певної межі 

зловживання владою суб’єктами владних повноважень. 

Стосовно своїх галузевих складників правова доктрина є загальним 

поняттям, будучи ядром, навколо якого формуються доктрини галузевих 

правничих наук. Метою розроблення будь-якої доктрини є створення 

професійних позицій і представлення їх спільноті у відповідній матеріальній 

формі (у статтях, монографіях, підручниках тощо) для ознайомлення із 

пропозиціями щодо впорядкування суспільних відносин та утвердження 

засобів впливу на поведінку членів суспільства з метою уникнення так званої 

«війни всіх проти всіх» у сучасних умовах. 

Доктрина податкового права є невід’ємною частиною доктрини 

правової. Без неї остання не може існувати в повному обсязі, оскільки брак 

обов’язкового складника сформованого механізму зумовлює його 

неповноцінність і як наслідок – недієвість. У межах доктрини податкового 

права слід виділяти доктрини наукову й судову. Перша відображає 

сукупність наукового потенціалу податкового права й динаміку розвитку 

фахових поглядів на різноманітність існуючих у суспільстві податково-
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правових явищ, які повинні бути змінені з метою відповідності часу і які 

державі варто запровадити для належного правового регулювання 

податкових відносин. Судова ж доктрина сприяє формуванню змісту 

податково-правових норм, що відбувається за посередництвом професійної 

діяльності судової гілки влади у процесі відправлення правосуддя й 

об’єктивації фахових думок суддів у відповідних судових рішеннях. Коли 

йдеться про неї, одразу постає питання, чи не є виокремлення судової 

доктрини простою заміною одного з таких понять, як «правова позиція 

Верховного Суду», «судовий прецедент», «квазіпрецедент», «судова 

правотворчість»? Чи може вона поряд з науковою доктриною мати характер 

невід’ємної частини доктрини податкового права? 

У першу чергу вважаємо за доцільне навести дефініцію поняття 

«доктрина податкового права», запропоновану М. П. Кучерявенком, який під 

ним має на увазі «сукупність положень, на підставі яких формується зміст 

податково-правових норм, підстави об’єднання їх, з’ясування найбільш 

раціональних та ефективних напрямків та засобів впливу на поведінку 

суб’єктів» [65, с. 11].  

Як наукова, так і судова доктрини в податковому праві віддзеркалюють 

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 

ефективних і раціональних напрямків та засобів впливу на поведінку 

суб’єктів податкових правовідносин. Відмінні риси розглядуваних доктрин 

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

Суб’єктом наукової доктрини в податковому праві є юридична 

спільнота, представники якої порушують у наукових працях і вирішують 

податково-правові проблеми. А ось основними суб’єктами формування 

судової доктрини виступають особи зі спеціальним правовим статусом: 

а) судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, які 
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входять до палати з розгляду справ щодо податків, зборів та інших 

обов’язкових платежів; б) судді об’єднаної палати, сформованої в межах 

Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду; в) судді 

Великої Палати Верховного Суду; г) судді Конституційного Суду України, 

якщо в конституційному провадженні знаходиться справа, що стосується 

податково-правових питань. 

Суб’єктами формування судової доктрини у доктрині податкового 

права можуть також виступати судді першої та апеляційної інстанції. Так, 

наприклад, може мати місце ситуація коли доктринальні положення 

сформульовані судами першої та апеляційної інстанції в подальшому без 

змін будуть прийнятті Верховним Судом. “Генетично” такі позиції походять 

від судів першої та апеляційної інстанції, так як були сформульовані суддями 

відповідних судів. Що ж стосується Верховного Суду, то його роль у такій 

ситуації зводиться тільки до підтвердження послідовності формулювань 

нижчестоящих судів. 

Варто підкреслити, що останнім часом судді судів господарської 

юрисдикції прагнуть, так би мовити, перетягнути юрисдикційний канат у 

частині податкових спорів на свій бік, тим самим штучно підміняючи 

природу податкових спорів з адміністративних на господарські. Керуючись 

базовими положеннями Кодексу адміністративного судочинства України, 

згідно з якими завданням адміністративного судочинства є справедливе, 

неупереджене і своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових 

відносин, до яких належать і відносини податкові, наголошуємо, що така 

підміна юрисдикцій є неприпустимою. Саме тому судді відповідного 

Касаційного суду у складі Верховного Суду й не розглядаються нами як 

суб’єкти, що беруть участь у формуванні судової доктрини в доктрині 

податкового права. 

Предмет фахового дослідження відрізняє наукову й судову доктрини, 

тому що протягом діяльності в межах першої суб’єкт, як правило, вільний в 

обранні проблематики свого наукового пошуку, в той час як другий суб’єкт 
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обмежений фактичними обставинами конкретної справи й відповідними 

нормативними приписами. Отже, з вищенаведеного вбачається, що наукова й 

судова доктрини посідають самостійні місця в доктрині податкового права. 

Надалі логічно розглянути питання щодо потенційної заміни судовою 

доктриною одного з таких понять, як «правова позиція Верховного Суду», 

«судовий прецедент», «квазіпрецедент», «судова правотворчість». 

Що стосується правової позиції Верховного Суду потрібно зазначити 

наступне. Відповідно до ч. 5 ст. 242 Кодексу адміністративного судочинства 

України при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд 

враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах 

Верховного Суду. Згідно з ч. 2 ст. 356 цього ж Кодексу, у постанові палати, 

об’єднаної палати, Великої Палати Верховного Суду має міститися вказівка 

про те, як саме повинна застосовуватися норма права, із застосуванням якої 

не погодилася колегія суддів, палата, об’єднана палата, що передала справу 

на розгляд палати, об’єднаної палати, Великої Палати Верховного Суду [47]. 

Наведене свідчить, що правова позиція Верховного Суду, виражена в 

його постанові про застосування певної норми права, і судова доктрина – це 

не тотожні поняття, хоча в деяких випадках вони можуть збігатись. 

Наприклад, якщо суд у мотивувальній частині рішення використав науковий 

погляд або сформував підходи до розуміння змісту 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, в 

такому разі правова позиція Верховного Суду й судова доктрина 

співпадають. Однак наведені ситуації скоріше є винятками із загальної 

практики, аніж правилом судового правозастосування. Із цього вбачається, 

що правова позиція Верховного Суду щодо податкових питань 

відображається в кожному його рішенні, на відміну від судової доктрини, яка 

не завжди зустрічається у постановах Верховного Суду. 
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Перейдемо до розгляду судового прецеденту й наведемо далі тези. 

Г. О. Христова і С. В. Шевчук до основних його ознак відносять те, що він є 

писаним джерелом, підлягає оприлюдненню в бюлетенях або інших 

офіційних виданнях [299, с. 116]. У свою чергу судова доктрина, як складник 

доктрини податкового права, має статус переконливого, однак не 

обов’язкового джерела права. Так, вона об’єктивується в судовому рішенні, 

проте як невід’ємна його частина. Сама ж по собі судова доктрина 

оприлюдненню в офіційних виданнях не підлягає.  

Варто наголосити, що у зв’язку з обранням Україною 

євроінтеграційного вектора розвитку виникла необхідність адаптувати 

національне законодавство до юридичних канонів Європейського Союзу, для 

якого судовий прецедент має важливе значення, зокрема (але не виключно) 

щодо діяльності Європейського суду з прав людини. Так, у ч. 1 ст. 17 Закону 

України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського 

суду з прав людини» передбачено, що суди застосовують при розгляді справ 

Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та практику 

Європейського суду з прав людини як джерело права. Частина 1 ст. 2 цього ж 

Закону закріплює, що рішення Європейського суду з прав людини є 

обов’язковим для виконання Україною [227]. Наведемо важливий з точки 

зору подальшої характеристики судової доктрини погляд таких дослідників, 

як В. І. Курило й П. В. Панталієнко, які зазначають, що: «…повноцінне 

використання потенціалу судової практики Європейського суду не стільки 

вимагає механічного посилання на відповідні рішення, скільки спонукає до 

глибокої імплементації суті рішень в правове життя» [61, с. 101]. 

Формування судової доктрини в податкових питаннях за допомогою 

посилання на окремі позиції, відображені в рішеннях Європейського суду з 

прав людини, здатне більш детально охарактеризувати суть досліджуваних 

проблем, співставити європейський досвід з національними реаліями, 

утвердити права платника крізь призму визнаних і розтлумачених принципів 

права, установити межі законної дискреції з боку органів влади тощо. 
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Посилання на позицію цього Суду й надання обґрунтування щодо її 

застосовності відносно розглядуваної в судовому порядку правової ситуації, 

не свідчить про закріплення на теренах України судового прецеденту, а надає 

підстави для проведення поглибленого аналізу утверджених позицій 

Європейського суду з прав людини й адаптації їх суті до українського 

правового життя, в тому числі і шляхом розроблення судової податкової 

доктрини. 

Що ж стосується квазіпрецедентів, тут деякі науковці поряд із 

прецедентом судовим виділяють квазіпрецедент, розуміючи під ним «акт 

правотворчості, що має вигляд судового рішення, єдиною метою якого є 

скасування незаконного нормативно-правового акта або надання йому 

офіційного тлумачення» [79, с. 305]. Розкриваючи цей правовий феномен, 

Б. В. Малишев зазначає, що станом на сьогодні «…у правовій системі 

України вже існує судова правотворчість у виді квазіпрецедентів (рішення 

Конституційного Суду України з визнання неконституційними нормативно-

правових актів та з надання офіційного тлумачення; рішення судів загальної 

юрисдикції з скасування нормативно-правових актів на підставі їх 

невідповідності законодавству)» [79, с. 311]. 

По-перше, необхідність і доцільність існування правової конструкції 

«квазіпрецедент» ми поставили б під питання, оскільки, з нашої точки зору, 

недоречним є формування для окремих категорій судових справ і як наслідок 

– для рішень, прийнятих на основі розгляду таких справ, власного поняття. 

По-друге, судова доктрина – не просто акт правотворчості у вигляді судового 

рішення, оскільки це розкриває виключно її формальний аспект. Стрижнем 

цієї доктрини є зміст судового рішення, ті позиції й аргументація, що 

відображаються у мотивувальній частині останнього й безпосередньо 

впливають на його резолютивну частину.   

Розглянемо далі судову правотворчість. Одні представники наукової 

спільноти вважають, що вона знаходить своє відбиття саме в судових 

прецедентах і судовій практиці [88, с. 26], інші замість судової практики 
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вказують на квазіпрецедент [78, с. 56]. Незважаючи на численну сукупність 

наукових підходів, важливим з точки зору співвідношення судової 

правотворчості й судової доктрини є те, що у будь-якому випадку 

ототожнення останньої з якою-небудь формою вираження судової 

правотворчості є помилковим, оскільки ту чи іншу позицію суду слід 

відносити до судової доктрини, тільки якщо аспекти – формальний (судове 

рішення відповідного національного суду у визначеному складі) і змістовний 

(превалювання при мотивуванні позиції й результаті розгляду справи 

принципу справедливості над законністю з належним обґрунтуванням) –

логічно поєднуються. Брак змістовного аспекту нівелює можливість 

віднесення відповідної позиції до судової доктрини. А це свідчить, що судова 

доктрина не замінює розглянутих вище понять, а є самостійною правовою 

категорією. 

Окрему увагу варто приділити ознакам судової доктрини в доктрині 

податкового права. Судова доктрина, як уже зазначалося, є невід’ємним 

складником доктрини податкового права. Їй притаманні всі загальні ознаки 

останньої, розроблені М. П. Кучерявенком [65]. Наведемо їх.  

1. Концептуальність. Судова доктрина формується через призму 

аналізу податкового законодавства за допомогою використання 

конституційних положень і приписів галузевого податкового акта.  

2. Загальна визнаність. Суд постановляє рішення іменем України, яке 

є обов’язковим до виконання. Судова доктрина, відображена у відповідному 

судовому рішенні, є обов’язковою його частиною, а тому рішення, в якому 

сформовано або застосовано доктрину, є загальновизнаним.  

3. Системність. Судова доктрина не повинна бути свавільною, а її 

положення мають бути передбачені з точки зору верховенства права. У 

цьому аспекті доцільно звернутися до Доповіді Венеційської комісії «Про 

верховенство права», де у п. 49 зазначено: «Однак потреба у визначеності не 

означає, що норми права повинні застосовуватись із такою негнучкістю, що 

унеможливлювала б врахування імперативів гуманності (людинолюбства) і 
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справедливості» [226, с. 179]. Із цього випливає, що гуманність і 

справедливість є тими найвищими орієнтирами, розкриття яких у судовій 

доктрині в податкових питаннях здатне реально, а не ілюзорно забезпечити 

дію найголовнішого принципу правової й демократичної держави. Системно 

побудована законодавча база окреслює межі для формування судової 

доктрини, а основоположні принципи є фундаментом правового 

регулювання, будучи першоосновою останньої. 

4. Комплексність (галузевих блоків знань) та структурованість. 

Характеризуючи цю рису доктрини податкового права, М. П. Кучерявенко 

акцентує увагу на такому: «Щодо питання комплексності в сенсі правового 

регулювання податкової доктрини треба ставитись дуже обережно, бо 

поєднання засобів впливу різних за природою галузей в тій ситуації не 

можливе. Під комплексністю доктрини податкового права можна мати на 

увазі, лише узгоджений вплив фінансово-правових інститутів чи підгалузей 

щодо регулювання відносин оподаткування» [65, с. 16]. Підкреслюємо, що в 

ситуації, коли, приміром, суб’єктом розгляду справи є Велика Палата 

Верховного Суду, а питання зачіпає саме податкові відносини, дуже важливо 

зберегти комплексність і структурованість при творенні судової доктрини, 

аби вплив інших галузей права, пропагований представниками інших 

касаційних судів, не позначився на якості цієї доктрини. 

5. Підсумковість. У доктрині податкового права ця ознака показує 

сутнісну завершеність формування суддівського підходу до відповідних 

податкових явищ і зумовлює стадію практичного застосування викладеного в 

судовому рішенні. У деяких випадках судова доктрина виступає рушійною 

силою, здатною запустити законотворчий процес, якщо правові відносини в 

податковій сфері вимагатимуть нормативного оновлення.  

6. Наукова обґрунтованість. Хоча наукова й судова доктрини служать 

складниками доктрини податкового права, у багатьох випадках остання 

ґрунтується саме на підставі першої. Це пов’язано з діяльністю при 

Верховному Суді й Конституційному Суді України науково-консультативних 
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рад, до яких судді можуть звертатися при розгляді судових справ. До їх 

складу входять висококваліфіковані фахівці в царині права, в тому числі і 

представники податково-правової науки, результатом діяльності яких у 

науково-консультативних радах є надання наукових висновків з питань 

застосування податкових норм. Такі висновки не є імперативними для суддів, 

і якщо ті вважатимуть за доцільне відійти від позицій науковців, вони мають 

на це право. Однак на практиці судді доволі часто керуються думками 

вчених, визнаючи за ними високий рівень аргументації. 

7. Динамічність. Динаміка судової доктрини в доктрині податкового 

права зумовлюється станом розвитку податково-правової практики. 

Суспільство кожного дня змінюється, виникають різноманітні податкові 

конфлікти, з’являються нові явища (наприклад, віртуальні активи), що 

потребують нормативного впорядкування й формування нових підходів до 

вирішення спорів у судовому порядку. Фактичні обставини різних судових 

справ викликають необхідність пошуку найбільш прийнятних з точки зору 

верховенства права варіантів офіційного тлумачення податкових норм.  

8. Практична спрямованість. Ця ознака забезпечується за допомогою 

реальної дії однієї з основних засад судочинства, закріпленої в ч. 2 ст. 129 

Конституції України, а саме – обов’язковості судових рішень [52]. Як уже 

зазначалося, формальний аспект судової доктрини передбачає об’єктивацію 

судової доктрини в судовому рішенні. Практична спрямованість судової 

доктрини означає, що судове рішення має бути виконаним. Окрім того, ця 

риса має бути реалізована через нормотворення уповноважених суб’єктів. У 

такому контексті судова доктрина виступає двигуном, оскільки саме вона 

порушує проблемне питання і за посередництвом основоположних 

принципів намагається заповнити прогалини або подолати колізії. Перед 

уповноваженими ж суб’єктами постає завдання впорядкувати неврегульовані 

податкові відносини на законодавчому рівні.  

До спеціальних ознак судової доктрини в доктрині податкового права 

можна віднести:  
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– особливий суб’єктний склад учасників творення судової доктрини; 

– обумовленість останньої, як правило, діяльністю високопрофесійних 

фахівців у галузі податкового права; 

– предмет фахового дослідження, що характеризується конкретними 

фактичними обставинами тієї чи іншої справи й відповідним нормативним 

підґрунтям. 

Таким чином, керуючись вищевикладеним, під судовою доктриною в 

доктрині податкового права пропонуємо розуміти невід’ємний складник 

доктрини податкового права, який становить собою сукупність положень, на 

підставі яких формується зміст податково-правових норм, підстави їх 

об’єднання, з’ясування найбільш раціональних та ефективних напрямків і 

засобів впливу на поведінку осіб, що формується спеціальними суб’єктами й 

зумовлюється визначеним предметом фахового дослідження, що 

характеризується фактичними обставинами конкретної справи й відповідним 

нормативним підґрунтям [282]. 

 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

 

 

1. Встановлено, що особливістю сучасного етапу розвитку правової 

доктрини, на відміну від етапу становлення доктринальних положень, є певна 

подвійність формування її складових. 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 складових доктрини вищими судовими 

інстанціями. Це додає більшої практичності змісту доктринальних положень, 

забезпечує ефективне коригування абстрактних наукових висновків. 
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2. Зазначається, 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 складових 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. 

3. Відмічається, 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 впорядкування поведінки осіб. 

Системний підхід до соціальних регуляторів передбачає не лише 

знаходження окремих соціальних норм в єдиному блоці, а й узгодження їх 

одне з одним, 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. 

4. 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 
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це може йтися про декілька рівнів гарантованої реалізації доктринальних 

положень – галузевий, підгалузевий, інституційний. 

5. Аргументовано позицію, відповідно до якої важливість ролі правової 

доктрини на стадії правотворчості обумовлюється тим, що завдяки 

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

словник правових понять та категорій, на яких базується в подальшому 

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, 

їх повноважень коригується врахуванням правозастосовними органами 

доктринальних тлумачень актів законодавства. 

6. 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 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. 

7. 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 
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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. 

8. 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 

співпадають. 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. 

9. Аргументовано позицію, відповідно до якої зводити значення 

доктрини тільки до інтерпретаційної якості неправильно, оскільки саме вона 

може стати провісником законодавчих змін, здатна швидше зреагувати на 

виникнення правових явищ, описати їх правові властивості й запропонувати 

модель нормативного регулювання. Тому правова доктрина залучається й до 

процесу нормотворення як базис, який аргументує доречність упорядкування 

окремої частини відносин. 
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РОЗДІЛ 2 

СУБ’ЄКТИ ФОРМУВАННЯ СУДОВИХ ДОКТРИН  

У ПОДАТКОВОМУ ПРАВІ 

 

 

2.1. Європейський суд з прав людини як суб’єкт формування 

судових доктрин у податковому праві 

 

 

2.1.1. Місце Європейського суду з прав людини в системі суб’єктів 

формування доктрини податкового права 

 

 

Загальновідомо, що Європейський суд з прав людини (European Court 

of Human Rights) є міжнародним судовим органом, юрисдикція якого 

поширюється на держави–члени Ради Європи, які ратифікували Конвенцію 

про захист прав людини і основоположних свобод. У юридичній 

енциклопедії за редакцією Ю. С. Шемшученка цей Суд трактується як орган, 

основним завданням якого є контроль за виконанням Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод державами–членами Ради 

Європи [34].  

До проблематики визначення ролі практики Європейського суду з прав 

людини у формуванні правової системи України зверталися такі вчені–

правознавці, як П. М. Рабінович, В. П. Кононенко, О. М. Москаленко, 

О. В. Соловйов, І. Ю. Кретова та ін. Разом із цим поза увагою дослідників 

залишається питання встановлення впливу практики цього Суду на розвиток 

податкових відносин в Україні, зокрема, на вирішення спорів, пов’язаних зі 

сферою оподаткування, й на визначення його місця в системі суб’єктів 

формування доктрини податкового права. 
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Однією з найважливіших особливостей досліджуваного питання є 

обраний Україною курс на поглиблену євроінтеграцію, початком якого 

можна вважати прийнятий у 1997 р. Верховною Радою Закон України «Про 

ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7, 11 до Конвенції». 

Згідно із цим законодавчим актом Україна на своїй території визнала 

юрисдикцію Європейського суду з прав людини в усіх питаннях, що 

стосуються тлумачення й застосування вказаної Конвенції, без укладення 

спеціальної угоди [236]. Судові рішення цього Суду є остаточними й 

обов’язковими до виконання Високими Договірними Сторонами, на чому 

наголошує ст. 46 Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод [51] Окремі наукові позиції дозволяють проілюструвати певні 

висновки, згідно з якими Україна рухається до визнання принципу поваги до 

прецеденту (лат. – stare decisis). Верховна Рада України у 2006 р. прийняттям 

Закону України «Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини» фактично визнала тезу, що рішення 

Європейського суду з прав людини, які містять твердження ratio decidendi (з 

лат. – підстава для вирішення) є обов’язковими для національних судів 

України [96]. 

Вітчизняний законодавець у ст. 9 Конституції України установив, що 

чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України, є частиною національного законодавства України [52]. Разом 

із тим у ч. 2 ст. 19 Закону України «Про міжнародні договори України» 

йдеться про безумовний примат міжнародних норм над національними: якщо 

міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому 

порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному 

акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного 

договору [234]. Окрім цього, ст. 17 Закону України «Про виконання рішень 

та застосування практики Європейського суду з прав людини» закріплює 

норму, відповідно до якої суди при розгляді справ застосовують Конвенцію 
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про захист прав людини і основоположних свобод та практику 

Європейського суду з прав людини як джерело права [227].  

Перший протокол до вказаної Конвенції, ратифікований Україною в 

1997 р., у ст. 1 «Захист власності» закріпив право мирно володіти своїм 

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

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

інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними 

принципами міжнародного права. Проте попередні положення жодним 

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

вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном 

відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи 

інших зборів або штрафів». 

Хоча на перший погляд і простежується неможливість застосовувати 

вказану норму в податкових спорах, проте Європейський суд з прав людини 

здійснює розгляд справ у сфері оподаткування саме на основі аналізу 

дотримання правил, закріплених ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод. У цьому аспекті варто взяти 

до уваги, що концепція майна має автономне значення, тобто разом з 

національним законодавством, цей Суд керується обставинами справи 

заявника з метою їх всебічного аналізу для вирішення питання належного 

застосування ст. 1 вказаного Протоколу. На переконання Т. І. Фулей, 

терміном «майно» охоплюються як матеріальні, так і нематеріальні інтереси, 

тобто він має доволі широке тлумачення, що дозволяє Європейському суду з 

прав людини використовувати ст. 1 Протоколу № 1 до зазначеної Конвенції 

під час розгляду справ, пов’язаних зі сферою оподаткування [329, с. 128]. 

Рішення Європейського суду з прав людини, безумовно, впливають на 

якість формування судової практики в податкових спорах, а тому цілком 

очевидно, що Суд посідає одне з провідних місць у системі суб’єктів 

формування доктрини податкового права, а Конвенція про захист прав 
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людини і основоположних свобод відіграє важливу роль для української 

правозастосовної практики. 

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 процесі прийняття рішень. І. Ю. Кретова наголошує на тому, 

що згаданий Суд не є наступною інстанцією після національних судових 

органів і не переглядає їх рішення [57, с. 125]. Саме доктрина так званої 

четвертої інстанції дозволяє виокремити правові позиції Європейського суду 

з прав людини як незалежні й незаангажовані норми, які є дієвим 

інструментом для формування єдиної правозастосовної практики. Під час 

розгляду справ, пов’язаних зі сферою оподаткування, Суд, як правило, 

встановлює порушення ст. 1 «Захист власності» Першого протоколу до 

Конвенції, враховуючи при цьому умови сьогодення і зміни правової 

парадигми, аналіз яких є необхідним для дотримання принципу «Конвенція – 

живий інструмент». Наведений принцип знайшов своє відображення в 

багатьох рішеннях Суду (Tyrer v. The United Kingdom, Marckx v. Belgium) і 

отримав назву «Метод еволюційного тлумачення Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод».  

Що стосується місця Європейського суду з прав людини у системі 

суб’єктів формування доктрини податкового права, потрібно зазначити 

наступне. Національні суди об’єктивно перебувають у кращих умовах [302, 

с. 25–29], порівняно з європейською інституцією, адже перша судова 

інстанція повно і всебічно досліджує обставини справи, а в разі потреби 

вправі затребувати додаткові докази. У свою чергу, Європейський суд з прав 

людини лише доводить наявність чи відсутність порушення норм Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод Договірною Стороною. 

Практична сторона принципу субсидіарності за класифікацією 

А. І. Ковлера [46] дозволяє виокремити аксіому, згідно з якою чим 
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серйознішими є обвинувачення, тим ґрунтовніше повинна бути доказова база 

заявника.  

З метою визначення місця Європейського суду з прав людини у системі 

суб’єктів формування доктрини податкового права в першу чергу необхідно 

встановити його роль безпосередньо в українському судочинстві. 

Національні суди, як правило, посилаються лише на окремі частини рішень 

вказаного Суду – ratio decidendi, що містять правові тлумачення норм 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. На перший 

погляд вбачається за доцільне зазначити, що проблемою української судової 

системи, як влучно вказує Л. М. Москвич [85], є низька якість посилань на 

рішення Європейського суду з прав людини, адже системний аналіз судової 

практики місцевих судів доводить їх необґрунтованість. Однак практика 

цього Суду дозволяє гармонізувати й уніфікувати підходи до вирішення 

податкових спорів, а також сформувати належну правову культуру платника 

податків і податкових органів.   

Сфера оподаткування, відображаючи конфліктну систему 

правовідносин держави і платників податків, включає в себе публічний і 

приватний інтереси. Як зазначає Європейський суд з прав людини, 

обкладення податком є втручанням у право власності в розумінні ст. 1 

Першого протоколу до Конвенції, адже заінтересована особа позбавляється 

права володіння сумою коштів, яку необхідно сплатити (справа Burden v. the 

United Kingdom, § 59) [348]. Разом із тим у своїх рішеннях Суд обґрунтовує, 

що таке втручання є виправданим з боку держави, адже аб. 2 цієї статті 

прямо передбачає й виняток щодо сплати податків чи інших внесків (справа 

Christian Religious Organization of Jehovah’s Witnesses v. Armenia (dec.), 

§ 43) [349]. Судова доктрина податкового права, одним із суб’єктів 

формування якої є Європейський суд з прав людини, відіграє вагому роль у 

нормативному регулюванні сфери оподаткування, яке з часом потребує 

внесення виважених коректив з боку законодавця. Вважаємо за доцільне 

детальніше розглянути уже сформовані судові доктрини в царині податкових 
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відносин крізь призму впливу на них судових стандартів Європейського суду 

з прав людини.  

Доктрина розумної економічної причини (ділової мети). Ця 

доктрина (англ. – business purpose doctrine) вперше знайшла своє відбиття у 

судовій практиці Верховного суду США. Справа Gregory v. Helvering, 

датована 1935 р., стала знаковою для суб’єктів правозастосування через 

обґрунтування у вищезазначеному рішенні основоположних засад одночасно 

двох правових доктрин – доктрини ділової мети й доктрини превалювання 

сутності над формою (або пріоритету змісту над формою) (англ. – substance 

over form). У подальшому окремо розглянемо концепцію пріоритету змісту 

над формою в рамках судової практики. Що стосується основних ознак 

доктрини розумної економічної причини зазначимо наступне. Доктрина 

ділової мети встановлює суб’єктивні причини й інтенцію платника податків, 

тобто, як влучно зазначив Р. Фатхутдінов, аналізує наявність або відсутність 

неподаткових намірів сторін під час вчинення правочину [325, с. 36]. За 

своєю правовою природою доктрина ділової мети тяжіє до формалізму, в той 

час як вітчизняний законодавець закріпив правову конструкцію «розумна 

економічна причина (ділова мета)» в абз. 1 пп. 14.1.231 п. 14.1 ст. 14 

Податкового кодексу України, чим підкреслив схильність української 

правової спільноти до юридичного позитивізму. Аналіз судової практики 

України доводить контрадикційність правових позицій Верховного Суду 

щодо доктрини розумної економічної причини, в той час як Європейський 

суд з прав людини взагалі не сформував належної практики із цього питання. 

Доктрина превалювання сутності над формою. Ця доктрина за своїм 

походженням, як і доктрина ділової мети, є судовою доктриною. Окрім 

рішення по справі Gregory v. Helvering, ми можемо простежити становлення 

розглядуваної доктрини у рішенні Палати лордів британського парламенту 

по справах Duke Westminster v. IRS (1936) та Furniss v. Dowson (1982). 

Представники англосаксонської правової системи тлумачать доктрину 

пріоритету сутності над формою як основоположний механізм у боротьбі з 
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податковими зловживаннями. Вагомий вплив цієї доктрини на становлення 

податкових відносин довів Суд справедливості ЄС у справі Halifax and others 

v. Commissioners Of Customs & Excise. Окрім цього, знаковим є рішення 

Європейського суду з прав людини по справі OAO «Neftyanaya kompaniya 

Yukos» v. Russia [352], де в п. 392 мотивувальної частини Суд посилається на 

концепцію пріоритету змісту над формою (англ. – the so-called «substance 

over form» rule). Практика Європейського суду з прав людини щодо 

концептуалізації вищезазначеної доктрини перебуває на стадії становлення. 

У першу чергу брак належних судових стандартів на рівні цього Суду 

пов’язаний із джерелом походження доктрини пріоритету сутності над 

формою (англо-американське коріння) та її нормативним закріпленням у 

законодавстві окремих європейських країн. У національному законодавстві 

принцип пріоритету змісту над формою закріплено в пп. 39.2.2.10 пп. 39.2.2 

п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу України, що безпосередньо стосується 

регулювання трансфертного ціноутворення. Практика Європейського суду з 

прав людини є важливою для України в аспекті єдності формування судових 

доктрин у податковому праві, однак станом на сьогодні належних судових 

стандартів доктрини превалювання сутності над формою немає. Констатуємо 

важливість подальшого аналізу судової практики з метою встановлення ролі 

цього Суду в системі суб’єктів формування доктрин податкового права. 

Доктрина податкової вигоди. Насамперед зазначимо, що 

першоджерелом розглядуваної доктрини виступає судова практика. Поняття 

«податкова вигода» було запозичено з рішення Суду справедливості ЄС 

Halifax and others v. Commissioners Of Customs & Excise й імплементовано в 

національне законодавство як звільнення від оподаткування або застосування 

пониженої ставки податку, що передбачено міжнародним договором і 

стосується операцій між резидентом і нерезидентом [105] (абз. 3 п. 103.2 

ст. 103 Податкового кодексу України). Аналіз практики національних 

судових органів дає змогу стверджувати, що доктрини податкових вигод, 
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розумної економічної причини (ділової мети) й реальності господарських 

операцій є взаємопов’язаними.  

Розглянемо доктрину податкових вигод через призму правових позицій 

Європейського суду з прав людини у справах, що стосуються відшкодування 

податку на додану вартість. Знаковим для української правозастосовної 

діяльності є рішення Суду по справі Intersplav v. Ukraine [249]. Україно-

іспанське підприємство «Інтерсплав» стверджувало, що держава 

безпідставно відмовляє у відшкодуванні податку на додану вартість, чим 

порушує його право на мирне володіння майном. Європейський суд з прав 

людини установив, що затримки компенсації коштів порушують 

справедливий баланс між інтересами публічними і приватно-правовими 

інтересами заявника, а також накладають на нього надмірний та 

індивідуальний тягар. Відповідно до наведеного в рішенні обґрунтування 

Суду можна констатувати порушення державою ст. 1 Першого протоколу до 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Окрім цього, 

Суд вказав, що найбільш прийнятною формою сатисфакції є усунення 

адміністративної практики затримки відшкодування податку на додану 

вартість. Таким чином, варто наголосити на актуальності даної справи у 

формуванні і становленні доктрини податкової вигоди. 

Наступною судовою справою, яка стосується предмета нашого 

дослідження є Dangeville v. France від 16.04.2002 р. Початком цього спору 

стало невиконання Францією вимог щодо введення в дію з 1 січня 1978 р. 

Директиви ЄС № 6, яка стосувалась уніфікації податкового законодавства в 

частині сплати податку на додану вартість країн-членів ЄС [381]. На думку 

суду, очікування відшкодування податку на додану вартість охоплюється 

поняттям «власність» в межах конвенційних норм і судової практики. 

Європейський суд з прав людини, розглянувши цю справу, констатував, що 

положення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції допускають обмеження 

прав власності з метою дотримання публічних інтересів. Держава-відповідач 

наполягала на тому, що відмова повернути податок на додану вартість була 
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здійснена на законних процедурних підставах, що служить умовою 

справедливого судового процесу й відповідає публічному інтересу. Однак 

Суд з такою аргументацією не погодився й визнав наявність порушення з 

боку держави права власності заявника, причиною якого стала неможливість 

своєчасної імплементації положень Директиви ЄС № 6 в законодавство 

Франції. Отже, можна резюмувати, що повернення податку на додану 

вартість треба розглядати як податкову вигоду у разі порушення права 

заявника на отримання законних грошових коштів у виді провернутих 

державою сум сплаченого податку на додану вартість. Європейський суд з 

прав людини подібні заяви вважає прийнятними до розгляду, про що 

свідчить аналіз його практики. У 2007 році цей Суд дослідив подібну справу 

Aon Conseil and Courtage S. A. and another v. France й виніс справедливу 

сатисфакцію відшкодувати заявникам матеріальні збитки, посилаючись на 

аргументацію, застосовану у вищерозглянутій справі.  

Справа Masa Invest Group v. Ukraine, в якій заявник не зміг довести 

порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції, є важливою для нашого 

дослідження через наведені аргументи Європейського суду з прав людини 

щодо правомірної відмови у відшкодуванні податку на додану вартість. 

Короткий дайджест рішення дає змогу виокремити висновок Суду щодо 

наявності у держави права приймати будь-які закони, що стосуються сфери 

оподаткування, за умови, що вони не містять положень про свавільну 

конфіскацію [350]. Окрім цього, у схожих справах Суд завжди наголошував 

на забезпеченні державою обов’язку щодо дотримання справедливого 

балансу загальних інтересів суспільства й вимог захисту основних прав 

людини. Тлумачити ст. 1 Першого протоколу до Конвенції треба з 

урахуванням основної правової позиції Європейського суду з прав людини 

(яка згодом перетворилася на аксіому), що будь-яке втручання державного 

органу в мирне володіння майном повинно бути виключно законним. На 

думку заявника, національні судові органи прийняли рішення без 

всестороннього дослідження матеріалів справи й діяли всупереч закону. 
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Однак Європейський суд з прав людини у резолютивній частині свого 

рішення вказав, що в заявника була можливість повною мірою обстоювати 

свої інтереси й надавати необхідні докази. У розглядуваній вище справі Суд 

одноголосно визнав заявку неприйнятною, адже держава-респондент діяла з 

урахуванням законної мети (забезпечення сплати податків), тому нею було 

досягнуто справедливий баланс між інтересами заявника й загальними 

інтересами українського суспільства. 

Отже, можна узагальнити, що у проаналізованих нами справах 

Європейського суду з прав людини щодо отримання відшкодування податку 

на додану вартість заявники посилалися на ст. 1 Першого протоколу до 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і оскаржували 

рішення вищих судових інстанцій країн-заявників. Але ж спостерігаються й 

діаметрально різні підходи до аргументації, яка є визначальною в судовому 

процесі.   

Доктрина бенефіціарного власника доходу. Генеза бенефіціарного 

власника доходів прослідковується з витоків трастового права 

англосаксонської правової сім’ї й до сучасної епохи BEPS. Концепт 

«beneficial owner» можна розглядати як інструмент протидії зловживанням у 

сфері податкових правовідносин, у тому числі зловживань положеннями 

міжнародних податкових договорів (стратегія «tax treaty shopping») [28]. 

Потрібно констатувати, що поняття «бенефіціарна власність» не має 

загальноприйнятої інтерпретації, що, у свою чергу, створює певні протиріччя 

у праворозумінні. Для української правозастосовної діяльності важливу роль 

відіграють правові позиції Верховного Суду, який фактично виступає 

суб’єктом формування судової доктрини бенефіціарного власника доходів. 

У практиці Європейського суду з прав людини вищезазначена доктрина не 

знайшла свого концептуального закріплення й зустрічається, як правило, в 

тій категорії справ, де застосовується доктрина податкових вигод. 

Насамперед це пов’язано з тим, що положення про бенефіціарного власника 

доходів закріплено на нормативному рівні, тобто в актах податкового 
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законодавства. По-друге, концепція бенефіціарного власника застосовується 

національними судами тих зарубіжних країн, які формують єдиний підхід до 

неї в межах своєї території.  

Доктрина належної обачності. Аналіз норм Податкового кодексу 

України дає змогу стверджувати, що так звана доктрина належної обачності 

не знайшла свого законодавчого закріплення, хоча й має не менш вагоме 

значення порівняно з вищевказаними доктринами. Змістовне наповнення цієї 

доктрини полягає у прояві платником податків застереження під час вибору 

контрагента. Проблема недобросовісних контрагентів, які не виконують 

своїх зобов’язань, виникла давно. Можна погодитися з думкою Д. Путиліна, 

що належним проявом розумної обачності платника податків у першу чергу є 

аналіз правосуб’єктності його контрагента й пов’язаних з ним осіб [243, 

с. 28]. Європейський суд з прав людини у справі «Bulves» AD 

v. Bulgaria [347] розглянув питання відповідальності платників податків за 

податкові зловживання їх контрагентами. Ним констатувано, що платник 

податку на додану вартість не повинен відповідати за зловживання 

постачальника, щодо яких у нього немає засобів контролю («over which it has 

no control and in relation to which it has no means of monitoring or securing 

compliance»). Фактично такою правовою позицією Європейський суд з прав 

людини на міжнародному рівні закріпив концептуальні засади доктрини 

належної обачності. Разом із тим на окрему увагу заслуговує думка Суду 

щодо обов’язку дотримання державою справедливого балансу між 

загальними інтересами суспільства й вимогами щодо захисту права власності 

(«the demands of the general interest of the community and the requirements of the 

protection of the right of property»). Проблемою національних органів влади й 

дотепер залишається невизначеність критеріїв наявності прояву належної 

обачності з боку платника податків. Іншими словами, національні суди 

втручаються у право власності без повного і всестороннього дослідження 

обставин справи. Зі свого боку Європейський суд з прав людини указав, що 

свобода розсуду держави не є необмеженою [351], тому щодо причетності 
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платника податків до зловживання правами їх контрагентами, потрібно 

керуватися лише прямими вказівками, а не домислами (see, mutatis mutandis, 

Intersplav, cited above, § 38). Задля зменшення ризиків впливу невизначеності 

критеріїв доктрини належної обачності на платників податків 

правозастосовна діяльність в Україні повинна ґрунтуватися на судових 

стандартах Страсбурзького суду. 

Окрім вищезазначених податкових доктрин, Європейський суд з прав 

людини формалізував у своїх рішеннях один з основних принципів 

податкового законодавства – презумпцію правомірності рішень платника 

податків. Згаданий принцип є самостійною аксіомою Податкового кодексу 

України, закріпленою у пп. 4.1.4 п. 4.1 ст. 4. Знаковим для національної 

судової практики є рішення Суду у справі «Компанія «Вастберга Таксі 

Актіболаг» і Вулич проти Швеції» (Vastberga Taxi Aktiebolag and Vulic 

v. Sweden), де в п. 110 ним фактично визнано презумпцію правомірності 

платника податків. Як указав Суд, «податковий орган повинен довести, що 

для накладення додаткових податків існують необхідні підстави, встановлені 

законом» [375]. Для розвитку судової доктрини податкового права та 

визнання принципу презумпції правомірності рішень платника податків 

важливу роль мало рішення у справі «Щокін проти України». Так, у п. 57 

цього рішення зазначається: «Національні податкові органи були зобов’язані 

дотримуватися більш сприятливого для платника податків підходу» [366]. Як 

бачимо, практикою Європейського суду з прав людини підкреслюється 

ключова роль розглядуваного принципу у формуванні єдиного підходу до 

податкової правозастосовної практики.   

Через постійні державні реформаційні процеси, викликані суспільною 

необхідністю, податкове законодавство є доволі мінливим. Зауважимо, що 

практика Європейського суду з прав людини у справах, пов’язаних зі сферою 

оподаткування, не є послідовною, адже в основі ухвалення його рішень 

важливу роль відіграють доводи сторін, наявність безпосереднього 

порушення державою положень Конвенції про захист прав людини і 
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основоположних свобод і прецедентна практика. Зазначений Суд є одним з 

небагатьох судових органів, який розглядає норми Конвенції як гаранта прав 

крізь призму умов сьогодення, про що свідчить сформована ним у 1978 р. 

доктрина живого інструменту. 

На шляху інтеграції української податкової системи до європейських 

стандартів оподаткування виникає гостра необхідність системного 

дослідження європейського податкового законодавства. Питання, пов’язані з 

агресивним податковим плануванням, у даний час як ніколи потребують 

проведення фундаментальних досліджень не лише запропонованої категорії, 

а й суміжних правових понять. Такі дослідження допоможуть узагальнити 

правове розуміння діяльності зобов’язаних суб’єктів податкових 

правовідносин саме в аспекті провадження ними діяльності щодо мінімізації 

власного податкового навантаження і, відповідно, виробити підходи щодо 

забезпечення балансу приватних і публічних інтересів, які існують у сфері 

оподаткування. 

Проаналізуємо далі погляди європейського законодавця на 

врегулювання проблем, пов’язаних з агресивним податковим плануванням, з 

використанням при цьому планування гібридних фінансових інструментів і 

схем. Також звернімо увагу на різноманітні підходи держав-членів ЄС до 

питань боротьби із зазначеними явищами. Наголосимо в той же час на 

системності й дієвості заходів, які провадяться Організацією економічного 

співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР) у зв’язку з поширенням 

негативної практики застосування гібридних схем податкового планування. 

Одночасно відзначимо, що агресивні схеми податкового планування 

вже досліджувалися такими зарубіжними науковцями і юристами-

практиками, як Ю. Крутій, С. Калінін і Ф Едер. У вітчизняній же правовій 

науці їх вивчення не відбувалося взагалі. Саме тому надзвичайно важливим є 

поглиблений аналіз природи, сутності, особливостей, процесу розвитку і 

становлення гібридних фінансових інструментів і гібридних схем 

агресивного податкового планування в країнах Європейського Союзу, а 
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також розроблення рекомендацій з удосконалення механізмів 

функціонування українського податкового законодавства. 

Гонитва за економією й надприбутками – це, напевно, основне, про що 

насамперед думає будь-який керівник, де б він не знаходився, – в Україні, 

США чи Росії. Не є винятком і європейські компанії. Заощадити й заробити 

можна й на податках. З точки зору оподаткування те, що добре сплановано, – 

однозначно буде максимально мінімізоване. 

Процес податкового планування в Європі знаходиться на тому рівні, 

коли в межах ЄС існує можливість так званого подвійного неоподаткування 

пов’язаних використанням загальних фінансових інструментів доходів 

компаній. Таке податкове планування здійснюється, як правило, з 

використанням синтезованих, гібридних фінансових інструментів у межах 

однієї групи компаній. Нормативною основою існування й розвитку в Європі 

податкового планування з використанням гібридних фінансових інструментів 

служить Директива Ради ЄС «Про материнські та дочірні компанії» (Council 

Directive 2011/96/EU). 

Цей правовий документ було розроблено з метою усунення 

складностей у сфері оподаткування прибутку, що розподіляється між 

материнськими й дочірніми компаніями, які територіально знаходяться в 

різних країнах-учасницях ЄС. Згідно з Директивою дочірні компанії 

звільняються від сплати податків на дивіденди й податків на інший 

розподілений прибуток, що підлягають оплаті материнськими компаніями. 

Указане положення дозволяє уникнути ризику подвійного оподаткування, 

коли отриманий дохід одночасно обкладається податком у країні-учасниці 

ЄС дочірньої компанії й у країні-учасниці ЄС компанії материнської. 

Протягом останніх декількох років особливу занепокоєність ОЕСР 

викликають питання так званого подвійного неоподаткування доходу й 

агресивна податкова оптимізація, здійснювана європейськими компаніями.  

Як бачимо, поряд з категорією «гібридні фінансові інструменти» існує 

й категорія «гібридне податкове планування», у зв’язку з чим спочатку 
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важливо розібратися в термінології й визначитися з цими правовими 

конструкціями. Відразу підкреслюємо, що вітчизняному праву невідомо саме 

поняття «гібридний фінансовий інструмент», але його можна знайти в 

окремих документах ОЕСР. Так, у звіті останньої, присвяченому 

використанню гібридних інструментів, такими названі інструменти, які в 

різних юрисдикціях неоднаково кваліфікуються для цілей оподаткування: в 

одній – як боргове зобов’язання, в іншій – як акціонерний капітал [31]. 

Приміром, у країні платника доходу вони тлумачаться як боргові, а виплати 

по них – як відсотки, в той час як у країні одержувача доходу цей інструмент 

сприймається і як участь у капіталі і як дивіденди. 

Використання такого фінансового інструменту у транскордонних 

угодах привабливе тим, що боржник може зменшувати свій оподатковуваний 

дохід на суму відсотків, сплачених за борговим зобов’язанням, а кредитор – 

скористатися правом на звільнення отриманих відсотків, кваліфікуючи їх як 

дивіденди від участі у статутному капіталі боржника (participation exemption). 

Крім того, оскільки щодо процентів за борговими зобов’язаннями більшістю 

угод про уникнення подвійного оподаткування передбачено звільнення або 

знижена ставка стягується у джерела податку, такий дохід не підлягає 

оподаткуванню ні в країні, що є джерелом доходу, ні в країні резидентства 

його одержувача [60]. 

Що ж стосується гібридних схем податкового планування, то під ними 

розуміються схеми, спрямовані на отримання пільг одночасно в декількох 

країнах у зв’язку з розбіжністю класифікації гібридних інструментів або 

податкового статусу компаній. Це дозволяє робити відрахування однієї й тієї 

ж витрати в декількох країнах або сприяє, так би мовити, зникненню доходу. 

Аналіз наведених дефініцій досліджуваних понять дозволяє стверджувати, 

що гібридне податкове планування за змістом є ширшою категорією і 

включає в себе поняття «гібридні фінансові інструменти». Інакше кажучи, 

гібридне фінансове планування якраз і здійснюється шляхом використання 
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зазначених інструментів, чому сприяє залучення так званих гібридних 

компаній. 

Опублікована в березні 2012 р. доповідь ОЕСР «Гібридні інструменти 

податкового планування: питання податкової політики та нормативно-

правового регулювання» (Hybrid Mismatch Arrangements: Tax Policy and 

Compliance Issues) містить докладні коментарі, що стосуються компонентів і 

результатів використання класичних гібридних схем, зокрема, щодо 

гібридних компаній, гібридних інструментів і передачі інструментів пайових. 

Мета зазначеної Доповіді ОЕСР – надати рекомендації податковим і 

законодавчим органам з питань розроблення заходів, а також навести 

спеціальні правила по запобіганню ухиленню від податків, які сприяли б 

зведенню нанівець вигод від гібридних схем податкового планування. 

Ще одним важливим кроком ОЕСР, спрямованим на боротьбу з 

гібридним податковим плануванням і гібридними фінансовими 

інструментами, є прийняття у 2013 р. плану Base Erosion and Profit Shifting 

(далі – BEPS). Зазначений план становить собою перелік дій ОЕСР із 

протидії розмиванню бази оподаткування й виведенню прибутку з-під 

оподаткування. У цьому правовому документі передбачено 15 конкретних 

дій, необхідних для вирішення цих питань. Упровадження його в життя 

передбачає 3 етапи, а завершення було намічено на грудень 2015 р. Черговою 

дією, передбачуваною планом BEPS, є усунення відмінностей в 

оподаткуванні гібридних інструментів. Такі дії передбачають розроблення 

Модельної конвенції ОЕСР, яка містила б рекомендації зміни положень 

національних законодавств з метою усунення наслідків щодо застосування 

гібридних фінансових інструментів. Заходи, передбачувані в рамках 

ліквідації відмінностей в оподаткуванні гібридних інструментів, включають: 

а) зміни до Модельної конвенції ОЕСР, що стосуються обмеження 

використання пільг, що містяться в угодах про уникнення подвійного 

оподаткування, в ситуаціях, які призводять до зловживань; б) розроблення 

положень національних законодавств, що протидіють повному визволенню 
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на рівні одержувача доходу, за яким сплачує сторона із застосуванням 

податкових відрахувань; в) опрацювання норм національних законодавств, 

які обмежували б використання податкового відрахування по платежах, що 

не підлягають оподаткуванню на рівні одержувача доходу або на рівні 

правил оподаткування контрольованих іноземних компаній; г) розробку 

вимог, що регулюють ситуацію, коли більше однієї країни претендує на 

використання зазначених вище заходів до якої-небудь угоди або 

компанії [40]. 

Схеми з гібридними фінансовими інструментами можуть бути 

частиною податкового планування, за допомогою якого положення 

Директиви Ради ЄС «Про материнські та дочірні компанії» використовують у 

своїх інтересах ці компанії з метою мінімізації або ухилення від 

оподаткування. Як уже зазначалося, гібридні фінансові інструменти мають 

змішані характеристики боргу й капіталу. Їх юридична форма може 

становити собою акціонерний капітал, а також різні види боргових 

зобов’язань та їх комбінації. Метою застосування гібридних фінансових 

інструментів є отримання податкового вирахування дочірньою компанією з 

одночасним звільненням доходу від податку на рівні головної (материнської) 

компанії. 

У той же час, країни–учасниці ЄС можуть по-різному визначати 

гібридний фінансовий інструмент: з точки зору однієї країни–учасниці – це 

звичайна позика, з точки зору іншої – цінні папери. Це дозволяє розглядати 

гібридний фінансовий інструмент а) як витрату (відсоток), який віднімається 

із суми оподатковуваного доходу в країні–учасниці, де знаходиться платник 

– дочірня компанія, і б) дивіденд, вільний від оподаткування в іншій країні–

учасниці, де знаходиться компанія материнська. Отже, в одній країні–

учасниці може мати місце відрахування, в іншій – звільнення від 

оподаткування. На практиці така ситуація і призводить до вже згадуваного 

подвійного неоподаткування. 
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Безумовно, зазначена Доповідь ОЕСР є основоположним документом, 

який визначає компоненти і структуру схем гібридного податкового 

планування. У той же час досить повно такі схеми описуються й компанією 

Ernst & Young. Як уже підкреслювалося, розглядувана Директива Ради ЄС 

була спочатку розроблена, щоб запобігти подвійному оподаткуванню 

компаній з однієї й тієї ж групи, розташованих у різних країнах–членах ЄС, 

звільнивши їх від податків на дивіденди й на інші види розподілу прибутку, 

виплачуваних дочірньою компанією їх материнській компанії. Тим не менше 

деякі компанії з метою уникнення сплати будь-яких податків у цілому 

використовували лазівки в Директиві. У зв’язку з цим Європейська Комісія 

спільно з ОЕСР запропонувала низку змін, які необхідно було внести до 

Директиви для впорядкування взаємодії материнських і дочірніх компаній. 

По-перше, зміни торкнуться гібридних фінансових інструментів (profit 

participating loans); по-друге, правило, спрямоване проти ухилення від сплати 

податку (anti-abuse rule), буде оновлено. Держави-члени ЄС повинні будуть 

прийняти загальний механізм цих явищ, що дозволить виявляти штучні 

схеми, використовувані для ухилення від сплати податків при розподілі 

дивідендів. Останні ж будуть обкладатися податком на підставі реального 

економічного змісту операцій. Зокрема, міжнародній групі, яка використовує 

гібридні інструменти кредитування, буде відмовлено у звільненні від 

оподаткування в державі, де материнська компанія є резидентом, якщо 

платежі є від’ємними витратами в іншій державі–члені ЄС, в якій резидентом 

є компанія дочірня. Іншими словами, якщо платіж по гібридному 

фінансовому інструменту віднесено до витрат у державі, де знаходиться 

дочірня компанія, він повинен обкладатися податком у державі компанії 

материнської. Ця пропозиція розробників Директиви спрямована на групи 

компаній, що розміщують проміжну холдингову компанію в ЄС, яка реально 

не присутня в такій країні [37].  

Таким чином, процес реформування процедури податкового 

планування з використанням гібридних фінансових інструментів в ЄС, в 
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першу чергу, спрямований на виключення можливості несплати податків 

материнськими і дочірніми компаніями, що знаходяться в різних країнах–

учасницях ЄС. По суті, правильне рішення було прийнято на одному із 

засідань ECOFIN 20 червня 2014 р., де політично були схвалені зазначені 

зміни, а також вказано на те, що держави–члени ЄС повинні впорядкувати 

своє національне законодавство у частині прийнятих змін до 31 грудня 

2015 р. (аналогічна позиція висловлена і ОЕСР у Плані BEPS). 

Можна сказати, що боротьба з розглянутими видами податкового 

планування велась ОЕСР і Європейською Комісією на всіх фронтах 

упродовж 2015 р. Зазначені тенденції частково підтримуються і в Україні, де 

у складі проведеної податкової реформи закладені зміни трансфертного 

ціноутворення, а також задекларовано деофшоризацію всього вітчизняного 

бізнесу [380, с. 140–144]. 

 

 

2.1.2. Правові позиції Європейського суду з прав людини та їх вплив 

на розвиток податкових відносин в Україні 

 

 

Роль практики Європейського суду з прав людини у становленні 

правової системи в межах розвитку податкових відносин в Україні є 

визначальною. Вбачаємо за доцільне розглянути правові позиції цього Суду у 

сфері оподаткування й визначити ступінь їх впливу на формування 

національних судових стандартів.   

Важливим для захисту прав платників податків в аспекті використання 

податкових судових доктрин є рішення Європейського суду з прав людини у 

справі «Спорронг і Лоннрот проти Швеції» (Sporrong and Lonnroth v. Sweden) 

від 23 вересня 1982 р., що стосується правового аналізу ст. 1 Першого 

протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. У 

п. 61 зазначеного рішення Суд підкреслив, що ця стаття складається з трьох 
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окремих норм (правил) [369]: перша є загальною і проголошує принцип 

мирного володіння майном (перше речення першого пункту); друга охоплює 

принцип позбавлення права власності за певних умов (друге речення 

першого пункту); третя надає державам право контролювати використання 

власності шляхом запровадження необхідних законів для забезпечення такої 

мети (другий пункт). Отже, перед тим як з’ясувати, чи було дотримано першу 

норму, суд повинен установити релевантність останніх двох норм. Окрім 

цього, у п. 69 свого рішення Суд сформулював значущий принцип 

виправданого втручання у право власності: «Суд повинен визначити, чи був 

досягнутий справедливий баланс між вимогами загальних інтересів 

спільноти і вимогами захисту основних прав людини. Пошук цього балансу 

притаманний всій Конвенції, а також відображено в структурі статті 1».  

Констатуємо той факт, що правові позиції, сформовані Судом у справі 

«Спорронг і Лоннрот проти Швеції», є вагомими для правомірності 

застосування Конвенції і безпосередньо ст. 1 Першого протоколу до неї у 

справах, пов’язаних з податковими спорами. Європейський суд з прав 

людини під час розгляду справ у сфері оподаткування в переважній 

більшості випадків установлює наявність або ж відсутність порушення 

вказаної статті, що стало можливим через автономне тлумачення «майна» у 

низці рішень суду. Важливу роль щодо принципу формування власного 

розуміння змісту правової категорії «майно» відіграли справи «Ван Марле 

проти Нідерландів» (Van Marle v. the Netherlands) від 26 червня 1986 р. та 

«Тре Тракторер АБ проти Швеції» (Tre Traktörer Aktiebolag v. Sweden) від 

7 липня 1989 р. Ці дві справи були одними з найперших, у яких Суд пояснив 

поняття «майно» й відніс до нього власність компанії [373] (рішення по 

першій справі) й майно, що має економічну цінність, пов’язану із 

функціонуванням підприємства [372] (п. 53 рішення по другій справі). У 

такий спосіб Європейський суд з прав людини наголосив на важливості 

примату автономного тлумачення термінів Конвенції над концепцією їх 

праворозуміння державами. 
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У рішенні Страсбурзького суду від 21 лютого 1986 р. по справі 

«Джеймс проти Сполученого Королівства» (James and others v  the United 

Kingdom) наголошується, що втручання у право власності повинно 

переслідувати законну мету [360], а захід має бути як доречним для 

досягнення поставленої мети, так і пропорційним їй (п. 50). Що стосується 

проблеми дотримання балансу публічних і приватних інтересів під час 

розгляду податкового спору характерним прикладом може послужити справа 

«Гасус Досьєр унд Фордертехнік ГмбХ проти Нідерландів» (Gasus Dosier und 

Fördertechnik GmbH v. the Netherlands) від 23 лютого 1995 р., у якій Суд, 

окрім цитування свого рішення про вимогу дотримання справедливого 

балансу по справі «Спорронг і Лоннрот проти Швеції», також вперше 

сформулював принцип застосовності положень ст. 1 Протоколу № 1 до 

податкового спору [358], що, безумовно, мало колосальне значення при 

подальшому розгляді інших податкових спорів.  

Вважаємо за доцільне проаналізувати також справу «АГОСІ проти 

Об’єднаного Королівства» (AGOSI v. the United Kingdom) від 24 жовтня 1986 

р. щодо дотримання принципу пропорційності. Позбавлення права власності 

з дотриманням законної мети в разі недотримання розумної пропорційності 

між втручанням у права фізичної чи юридичної особи та інтересами 

суспільства в будь-якому випадку розглядається як порушення ст. 1 Першого 

протоколу до Конвенції. Також буде мати місце порушення цієї ж статті й у 

випадку, коли наявний істотний дисбаланс між тягарем, який довелося 

понести приватній особі, і переслідуваними цілями в інтересах 

суспільства [353].  

У справі «Дарбі проти Швеції» (Darby v. Sweden) від 23 жовтня 1990 р. 

Європейський суд з прав людини визнав рівний правовий статус резидентів 

та нерезидентів у податкових відносинах. Фабула справи полягала в тому, що 

податкові органи повідомили Пітеру Дарбі – громадянину Фінляндії 

британського походження, що він не може претендувати на зниження 

церковного податку у зв’язку з тим, що він офіційно не зареєстрований 
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резидентом Швеції. Суд установив порушення державою ст. 1 Першого 

протоколу до Конвенції й констатував, що обмеження для нерезидентів у 

використанні податкових пільг є дискримінаційними [354].  

Ведучи мову про упереджене ставлення державних органів до 

платників податків, згадаймо справу «Видання «Перископ» проти Франції» 

(Editions Periscope v. France) від 23 червня 1993 р. про відшкодування шкоди, 

завданої підприємству ненаданням податкових пільг у ситуації, коли останні 

були надані за тих же обставин конкурентам [355]. У наведеному рішенні 

Суд встановив порушення ст. 6 Конвенції. Ось чому можемо стверджувати, 

що податкові спори підлягають розгляду Судом не лише в межах дотримання 

ст. 1 Першого протоколу до Конвенції, а й інших її статей.  

Розглянемо також рішення Суду по справі «Ван Раальте проти 

Нідерландів» (Van Raalte v. the Netherlands) від 21 лютого 1997 р., яке 

відображає правову позицію Суду щодо заборони дискримінації у 

податкових правовідносинах. У ньому визначено, що: «Звільнення від 

обов’язку сплачувати органам соціального забезпечення, надане незаміжнім 

жінкам 45 років і старше, але не чоловікам, що знаходяться в такому ж 

становищі, є порушенням ст. 14 Конвенції в сукупності зі ст. 1 Першого 

протоколу» [374].  

Знаковою для становлення сфери оподаткування на міжнародному 

рівні можна назвати «Справу будівельних кооперативів» (The National 

& Provincial Building Society, The Leeds Permanent Building Society and The 

Yorkshire Building Society v. The United Kingdom) від 23 жовтня 1997 р. 

Європейський суд з прав людини своїм рішенням уперше формалізував 

принцип легітимного (законного) очікування (legitimate expectation). Судом 

було досліджено проблему правомірності стягування податку з будівельних 

товариств і зазначено, що апелювання заявником конструкцією «технічний 

дефект закону» [371] не є легітимним очікуванням, гарантованим ст. 1 

Першого протоколу, а тому в такому випадку воля законодавця є очевидною. 

Визначений принцип знайшов своє застосування і в інших рішеннях, зокрема 
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по справі «Джокела проти Фінляндії» (Jokela v. Finland) від 21 травня 2002 р. 

У п. 65 свого рішення Суд сформулював таку норму: «Заявники могли 

законно очікувати розумного і послідовного підходу від державних органів і 

національних судів, яким пропонувалося визначити ринкову вартість землі, 

використовуючи різні процедури, а за відсутності такої послідовності – 

обґрунтованого пояснення для різних оцінок спірного майна. У даній справі 

відсутні як послідовність, так і будь-які розумні пояснення відсутності такої 

послідовності, які були б сумісні з легітимним очікуванням» [362]. 

Європейським судом з прав людини у рішенні по справі «Шпачек 

проти Чеської Республіки» (Spacek, s.r.o. v. the Czech Republic) від 

9 листопада 1999 р. зазначено тезу, відповідно до якої оподаткування завжди 

виступає одним з елементів обмеження права власності. Розглянемо 

детальніше вищевказану справу й виокремимо правові позиції Суду, які 

стосуються безпосередньо сфери оподатковування та впливають на 

формування судових доктрин у податковому праві. У п. 41 свого рішення 

Суд констатує, що «оподаткування, як втручання у права, гарантовані ст. 1 

Першого протоколу, виправдано другим пунктом статті 1» [368]. Як бачимо, 

це положення прямо залишає за собою право держав забезпечувати 

дотримання законів, які вони можуть вважати необхідними для забезпечення 

сплати податків. Вважаємо за необхідне нагадати, що найважливіша вимога 

ст. 1 Першого протоколу до Конвенції полягає в тому, що будь-яке втручання 

публічних органів у мирне володіння майном повинно бути законним. 

Принцип законності передбачає, що положення внутрішнього законодавства 

мають бути доступними, точними й передбачуваними (Case of Hentrich 

v. France of 22 September 1994, § 42). У справі «Шпачек проти Чеської 

Республіки» Суд визнав прийнятною скаргу на підставі того, що зміни до 

закону не були належним чином опубліковані, однак справа була програна 

заявником на тій підставі, що для платників податків цей нормативний акт 

був доступним і передбачуваним. 
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Таким чином, аналіз практики Європейського суду з прав людини 

1982–1999 років дає змогу зробити висновок, що цей період є важливим для 

формування судових доктрин податкового права. Протягом нього Суд 

сформулював засадничі принципи захисту прав платників податків і вперше 

здійснив поглиблений правовий аналіз ст. 1 Першого протоколу до Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод. Ним були також 

виокремлені головні судові стандарти в царині оподатковування, зокрема 

правило застосовності положень ст. 1 Першого протоколу до Конвенції до 

податкового спору, принцип законності внутрішнього податкового 

законодавства і принцип виправданого втручання у право власності. 

Проаналізуємо далі справу «Феррадзіні проти Італії» (Ferrazzini v. Italy) 

від 12 липня 2001 р., яка стосується трьох груп проваджень. Перше 

стосується сплати податку на прибуток, а два інших – ставки гербового 

збору, податку на іпотечний реєстр і податку на капітал. У п. 29 рішення по 

цій справі Суд наголосив: «Податкові питання, як і раніше, є частиною 

прерогатив державної влади, при цьому у відносинах між платником 

податків і суспільством переважає публічний характер». Важливою є окрема 

думка судді Ресса (concurring opinion of Mr. Ress), яка, до речі, збігається з 

позицією більшості, що зміни в податковій сфері не впливають на основне 

зобов’язання фізичних або юридичних осіб – сплачувати податок. Однак у 

податковому провадженні існує елемент, який може привести до іншого 

результату, принаймні, в деяких випадках [357]. 

Європейський суд з прав людини наголошує на обов’язковості 

дотримання принципів пропорційності й законності втручання, а також 

важливості врахування наявності вини у разі застосування штрафів, які 

мають характер притягнення до кримінальної відповідальності. Що 

стосується штрафів за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних, 

визначальним слід назвати рішення по справі «J. B. проти Швейцарії» 

(J. B. v. Switzerland) від 3 травня 2001 р., яка хоча і стосується сфери 

оподатковування, проте Судом у цьому випадку було встановлено наявність 
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порушення ст. 6 Конвенції. Отже, Європейський суд з прав людини здійснює 

розгляд скарг податкового спрямування на відповідність не лише ст. 1 

Протоколу № 1 Конвенції, а й іншим її нормам, зокрема, ст. 6.  

Не менш цікавими для української правозастосовної діяльності є судові 

рішення щодо затягування податковими органами судового розгляду справи, 

однією з яких є справа «Кадрі проти Франції» (Kadri v. France) від 27 березня 

2001 р. Заявник скаржився на тривалість податкових процедур і спирався на 

п. 1 ст. 6 Конвенції. Відповідно до п. 16 рішення Суду розгляд цієї справи 

розпочався ще 13 березня 1986 р., а завершився 18 травня 1998 р. [363]. Як 

бачимо, провадження по справі тривало близько 12 років. Суд одноголосно 

встановив, що мало місце порушення п. 1 ст. 6 Конвенції і зобов’язав 

державу виплатили заявникові компенсацію (справедливу сатисфакцію). 

За приклад щодо компенсації збитків, завданих платникові 

безпідставним стягненням податків і застосуванням штрафних санкцій, 

наведемо справу «Данжевіль проти Франції» (S. A. Dangeville v. France) від 

16 квітня 2002 р. Компанія-заявник була зобов’язана сплачувати податок на 

додану вартість (далі – ПДВ) зі своєї комерційної діяльності, проте, 

спираючись на Шосту директиву Ради Європейських Співтовариств від 

17 травня 1977 р., вона вимагала відшкодування ПДВ, сплаченого в період з 

1 січня до 31 грудня 1978 р., який, на її думку, не підлягав сплаті. Суд визнав 

наявність порушення права на мирне володіння майном і констатував у п. 61 

свого рішення наступне: «У цьому випадку втручання в право заявника на 

мирне володіння майном було непропорційним. Заперечення позову 

компанії-заявника проти держави і відсутність внутрішніх процедур, що 

надають достатнього правового захисту для забезпечення захисту права 

компанії-заявника на мирне володіння своїм майном, порушили 

справедливий баланс, який повинен підтримуватися між вимогами 

суспільного інтересу і вимогами щодо захисту основних прав особи» [365]. 

Про дотримання справедливого балансу Європейський суд з прав людини 

неодноразово наголошував у своїх попередніх рішеннях.  
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Судом було також зазначено, що податкові штрафи, які мають на меті 

виключно каральний і стримуючий характер, і не відповідають меті 

матеріальної компенсації, слід вважати кримінальним переслідуванням. Така 

позиція знайшла своє відображення у рішенні палати суду у справах 

«Яношевич проти Швеції» (Janosevic v. Sweden) та «Компанія «Вестберґа 

Таксі Актіеболаґ» та Вуліч проти Швеції» (Västberga Taxi Aktiebolag and 

Vulic v. Sweden) від 23 липня 2002 р. У кожній із них Суд одноголосно 

постановив, що було допущено порушення п. 1 ст. 6 Конвенції стосовно 

права заявників на доступ до суду й у зв’язку з тривалістю судового 

провадження. Під час розслідування діяльності операторів таксі (друга 

справа), яке провадилося в 1994 і 1995 роках, податкове управління округу 

Стокгольм здійснило перевірку цих двох компаній і зобов’язало їх сплатити 

більший розмір податків, а також податкові штрафи через похибку в 

податкових деклараціях. Важливим є висновок Суду, згідно з яким, 

зважаючи на те, що дострокове примусове стягнення податкових штрафів 

тяжіє до негативного впливу на захист особи в подальшому судовому 

провадженні, держава зобов’язана забезпечити справедливу рівновагу між 

залученими інтересами, особливо якщо до винесення судом ухвали про 

обов’язок сплати таких штрафів, останні вже було стягнуто у примусовому 

порядку [259]. 

Звернімося до рішення Суду по справі «Терем Лтд, Чечеткін та Оліус 

проти України» (Terem Ltd, Chechetkin and Olius v. Ukraine) від 18 жовтня 

2005 р., що стосується відшкодування шкоди, завданої неправомірними 

діями посадових осіб податкових органів при здійсненні ними своїх 

повноважень. Заявники поскаржилися на незаконну конфіскацію їхнього 

майна. У п. 47 свого рішення Суд підкреслив, що неможливість заявника 

домогтися виконання свого рішення протягом майже двох років є 

втручанням у його право на мирне користування власним майном [370]. 

Через невиконання рішень національних судових органів держава протягом 

значного періоду часу перешкоджала заявникові отримувати в повному 
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обсязі кошти, на які він має право. Брак бюджетних коштів, як вважає Суд, 

не може виправдати таке упущення, тому констатує, що в даній справі мало 

місце порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції.  

Як справедливо зазначає Г. О. Христова, вагома роль Європейської 

конвенції і практики Страсбурзького суду полягає в тому, що національні 

суди під час відправлення правосуддя мають змогу застосовувати практику 

Європейського суду з прав людини всіх юрисдикцій [332]. 

У низці своїх рішень Європейський суд з прав людини наголошує, що 

ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у 

кримінально-правовому аспекті поширюється на справи про накладення 

податкових штрафів, тобто застосовується й у межах податкового 

провадження. Названа судова доктрина була вироблена Судом у 1998 р., але 

стосовно податкових спорів найбільш повно була виражена у справі «Юссіла 

проти Фінляндії» (Jussila v. Finland) від 23 листопада 2006 р. Аналіз рішення 

по вищезазначеній справі свідчить, що податкова інспекція вимагала від 

заявника надати пояснення щодо помилок у податковій декларації з податку 

на додану вартість за 1994 і 1995 роки [362]. Заявник, у свою чергу, 

стверджує, що розгляд справи був несправедливим і що фінські суди 

відхилили його вимогу усного розгляду. У п. 29 свого рішення Суд 

установив, що дана справа стосується судового розгляду, в результаті якого 

через помилки в поданих заявником податкових деклараціях на нього було 

покладено обов’язок сплатити податок на додану вартість і штраф у розмірі 

10% від загальної суми податку. Дія ст. 6 Конвенції в частині, що стосується 

цивільно-процесуальних аспектів, не поширюється на встановлення розміру 

податку і стягнення штрафів за порушення законодавства про податки і 

збори. Урахувавши законодавство Фінляндії, Суд визначив, що податкові 

правопорушення, за які встановлено податкові штрафи, номінально не 

належать до кримінальних злочинів, а входять до системи податкової 

відповідальності. Важливо відзначити, що Суд детально дослідів свою 

практику на користь іншого підходу до податкових спорів і дійшов висновку, 
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що податкові штрафи мають каральний, а не компенсаторний характер, тобто 

виконують ті ж функції, що і кримінальне покарання. Отже, Судом 

установлено, що судові справи про застосування податкових штрафів у 

контексті ст. 6 Конвенції прирівнюються до кримінальних справ, а тому 

учасникам останніх повинні надаватися всі закріплені в цьому міжнародно-

правовому документі гарантії, яким би малим не був розмір штрафу. 

Національній правозастосовній практиці притаманні справи за 

зверненнями платників податків з вимогою про повернення надміру 

сплачених сум податків з нарахуванням відповідних відсотків. У подібній 

категорії спорів Європейський суд з прав людини виходить із принципу 

повної компенсації, який може бути дотриманий лише за умови нарахування 

відсотків на суму надміру сплаченого (стягнутого) податку. Цей принцип був 

сформульований Судом під час розгляду справи «Еко-Ельда Аве проти 

Греції» (Eko-Elda AVEE v. Greece) від 9 березня 2006 р. Товариство з 

обмеженою відповідальністю, що спеціалізується на нафтопродуктах «Еко-

Ельда Аве», поскаржилося на відмову податкових органів виплатити 

відсотки як компенсацію за несвоєчасну сплату грошового зобов’язання на 

свою користь. Держава, у свою чергу, стверджувала, що компанія-заявник не 

мала свого володіння за змістом ст. 1 Першого протоколу до Конвенції. У 

п. 30 рішення читаємо: «…що стосується сплати податків, Суд повторює, що 

фінансове зобов’язання, що випливає в результаті справляння податків, може 

порушувати права, гарантовані в ст. 1 Протоколу № 1, якщо умови 

повернення накладають надмірний тягар на відповідну фізичну або 

юридичну особу або принципово перешкоджають їх фінансовому 

забезпеченню» [356]. У розглядуваному випадку прострочення повернення 

надміру сплачених сум податків становило 5 років. Отже, рішення по цій 

справі є підставою для виокремлення важливої аксіоми податкового права, 

яка полягає у тому, що відмова податкових органів виплачувати відсотки за 

прострочення платежу протягом тривалого періоду порушує справедливий 

баланс між загальним та індивідуальним інтересами (п. 31). Посилання на 
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сформульований у прецедентній практиці Європейського суду з прав людини 

принцип повної компенсації разом з нормами внутрішнього податкового 

законодавства дозволить суттєво посилити правову позицію платників 

податків у подібних ситуаціях. 

Порушення п. 1 ст. 6, ст. 13 та ст. 1 Першого протоколу до Конвенції 

щодо неповернення у встановлені законодавством строки сум надміру 

сплаченого податку констатує рішення Суду по справі «Ракітін проти 

України» (Rakitin v. Ukraine) від 11 січня 2007 р. З обставин справи випливає, 

що 8 квітня 2003 р. Крюківський районний суд м. Кременчука зобов’язав 

податкову інспекцію виплатити заявнику кошти надлишково сплаченої суми 

прибуткового податку. У п. 20 свого рішення Суд підкреслив, що рішення 

національного суду залишалося невиконаним понад трьох років, а тому 

порушення державою вищезазначених статей Конвенції визнано 

одноголосно. 

Щодо порушення права на відшкодування податку на додану вартість 

одним з найрезонансніших рішень Європейського суду з прав людини можна 

вважати рішення у справі «Інтерсплав проти України» (Intersplav v. Ukraine) 

від 9 січня 2007 р., фактичні обставини якої можна резюмувати наступним 

чином. Заявник в особі компанії «Інтерсплав» виробляв товари з 

металобрухту, придбаного в Україні, зі ставкою ПДВ 20%. Більшість 

продукції експортувалася з України за нульовою ставкою останнього. Таким 

чином, заявник має право на повернення ПДВ. Із матеріалів справи випливає, 

що податкові органи своїми діями позбавили компанію податкової вигоди, 

що є порушенням права, закріпленого у ст. 1 Першого протоколу до 

Конвенції. Суд у п. 40 указаного нами рішення визначив, що втручання у 

володіння заявника з боку державних органів було непропорційним. 

Констатуємо той факт, що важливим для національної судової практики є 

висновок Суду, відповідно до якого затримки з відшкодування податку на 

додану вартість у зв’язку з браком ефективних засобів правового захисту для 

запобігання або припинення такої адміністративної практики, а також стан 
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невизначеності щодо часу повернення його коштів порушують справедливий 

баланс між вимогами суспільних інтересів і захистом права на мирне 

користування власністю [359]. Рішення Суду по розглядуваній справі є 

знаковим для формування судової доктрини податкових вигод.  

Відповідно до п. 4 рішення Європейського суду з прав людини по не 

менш знаковій справі щодо відшкодування податку на додану вартість 

«Булвес АД проти Болгарії» (Bulves AD v. Bulagria) від 22 січня 2009 р., 

державні органи позбавили компанію-заявника права відносити до складу 

податкового кредиту суму ПДВ, сплачену у складі ціни за придбані на 

умовах поставки товарів, на тій підставі, що постачальник компанії не зміг 

своєчасно виконати своїх обов’язків щодо подання податкової звітності по 

ПДВ. У п. 71 свого рішення Суд наголосив, що компанія-заявник не повинна 

нести відповідальність за наслідки невиконання постачальником своїх 

обов’язків щодо своєчасного декларування ПДВ, а тому Суд вважає, що такі 

вимоги порушують справедливий баланс між загальними інтересами і 

вимогами захисту права власності. Резюмуємо, що в рішенні по цій справі 

Європейський суд з прав людини закріпив на міжнародному рівні основні 

засади доктрини належної обачності.  

Подібною справою щодо відмови податкового органу відшкодувати 

ПДВ через невчасне виконання постачальником своїх обов’язків є справа 

«Бізнес Супорт Центр проти Болгарії» (Business Support Centre v. Bulgaria) 

від 18 березня 2010 р. У п. 22 рішення Судом констатовано схожість наявних 

фактів і скарг, тому він послався на висновки, зроблені ним у рішенні по 

справі «Булвес АД проти Болгарії», які він вважає настільки ж актуальними. 

Отже, аналіз практики Європейського суду з прав людини дає змогу 

стверджувати, що платник ПДВ у випадку виявлення фактів зловживань його 

контрагентами не втрачає свого права на податкову вигоду.  

Вагомий вплив на розвиток податкових відносин в Україні здійснюють 

правові позиції Суду щодо якості та передбачуваності податкового 

законодавства. Значним кроком для розвитку судових доктрин у податковому 
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праві є формалізація європейською інституцією принципу презумпції 

правомірності рішень платника податків. Найбільш повно цей принцип 

знайшов своє втілення у справі «Щокін проти України» (Shchokin v. Ukraine) 

від 14 жовтня 2010 р. Заявник стверджував, що податкові органи незаконно 

наклали на нього додаткові зобов’язання зі сплати прибуткового 

податку [366]. З обставин справи випливає, що до платника податків 

застосовувалася ставка прогресивного оподаткування доходу, тому додаткові 

зобов’язання зі сплати податку наклали на нього надмірний фінансовий 

тягар. У п. 57 свого рішення Суд дійшов висновку, що органи державної 

влади віддали перевагу найменш сприятливому тлумаченню національного 

законодавства, що призвело до втручання у майнові права заявника й 

порушення державою ст. 1 Першого протоколу до Конвенції. Таким чином, 

Суд цим рішенням визначив пріоритетність здійснення державними 

органами найбільш сприятливого для платника податків тлумачення 

національного законодавства. 

Кримінальне провадження у справах про ухилення від сплати податків 

тягне за собою накладення на платника як адміністративних, так і 

кримінальних санкцій. Аналіз рішення по справі «Остерлунд проти 

Фінляндії» (Österlund v. Finland) від 10 лютого 2015 р. дозволяє виокремити 

алгоритм установлення 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 низку наступних 

запитань: а) чи мають провадження ознаки кримінального правопорушення; 

б) чи однакові правопорушення, в яких обвинувачується заявник; в) чи було 

прийнято остаточне рішення; г) чи мав місце факт дублювання проваджень. 

Завдяки розробленому судом алгоритму розгляд справ відбувається з 

дотриманням конвенційного механізму захисту прав людини [364]. У справі 

«Йоханнессон та інші проти Ісландії» (Jóhannesson and Others v. Iceland) від 

18 травня 2017 р. Суд обрав уже усталений підхід до встановлення фактів 



145 
 

порушення державою у податкових спорах ст. 4 Протоколу № 7 до 

Конвенції. У п. 27 свого рішення Судом зазначено, що заявники скаржилися 

на те, що шляхом накладення податкових надбавок і подальшого 

кримінального судового розгляду їх двічі судили за тяжкі податкові 

правопорушення й карали за одне й те саме правопорушення [361]. 

Як бачимо, провадження по двох останніх справах базувалися на 

однакових фактах. Стаття 4 Протоколу № 7 до Конвенції містить норму, 

згідно з якою «нікого не може бути вдруге притягнено до суду або покарано 

в порядку кримінального провадження під юрисдикцією однієї і тієї самої 

держави  за правопорушення, за яке його вже було остаточно виправдано або 

засуджено відповідно до закону та кримінальної процедури цієї 

держави» [241]. Судом установлено, що заявники зазнали непропорційного 

втручання внаслідок того, що їх судили й карали за однакове податкове 

правопорушення різні органи влади у двох різних провадженнях, які не мали 

необхідного зв’язку. Ще раз наголошуємо, проблема притягнення суб’єктів 

до відповідальності в податкових спорах є вкрай актуальною, а тому 

національним судовим органам необхідно враховувати правові позиції 

Європейського суду з прав людини з метою недопущення вищезазначених 

порушень Конвенції. 

Одним з останніх судових кейсів щодо кримінального провадження 

проти директора компанії, де той був визнаний винним у несплаті податків із 

застосуванням правових презумпцій, є справа «Бусуттіл проти Мальти» 

(Busuttil v. Malta) від 3 червня 2021 р. Особливістю податкових 

правовідносин виступає можливість суб’єкта довести порушення державою 

норм Конвенції, не лише посилаючись на притаманну податковим спорам 

ст. 1 Першого протоколу до Конвенції, а й на інші, зокрема, її ст. 6, де 

установлено право на справедливий і публічний розгляд справи.  

Для української правозастосовної практики значущим варто назвати 

рішення по справі «Euromak Metal Doo проти Колишньої Югославської 

Республіки Македонії» (Euromak Metal Doo v. the former Yugoslav Republic of 
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Macedonia) від 8 жовтня 2018 р. Короткий виклад обставин свідчить про 

нижченаведене. Управління з внутрішніх надходжень здійснило податкову 

перевірку у 2009 р. Пізніше компанія-заявник була проінформована про те, 

що оскільки її постачальники не задекларували та не сплатити податок 

державі, компанія не зможе отримати податкову вигоду у вигляді 

відшкодування сплаченого нею податку на додану вартість. У даному 

рішенні перетинаються судова доктрина належної обачності й доктрина 

податкових вигод. Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях 

сформулював низку судових стандартів, якими керується і дотепер, а тому 

зазначена справа є яскравим прикладом послідовності у використанні його 

практики щодо врахування попередніх правових позицій. Під час аналізу 

справи Суд установив, що порушення права компанії-заявника на мирне 

користування своїм майном за подібних обставин було розглянуто ще в 

рішенні по справі «Булвес АД проти Болгарії». Уряд не надав ні жодного 

факту, ні аргументу, здатних переконати Суд дійти іншого висновку. Таким 

чином, мало місце порушення ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції, яке полягає 

у недопущенні позбавлення компанії податкової вигоди через невиконання 

недобросовісними постачальниками зобов’язань перед державними 

податковими органами.  

У низці своїх рішеннь Європейський суд з прав людини сформував 

доктринальні підходи, що відіграють важливу роль у вирішенні податкових 

спорів національними судами, а також впливають на розвиток податкових 

відносин у державі. Починаючи з 1980-х років і до сьогодення, Європейська 

конвенція служить гарантією захисту прав платників податків, а 

Страсбурзький суд виступає надійним механізмом дотримання конвенційних 

норм державами-учасницями. Законодавством України створено міцне 

підґрунтя для обов’язкового застосування правових позицій Європейського 

суду з прав людини, однак судова практика в державі характеризується 

ігноруванням вироблених стандартів. Вбачаємо за необхідне впроваджувати 
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судові доктринальні підходи у сфері оподатковування під час 

правозастосовної і нормотворчої діяльності. 

 

 

2.2. Національні суди як суб’єкти формування судових доктрин у 

податковому праві 

 

 

2.2.1. Конституційний Суд України та його роль у концептуалізації 

доктринальних положень, що застосовуються при вирішенні податкових 

спорів 

 

 

Поступовий перехід України до європейського правового простору 

вимагає повномасштабного розроблення шляхів ефективного захисту прав 

людини, в тому числі через механізми судового захисту й контролю за 

виконанням судових рішень. Виникнення судових доктрин у системі 

континентального права є наслідком недосконалості податкового 

законодавства. Розбіжності, що виникають під час правозастосовної 

діяльності, пов’язані з різним тлумаченням суб’єктами правозастосування 

податкових норм, закріплених в актах податкового законодавства, зокрема, в 

Податковому кодексі України. За допомогою судової доктрини 

заповнюються прогалини й усуваються суперечності між податково-

правовими нормами. Визначальним елементом становлення судових доктрин 

у податковому праві є суб’єктний склад їх формування. Аналіз національних 

законодавчих актів дозволяє виокремити аксіому, згідно з якою 

Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції, 

головним завданням якого є гарантування верховенства права, зокрема, 

верховенства Конституції України. До суб’єктів формування судової 

доктрини в доктрині податкового права слід віднести суддів 
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Конституційного Суду України за умови розгляду ними справ, що 

стосуються податкових відносин. Є всі правові підстави вважати, що 

Конституційний Суд України, окрім свого основного призначення, відіграє 

важливу роль у концептуалізації доктринальних положень, що 

застосовуються при вирішенні податкових спорів.  

З метою визначення місця Конституційного Суду України в системі 

суб’єктів формування доктрини податкового права в першу чергу необхідно 

визначити його роль безпосередньо в українському судочинстві. У ч. 1 ст. 1 

Закону України «Про Конституційний Суд України» визначено, що 

Конституційний Суд України: а) вирішує питання про відповідність 

Конституції України законів України й у передбачених Конституцією 

України випадках інших актів, б) здійснює її офіційне тлумачення, а також 

інші повноваження цього Суду відповідно до Основного Закону [233]. 

Особливістю судової доктрини, що розробляється зазначеним Судом, є те, 

що вона формується в контексті співвідношення норм податкового 

законодавства з положеннями Основного Закону. Іншими словами, підходи 

Суду, викладені у прийнятих ним рішеннях щодо врегулювання податкових 

відносин, розкриваються через призму найбільш значущих для суспільства 

приписів. 

Роль цього органу конституційної юрисдикції у процесі формування 

судової доктрини в доктрині податкового права неможливо переоцінити, 

оскільки саме розглядуваний Суд здійснює всесторонню перевірку 

відповідності податково-правової норми основоположним принципам права, 

відображеним у Конституції України. Після такого аналізу Конституційний 

Суд України або апробовує податково-правову норму, або ж видаляє її із 

правового життя, даючи тим самим підстави законодавцю розробити новий 

підхід до впорядкування податкових відносин у відповідній частині. Окрім 

цього, Закон України «Про Конституційний Суд України» в редакції від 11 

квітня 2021 р. у ст. 55 закріпив інститут конституційної скарги й механізм 

його реалізації фізичними та юридичними особами. Наголошуємо, що до 



149 
 

змін у названому Законі право на звернення до Конституційного Суду 

України було надано лише закритому переліку суб’єктів. Варто погодитися з 

думкою В. М. Кампо (судді КСУ у відставці), що рішення цього Суду за 

скаргами вже сьогодні активно вивчаються й коментуються вченими–

правниками, однак не вистачає висококваліфікованих наукових думок щодо 

таких рішень, які повно і всебічно розкрили б їх зміст у більш широкій 

системі координат, включаючи не лише внутрішньогалузеві й міжгалузеві 

правові інститути, а й іноземну доктрину [41].  

Заслуговує окремої уваги практика Державної Ради Франції, рішення 

якої коментують незалежні урядові комісари, які працюють в її апараті. 

Унікальна доктрина адміністративного права цієї країни набула 

фундаментального характеру саме завдяки правотлумачній діяльності цих 

правознавців. Україна також потребує запровадження подібного інституту з 

метою здійснення незалежного розширеного тлумачення рішень і 

популяризації правових позицій КСУ. 

Доктринальні положення в рішеннях Конституційного Суду України 

компенсують нечіткість нормативного впорядкування податкових відносин, 

створюють передумови для правильного й одностайного застосування 

податкового законодавства, а також сприяють утвердженню принципів права 

у правовідносинах. Проблематика формування судових доктрин у 

податковому праві набула актуальності у зв’язку із 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 регламентації правовідносин, у тому числі й у царині оподаткування. 

Судові рішення, що коментують і роз’яснюють норми права, є важливим 

джерелом конституційного регулювання податкових правовідносин в 

Україні, що дозволяє оперативно усувати правові суперечності в зазначеній 

сфері діяльності держави й суспільства. Незважаючи на те, що підходи до 



150 
 

розуміння судового прецеденту в сучасній правовій доктрині є досить 

неоднозначними, ані науковці, ані представники юридичної спільноти не 

заперечують прецедентного значення актів Конституційного Суду України. 

Починаючи з 2002 р., цим Судом було прийнято низку рішень щодо різних 

аспектів правового регламентування сфери податкових відносин. Це рішення 

про: 

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);  

податкову заставу (від 24 березня 2005 р. № 2-рп/2005);  

право законодавця визначати механізми, що забезпечують належну 

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

право Верховної Ради АРК, сільських, селищних і міських рад 

установлювати додаткові пільги щодо оподаткування в межах сум, які 

надходять до їхніх бюджетів (від 16 лютого 2010 р. № 5-рп/2010);  

обов’язок платника податків допускати посадових осіб контролюючого 

органу під час проведення ними перевірок до обстеження відповідних 

приміщень, територій та їх права у разі недопущення звертатися до суду 

щодо зупинення видаткових операцій платника податків (від 12 червня 2012 

р. № 13-рп/2012). 

Для прикладу розглянемо Рішення Конституційного Суду України у 

справі за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень 

Податкового кодексу України від 12 червня 2012 р. № 1-3/2012. У цій справі 

суб’єкт права на конституційне подання звернувся до Конституційного Суду 

України з клопотанням визнати таким, що не відповідає Конституції України 

(є неконституційним) Податковий кодекс України як повністю, так і в 

окремих частинах. Здійснивши системний аналіз окремих положень 

Податкового кодексу України, Конституційний Суд України дійшов 
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висновку, що вони відповідають Основному Закону. Питання щодо 

відповідності Конституції України положень Податкового кодексу України 

повністю було вирішено до постановлення розглядуваного рішення шляхом 

прийняття Ухвали про відмову у відкритті конституційного провадження у 

цій справі на підставі невідповідності конституційного подання вимогам, 

передбаченим Конституцією України, і непідвідомчісті Конституційному 

Суду України питань, порушених у наведеному конституційному поданні. Це 

Рішення є доктринальним, оскільки воно прийнято суб’єктом творення 

судової доктрини в доктрині податкового права, стосується податкових 

правовідносин і сформовано на підставі податково-правових норм, тобто 

відповідає всім критеріям належності. 

Яскравим прикладом формування правових позицій, що стосуються 

податкових питань, є рішення Конституційного Суду України від 14 грудня 

2011 р. № 18-рп/2011 щодо офіційного тлумачення правової конструкції 

«щомісячне довічне грошове утримання», що міститься у пп. «е» пп. 165.1.1 

п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України. У своїх рішеннях Суд аналізує 

відповідність розглядуваних ним понять, закріплених у нормативних актах 

податкового законодавства, Основному Закону України з метою пошуку 

існуючих розбіжностей та їх подолання, здійснюючи свою діяльність на 

засадах верховенства права. З погляду британського вченого-

конституціоналіста А. В. Дайсі, до головних рис верховенства права 

належать юридична визначеність і передбачуваність закону [226]. Перший 

принцип є визначальним в аспекті довіри до судової системи, особливо в 

категоріях справ, що стосуються оподаткування.  

Конституційний Суд України виступає суб’єктом формування судових 

доктрин через створення правових позицій, які є основоположними для 

правозастування іншими суб’єктами. Є сенс розглянути питання щодо 

проблематики юридичної природи правових позицій цього Суду. Зазначимо, 

що поняття «правова позиція» не закріплено на законодавчому рівні, а тому 

зустрічається виключно в наукових доктринах, прискіплеве вивчення яких 
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дає змогу проаналізувати існуючі підходи до вищевказаного поняття крізь 

призму різних категоріально-понятійних критеріїв. Як влучно підкреслює 

Т. М. Слінько, правові позиції Конституційного Суду України спрямовані на 

усунення конституційно-правової невизначеності [271]. На думку 

В. М. Кампо, розглядуване поняття ґрунтується на інтерпретації приписів 

Основного Закону до оспорюваних положень чинних нормативно-правових 

актів [41]. Вплив рішень Конституційного Суду України на формування 

доктринальних положень, застосовуваних при вирішенні податкових спорів, 

є колосальним. Тож невипадково наукові погляди вчених-

конституціоналістів стосовно загальнообов’язкового характеру правових 

позицій Суду превалюють над поодинокими думками тих, хто вважає інакше. 

Для визначення ролі Конституційного Суду України у формуванні 

судових доктрин у податковому праві необхідно якомога детальніше вивчити 

його рішення. Так, Рішення КСУ від 29 січня 2002 р. № 1-рп/2002 

стосувалося справи про оподаткування підприємств з іноземними 

інвестиціями. Пізніше Суд розглядав справу про податкову заставу, правові 

висновки з якої були викладені в Рішенні від 24 березня 2005 р. № 2-рп/2005. 

Суб’єкти права на конституційне подання, як правило, обґрунтовують свої 

звернення тим, що окремі положення податкових законодавчих актів 

суперечать нормам Конституції України. Зокрема, у Рішенні Суду № 2-

рп/2005 [254], на думку народних депутатів, ст. 8 Закону України «Про 

порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та 

державними цільовими фондами» ставила в неоднакове становище суб’єктів 

господарювання різних форм власності, що не відповідає принципу захисту 

прав усіх суб’єктів права власності, закріпленого на рівні Основного Закону. 

Необхідно усвідомлювати, що рішення Конституційного Суду України 

є обов’язковими, остаточними, не підлягаючими оскарженню. Однак у його 

Регламенті закріплено право судді на окрему думку [215] незалежно від того, 

голосував він «за» чи «проти». Виникає закономірне запитання: «Яку роль 

будуть відігравати окремі думки суддів у формуванні судових доктрин 
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податкового права?». Констатуємо, що аналіз законодавчих актів дає змогу 

дійти висновку про відсутність будь-яких юридичних наслідків окремих 

думок, тому стосовно цього можна зазначити, що окремі думки суддів мають 

допоміжній, рекомендаційний характер, хоча, безумовно, служать 

відповідними каталізаторами для змін у подальшому правових позицій Суду.  

Велика палата Конституційного Суду України розглянула справу № 1-

6/2018 про оподаткування пенсій і щомісячного довічного грошового 

утримання, у своєму Рішенні вона сформувала правову позицію, яку, на нашу 

думку, слід вважати доктринальною, адже вищезазначене Рішення стосується 

податкових правовідносин, що, у свою чергу, впливає на становлення судової 

доктрини в податковому праві. Короткий огляд Рішення дозволяє 

виокремити основні постулати щодо конституційності положень абзаців 13 

та 14 п. 32 розділу I Закону України «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової 

реформи», а також відповідності Конституції України положення абз. 1 

пп. 164.2.19 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу України. Суд дійшов 

висновку, що «правове регулювання у сфері оподаткування пенсій певних 

категорій осіб спотворює сутність обов’язку держави щодо гарантування 

права застрахованих осіб на пенсію, оскільки не узгоджується з принципом 

рівності, а також з обумовленою ним вимогою збалансування прав та 

обов’язків» [255]. Правовий висновок органу конституційної юрисдикції, що 

забезпечує верховенство Конституції України, безумовно, є визначальним 

для подальшого розвитку податкових правовідносин. У той же час окремі 

дослідники вважають, що вказаним Рішенням Конституційний Суд України 

перебрав на себе функції законодавчого органу. Підтвердженням такого 

припущення можуть послужити окремі думки суддів, що свідчать, що обрана 

методологія й аргументація Суду в даному Рішенні має абстрактний і 

суб’єктивний характер [92]. На противагу такому погляду, суддя В. М. Кампо 

зазначив, що «право не обмежується лише законодавством як однією з його 

форм» [41], а тому резюмуємо, що Конституційний Суд України відіграє 
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значущу роль у концептуалізації доктринальних положень. Адже для 

успішного вирішення податкових спорів справа повинна бути розглянута 

всесторонньо, що є можливим за рахунок взяття до уваги усталених 

юридичних позицій Суду.  

З урахуванням того факту, що регулювання податкових відносин 

здійснюється переважно за допомогою імперативного методу владних 

приписів, заснованих на державному примусі, визначення меж цих владних 

повноважень у податковому праві має не тільки теоретичне, а й практичне 

значення. Судова доктрина робить суттєвий внесок у регламентацію 

податкових відносин за допомогою тлумачення тих чи інших правових норм. 

Окрім цього, суб’єкти формування судових доктрин у податковому праві 

(зокрема, Конституційний Суд України) допомагають створювати логічно 

впорядковану систему позитивного права. Потреба застосування судових 

доктрин у податковому праві пов’язана з наявним браком єдиного підходу до 

телеологічного (цільового) тлумачення національних нормативних актів у 

сфері оподаткування. Формування правових позицій Конституційного Суду 

України, які, з точки зору Ю. Г. Барабаша, «для вітчизняної правової системи 

є доктринальними» [4, с. 89], відіграє вагому роль у дескрипції положень 

судової доктрини, що застосовується при вирішенні податкових спорів. 

З метою дослідження Конституційного Суду України як суб’єкта 

формування судової доктрини в податковому праві необхідно критично 

вивчити його головні ознаки і функції. Окрім цього, вбачаємо за доцільне 

розглянути співвідношення суб’єктивних та об’єктивних критеріїв, які 

безпосередньо впливають на прийняття суддями Конституційного Суду 

України рішень, а також проаналізувати зв’язок між прийнятими рішеннями 

Суду, що стосуються сфери оподаткування, й подальшим розвитком у 

державі податкових правовідносин. Визначення правового статусу 

Конституційного Суду України є об’єктом дослідження багатьох учених-

конституціоналістів. Із конструкції ч. 1 ст. 147 Основного Закону випливає, 

що законодавець наділив цей орган конституційної юрисдикції виключними 
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спеціальними повноваженнями, спрямованими на захист прав та основних 

свобод людини, гарантованих міжнародними актами, зокрема, Конвенцією 

про захист прав людини і основоположних свобод.  

Зауважимо, що вирішення питань про відповідність Конституції 

України законів України, особливо тих, які спрямовані на регламентацію 

відносин між контролюючими органами і платниками податків, є 

надзвичайно значущою компетенцією органу конституційної юрисдикції в 

аспекті захисту прав останніх. Суб’єкти права на конституційне звернення, 

конституційне подання, конституційну скаргу використовують закріплену в 

законі можливість звернутися до Конституційного Суду України з метою 

недопущення неоднозначного або множинного трактування податкових 

нормативно-правових актів. Про особливий правовий статус 

Конституційного Суду України свідчить відсутність згадування про 

діяльність цього органу в Законі України «Про судоустрій і статус суддів» 

(окрім ст. 36 Розділу XII), що підкреслює його унікальний характер і 

незалежний статус. Резюмуємо, що Конституційний Суд України відповідно 

до норм чинного законодавства є виокремленим із системи судоустрою. 

Тенденція унікальності повноважень розглядуваного нами судового органу 

допомагає протистояти нормативній експансії держави [7, с. 154–159].   

Питанню, чим керуються судді Конституційного Суду України під час 

розгляду справ, вбачаємо за необхідне приділити особливу увагу через 

неоднозначність розмежування суб’єктивних та об’єктивних критеріїв 

ухвалення ними своїх рішень. Незалежність судової системи вимагає від 

суддів неухильного дотримання принципу верховенства права, зокрема, з 

метою забезпечення гарантії прийняття належних рішень з питань 

тлумачення норм, що стосуються сфери оподаткування і впливають на 

подальший розвиток податково-правових відносин. Судді повинні 

забезпечувати баланс між своїми суб’єктивними поглядами і правовим 

нормами, а процеси, які відбуваються в суспільстві, не повинні переважати 

над об’єктивними чинниками прийняття ними рішень. Основними вимогами 
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до рішень Конституційного Суду України є обґрунтування і вмотивованість 

останніх, на що безпосередньо впливає якість національного законодавства, 

адже судді в першу чергу керуються приписами закону, а вже після цього 

формулюють правовий висновок щодо поставленого на розгляд питання.  

Одним з важливих чинників умотивованості й високої якості судових 

рішень КСУ стосовно відповідності Конституції податкових законів України 

є професійність суддів, на чому неодноразово наголошується у низці 

висновків Консультативної ради європейських суддів. Головним об’єктивним 

чинником, що впливає на прийняття суддями рішень є належна правова 

оцінка обставин справи. Окрім цього, у спірних податкових правовідносинах 

судді керуються також власним внутрішнім переконанням з метою 

досягнення в них юридичної визначеності. Конституційний Суд України є 

певним взірцем правосуддя і справедливості в суспільстві, про що свідчить 

його важлива роль у формуванні судових доктрин з податкових питань.  

Особливими ознаками судової доктрини Конституційного Суду 

України є наявність у його правових позиціях загальновизнаних 

концептуальних ідей і теорій, що мають достатньо переконливий характер і 

практичне значення для розвитку податкових відносин. Універсальними 

правовими доктринами слід назвати доктрину прав людини і доктрину 

верховенства права, якими керується Суд під час викладення власного 

розуміння поточного законодавства крізь призму наявності протиріч між 

податковими нормами. Варто наголосити на тому, що у європейському праві 

правова доктрина формується вищими судовими інстанціями – Судом 

Справедливості і Європейським судом з прав людини. Зазначена тенденція 

притаманна і правовій системі України, а загальнообов’язковість для 

суспільства рішень Конституційного Суду України підсилює закріплені у 

правових висновках доктринальні положення. 

З метою розкриття проблематики формування доктринальних 

положень, застосовуваних при вирішенні податкових спорів, необхідно 

зробити особливий акцент на визначенні специфіки інтерпретаційної 
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діяльності Конституційного Суду України, яка полягає в наведеному нижче. 

Цей Суд тлумачить норми права для усунення суперечностей у 

праворозумінні між суб’єктами конституційного звернення та іншими 

суб’єктами, які користуються закріпленими в податковому законодавстві 

нормами. Враховуючи вагомість роз’яснення Конституційним Судом 

України правових норм, розглянемо далі концептуальні засади і специфіку 

такого тлумачення. У першу чергу зазначимо, що підхід до тлумачення норм 

права, використовуваний Судом у своїй діяльності, є характерним для 

романо-германської правової сім’ї. У випадку виявлення прогалин чи колізій 

у правових нормах податкового законодавства орган конституційної 

юрисдикції має право використовувати різні способи тлумачення. Досконале 

вивчення практики діяльності Конституційного Суду України дає змогу 

зробити висновок, що цей Суд найчастіше використовує граматичний, 

системний і логічний способи тлумачення. Під час розгляду системного 

способу в умовах трансформації права під впливом євроінтеграційних 

процесів в Україні набуває поширення дослідження й використання так 

званого «конформного тлумачення». Жоден з названих способів не можна 

абсолютизувати, адже вони використовуються шляхом взаємодоповнення й 

комбінування, що, звичайно ж, впливає на комплексність і 

загальновживаність вироблених КСУ правових позицій.  

Таким чином, незважаючи на незначну кількість розглянутих нами 

справ з питань конституційності норм податкового законодавства й 

ухвалених рішень, можна констатувати виключну цінність останніх. 

Діяльність Конституційного Суду України як суб’єкта формування судових 

доктрин у податковому праві є загальним орієнтиром для опрацювання і 

втілення в життя підходів належного відправлення правосуддя судами 

загальної юрисдикції. 
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2.2.2. Суди загальної юрисдикції як суб’єкти формування судових 

доктрин у податковому праві 

 

 

Однією зі спеціальних ознак судової доктрини в доктрині податкового 

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

складу останніх в аспекті судів загальної юрисдикції пов’язана з декількома 

чинниками зокрема: а) з правовідносинами, в межах і для вдосконалення 

яких вона формується, й у зв’язку із цим з предметною юрисдикцією судів; 

б) з місцем відповідного суду в системі судоустрою; в) з необхідністю 

врахування судами висновків щодо застосування норм права, викладених у 

постановах Верховного Суду.  

Податкові відносини є ядром досліджуваної нами доктрини. Податкове 

право, як підгалузь фінансового права, належить до підсистеми публічного 

права, відмінною рисою якого разом з іншими є коло суб’єктів, до яких 

завжди належить держава, орган державної влади або орган місцевого 

самоврядування та їх посадові особи [299, с. 179]. Платник податків і 

контролюючий орган виступають центральними учасниками податкових 

відносин. Враховуючи згадану ознаку стосовно суб’єктного складу 

податкових правовідносин, можемо констатувати, що спори, які виникають 

між зазначеними учасниками цих відносин, стосуються категорії публічно-

правових у контексті п. 2 ч. 1 ст. 4 Кодексу адміністративного судочинства 

України [47] з огляду на їх субординаційну специфіку. Так, саме 

контролюючий орган уповноважений законодавством на здійснення 

публічно-владної управлінської функції у сфері оподаткування. Платник 

податків, у свою чергу, виступає в податкових відносинах зобов’язаною 

стороною, яка у строки й у порядку, встановлені законодавством, повинна 

виконувати власний податковий обов’язок без ризику застосування до неї 

несприятливих наслідків. У разі невиконання або ж неналежного виконання 

платником податків свого обов’язку контролюючий орган має запустити 
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процедури із провадження примусового механізму виконання цього 

обов’язку, що спрямовані на так зване негативне стимулювання платника до 

здійснення необхідних від нього дій на користь держави. На підставі 

реалізації владною стороною своїх повноважень щодо контролю за 

дотриманням податкового законодавства між нею і платником податків 

виникають різного роду податкові спори, вирішення яких може 

здійснюватися, як відомо, адміністративним або судовим шляхом. 

Першочергове обрання адміністративного порядку подолання спірного стану 

не позбавляє можливості подальшого звернення до порядку судового. Коли 

податковий спір потрапляє на розгляд до суду, той має його остаточно 

вирішити. У цьому аспекті виникає питання про те, чи кожен суд, 

уповноважений на розгляд податкових спорів, є суб’єктом творення судової 

доктрини в доктрині податкового права. Надалі з метою пошуку відповіді на 

нього проведемо правовий аналіз, розпочинаючи з дослідження предметної 

юрисдикції судів. 

Частина 1 ст. 18 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

закріплює, що суди спеціалізуються на розгляді цивільних, кримінальних, 

господарських, адміністративних справ, а також справ про адміністративні 

правопорушення [240]. Поєднавши положення п. 2 ч. 1 ст. 4 Кодексу 

адміністративного судочинства України і ч. 1 ст. 18 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» звернімося до п. 1 ч. 1 ст. 19 вказаного Кодексу, 

де закріплено, що юрисдикція адміністративних судів поширюється на 

справи у публічно-правових спорах, зокрема, спорах фізичних чи юридичних 

осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень 

(нормативно-правових актів чи індивідуальних актів), дій чи бездіяльності, 

крім випадків, коли для розгляду таких спорів законом встановлено інший 

порядок судового провадження [47]. 

Частина 3 ст. 17 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

передбачає, що систему судоустрою складають місцеві суди, апеляційні й 
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Верховний Суд. При цьому ч. 2 цієї ж статті встановлює, що найвищим 

судом у системі судоустрою є Верховний Суд [240].  

Отже, якщо законом не встановлено інше, податкові спори 

розглядаються адміністративними судами. Виходячи із цього, наголошуємо, 

що потенційними суб’єктами творення судової доктрини в доктрині 

податкового права можуть бути судді окружних адміністративних судів, 

апеляційних адміністративних судів, Касаційного адміністративного суду у 

складі Верховного Суду та його Великої Палати. 

Забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених 

законом випадках – на касаційне оскарження судового рішення є однією з 

основних засад судочинства, що закріплена у ст. 129 Конституції 

України [52]. Рішення окружного адміністративного суду або постанова 

апеляційного адміністративного суду стосовно податково-правого спору 

можуть бути оскаржені до суду вищої інстанції. Однак оскарження є правом, 

а не обов’язком. Тож зазначені судові рішення в разі небажання учасника 

справи подати апеляційну або касаційну скаргу набирають законної сили. 

Частина 2 ст. 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» вказує, що 

судові рішення, які набрали законної сили, є обов’язковими до виконання 

всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх 

посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх 

об’єднаннями на всій території України. Обов’язковість урахування 

(преюдиційність) судових рішень для інших судів визначається 

законом [240]. Обов’язковість судового рішення не можна ототожнювати з 

необхідністю врахування судами підходу щодо застосування 

проаналізованих у ньому норм. Такі підходи може формувати виключно 

Верховний Суд, що вбачається з ч. 5 ст. 242 Кодексу адміністративного 

судочинства України [47].  

На підставі того, що Верховний Суд здатен розкрити дух податково-

правової норми на підставі її тексту з посиланням у разі необхідності на 

основоположні й галузеві принципи права, сформувавши тим самим правову 
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позицію, обов’язкову для судів при застосуванні податково-правових норм, а 

також запропонувати актуальний і практично адаптований механізм 

упорядкування відносин, який може бути враховано законодавцем при 

розробці норм, то суддів саме цього Суду варто вважати суб’єктами 

формування судової доктрини в доктрині податкового права. 

Не всі судді Верховного Суду формують досліджувану нами доктрину, 

а лише ті, які уповноважені на розгляд податкових спорів. Частина 2 ст. 37 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачає, що у складі 

Верховного Суду діють: Велика Палата, Касаційний адміністративний суд, 

Касаційний господарський суд, Касаційний кримінальний суд, Касаційний 

цивільний суд. Частина 4 цієї ж статті вказує, що у кожному касаційному 

суді утворюються судові палати з розгляду окремих категорій справ з 

урахуванням спеціалізації суддів. Кількість і спеціалізація судових палат 

визначаються рішенням зборів суддів касаційного суду з урахуванням вимог 

частин 5 і 6 цієї статті та судового навантаження. Частиною 5 зазначеної 

статті деталізується наведене положення, закріплюється, що в Касаційному 

адміністративному суді обов’язково створюються окремі палати для: 

а) розгляду справ щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів, 

б) захисту соціальних прав, в) виборчого процесу та референдуму, а також 

захисту політичних прав громадян [240]. Суб’єктами творення судової 

доктрини в доктрині податкового права є судді Касаційного 

адміністративного суду, які входять до палати з розгляду справ щодо 

податків, зборів та інших обов’язкових платежів.  

Проаналізувавши ст. 346 Кодексу адміністративного судочинства 

України [47] в аспекті тематики цього дослідження, зазначаємо, що податкові 

спори в касаційному порядку можуть розглядатися відповідним складом 

суду, а саме:  

– колегією суддів Касаційного адміністративного суду, судді якої 

входять до палати з розгляду справ щодо податків, зборів та інших 

обов’язкових платежів;   
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– палатою з розгляду справ щодо податків, зборів та інших 

обов’язкових платежів;  

– об’єднаною палатою Касаційного адміністративного суду;  

– Великою Палатою Верховного Суду.  

Частина 4 ст. 31 Кодексу адміністративного судочинства України 

встановлює, що до складу об’єднаної палати входять по два судді, які 

обираються зборами суддів Касаційного адміністративного суду, зі складу 

кожної із його судових палат і голова Касаційного адміністративного 

суду [47]. Частиною 4 ст. 45 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

визначено, що кожен касаційний суд у складі Верховного Суду обирає по 

п’ять суддів до його Великої Палати. До складу останньої також входить 

Голова Верховного Суду за посадою [240]. Як випливає із наведених норм, у 

складі як об’єднаної палати Касаційного адміністративного суду, так і 

Великої Палати Верховного Суду повинні бути представники, які 

спеціалізуються на вирішенні податкових спорів. Отже, судді об’єднаної 

палати Касаційного адміністративного суду й Великої Палати Верховного 

Суду є суб’єктами формування судової доктрини в доктрині податкового 

права, коли вони здійснюють розгляд справ щодо податків і зборів. 

На користь позиції стосовно того, що місцеві та апеляційні суди 

можуть розглядатися радше як додаткові (неосновні) суб’єкти формування 

судової доктрини в доктрині податкового свідчать такі характеристики:  

1) наявність так званих процесуальних фільтрів для можливості 

порушення розгляду справи в суді касаційної інстанції;  

2) законодавче визначення виключного переліку підстав передачі 

справи на розгляд палати, об’єднаної палати, Великої Палати Верховного 

Суду у їх співвідношенні зі значенням висновків Верховного Суду, 

уособлених у його постановах, для діяльності з відправлення правосуддя 

судами нижчих інстанцій. 

Раніше в роботі вже згадувалася така основна засада судочинства, як 

забезпечення права на апеляційний перегляд судового рішення й у 
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визначених законом випадках – на його касаційний перегляд. Варто 

відмітити, що із самого формулювання п. 8 ч. 2 ст. 129 Конституції України, 

який закріплює таку засаду, вбачається, що права на другий і третій рівні 

оскарження рівною мірою гарантуються, однак для реалізації останнього 

необхідна наявність більш вагомих підстав для порушення провадження у 

справі.  

Більш м’який, можна сказати, характер права на апеляційне 

оскарження судового рішення полягає в тому, що учасникові справи або 

особам, які не брали участі в ній, за умови, якщо суд вирішив питання про їх 

права, свободи, інтереси й (або) обов’язки, забезпечується можливість 

сформулювати й подати апеляційну скаргу з урахуванням змістовних і 

формальних вимог до неї. Змістовними вимогами є необхідність зазначення 

того, в чому саме полягає неправильність чи неповнота дослідження доказів, 

установлення обставин у справі й (або) застосування норм права судом 

першої інстанції. Формальними вимогами є сукупність тих положень, яким із 

процесуальної точки зору має відповідати сама апеляційна скарга й 

супровідні документи до неї, подані до суду з обов’язковим дотриманням 

строків і передбаченого порядку. У разі відповідності апеляційної скарги 

всім із зазначених вимог суд апеляційної інстанції не має правових підстав 

для відмови в доступі до апеляційного провадження. При цьому в нього 

виникає обов’язок розглянути скаргу, якщо немає підстав для залишення її 

без руху, повернення скаржнику або ж відмови у відкритті апеляційного 

провадження. При прийнятті рішення про відкриття останнього суд, не 

заглиблюючись у детальний розгляд апеляційної скарги, розглядає так звані 

фонові питання (скаргу подано без додержання вимог до її форми та змісту, з 

порушенням строків на оскарження без клопотання про поновлення строків 

тощо). Для суду на цій процесуальній стадії важливо, щоб відповідні вимоги 

до апеляційної скарги, в тому числі і змістовні, були в ній передбачені, проте 

їх дослідження буде здійснюватися на подальших стадіях процесу. 
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Касаційне оскарження є більш жорстким порівняно з апеляційним з 

огляду на вимоги до касаційної скарги та дії суддів касаційного суду, 

реалізовувані вже на стадії відкриття провадження. Не кожна переглянута в 

апеляційному порядку справа може бути допущена до касаційного перегляду. 

Причиною цього є призначення Верховного Суду найвищим у національній 

системі судоустрою, що полягає в забезпеченні сталості та єдності судової 

практики. Він є судом права, а не судом факту, про що було підкреслено 

народними депутатами у пояснювальній записці до Проєкту Закону про 

внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, 

Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного 

судочинства України щодо удосконалення перегляду судових рішень в 

апеляційному та касаційному порядку [228], який 15 січня 2020 р. було 

прийнято Верховною Радою України, тобто він набув статус Закону, а 

8 лютого цього ж року набрав чинності. Цим Законом введено доволі 

серйозні процесуальні фільтри, через які нині проходить кожна справа, 

зокрема й та, що стосується податкових питань, перед тим, як вона 

допускається до касаційного перегляду.  

На винятковій ролі судів касаційної інстанції неодноразово у своїх 

рішеннях акцентував увагу Європейський суд з прав людини. У пунктах 82, 

83 і 86 його рішення по справі «Зубац проти Хорватії» Судом зазначено, що 

умови прийнятності касаційної скарги можуть бути суворіші за такі ж умови 

відносно скарги звичайної (тобто в розумінні національного законодавства, 

позовної заяви й апеляційної скарги), що пов’язано з рівнем значущості 

питань, на які має надати відповіді касаційний суд. Разом із тим, приймаючи 

рішення про відкриття провадження у справі, касаційний суд не може діяти 

свавільно, а має посилатися на чіткі нормативні підстави для, так би мовити, 

відсікання тих справ, які не долають поріг їх прийнятності до касаційного 

розгляду [383]. Із цього випливає, що висновок суддів щодо потенційної 

прийнятності або неприйнятності справи має бути заснований на положеннях 
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закону. У цьому аспекті вихід за межі нормативних приписів є 

недопустимий.  

У п. 40 рішення по справі «Пономарьов проти України» Суд відмітив, 

що повноваження вищих судових органів стосовно перегляду мають 

реалізовуватися для виправлення судових помилок і недоліків судочинства, а 

не для здійснення нового судового розгляду [378]. На такі помилки вказує й 

ч. 4 ст. 328 Кодексу адміністративного судочинства України, в якій 

визначається, що підставами касаційного оскарження судових рішень є 

неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення 

норм процесуального права виключно у визначених цією частиною ст. 328 

випадках [47]. Принагідно відмітимо, що самого лише факту неправильного 

застосування матеріальної норми або порушення норми процесуальної 

взагалі недостатньо для того, щоб касаційний суд відкрив провадження по 

справі, що вбачається зі згаданої в тексті ч. 4 ст. 328 Кодексу 

адміністративного судочинства України словосполуки «виключно в таких 

випадках» [47]. Для порушення розгляду справи має бути в наявності хоча б 

один з таких випадків:   

1) суд апеляційної інстанції безпосередньо в оскаржуваному рішенні 

застосував норму права без урахування чинного у практиці висновку, 

викладеного в постанові Верховного Суду;  

2) особа, яка звертається до суду з касаційною скаргою, належним 

чином обґрунтувала необхідність у подібних правовідносинах відступити від 

нині чинного у практиці висновку, викладеного в постанові Верховного Суду 

й використаного апеляційним судом при розгляді ним справи скаржника 

щодо застосування конкретної норми права;  

3) проглядається факт відсутності у практиці Верховного Суду 

висновку про застосування норми права в подібних правовідносинах;  

4) судове рішення оскаржується з інших підстав, вичерпно закріплених 

у частинах 2 і 3 ст. 353 Кодексу адміністративного судочинства України [47].  
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Із наведеного вбачається, що в момент відкриття касаційного 

провадження у справі Верховний Суд повинен співвіднести положення 

касаційної скарги на предмет їх відповідності визначеним у ч. 4 ст. 328 

Кодексу адміністративного судочинства України вимогам стосовно 

встановлення підстави для запуску процесу третього рівня судового 

оскарження. Приміром, якщо особа, яка подає касаційну скаргу, згадає в ній, 

що висновку Верховного Суду про застосування норми права, яка підлягає 

використанню при вирішенні цієї справи, в подібних відносинах немає, однак 

реально він наявний, то за неможливості врахування іншої підстави для 

порушення касаційного провадження, цей Суд застосовує фільтр, наслідком 

чого є відмова у відкритті провадження по судовій справі, а значить, і 

завершення тривалого процесу її розгляду національними судами. 

За загальним правилом, судові рішення у справах незначної складності 

та інших справах, розглянутих за правилами спрощеного позовного 

провадження (крім справ, які відповідно до Кодексу адміністративного 

судочинства України розглядаються за правилами загального позовного 

провадження), не підлягають касаційному оскарженню. Із цього правила є 

винятки, передбачені п. 2 ч. 5 ст. 328 цього Кодексу, згідно з яким судові 

рішення у вказаних справах можуть бути розглянуті за умови обґрунтування 

скаржником у касаційній скарзі таких випадків: 

а) питання права, порушене в касаційній скарзі, має фундаментальне 

значення для формування Верховним Судом єдиної практики застосування 

відповідної норми; 

б) скаржник, розгляд іншої справи якого відбувається судом, 

позбавлений можливості спростувати в іншій справі обставини, встановлені 

судовим рішенням, яке ним оскаржується, за посередництвом поточної 

касаційної скарги; 

в) справа становить значний суспільний інтерес або має виняткове 

значення для скаржника; 
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г) наявний факт помилкового віднесення судом першої інстанції цієї 

справи до категорії незначної [47].  

На підставі здійсненого аналізу практики застосування в період з 

1 січня 2020 р. по 25 червня 2021 р. суддями, які входять до палати з розгляду 

справ щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів Касаційного 

адміністративного суду у складі Верховного Суду, відповідних положень, 

передбачених п. 2 ч. 5 ст. 328 Кодексу адміністративного судочинства 

України, нами зроблено певні узагальнення й висновки. Наведемо їх з 

детальним поясненням. 

Щоб справа незначної складності, порушена з приводу впорядкування 

податкових відносин між сторонами спору, могла бути розглянута в 

касаційному порядку, скаржнику слід указати хоча б один із закріплених у 

п. 2 ч. 5 ст. 328 Кодексу адміністративного судочинства України випадків. 

Так, у багатьох ухвалах про відкриття касаційного провадження у справах 

судді посилаються лише на один з випадків, передбачених вищенаведеною 

нормою процесуального закону, й визначають, що в конкретній справі дійсно 

наявний такий випадок. Водночас непоодинокими є ситуації, коли судді 

навіть не пояснюють, у чому саме полягає, приміром, фундаментальне 

значення для формування єдиної правозастосовчої практики питання права, 

порушеного в касаційній скарзі. Так, у низці справ міститься подібне 

формулювання: «В даному випадку касаційна скарга стосується питання 

права, яке має значення для формування єдиної правозастосовчої практики. З 

огляду на зазначене суд дійшов висновку про наявність підстав для відкриття 

касаційного провадження» [309; 313; 314; 310]. 

Принагідно відмітимо, що суд, виключаючи при мотивуванні власного 

рішення слова «фундаментальне», ніби навмисно його оминає у прив’язці до 

слова «значення». На наше переконання, з точки зору важливості питань, які 

мають бути допущені до розгляду Верховним Судом, недопустимим є 

відсутність згадки й пояснення фундаментальності значення для подальшої 

практики застосування тієї чи іншої податково-правової норми 
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безпосередньо в тексті ухвали про відкриття касаційного провадження по 

справі.  

Скаржник необмежений у зазначені всієї сукупності випадків, 

установлених п. 2 ч. 5 ст. 328 Кодексу адміністративного судочинства 

України, які наявні в його правовій проблемі, тож у касаційній скарзі він має 

право вказати більше, ніж один з таких випадків. Такому праву скаржника 

кореспондує обов’язок Верховного Суду дослідити кожен з названих 

випадків і за наявності належного обґрунтування хоча б одного з них 

відкрити касаційне провадження. Наприклад, у справі № 260/739/19 

скаржник апелював до необхідності застосування пп. «а» та пп. «в» п. 2 ч. 5 

ст. 328 Кодексу адміністративного судочинства України з метою допуску 

його справи незначної складності до її розгляду судом касаційної інстанції, у 

зв’язку з чим останній навів власну оцінку щодо можливості подальшого 

розгляду цієї справи [310].  

У тексті касаційної скарги недостатньо навести лише констатацію 

факту наявності у справі скаржника випадку або випадків, визначених п. 2 

ч. 5 ст. 328 Кодексу адміністративного судочинства України. Щоб мати шанс 

на допуск останньої до касаційного розгляду, скаржник поряд з наведенням 

вищезгаданих випадків має передбачити також аргументацію, яка переконає 

Верховний Суд у тому, що конкретно ця справа варта касаційного перегляду. 

Приміром, в ухвалі від 2 листопада 2020 р. по справі № 140/3516/19 

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду зазначив, що 

допустимість справи до її касаційного розгляду, яка ґрунтується на 

фундаментальному значенні питання права для єдності практики й на 

значному суспільному інтересі цієї справи, зумовлена необхідністю 

реалізації принципів верховенства права і правової визначеності, рівності 

перед законом і судом з метою гарантування розумної передбачуваності 

судового рішення, яке вже було прийнято судами першої й апеляційної 

інстанцій і потенційно може бути ухвалено касаційним судом. На підставі 

того, що скаржник не навів належного обґрунтування можливості 
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застосування до справи незначної складності досліджуваних нами винятків із 

загального правила про розгляд подібних справ у касаційній інстанції, Суд 

дійшов переконання, що касаційний перегляд указаної справи не призведе до 

утвердження згаданих принципів, а тому й відмовив у відкритті 

провадження [312]. 

У зв’язку із тим, що п. 2 ч. 5 ст. 328 Кодексу адміністративного 

судочинства України містить такі оціночні поняття, як «фундаментальне 

значення», «значний суспільний інтерес», «виняткове значення», але не 

розкриває їх змісту, для встановлення правових рамок щодо їх розуміння слід 

звертатися до розробленої Верховним Судом практики. При цьому, 

розглядаючи податкові спори, слід першочергово аналізувати саме ту 

практику, що сформувалась у межах упорядкування вказаним суб’єктом 

податкових відносин, а за її відсутності, апелювати до практики вирішення 

інших категорій адміністративних справ. Є сенс відмітити, що в багатьох 

судових рішеннях Касаційний адміністративний суд, розглядаючи податково-

правові питання, наводив характеристики вказаних оціночних понять, тож 

необхідності у зверненні до судових рішень цього суду, прийнятих щодо 

інших категорій адміністративних справ, у контексті цього дослідження не 

виникає.  

Поняття «фундаментальне значення» конкретної справи для 

формування єдиної правозастосовної практики з питань права полягає в 

наступному:  

1) питання права є новітнім, проблемним, засадничим, раніше 

ґрунтовно не досліджуваним;  

2) відповідь касаційного суду за результатами розгляду касаційної 

скарги мала б надати нового, уніфікованого розуміння й застосування права 

як для сторін спору, так і для конкретно не визначеного, але широкого кола 

суб’єктів правовідносин [316].  

Під конструкцією «значний суспільний інтерес» варто розуміти доволі 

серйозну заінтересованість, яка має неабияке виняткове значення для певних 
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груп людей, територіальних громад, об’єднань громадян і всього суспільства 

в цілому до певної справи щодо можливого впливу ухваленого по ній 

судового рішення на права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та 

інтереси юридичних осіб [316; 315; 318].  

Поняття «виняткове значення справи для її учасника» означає, що 

останній має навести особисті мотиви, що говорять про винятковість справи 

саме для нього [316; 315; 318]. Із наведеного вбачається, що уніфікувати його 

в одностайно визначене поняття неможливо, оскільки його зміст може 

трансформуватися від однієї справи до іншої.  

Отже, якщо два перші оціночні поняття є об’єктивними, оскільки 

розкривають природу загальних явищ, то останнє небезпідставно слід 

вважати суб’єктивним з огляду на його індивідуальну орієнтованість.  

При обґрунтуванні випадку, передбаченого пп. «б» п. 2 ч. 5 ст. 328 

Кодексу адміністративного судочинства України, скаржник повинен за 

допомогою належних доказів довести той факт, що розгляд незначної справи, 

в межах якої він подає касаційну скаргу, унеможливлює розгляд іншої. 

Належним доказом у такій ситуації, як можна зробити висновок з практики 

Верховного Суду [311; 321], буде вважатися, наприклад, ухвала суду, який 

розглядає справу, пов’язану з поточною справою, згідно з якою зупинено 

провадження у справі іншій до набрання законної сили рішення Верховного 

Суду в цій незначній справі.  

Підстави для відкриття касаційного провадження, перечілені в ч. 4 

ст. 328 Кодексу адміністративного судочинства України, не можна 

ототожнювати з винятковими випадками допуску до касаційного розгляду 

справ, розглянутих судами першої й апеляційної інстанцій за правилами 

спрощеного провадження, зазначеними в п. 2 ч. 5 ст. 328 цього ж Кодексу. Це 

означає, що в разі попереднього розгляду справи за правилами спрощеного 

провадження скаржникові слід навести й обґрунтувати в касаційній скарзі 

два складники, які відкривають можливість касаційного провадження у його 

справі, серед яких наявність: а) виняткової обставини за п. 2 ч. 5 ст. 328 
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зазначеного вище нормативно-правового акта і б) підстави для порушення 

касаційного провадження за ч. 4 ст. 328 цього акта.  

До прикладу, навіть у разі встановлення касаційним судом на етапі 

вирішення питання про відкриття провадження факту помилкового 

віднесення справи судом першої інстанції до категорії справ незначної 

складності необґрунтування підстави для такого відкриття провадження 

свідчитиме про її відсутність для касаційного перегляду справи, а значить, 

про необхідність застосування процесуального фільтру з наслідком у вигляді 

відмови у відкритті касаційного провадження.  

Існує потреба виокремити в досліджуваній роботі проблему стосовно 

співвідношення підстави для відкриття провадження й такого виняткового 

випадку, як фундаментальне значення для формування єдиної 

правозастосовної практики питання права, порушеного в касаційній скарзі. 

Чи може питання права, яке саме по собі має фундаментальне значення для 

формування єдиної правозастосовної практики, бути несамостійною 

підставою для відкриття касаційного провадження з урахуванням того, що 

Верховний Суд є судом права? На наше переконання, будь-яке питання права 

такого високого значення, можна сказати, вписується в межі підстав, 

передбачених ч. 4 ст. 328 Кодексу адміністративного судочинства України. 

Фундаментальність значення відповідного питання права може бути 

зумовлена, приміром, діалектикою податкових відносин, що зумовлює 

інтерпретацію податково-правової норми, щодо застосування якої Верховний 

Суд уже формулював власний висновок з точки зору оновленого суспільного 

контексту. У такому разі обґрунтуванню підлягатиме підстава про 

необхідність відступу від висновку Верховного Суду щодо застосування 

норми права в подібних правовідносинах, викладеного в його постанові й 

застосованого судом апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому 

рішенні. Якщо ж певне питання права взагалі раніше не поставало перед 

Верховним Судом, обґрунтуванню, відповідно, підлягатиме підстава щодо 

відсутності його висновку щодо застосування норми права, у межах якої 
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виникло поставлене на порядок денний питання права в подібних 

правовідносинах. 

Проведений нами аналіз ухвал, у яких Касаційний адміністративний 

суд у складі Верховного Суду вирішує питання про відкриття касаційного 

провадження в різних податкових справах, підтверджує, що далеко не в 

кожному такому судовому рішенні визначено, яку саме підставу 

проаналізовано й покладено в основу процесуального результату у виді 

відкриття провадження, в перебігу чого прийнято судове рішення про 

відмову у відкритті провадження. Суд лише в деяких ухвалах визначає 

винятковий випадок, який ним визнано вагомим або невагомим для того, щоб 

справу незначної складності допустити або ж не допустити до касаційного 

перегляду, не наводячи проаналізованої в межах справи підстави. Кодекс 

адміністративного судочинства України чітко встановлює, що саме підстава 

для відкриття провадження у справі визначає межі касаційного перегляду. 

Таким чином, невизначення конкретної підстави у тексті ухвали про 

відкриття касаційного провадження закономірно зумовлює неможливість 

установлення меж касаційного перегляду.  

Разом із тим незазначення підстави, до якої апелював скаржник у тексті 

ухвали про відмову у відкритті касаційного провадження, викликає сумніви 

стосовно законності й обґрунтованості судового рішення. Дивує той факт, 

коли в такій ухвалі Касаційний адміністративний суд у складі Верховного 

Суду указує, що «…як слідує зі змісту поданої касаційної скарги у цій справі 

відповідач, як на підставу для відкриття касаційного провадження, 

посилається на положення п. 2 ч. 5 ст. 328 КАС України» [312]. Після цих 

слів Суд аналізує дійсну наявність або ж ненаявність у справі виняткових 

випадків, жодного разу не згадавши, що вони не є самостійною підставою 

для порушення касаційного провадження. Інакше кажучи, непоясненням 

того, що виняткові випадки не є підставами, він опосередковано відносить 

такі випадки до підстав. Із точки зору правової визначеності у трактуванні 

процесуальних норм при встановленні підстав для касаційного оскарження 
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справ податкового характеру на рівні судових рішень суду найвищої 

інстанції такий стан речей є неприйнятним.  

Ми солідарні з думкою В. Ю. Уркевича, що існування процесуальних 

фільтрів дисциплінує скаржників [305], адже на етапі вирішення питання про 

доцільність звернення до Верховного Суду з касаційною скаргою вони ладні 

усвідомити подальші шанси щодо руху справи за посередництвом аналізу 

чинних законодавчих рамок через призму особливостей їх справи.  

Інша характеристика виділення в загальній системі судоустрою тільки 

окремих складів суддів Верховного Суду як основних суб’єктів, які 

формують судову доктрину в доктрині податкового права, тісно пов’язана з 

такою характеристикою, як значення викладених у постановах Верховного 

Суду висновків для забезпечення єдності судової практики.  

Обрання конкретного складу суддів, які розглядатимуть справу, 

пояснюється ознаками останньої й актуальністю висновків Верховного Суду, 

викладених у його постановах за результатами розгляду подібних справ у 

минулому. Якщо, наприклад, відповідний висновок у справі було викладено 

в постанові палати Касаційного адміністративного суду у складі Верховного 

Суду з розгляду справ щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів, 

то при необхідності дослідження питання про відступ від цього висновку 

колегія Касаційного адміністративного суду має передати справу на розгляд 

зазначеної палати. 

З’ясування відповідною палатою факту відступу від висновку, 

викладеного раніше, вимагає подальшого застосування висновку нового, 

причому судами як першої, так і апеляційної інстанцій. Зворотна ситуація, 

приміром, зобов’язання вказаної палати Верховного Суду враховувати 

позиції апеляційних судів, неможлива. На підставі так званої ієрархічної сили 

рішень Верховного Суду саме він, розглядаючи справу з приводу податкових 

питань певними складами суддів, має право на творення галузевої судової 

доктрини.  
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Судовій практиці відомі випадки, коли суб’єкти творення судової 

доктрини в доктрині податкового права при врегулюванні суто податкових 

відносин застосовують норми як податкової, так і інших галузей 

законодавства. У такій, так би мовити, правозастосовній боротьбі інколи 

перемогу отримує норма іншої галузі законодавства, що негативно впливає 

на стан упорядкованості безпосередньо податкових відносин. Так, Велика 

Палата Верховного Суду, розглядаючи питання стосовно моменту виконання 

податкового обов’язку, надала у своїй постанові від 1 липня 2020 р. по справі 

за № 804/4602/16 [117] перевагу приписам банківського законодавства, що 

призвело до кардинальної зміни практики й порушення, окрім іншого, 

принципу податкового законодавства – презумпції правомірності рішень 

платника. 

Як бачимо, Велика Палата Верховного Суду, як суб’єкт творення 

судової доктрини в доктрині податкового права, не завжди приймає рішення, 

відповідаючі природі податкового права. Зазначений стан речей призводить 

до похибок у судовій доктрині, які виникають через її невідповідність 

критеріям належності такої доктрини. Є сенс підкреслити, що до згаданих 

критеріїв можна віднести: а) суб’єктів творення судової доктрини; 

б) правовідносини, у межах і для вдосконалення яких вона формується; 

в) нормативно-правові підстави, що служать підґрунтям для її розроблення. 

Наведеною постановою Великої Палати Верховного Суду порушено третій з 

названих критеріїв, саме тому положення з її судового рішення може 

розглядатися як помилкове. 

Усі вищенаведені і проаналізовані характеристики з огляду на їх 

нормативну природу доцільно уособити в матеріальні і процесуальні 

причини віднесення згаданих суб’єктів до тих, які формують судову 

доктрину в доктрині податкового права. Матеріальними причинами при 

цьому виступають: 

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

судова доктрина в доктрині податкового права; 
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2) податково-правові норми, на підставі яких суб’єкти формують 

відповідну доктрину; 

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

зокрема, Касаційного адміністративного суду, в системі судоустрою України; 

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

у тому числі й Касаційного адміністративного суду, що полягає в 

забезпеченні єдності і сталості судової практики за посередництвом творення 

галузевої судової доктрини. 

Процесуальними причинами слід назвати: 

1) необхідність урахування судами першої й апеляційної інстанцій 

висновків щодо застосування норм права, викладених у постановах 

Верховного Суду; 

2) наявність процесуальних фільтрів для можливості порушення 

розгляду справи в суді касаційної інстанції; 

3) законодавче визначення виключного переліку підстав передачі 

справи на розгляд палати, об’єднаної палати, Великої Палати Верховного 

Суду; 

4) установлення меж касаційного перегляду справи. 

 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

 

 

1. 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 процесі прийняття рішень. Під час 

розгляду справ, пов’язаних зі сферою оподаткування, Суд, як правило, 

встановлює порушення ст. 1 «Захист власності» Першого протоколу до 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, враховуючи 
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при цьому умови сьогодення і зміни правової парадигми, аналіз яких є 

необхідним для дотримання принципу «Конвенція – живий інструмент». 

Наведений принцип знайшов своє відображення в багатьох рішеннях Суду 

(Tyrer v. the United Kingdom, Marckx v. Belgium) і 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. 

2. Встановлено, що у практиці Європейського суду з прав людини 

сформульовано, як загальні, так і власне податково-правові доктрини, які 

застосовуються при вирішенні податкових спорів. До таких доктрин було 

віднесено: 1) доктрину розумної економічної причини (ділової мети); 

2) доктрину превалювання сутності над формою; 3) доктрину податкової 

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

обачності. 

3. Зауважено, що період 1982–1999 років у практиці Європейського 

суду з прав людини є важливим для формування судових доктрин 

податкового права через те, що Судом було сформульовано засадничі 

принципи захисту прав платників податків, уперше здійснено правовий 

аналіз ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод, а також виокремлено головні судові стандарти у 

сфері оподатковування, зокрема, правило застосовності положень ст. 1 

Першого протоколу до Конвенції до податкового спору, принцип законності 

внутрішнього податкового законодавства та принцип виправданого 

втручання у право власності. 

4. Виокремлено низку правових позицій Європейського суду з прав 

людини, які мають принципове значення для сфери оподаткування, з яких 

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 Болгарії» (Bulves AD v. Bulagria) 
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від 22 січня 2009 р. та «Бізнес Супорт Центр проти Болгарії» (Business 

Support Centre v. Bulgaria) від 18 березня 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 знайшов своє втілення у справі «Щокін проти України» 

(Shchokin v. Ukraine) від 14 жовтня 2010 р. Аналіз рішення у справі 

«Остерлунд проти Фінляндії» (Österlund v. Finland) від 10 лютого 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 свої рішеннях сформував доктринальні 

підходи, що відіграють важливу роль при вирішенні податкових спорів 

національними судами, а також впливають на розвиток податкових відносин 

в Україні. 

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

податкового права слід віднести суддів Конституційного Суду України, за 

умови розгляду ними справ, що стосуються податкових відносин. Є всі 

правові підстави вважати, що Конституційний Суд України, окрім свого 

основного призначення, відіграє важливу роль у концептуалізації 

доктринальних положень, що застосовуються при вирішенні податкових 

спорів. 
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6. 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 в правовідносинах. Проблематика 

формування судових доктрин у податковому праві набула актуального 

значення у зв’язку із 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. 

7. 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); 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 їх права у разі недопущення звертатися до суду 

щодо зупинення видаткових операцій платника податків (від 12 червня 2012 

р. № 13-рп/2012). 

8. Відмічено, що особливими ознаками судової доктрини 

Конституційного Суду України є наявність у його правових позиціях 
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загальновизнаних концептуальних ідей та теорій, що мають достатньо 

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. 

9. 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 складових, зокрема Касаційного адміністративного суду, у 

системі судоустрою України; 4) призначення Верховного Суду в цілому й 

окремих його складових, зокрема Касаційного адміністративного суду, що 

полягає у забезпеченні єдності та сталості судової практики шляхом творення 

галузевої судової доктрини. Процесуальними причинами є: 1) необхідність 

врахування 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. 

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

творення судової доктрини у доктрині податкового права при врегулюванні 

суто податкових відносин застосовують норми інших, окрім податкового, 

галузей законодавства. У такій правозастосовній боротьбі інколи перемогу 

отримує норма іншої галузі законодавства, що негативно впливає на стан 

впорядкованості податкових відносин. Так, у своїй постанові від 1 липня 
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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. 
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РОЗДІЛ 3 

СТАТИКА ТА ДИНАМІКА СУДОВИХ ДОКТРИН  

У ПОДАТКОВОМУ ПРАВІ 

 

 

3.1. Джерела формування судових доктрин у податковому праві 

 

 

Поряд з ідеальними та нормативними джерелами формування судових 

доктрин у податковому праві особливу зацікавленість викликають акти так 

званого «м’якого права» та їх вплив на формування судових доктрин. 

Загальноприйнятим є підхід, відповідно до якого суди повинні у своїй 

діяльності керуватися виключно положеннями чинного законодавства (в 

широкому розумінні відповідного поняття – як приписами законів, так і 

нормами підзаконних нормативно-правових актів). При цьому 

непоодинокими є випадки, коли сувора буква закону не здатна дати чіткої 

вивіреної відповіді щодо порядку правозастосування. У такому разі суди 

часто звертаються до положень джерел «м’якого права». 

Джерела «м’якого права» не мають сили обов’язкових до застосування 

правових норм. Вони містять положення рекомендаційного або ж 

переконливого характеру. Такого роду підхід обумовлюється тим, що ці 

джерела інтегрують в 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 такого права. 

Перед тим, як перейти до безпосереднього аналізу джерел «м’якого 

права» та їх ролі у формуванні судової доктрини з вирішення податкових 
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спорів, потрібно визначити зміст конструкції «джерела «м’якого права»». 

Поширеним є підхід, згідно з яким під цими джерелами (soft law) розуміють 

акти міжнародного права, які не є обов’язковими для дотримання сторонами, 

що їх укладають. До таких джерел прийнято відносити міжнародні угоди, які 

не укладені у формі міжнародних договорів (на них не поширюють свою дію 

положення Віденської конвенції про міжнародні договори), міжнародні 

меморандуми, резолюції тощо. 

Такий погляд до визначення зазначеного поняття хоча і є поширеним, 

однак його потрібно все ж таки розглядати як вузький підхід. При цьому не 

можна стверджувати, що поняття «джерела «м’якого права»» потрібно 

розглядати виключно крізь призму саме вказаного підходу. Широкого 

підходу в аспекті з’ясування змісту поняття «джерела «м’якого права»» 

дотримується Т. В. Матвєєва, підкреслюючи, що «м’яке право» – це не тільки 

необов’язкові до застосування норми міжнародного права, а й інші 

документи, в тому числі й національні, які не характеризуються 

обов’язковою юридичною силою (наприклад, кодекси поведінки, модельні 

закони, правові керівництва тощо) [80, с. 66, 67]. С. О. Чеховська, у свою 

чергу, відмічає, що «м’яке право» формується недержавними суб’єктами, а 

його іманентною рисою є добровільне дотримання суб’єктами права 

положень, що отримали своє закріплення в актах «м’якого права» [337, с. 8–

12]. О. О. Щокіна під «м’яким правом» пропонує мати на увазі будь-які 

приписи, що формулюються недержавними (невладними) суб’єктами права, 

причому як на міжнародному, так і національному рівні [342]. 

Концептуально аналогічної позиції дотримується з приводу цього питання й 

О. В. Муратова [87].  

Як влучно резюмує Ю. Б. Фогельсон, категорія «м’яке право» була 

інтегрована у правовий дискурс у зв’язку з появою нових суб’єктів права, які, 

будучи недержавними суб’єктами, мають змогу формулювати положення, 

які, незважаючи на необов’язковість їх дотримання, в силу своєї 

авторитетності отримують об’єктивну реалізацію в рамках суспільних 
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відносин. Ключовою особливістю «м’якого права», на думку дослідника, є 

його створення й забезпечення реалізації без залучення державно-владних 

суб’єктів [328, с. 48–50]. Зі свого боку можемо додати, що дотримання 

положень «м’якого права» і дійсно спирається на змістовну послідовність 

сформульованих у них положень та авторитетність суб’єкта, який формулює 

їх.  

Насамперед потрібно відмітити, що раніше суди переважно скептично 

ставилися до джерел «м’якого права», роль яких почала стрімко зростати зі 

створенням нового Верховного Суду. Особливістю застосування «м’якого 

права» в судовій практиці є той аспект, що воно виконує роль своєрідного 

доповнення, додаткової аргументації, які підкріплюють 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» часто сприяє 

доктринальному оформленню позиції суду. 

У рамках цього дослідження спробуємо окреслити основні завдання 

судової практики, вирішенню яких сприяє застосування джерел «м’якого 

права». Так, саме останні й сприяють вирішенню відповідних завдань у 

судовій практиці, а саме: а) доповнюють аргументацію суду, 

концептуалізуючи тим самим його правову позицію; б) виступають одним із 

інструментів подолання негативних явищ у праві. У подальшому вважаємо за 

доцільне розглянути особливості реалізації наведених вище завдань. 

А. Доповнення аргументації суду. Суди, формуючи власну правову 

позицію, часто стикаються з проблемою її додаткової аргументації. У таких 

випадках і стають у нагоді джерела «м’якого права», які дозволяють 

сформувати суду позицію шляхом застосування формулювань, що змістовно 

розвивають нормативні положення. «М’яке право» не формулює обов’язкові 

для дотримання правила поведінки. Не завжди можна стверджувати, що в 

його рамках взагалі формулюються хоча й необов’язкові, але бажані правила 

поведінки. Часто в рамках відповідних джерел здійснюється поширювальне 
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тлумачення нормативних положень, яке має риси прототипно-нормативного 

регулювання. Інакше кажучи, окремі ознаки хоча й необов’язкової до 

застосування нормативності положення «м’якого права» й містять, проте 

вони не формалізують чітко визначені, самостійні правила поведінки. 

Доповнення аргументації суду положеннями «м’якого права» виконує 

своєрідну допоміжну функцію. У такому випадку не йдеться про формування 

на основі актів «м’якого права», власне, позиції суду. Скоріше головна ідея 

актів «м’якого права» полягає в тому, щоб розвинути ту судову 

аргументацію, яка спирається безпосередньо на приписи нормативного, 

загальнообов’язкового характеру. 

Б. Подолання негативних явищ у праві. Джерела «м’якого права» 

можуть виступати своєрідними інструментами, що служать вирішенню 

комплексних проблем правозастосування, до яких можна віднести: 

а) подолання колізій нормативного регулювання, б) заповнення прогалин у 

праві і в) неоднозначне тлумачення оціночних понять. 

Потрібно зауважити, що прогалини й колізії у праві повною мірою слід 

розглядати саме як негативні явища в ньому. Що ж стосується оціночних 

понять, то до негативних явищ вони можуть бути віднесені з певним 

застереженням. Такого роду підхід обумовлюється тим, що в окремих 

випадках в силу неможливості деталізованого нормативного 

регламентування окремих аспектів суспільних відносин наявність оціночних 

понять є об’єктивно необхідною. У той же час може мати місце ситуація, 

коли неоднозначність тлумачення такого поняття призводить до порушення 

прав та інтересів особи, зумовлює покладення додаткового обов’язку на 

учасника суспільних відносин. За таких умов оціночні поняття можуть 

трактуватися як негативне явище у правозастосуванні. Саме в рамках джерел 

«м’якого права» можуть отримувати своє закріплення положення, які й 

визначають алгоритми подолання таких негативних явищ. При цьому 

положення «м’якого права», як правило, вирізняються системністю підходу 

до вирішення проблеми правозастосування, комплексністю формулювань і 
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доктринальною обрамленістю. Саме в рамках відповідного завдання джерела 

«м’якого права» набувають рис ефективного інструменту допомоги 

правозастосовній практиці. 

Як уже відмічалося, неостанню роль у забезпеченні послідовності 

судової практики з вирішення податкових спорів відіграють джерела 

«м’якого права», забезпечуючи вирішення як першого (додаткова 

аргументація), так і другого (подолання негативних явищ у праві) завдання. 

До джерел «м’якого права», які застосовуються судами при вирішенні 

податкових спорів, належать: а) резолюції міжнародних організацій, 

б) висновки міжнародних неурядових організацій і в) науково-правові 

висновки. 

Для більш наочної ілюстрації підходів до застосування джерел 

«м’якого права» при вирішенні податкових спорів проаналізуємо конкретні 

рішення Верховного Суду. Так, в Окремій думці (спільній) від 21 січня 2020 

року (справа № 820/11382/15) до постанови Верховного Суду у складі Палати 

з розгляду справ щодо податків, зборів та інших обов`язкових платежів 

Касаційного адміністративного суду зазначалось: «... Європейська Комісія за 

демократію через право (Венеціанська Комісія) у Доповіді щодо 

верховенства права від 4 квітня 2011 року № 512/2009 зазначила, що однією з 

складових верховенства права є правова визначеність; вона вимагає, щоб 

правові норми були чіткими й точними, спрямованими на те, щоб 

забезпечити постійну прогнозованість (передбачуваність) ситуацій та 

правовідносин, що виникають. Принцип правової визначеності передбачає, 

що органи державної влади повинні бути обмежені у своїх діях заздалегідь 

встановленими та оголошеними правилами, які дають можливість 

передбачити з великою вірогідністю та точністю заходи, що будуть 

застосовані представниками влади в тій чи іншій ситуації. Правова 

визначеність передбачає стабільність і цілісний характер законодавства, 

здійснення адміністративної практики органами державної влади на основі 

закону відповідно до принципу верховенства права, а також прозорість і 



186 
 

демократизм при прийнятті владних рішень. Ідея передбачуваності 

(очікуваності) суб`єктом суспільних відносин правових наслідків (правового 

результату) свої поведінки, яка відповідає існуючим в суспільстві 

нормативним приписам, утворює основу принципу правової визначеності. 

Згідно з усталеною прецедентною практикою Європейського суду з прав 

людини однією із вимог, що випливає зі слів «встановлений законом», є 

вимога передбачуваності. Питання забезпечення єдності практики також є 

складовим елементом принципу верховенства права. Отже, суб`єкт владних 

повноважень, виконуючи надані йому законом повноваження щодо вчинення 

дій чи прийняття індивідуальних актів стосовно конкретної особи, повинен 

дотримуватися згаданого принципу, забезпечуючи при цьому сталість і 

єдність своєї адміністративної практики» [91]. 

Джерелом «м’якого права», на яке було зроблено посилання Судом, є 

рішення авторитетної міжнародної неурядової організації – Європейської 

комісії за демократію через право (Венеціанська комісія). Судом звертається 

увага на положення, що стосуються принципу верховенства права, а саме 

такої його інтегративної складової, як принцип правової визначеності, в 

аспекті якого й було концептуалізовано такі його вимоги: а) чіткість і 

точність нормативно-правових приписів, б) постійна прогнозованість 

(передбачуваність) розвитку правовідносин і в) стабільний і цілісний 

характер законодавства й адміністративної практики. 

Основний акцент при цьому робиться Судом на вимоги принципу 

правової визначеності, які стосуються передбачуваності суб’єктом 

суспільних відносин правових наслідків своєї поведінки (передбачуваність 

правового результату). Для платників податків передбачуваність наслідків 

власних дій є надзвичайно важливою, що пояснюється тим, що брак правової 

визначеності в аспекті наслідків своєї поведінки – це в першу чергу 

економічні ризики для цих суб’єктів. Наочний прояв такі ризики можуть 

отримати, зокрема, у втраті платником податків права на отримання 

податкових вигод з податку на прибуток підприємств й податку на додану 
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вартість. Відсутність такої передбачуваності правозастосування може бути 

зумовлена наявністю в податковому праві оціночних понять. У цьому 

контексті особливої актуальності набуває проблематика, пов’язана з 

оціночно зумовленим підходом до формулювання на рівні законодавства 

концепції розумної економічної причини (ділової мети). Наголосимо, що 

прогнозованості правозастосування нормативних положень, які 

регламентують доктрину ділової мети, не буде спостерігатися, допоки не 

сформується стійка практика на рівні Верховного Суду з приводу 

застосування відповідних нормативних положень. 

Щодо застосування джерел «м’якого права» із процедурних питань 

цікавими можна назвати посилання Верховного Суду на такі міжнародні 

акти, як резолюції, в яких отримують свою формалізацію окремі вихідні 

положення права. Так, в ухвалі Верховного Суду у складі колегії суддів 

Касаційного адміністративного суду від 6 липня 2020 р. (справа 

№ 818/1345/16) отримало закріплення таке положення: «Приписами пункту 

2.5 Бангалорських принципів поведінки суддів від 19 травня 2006 року 

(Схвалених Резолюцією Економічної та Соціальної Ради ООН від 27 липня 

2006 року № 2006/23) визначено, що об`єктивність судді є необхідною 

умовою для належного виконання ним своїх обов’язків. Вона проявляється 

не тільки у змісті винесеного рішення, а й в усіх процесуальних діях, що 

супроводжують його прийняття. Суддя заявляє самовідвід від участі в 

розгляді справи також в тому випадку, коли у стороннього спостерігача 

могли б виникнути сумніви в неупередженості судді» [308]. У даному 

випадку Суд здійснив посилання на документ Економічної та Соціальної 

Ради ООН, який, незважаючи на відсутність обов’язковості для його 

застосування, розглядається судом як такий, що містить цілком послідовні і 

влучні формулювання. При цьому податкових спорів відповідна позиція 

стосується опосередковано, оскільки вона спрямована на вирішення 

процедурних питань з приводу самовідводу судді, який розглядав податковий 

спір.  
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Посилання на відповідний міжнародний акт «м’якого права» було 

здійснено і в ухвалі Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного 

адміністративного суду від 26 грудня 2019 р. (справа № 826/12108/18), де 

отримало закріплення таке положення: «Згідно з Бангалорськими 

принципами поведінки суддів, схваленими резолюцією № 2006/23 

Економічної і Соціальної Ради Організації Об`єднаних Націй від 27.07.2006 

року, суддя заявляє самовідвід від участі в розгляді справи в тому випадку, 

коли у стороннього спостерігача могли б виникнути сумніви в 

неупередженості судді. З огляду на викладене, відводу (самовідводу) 

підлягає суддя не лише у разі існування фактів, що свідчать про його 

упередженість, але й у тому випадку, коли у стороннього спостерігача могли 

б виникнути обґрунтовані сумніви у безсторонності судді» [307].  

Таким чином, маємо резюмувати, що Бангалорські принципи, 

незважаючи на те, що вони становлять собою «м’яке право», відіграють 

значну роль у вирішенні процедурних аспектів при відправленні 

судочинства, в тому числі й при вирішенні податкових спорів. 

Ще одним різновидом джерел «м’якого права», положення якого 

отримують своє закріплення в рамках судових рішень, що стосуються 

вирішення податкових спорів, є науково-правові висновки. Потрібно 

відмітити, що зазначені висновки належать до такої категорії джерел права, 

як правова доктрина [287]. Так, у постанові Верховного Суду у складі колегії 

суддів Касаційного адміністративного суду від 15 травня 2019 р. (справа 

№ 825/1496/17) закріплено: «Звертаючись до узагальненого висновку, 

викладеному у Науковому висновку члена Науково-консультативної ради 

при Верховному Суді, доцента кафедри адміністративного та фінансового 

права Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидата 

юридичних наук, доцента Ільницького Олега Володимировича щодо питань 

встановлення місцевих податків і зборів органами місцевого самоврядування 

(на підставі розгляду звернення судді Касаційного адміністративного суду у 

складі Верховного Суду В. В. Хохуляка) та науково-правовому експертному 
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дослідженню щодо впливу принципу стабільності податкового законодавства 

на реалізацію повноважень органів місцевого самоврядування, яке проведене 

завідувачем кафедри фінансового права Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого, академіком Національної академії 

правових наук України, доктором юридичних наук, професором 

М. П. Кучерявенко та асистентом кафедри фінансового права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидатом юридичних 

наук Є. М. Смичком, Суд зазначає наступне» [154]. 

Наведене рішення Верховного Суду є яскравим прикладом взаємодії 

наукової й судової доктрини податкового права. Більше того, в такому 

випадку можна вести мову про своєрідну трансформацію доктрини наукової 

в судову, оскільки наукові висновки отримують своє закріплення у правовій 

позиції Верховного Суду, що, безумовно, впливає на правозастосовну 

практику. Фактично зміна форми закріплення доктринальних положень 

(ідеться про імплементацію положень наукового висновку в рішення 

Верховного Суду) призводить до зміни характеру обов’язковості до 

застосування таких висновків: спочатку необов’язкова до застосування 

позиція вчених за посередництвом її формалізації у відповідному рішенні 

стає обов’язковою до застосування й дотримання визначеними 

законодавством суб’єктами. 

Таким чином, резюмуємо, що за відповідної ситуації має місце 

дуальність джерела доктрини податкового права: а) в ідеологічному сенсі 

таким джерелом є наукові висновки вчених правників; б) у формально-

юридичному таким джерелом виступатиме рішення суду. У той же час ми не 

можемо заперечувати, що за такої ситуації мала місце рецепція судом 

правової позиції науковців, що відбувалося за посередництвом механізму 

своєрідного акцептування [277, с. 32–42].  

Стосувався науково-правовий висновок застосування принципу 

стабільності щодо встановлення місцевих податків і зборів. Особливістю 

судового рішення є пряме посилання на науково-правовий висновок. Раніше 
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суди у своїх рішеннях могли брати за основу науково-правові висновки, хоча 

й не робили прямі посилання на це (посилання на сам науково-правовий 

висновок та його авторів). У даному ж випадку в рамках судового рішення 

прямо було сформовано посилання на правову доктрину й викладено окремі 

узагальнені положення, що були сформульовані в його висновках. При 

цьому, як не парадоксально, при їх направлені в суди важливо правильно 

назвати той чи інший науковий висновок. Якщо у назві висновку, який 

стосується загальноправових (галузевих) питань, застосувати термін 

«експертний», то з великою долею ймовірності він не буде прийнятий судом 

до уваги. 

Такі роздуми обумовлені приписами ч. 1 ст. 112 Кодексу 

адміністративного судочинства України, де зазначається, що висновок 

експерта у галузі права може стосуватися виключно двох категорій питань: 

1) застосування аналогії закону чи аналогії права; 

2) змісту норм іноземного права згідно з їх офіційним або 

загальноприйнятим тлумаченням, практикою застосування, доктриною у 

відповідній іноземній державі [47]. 

З усіх інших питань такі експертно-правові висновки надаватися не 

можуть. Наочною ілюстрацією відповідної тези може служити позиція, 

сформульована в постанові Верховного Суду у складі колегії суддів 

Касаційного адміністративного суду від 1 липня 2020 р. (справа 

№ 640/8980/19), де зазначалося: «Щодо клопотання позивача про врахування 

відомостей, які містяться у науково-правовому експертному висновку, 

підписаному (1) завідувачем кафедри адміністративного права та 

адміністративної діяльності Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого, доктором юридичних наук, професором, член-

кореспондентом НАПрН України, членом Науково-консультативної ради при 

Верховному Суді В. Я. Настюк, (2) професором кафедри цивільного права 

Навчально-наукового юридичного інститут ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника», доктором юридичних 
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наук, професором, членом Науково-консультативної ради при 

Конституційному Суді України А. В. Кострубою, (3) директором Науково-

дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка 

В. В. Сташиса Національної академії правових наук України, доктором 

юридичних наук, старшим науковим співробітником В. С. Батиргареєвою 

щодо процедури адміністративного оскарження податкових повідомлень-

рішень, то суд звертає увагу на таке ... Як вказано вище, цей висновок 

експертів в галузі права стосується питань застосування лише чинного 

законодавства України, а тому в силу імперативних норм КАС України не 

може братися Судом до уваги» [183]. У даному випадку науковий висновок 

навіть не був взятий судом до уваги із суто формально-юридичних причин. 

Отже, повторимось, що джерела «м’якого права» можуть 

застосовуватися судами при вирішенні податкових спорів. Такого роду 

джерела можуть виконувати два завдання: а) доповнювати аргументацію 

суду, концептуалізуючи тим самим його правову позицію і б) виступати 

одним з інструментів подолання негативних явищ у праві. 

У податкових спорах джерела «м’якого права» виконують в основному 

роль засобу додаткової аргументації. При цьому в силу останніх тенденцій із 

закріплення на законодавчому рівні оціночних понять можна спрогнозувати 

зростання ролі таких джерел, зокрема, науково-правових висновків як 

інструменту вирішення питань, пов’язаних із неоднозначним тлумаченням 

нормативних приписів [278, с. 15–22].  

 



192 
 

3.2. Причини формування судових доктрин у податковому праві  

 

 

3.2.1. Колізійність нормативних приписів як причина формування 

судових доктрин з вирішення податкових спорів 

 

 

Принципово важливим для забезпечення належності функціонування 

системи оподаткування є дотримання правил нормотворчої техніки стосовно 

узгодженості механізму регулювання податкових відносин. Ідеться про 

ситуацію, пов’язану з недопущенням колізійності приписів податкового 

законодавства. При цьому важливо диференціювати дійсні колізії з 

надуманими. Дійсна колізійність наявна, коли одна податково-правова норма 

суперечить іншій, а надумана має місце, коли у суб’єкта правозастосування 

виникає хибне уявлення про суперечність нормативних положень. 

Причини виникнення надуманих колізій можуть бути підрозділені: 

а) на об’єктивно обумовлені, за яких нормативні положення можуть 

становити собою не зовсім ідеальний регулятивний механізм, що і створює 

враження про їх суперечність; б) на суб’єктивно обумовлені, тобто нічим 

об’єктивно не аргументовані переконання суб’єкта правозастосування про 

суперечність нормативних положень між собою. 

Надумані колізії не викликають жодного системного занепокоєння, 

адже воні, як правило, мають одиничний характер прояву, не створюють 

деструкції розвитку податкових відносин і легко можуть бути нівельовані в 

рамках належних юрисдикційних процедур. Що ж стосується колізій 

дійсних, то вони і справді суттєво шкодять належному розвитку 

врегульованих правом відносин. Не є винятком в такому випадку і сфера 

оподаткування. Більше того, в силу підвищеної міри конфліктності 

податкових відносин колізії в податковому законодавстві призводять до 

виникнення низки податкових спорів, що завдає шкоди як публічним 
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(фіскальним) інтересам держави, так і приватним (майновим) інтересам 

платників податків. Своєчасно вказати на таку колізійність й виправити її 

негативні наслідки в змозі судова практика. Водночас вона може 

неправильно розтлумачити колізійну ситуацію й тільки погіршити ситуацію. 

Це можливо за ситуації, коли первинно було допущено помилку 

нормотворця – суб’єкта законодавчої та/або підзаконної нормотворчості, а в 

подальшому ще й помилку суб’єкта правозастосування – суду.  

Продемонструвати згубний вплив колізій нормативних приписів на 

правозастосовну практику може випадок із суперечністю положень закону й 

підзаконного акта при знятті мораторію на проведення документальних 

планових перевірок у період карантину. У подальшому розглянемо первинну 

судову доктрину (судово-доктринальні положення, розроблені судами 

першої інстанції) в контексті суперечності положень податкового закону 

приписам підзаконного нормативно-правового акта. 

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про скорочення 

строків дії обмеження в частині дії мораторію на проведення деяких видів 

перевірок» від 3 лютого 2021 р. № 89 (далі – постанова № 89) нібито 

створило умови для виходу контролюючих органів на документальні планові 

перевірки платників податків. Так, у ній отримали свою фіксацію наступні 

положення: «…Скоротити строк дії обмежень, встановлених пунктом 522 

підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу 

України, в частині дії мораторію на проведення деяких видів перевірок, 

дозволивши проведення таких видів перевірок юридичних осіб ... 

документальних перевірок, право на проведення яких надається з 

дотриманням вимог п. 77.4 ст. 77 Кодексу...» [239]. Як бачимо, положення 

підзаконного нормативного правового акта зняли відповідні обмеження в 

обхід приписів Податкового кодексу України. 

Таким чином, слід резюмувати, що положення постанови № 89 прямо 

суперечать приписам п. 522 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» 

Податкового кодексу України. При цьому логіка прийняття цієї постанови 
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аргументується наявністю загальних приписів, що отримали свою фіксацію в 

розділі ІІ («Прикінцеві положення») Закону України «Про внесення змін до 

Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 17 вересня 

2020 р. (далі – Закон про внесення змін до Закону України Про Державний 

бюджет України), де зазначається: «У період дії карантину, встановленого 

Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, надати право Кабінету 

Міністрів України скорочувати строк дії обмежень, заборон, пільг та 

гарантій, встановлених відповідними законами України, прийнятими з метою 

запобігання виникненню і поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, крім випадків, коли зазначене може 

призвести до обмеження конституційних прав чи свобод особи» [229]. 

Отже, Кабінет Міністрів України при прийнятті відповідної постанови 

застосував загальне положення про можливість скорочувати строк дії 

обмежень і тим самим начебто «зняв» мораторій на проведення 

документальних планових перевірок платників податків. Однак положення 

Податкового кодексу України, які встановлюють такий мораторій, так і 

залишилися незмінними, чим, відповідно, призвелдо до порушення правил 

нормотворчої техніки та цілої низки положень податкового законодавства, а 

саме: а) правила про те, що зміни до Податкового кодексу України можуть 

здійснюватися виключно шляхом внесення змін до цього Кодексу (п. 2.1 ст. 2 

Податкового кодексу України); б) основ нормотворчої техніки, у 

відповідності з якими недопускаються колізії нормативних приписів, що 

обумовлює потребу застосовувати презумпцію правомірності рішень 

платника податків (пп. 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 (загальне правило) та п. 56.21 ст. 56 

(спеціально-юрисдикційне правило) Податкового кодексу України). 

Закономірним є те, що платники податків масово не допускають 

представників контролюючих органів до здійснення контрольних заходів. 

Судова практика з подібної категорії спорів станом на сьогодні вже наявна. 

При цьому необхідно зауважити, що рішень Верховного Суду по даній 
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категорії спорів ще немає. Розуміння судової практики із цього питання має 

важливе значення, адже воно дозволить правильно сконструювати стратегію 

дій у випадку ініціювання контролюючим органом документальної планової 

перевірки. 

Уся судова практика щодо колізійності приписів Податкового кодексу 

України й постанови № 89 може бути підрозділена на провадження за 

позовами: а) контролюючого органу в порядку ст. 283 Кодексу 

адміністративного судочинства України про підтвердження обґрунтованості 

адміністративного арешту майна платника податків і б) платника податків 

про визнання незаконними наказів про призначення документальних 

планових перевірок платників податків на підставі постанови № 89. У 

подальшому пропонуємо більш детально розглянути кожне з відповідних 

категорій проваджень. 

А. Провадження за позовом контролюючого органу в порядку ст. 283 

Кодексу адміністративного судочинства України про підтвердження 

обґрунтованості адміністративного арешту майна платника податків. У 

першій половині 2021 р. склалася ситуація, за якою платники податків 

відмовляли контролюючому органу в допуску до документальної планової 

перевірки. У зв’язку із цим контролюючі органи зверталися до суду, щоб 

підтвердити обґрунтованість адміністративного арешту майна вказаних 

суб’єктів. Саме в цій категорії спорів уже склалася певна судова практика, 

що дозволяє платникам податків: 

а) розуміти всі переваги й ризики, пов’язанні з недопуском посадових 

осіб контролюючого органу до перевірки; 

б) належним чином сформувати вивірений алгоритм дій, щоб такий 

недопуск дав бажаний результат. 

Рішень по суті спору про оскарження наказів про призначення 

документальної планової перевірки в лютому-березні 2021 р. ще не було. 

Однак судова практика за заявами контролюючих органів щодо 

підтвердження обґрунтованості адміністративного арешту майна платника 
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податків уже почала з’являтись. У переважній більшості випадків (за умови 

вибору платниками податків правильної стратегії) суди відмовляли 

контролюючим органам у відкритті провадження про підтвердження 

обґрунтованості адміністративного арешту майна платників податків 

(наприклад, ухвали: а) Львівського окружного адміністративного суду від 

31 березня 2021 р. (справа № 380/4912/21) [319]; б) Окружного 

адміністративного суду м. Києва від 4 березня 2021 р. (справа 

№ 640/5947/21) [322]). Суди також закривають провадження за подібними 

заявами контролюючих органів (ухвала Харківського окружного 

адміністративного суду від 25 лютого 2021 р. (справа № 520/2833/21) [324]). 

Підставами прийняття рішень на користь платника податків (відмови у 

підтверджені обґрунтованості адміністративного арешту його майна) була 

наявність спору про право. У своїх постановах від 17 квітня 2018 р. (справа 

№ 808/1601/17), від 8 травня 2018 р. (справа № 826/15024/16), від 13 червня 

2018 р. (справа № 818/610/16), від 27 серпня 2018 р. (справа № 821/1613/16) 

Верховний Суд дійшов висновку, що оскарження в судовому порядку наказу, 

за яким працівників контролюючого органу не допущено до проведення 

перевірки, підтверджує наявність спору про право. Окрім того, в постанові 

від 19 грудня 2018 р. (справа № 816/284/17) Верховним Судом висловлено 

правову позицію, за якою заперечення платником податків законності 

проведення перевірки, що, у свою чергу, стало підставою для недопуску 

посадових осіб контролюючого органу до її проведення, свідчить про 

наявність спору про право. Отже, платник податків створює спір про право і 

контролюючий орган не вправі накласти адміністративний арешт на кошти 

такого платника. 

Для повноти картини звернімо увагу на рішення Полтавського 

окружного адміністративного суду від 12 березня 2021 р. (справа 

№ 440/1972/21), яким заяву контролюючого органу було задоволено, а 

адміністративний арешт підтверджено. Рішення є явно непослідовним і 

неналежним чином аргументованим. Стосовно аргументу платника податків 



197 
 

про мораторій суд зазначив: «... Враховуючи положення ст. 81 ПК України 

щодо умов та порядку допуску посадових осіб контролюючого органу до 

проведення документальної перевірки, є підстави стверджувати, що у 

спірних відносинах має місце недопуск посадових осіб контролюючого 

органу до проведення документальної планової виїзної перевірки з підстав, 

не передбачених цією статтею» [260]. У той же час платник податків у 

наведеному спорі й сам поводив себе не зовсім послідовно: не зміг вчасно 

домогтися відкриття провадження по справі щодо оскарження наказу про 

призначення перевірки, не долучив до акта про недопуск до перевірки 

комплексних пояснень з приводу причин такого недопуску, не реалізував 

належним чином всі необхідні заходи, щоб обґрунтувати наявність спору про 

право. 

Отже, платники податків, використовуючи колізію між приписами 

Податкового кодексу України і постанови № 89, не допускали представників 

контролюючих органів до відповідних контрольних заходів. Водночас 

належність такого самозахисту цих суб’єктів прямо пов’язувалася з 

планомірним залученням ними всіх заходів для того, щоб адміністративний 

арешт на їх кошти не було накладено. 

Б. Провадження за позовами платника податків про визнання 

незаконними наказів про призначення документальних планових перевірок 

на підставі постанови № 89. Вище нами було проаналізовано правові позиції 

судів тільки щодо проваджень у порядку ст. 283 Кодексу адміністративного 

судочинства України – підтвердження обґрунтованості адміністративного 

арешту майна платника податків. Такого роду підхід зумовлено тим, що 

первинно судова практика формувалася за заявами контролюючих органів. У 

подальшому ж доцільно розглянути правові позиції судів стосовно 

адміністративних позовів платників податків про визнання незаконними 

наказів про призначення документальних планових перевірок. Фактично 

платник податків оскаржував такі накази тільки для того, щоб указати на 

наявність спору про право, що, у свою чергу, не дозволяло контролюючим 
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органам накладати адміністративний арешт на його майно за недопуск до 

перевірки за ст. 283 згаданого Кодексу. Інакше кажучи, оскарження 

платником податків таких наказів мало суто технічний характер. Однак саме 

у відповідних провадженнях судами було розглянуто по суті питання 

законності  наказів про призначення документальних планових перевірок цих 

суб’єктів оподаткування. 

На наше переконання, потрібно відмітити, що судова практика з 

приводу законності документальних планових перевірок у першій половині 

2021 р. є суперечливою й у переважній своїй більшості непослідовною, що, у 

свою чергу, пояснює необхідність її системного дослідження. Правові позиції 

судів за результатами розгляду позовних заяв про незаконність наказів про 

призначення документальних планових перевірок платників податків можна 

умовно підрозділити на: а) профіскальні, що визначають призначення таких 

перевірок законним, і б) приватно-орієнтовані, що визначають призначення 

таких перевірок незаконним.  

А. Профіскальні позиції. На сьогоднішній день існує низка судових 

рішень, які після прийняття постанови № 89 оперують тотожними 

формулюваннями й визнають правомірність призначення документальних 

планових перевірок. Так, у рішенні Одеського окружного адміністративного 

суду від 29 квітня 2021 р. (справа № 420/2418/21) (справа «ОРАНДЖ-

ФРУТ») наведено таку позицію: «З приводу тверджень, що постанова 

Кабінету Міністрів України від 03.02.2021 № 89 «Про скорочення строку дії 

обмеження в частині дії мораторію на проведення деяких видів перевірки» 

(далі - Постанова КМУ № 89) скасовує дію пункту 52-2 підрозділу 10 розділу 

XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України, суд зазначає 

наступне. 

За вимогами пункту 52-2 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні 

положення» ПК України передбачено, що установлений мораторій на 

проведення документальних та фактичних перевірок на період з 18 березня 

2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому 
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завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на 

всій території України з метою запобігання поширенню на території України 

коронавірусної хвороби (COVID-19), крім прямо передбачених випадків. 

Тобто, вимоги пункту 52-2 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні 

положення» ПК України пов`язані та прямо відсилають до актів Кабінету 

Міністрів України, на підставі яких введений та продовжений у подальшому 

карантин. 

Дію карантину введено постановою Кабінету Міністрів України від 

11.03.2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2». Водночас, постановою Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 

року № 104 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» 

продовжено дію карантину до 30.04.2021 року. 

Відповідно до вимог п. 4 розділу II Закону України від 17.09.2020 року 

№ 909-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет 

України на 2020 рік»» на період дії карантину, встановленого Кабінетом 

Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, надано право Кабінету Міністрів 

України скорочувати строк дії обмежень, заборон, пільг та гарантій, 

встановлених відповідними законами України, прийнятими з метою 

запобігання виникненню і поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби СОУІР-19, крім випадків, коли зазначене може 

призвести до обмеження конституційних прав чи свобод особи. 

На підставі вимог п. 4 розділу II Закону України від 17.09.2020 року 

№ 909-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет 

України на 2020 рік»» уряд прийняв Постанову № 89. 

Відповідно до Постанови КМУ № 89 уряд скоротив строк дії обмежень, 

встановлених пунктом 52-2 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» 

ПКУ, в частині дії мораторію на проведення деяких видів перевірок, 

дозволивши проведення таких видів перевірок юридичних осіб: тимчасово 
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зупинених документальних та фактичних перевірок, що були розпочаті до 

18.03.2020 року. 

Отже, суд приходить до висновку, що вищезазначені твердження 

позивача є необґрунтованими. 

Крім того суд зазначає, що постанова Кабінету Міністрів України № 89 

від 03.02.2021 року «Про скорочення строку дії обмеження в частині дії 

мораторію на проведення деяких видів перевірки» не оскаржена у судовому 

порядку та не скасована. Зазначена постанова набрала чинності та підлягає 

виконанню відповідно до вимог ст. 52 Закону України «Про Кабінет 

Міністрів України» [258]. 

Фактично відповідна позиція зводиться до двох аргументів: 

а) Закон про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет 

України дає право знімати Кабінету Міністрів України обмеження, отже, 

його постанова № 89 є законною, а тому перевірки призначати дозволяється; 

б) постанова № 89 у судовому порядку не оскаржена, є чинною, отже, 

підлягає виконанню. 

Аналогічна позиція отримала свою формалізацію в рішеннях: 

а) Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 28 травня 2021 

р. (справа № 160/4845/21) (справа «ФЕРСТ ГРУП») [248], б) Харківського 

окружного адміністративного суду від 18 травня 2021 р. (справа 

№ 520/2445/21) [263], в) Харківського окружного адміністративного суду від 

12 квітня 2021 р. (справа № 520/1993/21) [261], г) Харківського окружного 

адміністративного суду від 7 червня 2021 р. (справа № 520/5506/21) [264]. 

Потрібно знову ж таки наголосити, що відповідні провадження щодо 

оскарження наказів про призначення документальних планових перевірок 

мали радше технічний характер. Адже їх конкретною ціллю було показати 

наявність спору про право, щоб на рахунки платника податків не можна було 

накласти адміністративний арешт у порядку ст. 283 Кодексу 

адміністративного судочинства України. Як правило, такі технічні 

провадження досягають своєї мети, адже адміністративного арешту коштів 
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на банківських рахунках за вказанною статтею так і не було накладено у 

справах «ОРАНДЖ-ФРУТ» (ухвала Одеського окружного адміністративного 

суду від 18 лютого 2021 р. (справа № 420/2394/21) [320] і «ФЕРСТ ГРУП» 

(постанова Третього апеляційного адміністративного суду від 12 травня 2021 

р. (справа № 160/4846/21) [216]. 

Цікавими і нестандартними за своїм характером можна назвати судові 

провадження у справі «СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ХЛІБ», а саме: а) про 

визнання наказу про призначення документальної планової перевірки 

незаконним (за позовом платника податків) і б) про накладення арешту на 

кошти на рахунках платника податків (за позовом контролюючого органу). У 

першому провадженні в рішенні Луганського окружного адміністративного 

суду від 22 квітня 2021 р. (справа № 360/918/21) було закріплено таку 

правову позицію: 

«…Отже, за вимогами пункту 52-2 підрозділу 10 розділу XX 

«Перехідні положення» Податкового кодексу України та Постанови Кабінету 

Міністрів України № 89 від 03.02.2021 року «Про скорочення строку дії 

обмеження в частині дії мораторію на проведення деяких видів перевірки» 

установлений мораторій на проведення документальних та фактичних 

перевірок на період з 18 березня 2020 року по останній календарний день 

місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого 

Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання 

поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), крім 

прямо передбачених випадків. 

З огляду на викладене, суд звертає увагу, що установлений мораторій 

розповсюджується саме на проведення документальних та фактичних 

перевірок, а не їх призначення під час дії карантину та мораторію на 

проведення певних видів перевірок. 

Так, з огляду на положення пункту 52-2 підрозділу 10 розділу XX 

«Перехідні положення» Податкового кодексу України документальні та 

фактичні перевірки, що були розпочаті до 18 березня 2020 року та не були 
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завершеними, тимчасово зупиняються, та таке зупинення перериває термін 

проведення перевірки та не потребує прийняття будь-яких додаткових 

рішень контролюючим органом; перевірки, які не були розпочаті, тобто вже 

призначені згідно плану графіку, підлягають включенню до оновленого 

плану-графіку; перебіг строків давності, передбачених статтею 102 цього 

Кодексу зупиняється. 

Суд зазначає, що в межах спірних правовідносин права позивача 

фактично порушені проведенням відповідачем перевірки на підставі спірного 

наказу під час встановленого Кабінетом Міністрів України карантину та під 

час дії мораторію, що на думку позивача заборонено. 

Відтак, у даному випадку правові наслідки для позивача створюють дії 

відповідача по проведенню документальної планової перевірки на підставі 

оскаржуваного наказу, а не прийняття відповідачем наказу від 11 лютого 

2021 року № 170-п «Про проведення документальної планової перевірки 

ТОВ «Сєвєродонецький хліб». 

При цьому суд звертає увагу, що предметом позову у справі є 

правомірність винесення відповідачем наказу від 11 лютого 2021 року 

№ 170-п «Про проведення документальної планової перевірки ТОВ 

«Сєвєродонецький хліб», а не дії по проведенню перевірки позивача. 

Тому судом не надається правова оцінка діям відповідача по 

проведенню перевірки, оскільки такі дії вчинені на виконання спірного 

наказу та вчинені після його прийняття, та не є предметом позову у даній 

справі» [257]. 

У наведеному випадку суд зробив акцент на тому, що положення 

Податкового кодексу України встановлюють обмеження на проведення 

перевірок (дії), а не на їх призначення (індивідуальні акти). Відповідно, 

позивач (платник податків) оскаржував наказ про призначення перевірки, 

тоді як потрібно було оскаржувати дії по її проведенню. Таким чином, судом 

було зайнято фіскальну позицію і при цьому уникнуто будь-якої аргументації 
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щодо законності постанови № 89. Таку позицію органу правосуддя навряд чи 

можна охарактеризувати як послідовну. 

Що ж стосується накладення адміністративного арешту на рахунки 

платника податків, тут контролюючий орган діяв нестандартним способом. 

Замість того, щоб подати таку заяву в порядку ст. 283 Кодексу 

адміністративного судочинства України, контролюючий орган подав 

адміністративний позов про арешт рахунків платника податків у загальному 

порядку, що дозволило суду розглянути спір по суті. При цьому останнім 

було застосовано вже зазначену вище позицію з фіскальним ухилом (рішення 

Луганського окружного адміністративного суду від 19 квітня 2021 р. (справа 

№ 360/969/21) [256]. Утім, така хитрість контролюючого органу не допоможе 

йому отримати реального результату, оскільки провадження по 

адміністративному арешту рахунків платника податків можуть тривати 

роками й, відповідно, такі рішення втратять актуальність, так і не набравши 

законної сили. 

Спираючись на наведені міркування, доходимо висновку, що наявність 

профіскальних правових позицій судів першої інстанції ще не означає, що 

відповідні судові провадження не досягли свого результату. Їх роль полягала 

у встановленні спору про право, і з цим завданням вони впорались. Наявність 

спору про право унеможливлювала накладення адміністративного арешту на 

майно платника податків у порядку ст. 283 Кодексу адміністративного 

судочинства України, а це, у свою чергу, мінімізувало результативність будь-

яких інших юрисдикційних проваджень проти платника податків.  

З урахуванням проаналізованої судової практики можна стверджувати, 

що після прийняття контролюючим органом наказу про проведення 

документальної планової перевірки платникові податків слід було 

оскаржувати не тільки цей наказ, а й дії представників указаного органу по 

виходу на таку перевірку. Ця комплексність дозволила б платникові 

уникнути різнотлумачення судами обмежень, установлених п. 522 

підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу 
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України. У даний час по розглядуваній категорії спорів існує низка судових 

позицій на користь саме платника податків, які ми розглянемо в подальшому.  

Б. Приватно-орієнтовані позиції. Станом на сьогодні існує низка 

судових рішень, у яких ідеться про пряму суперечність постанови № 89 

положенням податкового законодавства. Це, у свою чергу, дозволяє вести 

мову про неправомірність призначення і проведення документальних 

планових перевірок платників податків у 2021 р. допоки діють карантинні 

обмеження. 

Послідовною слід назвати правову позицію, що отримала свою 

фіксацію в рішенні Волинського окружного адміністративного суду від 

11 травня 2021 р. (справа № 140/2017/21):  

«Також суд враховує, що дію карантину введено постановою Кабінету 

Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». Водночас, постановою Кабінету 

Міністрів України від 17 лютого 2021 року № 104 «Про внесення змін до 

деяких актів Кабінету Міністрів України» продовжено дію карантину до 30 

квітня 2021 року. 

Законом України від 13 травня 2020 року № 591-ІХ «Про внесення змін 

до ПК України та інших законів України щодо додаткової підтримки 

платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання 

виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» було 

продовжено дію мораторію на проведення документальних та фактичних 

перевірок на період 18 березня 2020 року по останній календарний день 

місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого 

Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання 

поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19). 

У відповідності до п. 2.1 ст. 2 ПК України зміна положень цього 

Кодексу може здійснюватися виключно шляхом внесення змін до цього 

Кодексу. 
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Норма п. 52-2 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» 

ПК України якою встановлений мораторій на проведення перевірок є чинною 

та не була змінена. 

З урахуванням зазначеного, суд уважає, що постанова Кабінету 

Міністрів України від 03 лютого 2021 року № 89 «Про скорочення строку дії 

обмеження в частині дії мораторію на проведення деяких видів перевірки» в 

частині дії мораторію на проведення деяких видів перевірок» суперечить 

нормам п. 52-2 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» 

ПК України» [247]. 

Зміст зазначеного рішення зводиться до наведеного нижче ключового 

аргументу. Зміна положень Податкового кодексу України можлива тільки 

шляхом внесення змін до цього Кодексу. Сама по собі постанова № 89 не 

може запроваджувати правила, відмінні від приписів цього Кодексу, бо 

інакше матиме місце пряма суперечність закону й підзаконного нормативно-

правового акта. Про це суд у своєму рішенні й зазначає. 

Цікавою також є правова позиція, закріплена в рішенні Харківського 

окружного адміністративного суду від 18 травня 2021 р. (справа 

№ 520/3776/21):  

«Щодо твердження відповідача про наявність постанови Кабінету 

Міністрів України, відповідно до якої постановив скоротити строк дії 

обмежень, встановлених п. 522 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні 

положення» Кодексу, в частині дії мораторію на проведення деяких видів 

перевірок, дозволивши, зокрема, проведення тимчасово зупинених 

документальних та фактичних перевірок, що було розпочаті до 18 березня 

2020 року та не були завершеними, суд зазначає наступне. 

Відповідно до листа Міністерства юстиції України від 26.12.2008 року 

№ 758-0-2-08-19 «Щодо практики застосування норм права у випадку колізії» 

у разі існування суперечності між актами, прийнятими різними за місцем в 

ієрархічній структурі органами - вищестоящим та нижчестоящим, 
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застосовується акт, прийнятий вищестоящим органом, як такий, що має 

більшу юридичну силу. 

Суд наголошує, що відповідно до Рішення Конституційного Суду 

України від 17 жовтня 2002 року № 17-рп (Рішення Конституційного Суду 

України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів 

України щодо офіційного тлумачення положень статей 75, 82, 84. 91, 104 

Конституції України (щодо повноважності Верховної Ради України) 

Верховна Рада України визначена в ст. 75 Конституції України парламентом 

- єдиним органом законодавчої влади в Україні. Як орган державної влади 

Верховна Рада України є колегіальним органом, який складають чотириста 

п`ятдесят народних депутатів України. Повноваження Верховної Ради 

України реалізуються спільною діяльністю народних депутатів України на 

засіданнях Верховної Ради України під час її сесій. Визначення Верховної 

Ради України єдиним органом законодавчої влади означає, що жоден інший 

орган державної влади не уповноважений приймати закони. Верховна Рада 

України здійснює законодавчу владу самостійно, без участі інших органів. 

Вища юридична сила закону полягає також у тому, що всі підзаконні 

нормативно-правові акти приймаються на основі законів та за своїм змістом 

не повинні суперечити їм. Підпорядкованість таких актів законам закріплена 

у положеннях Конституції України (ст. 8). 

Згідно з частиною третьою статті 113 Конституції України Кабінет 

Міністрів України у своїй діяльності керується Конституцією та законами 

України, а також указами Президента України та постановами Верховної 

Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України. 

Так, підставою для здійснення перевірки відповідно до наказу 

Головного управління ДПС у Харківській області № 1042-п від 18.02.2021 

року є постанова Кабінету Міністрів України № 89 від 03.02.2021 року «Про 

скорочення строку дії обмеження в частині дії мораторію на проведення 

деяких видів перевірок». 
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Суд наголошує, що у випадку суперечності норм підзаконного акта 

нормам закону слід застосовувати норми закону, оскільки він має вищу 

юридичну силу» [262]. 

У запропонованому до розгляду судовому рішенні основа правової 

позиції суду зводиться до того, що між положеннями Податкового кодексу 

України та постанови № 89 наявна ієрархічна колізія. Оскільки положення 

закону мають вищу юридичну силу стосовно приписів підзаконного 

нормативно-правового акта, проведення перевірок на підставі постанови 

№ 89 є незаконним. 

У зв’язку із наведеним слід резюмувати, що деякі судові рішення 

влучно аргументують неправомірність прийняття наказів про призначення 

документальних планових перевірок платників податків. Головна теза, на 

якій ґрунтуються ці рішення, – суперечність положень Податкового кодексу 

України й постанови № 89. Ієрархічна колізія вирішується на користь закону, 

отже, недопуск до таких незаконно призначених перевірок є цілком 

правомірним. 

Черговий раз відмітимо, що судова практика щодо колізії між 

положеннями Податкового кодексу України й постанови № 89 є 

неоднозначною. Існує низка судових рішень, які формулюють не зовсім 

послідовні правові позиції на користь контролюючого органу. Пропонуємо 

звернути особливу увагу на ті правові позиції судів першої інстанції, які 

повністю орієнтовані на платника податків і які підтверджують незаконність 

призначення документальних планових перевірок на підставі постанови 

№ 89. Незважаючи на наявність судових рішень із фіскальним ухилом, 

технічне призначення оскарження наказів контролюючого органу про 

призначення документальних планових перевірок свідчить, що така 

перевірка фактично проведена не буде, як і не буде накладено 

адміністративний арешт майна на майно платника податків. 

Серед представників правничої спільноти вже протягом багатьох років 

точиться дискусія щодо визначення правової природи таких категорій, як 
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«юридична колізія», «колізія в праві», «колізія в законодавстві». Метою 

нашого дослідження не є розкриття сутності цих понять і вивчення їх 

співвідношення. Надалі ми детально зупинимося на розгляді правової 

конструкції «колізія в законодавстві», оскільки саме вона є прикладною, 

тобто такою, через яку й формуються судові доктрини. Спочатку наведемо 

загальнотеоретичні точки зору на значення досліджуваної категорії, потім 

виокремимо галузеві наукові погляди стосовно цього поняття, а вже на 

підставі представлених підходів сформулюємо власне бачення відносно 

колізій в податковому законодавстві, численна наявність яких у останньому є 

однією з причин формування судових податкових доктрин. 

Учені–теоретики харківської школи права колізії в законодавстві 

характеризують як різновид колізій юридичних, що виникають за наявності 

розбіжностей (зокрема, суперечностей) між нормами права, закріпленими в 

законодавстві, й регулюють однакові суспільні відносини [299, с. 276]. 

Аналогічне трактування цього поняття знаходимо у фундаментальній праці 

М. І. Козюбри [36, С. 245]. 

Більш деталізований підхід до розуміння досліджуваної категорії 

формує О. Ф. Скакун, яка вважає, що колізіями в законодавстві є 

суперечності або розбіжності між нормами права, закріпленими в 

нормативно-правових актах, що регулюють однакові правові відносини і 

виявляються у процесі їх застосування компетентними органами й 

уповноваженими посадовими особами [270, с. 432]. 

Власний погляд на формулювання дефініції конструкції «колізії в 

фінансовому законодавстві» розробила Н. Ю. Пришва, охарактеризувавши їх 

як розбіжності чи суперечності між окремими нормативно-правовими 

актами, що регулюють фінансові правовідносини [221, с. 42]. Податкове 

право є підгалуззю фінансового права, що охоплює сукупність своєрідних 

фінансово-правових норм [105, с. 9], тож поняття «колізії в фінансовому 

законодавстві» варто розглядати як загальне стосовно конструкції «колізії в 

податковому законодавстві». 
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Ми не погоджуємося із запропонованим підходом ученої, що наявність 

колізій пов’язана з існуванням суперечностей між нормативно-правовими 

актами з огляду на таке. Колізія в законодавстві не може існувати між 

нормативно-правовими актами в цілому, приміром, між Податковим 

кодексом України й будь-яким іншим законом. Будь-який закон, 

спрямований на впорядкування конкретної сфери суспільних відносин, 

містить сукупність норм права, кожна з яких має самостійне значення, хоч і 

сформульована в межах тексту єдиного нормативно-правового акта. Як 

закріплено в п. 1.1 ст. 1 Податкового кодексу України, цей акт регулює 

частину суспільних відносин, що виникають у сфері оподаткування. Цей 

Кодекс закріплює низку норм права, присвячених різним податково-

правовим питанням – механізму кожного податку, запровадженого в Україні; 

видів і порядку проведення контролюючим органом перевірок платників 

податків; фінансової відповідальності та ін. Поряд із цим у ситуації, яка 

потенційно може сформуватись у практичній площині стосовно фінансової 

відповідальності, недоцільно стверджувати, що виникла колізія саме між 

галузевим Кодексом й іншим законом, оскільки положення про фінансову 

відповідальність є лише частиною нормативного податкового регулювання. 

У такому випадку необхідно апелювати до того, що проглядається колізія 

між нормою права, закріпленою Податковим кодексом України, й нормою 

права, передбаченою іншим законом. Норма права є первинним елементом 

системи права, а нормативно-правовий акт має аналогічний статус у системі 

законодавства. Останнє, у свою чергу, складається з низки нормативно-

правових актів, що містять норми права, до яких звертається правозастосувач 

у тому чи іншому практичному випадку. Тож, висловлюємо солідарність з 

позицією С. П. Погребняка, що вихідним у досліджуваному аспекті є те, що 

при впорядкуванні фактичних правовідносин застосуванню підлягає не закон 

взагалі, а саме конкретна норма права, закріплена у ньому [102, с. 33].  

На користь такої позиції щодо існування колізій саме між нормами 

права, а не між нормативно-правовими актами, свідчить також те, що 
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обговорюваний нами підхід до формулювання дефініції поняття 

Н. Ю. Пришвою не враховує того випадку, коли колізійні приписи містяться 

в межах однієї статті або різних статей одного нормативно-правового акта. 

Виходить, що навіть теоретичне моделювання ситуації стосовно можливості 

наявності колізії між нормативно-правовими актами є недоречним, оскільки 

складно уявити, як може існувати колізія, наприклад, між Податковим 

кодексом України й Податковим кодексом України.   

Як переконує Т. О. Коваленко, колізія між нормативно-правовими 

актами може бути, однак за умови, коли виникає розбіжність між 

законодавчо встановленою вимогою стосовно виду нормативно-правового 

акта, у межах якого необхідно передбачити норму права, й реально 

прийнятим актом, який хоча й закріплює таку норму, проте не відповідає 

вказаній вимозі [45, с. 42]. Ця наукова думка представниці галузі земельного 

права заслуговує на певну увагу.  

Трансформуючи цю точку зору до впорядкування податкової сфери 

суспільного життя, зазначимо таке. Пункт 1 ч. 2 ст. 92 Конституції України 

закріплює, що виключно законами України встановлюються система 

оподаткування, податки і збори [52]. Підпункт 4.1.11 п. 4.1 ст. 4 Податкового 

кодексу України передбачає, що одним із принципів податкового 

законодавства є єдиний підхід до встановлення податків і зборів, суть якого 

полягає у визначенні на законодавчому рівні всіх обов’язкових елементів 

податку. Пункт 7.1 ст. 7 цього ж Кодексу містить їх виключний перелік, а 

п. 7.4 цієї ж статті безапеляційно підкреслює, що всі елементи податку 

визначаються виключно Податковим кодексом України [106].  

Уявімо, що Кабінет Міністрів України приймає постанову, якою 

врегульовує питання про якийсь елемент податку (до прикладу, про ставку 

податку), за умови, що норма, спрямована на врегулювання аспектів щодо 

такого елементу податку, у галузевому Кодексі не передбачена. За точкою 

зору Т. О. Коваленко, адаптованою до нашого дослідження, в цьому разі 

виникає колізія між нормами Конституції України й Податкового кодексу 
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України (в частині, що встановлює правило про врегулювання питань про 

елементи податку виключно в межах цього акта) й нормами постанови 

Кабінету Міністрів України. Однак, чи дійсно наведений стан речей свідчить 

про наявність колізії в законодавстві, яка може стати причиною формування 

судової податкової доктрини? Ми переконані, що в розглядуваній ситуації 

дійсно колізії в законодавстві немає, оскільки постає більш серйозне питання 

про конституційність акта або про його протиправність і нечинність у цілому 

чи в частині (у нашому прикладі – постанови або її частини, що впорядковує 

проблему щодо ставки податку). За наявності охарактеризованого правового 

стану використанню підлягають такі механізми:  

– звернення управомоченим суб’єктом до Конституційного Суду 

України з конституційним поданням про визнання постанови Кабінету 

Міністрів України в цілому або в частині неконституційною;  

– звернення суб’єктом, до якого акт застосований або може бути 

застосовано, з адміністративним позовом до суду з вимогою про визнання 

постанови Кабінету Міністрів України в цілому або в частині протиправною 

й нечинною.  

Разом із тим С. П. Погребняк підкреслює, що підставою для скасування 

нормативного акта в судовому порядку є наявність ієрархічної колізії [102, 

с. 159]. Ми погоджуємося з його поглядом, однак лише щодо випадків, коли 

дійсно функціонують дві норми, які впорядковують конкретні відносини 

неоднаково, й ці норми містяться в нормативно-правових актах різної 

юридичної сили, що є підставою для скасування акта нижчої юридичної сили 

за допомогою оперування правилом подолання ієрархічних колізій, про які 

йтиметься в цьому підрозділі наукової роботи.  

Учений також влучно зазначає, що в разі прийняття акта поза межами 

компетенції органу влади, такий акт застосуванню не підлягає, навіть якщо 

він і має вищу юридичну силу [102, с. 92]. Це твердження є цілком 

застосовним до запропонованого нами прикладу, в якому хоча і 

проглядається невідповідність норм постанови Уряду нормам Основного 
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Закону / Податкового кодексу України, однак їй не слід одразу надавати 

статусу колізії в законодавстві з огляду на нижченаведене. По-перше, немає 

суперечності між нормами, які можуть бути застосовані, а є тільки одна 

норма, сформульована в постанові, а наведені положення Конституції 

України / Податкового кодексу України мають загальний характер і чітко не 

передбачають приписів про ставку конкретного податку. По-друге, викладена 

в постанові норма, прийнята з порушенням вимог Закону України «Про 

Кабінет Міністрів України» в частині закріплення його компетенції. 

Потрібно відрізняти розбіжність, яка зумовлює ієрархічну колізію в 

законодавстві, від відвертого порушення суб’єктами владних повноважень, 

які здійснюють нормотворення, принципу верховенства права в частині 

правової визначеності (легітимні очікування суспільством того, що саме 

законом, а не будь-яким іншим видом нормативно-правового акта буде 

впорядкована певна частина відносин). При цьому в розглядуваній ситуації 

суди не вирішуватимуть питання, яку ж норму застосовувати – ту, що 

міститься в законі, чи ту, що вказана в постанові. Отже, перед ними навіть не 

стоятиме питання про потенційну наявність ієрархічної колізії в 

законодавстві. Там, де спостерігається вихід за межі дозволеного (прийняття 

акта щодо регулювання питання, яке на рівні такого акта в загальній 

національній ієрархії актів не має бути вирішене), не може виникнути 

проблема ієрархічної колізійності в законодавстві. 

Порушена нами проблематика вимагає також згадати точку зору 

К. В. Ахметжанової стосовно того, що колізії правових норм слід відрізняти 

від колізій нормативно-правових актів, коли мова йде про протиріччя в 

підходах до врегульованих цими актами суспільних відносин загальної 

спрямованості, в концептуальній побудові нормативно-правових актів, в 

закладених ними принципах [1, с. 34]. Ця дослідниця є представницею 

російського наукового кола вчених, які використовують дещо іншу 

термінологію порівняно з українськими. Ми не погоджуємося із 

запропонованим нею підходом, розглядаючи вказаний нами приклад, 



213 
 

оскільки переконані, що в ньому наявна не ієрархічна колізія нормативно-

правових актів, а такий вид юридичної колізії, як колізія в нормотворенні. 

Підкреслимо, що юридична колізія є поняттям загальним стосовно поняття 

колізії у законодавстві, яке у цьому контексті є частковим.  

Принагідно відмітимо, що російські науковці поряд з поняттями 

«юридичні колізії» і «колізії у праві» замість категорії «колізії в 

законодавстві» виокремлюють конструкцію «колізії правових норм» [1, 

с. 15], долаючи тим самим проблему термінологічного значення і 

протиборства між теоретичним спором, про яку згадувалося вище, щодо 

того, є колізії в законодавстві суперечностями нормативно-правових актів 

або ж суперечностями правових норм.  

У цьому контексті необхідно навести думку Р. Ф. Ярмухамедова, який 

колізії правових норм визнає як нормативне зіткнення двох або більше 

правових приписів, що має свій обсяг (характеристику), виражається у формі 

відмінності або протиріччя й вимагає застосування комплексу заходів до 

його вирішення [346, с. 40, 41].  

Звичайно, конструкція «колізії правових норм» є більш вдалою з 

огляду на її змістовне наповнення, що випливає перш за все із самої назви. 

На наше переконання, в реаліях української правової науки доцільно 

послуговуватися саме поняттям «колізії в законодавстві». Хоча нині в 

науковому обігу й перебувають різноманітні підходи до визначення цієї 

категорії, однак саме вона й відображає найбільш широкий спектр 

семантичного і прикладного значення в аспекті правозастосування, оскільки, 

знову ж таки, законодавство за своєю суттю є сукупністю нормативно-

правових актів, які складаються з норм права. Виражаємо погодження із 

твердженням В. А. Гринчишина стосовно того, що правові колізії у сфері 

оподаткування відрізняються від подібних феноменів інших галузей права 

через особливості спонукальних мотивів їх виникнення й існування [24, 

с. 48]. Тож наведення їх дефініції є вкрай важливим для подальшої роботи з 

розгляду питань про усунення й подолання таких явищ, оскільки необхідно 



214 
 

мати чітке уявлення про те, що саме із сутнісної точки зору собою становить 

розглядувана в межах цього підрозділу причина творення судової доктрини в 

доктрині податкового права. 

Нам видається вартим дискусії підхід А. С. Ластовецького до широкого 

трактування досліджуваної нами категорії. У науковій статті «Колізії у 

законодавстві про оподаткування» через призму загальнотеоретичних 

підходів автор розглядає визначення колізій податкового законодавства. 

Спочатку вчений наголошує на науковій цінності погляду 

В. Є. Щебельського стосовно того, що колізія виникає за наявності двох або 

більше правових актів, які регулюють аналогічні відносини, однак вважає, 

що ця концепція є застарілою [69, с. 42]. А. С. Ластовецький, звертаючись до 

точки зору Ю. О. Тихомирова, стверджує, що колізії є комплексними 

протиріччями між правовими поглядами, правовими актами і нормами, між 

діями державних органів та інших структур, між державами [69, с. 42]. 

Акцентуємо увагу на тому, що в контексті загальної теми наукової праці, яку 

сформулював автор, недоречно наводити визначення поняття «юридичні 

колізії» взагалі й ототожнювати їх з категорією «колізії в законодавстві», тим 

паче в податковому. 

Таким чином, з урахуванням дефініцій, запропонованих ученими в 

сфері права, пропонуємо вважати колізією в податковому законодавстві 

розбіжність (суперечність) між нормами податкового законодавства та/або 

нормами іншого галузевого законодавства, яка викликає протиріччя при 

правозастосуванні у конкретній фактичній ситуації, й має бути усунена або ж 

подолана за посередництвом використання різноманітних юридичних 

механізмів. Звертаємо увагу, що це є розбіжність саме між нормами 

законодавства в цілому, а не тільки між нормами законодавства податкового. 

Ми не звужуємо можливий правовий контекст, у рамках якого може 

виникнути зазначена галузева колізія, оскільки на теоретичному рівні не 

залишаємо осторонь ідею про те, що суб’єкти нормотворення можуть 
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урегулювати податкове по суті питання іншими, так би мовити, 

неподатковими актами.  

Колізія в податковому законодавстві, яка в нашому науковому 

дослідженні набуває статусу причини формування судової податкової 

доктрини, має місце за умов, коли:  

– наявні фактичні відносини між сторонами податкового спору;  

– є дві або більше норми права, що впорядковують вказані фактичні 

відносини;  

– між цими нормами права існує суперечність, через яку спір між 

сторонами може бути вирішено за допомогою, по-перше, встановлення виду 

колізії, по-друге, застосування правила подолання відповідної колізії;  

– указані норми є чинними під час їх застосування до однієї й тієї ж 

правової ситуації;  

– питання про наявність колізії та її усунення або подолання в межах 

конкретної справи вирішує суб’єкт творення судової доктрини в доктрині 

податкового права. 

Існує низка факторів, які можуть призвести до появи колізій у 

податковому законодавстві. Хоча колізія і є причиною формування судової 

доктрини в доктрині податкового права, однак сам факт її виникнення може 

бути пов’язано з різноманітними об’єктивними та/або суб’єктивними 

чинниками. Н. А. Дубина й О. В. Тарута, приміром, до об’єктивних причин 

виникнення колізій відносять дію суспільних відносин у часі й просторі, а до 

суб’єктивних – велику кількість нормотворчих органів влади, багаторівневу 

ієрархічну структуру правотворчих органів, необґрунтоване розширення меж 

правового регулювання та ін. [33, с. 24, 25]. Подібні причини виділяє й 

О. А. Теличко [298, с. 40, 41], як і низка інших учених. Серед усього масиву 

існуючих факторів виникнення колізій у межах даного наукового 

дослідження вважаємо за необхідне зупинитися на нижченаведених.  

1. Брак чітких критеріїв для розроблення нормативно-правових актів. 

Закон України «Про Регламент Верховної Ради України» [237] упорядковує, 
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окрім іншого, законодавчу процедуру, проте не встановлює вимог, яким 

повинен відповідати законопроєкт, який подається до парламенту суб’єктом 

права законодавчої ініціативи. На теренах України немає закону, який 

урегулював би суспільні відносини, пов’язані з опрацюванням і прийняттям 

нормативно-правових актів, набранням ними чинності, який визначав би 

систему, види й ієрархію нормативно-правових актів і встановлював би єдині 

вимоги до нормотворчої техніки для суб’єктів, уповноважених на здійснення 

такої діяльності. У 2010 р. до Верховної Ради України було подано проєкт 

Закону про нормативно-правові акти [225], який так і не був прийнятий.  

Відмітимо, що у 2018 р. парламент Республіки Білорусь прийняв Закон 

«Про нормативні правові акти», ст. 70 якого присвячено впорядкуванню 

питання стосовно колізій нормативно-правових актів, якими, на думку 

білоруського законодавця, є неузгодженості положень нормативних 

правових актів, що регулюють одні й ті ж суспільні відносини [94]. На рівні 

цього Закону також сформовано правило подолання ієрархічних колізій, суть 

якого полягає в такому: коли існує та чи інша колізія, суб’єктам 

правовідносин варто керуватися приписами нормативно-правового акта 

більшої юридичної сили [94]. Стосовно обґрунтованості оперування в законі 

конструкцією «колізія нормативно-правових актів» замість «колізія в 

законодавстві» зупинятися не будемо, оскільки йдеться про законодавство 

іншої держави. Але зауважимо, що текст наведеного правила усунення 

ієрархічної колізії в білоруському законодавстві зумовив необхідність 

закцентувати увагу на недосконалості формулювання подібного правила, що 

міститься в національному процесуальному законі, положення якого мають 

застосовувати окремі суб’єкти творення судової доктрини в доктрині 

податкового права при безпосередньому розробленні останньої.  

Так, відповідно до ч. 3 та абз. 1 ч. 4 ст. 7 Кодексу адміністративного 

судочинства України в разі невідповідності правового акта Конституції 

України, закону України, міжнародному договору, згода на обов’язковість 

якого надана Верховною Радою України, або іншому правовому акту суд 
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застосовує правовий акт, який має вищу юридичну силу, або положення 

відповідного міжнародного договору України. Якщо суд доходить висновку, 

що закон чи інший правовий акт суперечить Конституції України, суд не 

застосовує такий закон чи інший правовий акт, а застосовує норми 

Конституції України як норми прямої дії [47]. Ми навмисно наголосили на 

окремих словосполуках у тексті цих норм, щоб продемонструвати недоречні, 

на наше переконання, законодавчі формулювання. По суті, згаданими 

положеннями регулюється питання щодо того, як належним чином 

правозастосувачеві – суду, зокрема, й окремим суб’єктам творення судової 

доктрини в доктрині податкового права при вирішенні судової справи 

оперувати нормами права, які, перебуваючи в колізійному стані, розташовані 

в межах нормативних актів, сформованих на різних рівнях їх ієрархії. На 

доповнення слід зазначити, що низка статей цього процесуального Кодексу 

проголошує, що підставою касаційного оскарження судового рішення є 

порушення судом першої та/або апеляційної інстанцій саме матеріальних 

та/або процесуальних норм. Окремою підставою для запуску касаційного 

провадження не є зазначення в касаційній скарзі твердження про порушення 

судами законів взагалі. Щоб виявити потенційне порушення матеріальних 

та/або процесуальних норм, суду касаційної інстанції необхідно представити 

конкретні норми, які скаржник вважає порушеними, й обставини, якими він 

це обґрунтовує. Мотивуючи, власне, своє рішення, суд не має правової 

можливості констатувати загальне порушення закону, але повинен навести 

чіткі норми з певного закону, застосування яких здійснено неправильно, й 

надати аргументацію щодо їх належного застосування.  

Повернімося знову до ч. 3 та абз. 1 ч. 4 ст. 7 Кодексу адміністративного 

судочинства України. У ч. 3 цієї статті говориться: «…якщо наявна 

невідповідність правового акта…, то суд застосовує правовий акт… або 

положення договору…». Не зовсім зрозуміло, чому законодавець у контексті 

правових актів не згадує про норми права, а що стосується міжнародного 

договору, звертається саме до його положень. Конструкція абз. 1 ч. 4 ст. 7 



218 
 

наступна: «…якщо закон чи інший правовий акт суперечить Конституції 

України…, то суд застосовує норми Конституції України…». Чому народні 

обранці спочатку не звертаються до норм Основного Закону, а посилаються 

на останній формально, тобто як на правовий акт у цілому, а не на окрему 

його структурну частину (норму), а вже потім апелюють саме до його норм, 

як таких, що мають пряму дію? Розглянемо відмінності у цих двох прикладах 

формулювання, на перший погляд, побідних норм: 

1) якщо суд доходить висновку, що закон чи інший правовий акт 

суперечить Конституції України, такий закон чи інший правовий акт він не 

застосовує, а бере до уваги Конституцію України, норми якої є нормами 

прямої дії;  

2) якщо суд доходить висновку, що норми права, сформовані в законі 

чи іншому правовому акті, суперечать нормам Конституції України, він не 

застосовує норми такого закону чи іншого правового акта, а оперує нормами 

Конституції України як нормами прямої дії. 

У першому варіанті формулювання норми права проглядається 

найбільш повне правове регулювання потенційно існуючих у практиці 

випадків: як тих, що охоплюють упорядкування юридичних колізій, а саме – 

колізій у нормотворенні, так і тих, що на прикладному рівні вирішують 

ієрархічні колізії в законодавстві, відомості про наявність яких виявились у 

межах конкретної судової справи, переданої на розгляд суб’єкта творення 

судової доктрини в доктрині податкового права. 

Другий варіант формулювання правильно описує правило, яке варто 

застосовувати при впорядкуванні тільки фактичної ситуації, однак нехтує 

аспектом врегулювання юридичних колізій, а саме – колізій у нормотворенні.  

Ми дотримуємося такої думки: в разі оперування на рівні закону 

словосполукою «правовий акт» у контексті його суперечності з іншим 

«правовим актом», поряд із нею варто використовувати словосполуку 

«правовий акт» або «договір», а не «норма права» або ж «положення 

договору». 
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2. Хаотичне прийняття нормативно-правових актів. Податкове 

законодавство, зауважимо, є досить мінливим. Непоодинокими є випадки, 

коли податкова норма є чинною протягом усього декількох днів. Наприклад, 

пп. «в» п. 193.1 ст. 193 Податкового кодексу України проіснував у першій 

редакції всього 19 днів (з 1 квітня 2014 р. – дати набрання чинності Законом 

України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов 

для економічного зростання в Україні» до 19 квітня 2014 р. – дати набрання 

чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких інших законодавчих актів України щодо усунення 

окремих неузгодженостей норм законодавства»).  

3. Пакетне голосування. Цей термін означає одночасне прийняття 

самостійних правових актів, спрямованих на регулювання як податкових, так 

й інших відносин, що може призвести до порушення системності у 

викладенні нормативного матеріалу через неповноту розгляду кожного акта 

окремо. У зв’язку з подібним голосуванням приймаються закони, які 

впливають на зміст введених у дію раніше законів, проте законодавець не 

встигає на належному рівні обробити весь нормативний масив, що тягне за 

собою негативні наслідки у правозастосуванні.  

4. Нефаховість відповідних народних обранців у податковій галузі 

права. Трапляються випадки, коли особи, уповноважені на внесення до 

парламенту законів, взагалі не орієнтуються в питаннях, що підлягають 

упорядкуванню за допомогою законопроєкту, який вони розробляли, або ж 

коли ці народні обранці мають поверхові знання у сфері оподаткування, 

глибинно не досліджують конкретні проблеми, однак пропонують 

нормативні шляхи їх вирішення. 

5. Порушення принципу стабільності податкового законодавства при 

прийнятті нормативно-правових актів. Підпункт 4.1.9 п. 4.1 ст. 4 Податкового 

кодексу України встановлює, що зміни до будь-яких елементів податків і 

зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового 

бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. Податки і 
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збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом 

бюджетного року [106]. На жаль, цей принцип неодноразово порушувався, 

про що свідчить, наприклад, зміст постанови Касаційного адміністративного 

суду у складі Верховного Суду від 15 травня 2019 р. у справі 

№ 825/1496/17 [154].  

Як підкреслюють науковці–правники, в українському законодавстві 

найбільш поширеними є темпоральні, ієрархічні і змістовні колізії [299, 

с. 277]. Правовою наукою розроблено правила їх подолання, які частково 

апробовані в національне законодавство і сприйняті практикою. У разі 

виникнення колізії при впорядкуванні податкових відносин саме суб’єкти 

творення судової доктрини в доктрині податкового права визначають, яке 

правило варто застосувати і, відповідно, яким чином слід впорядковувати 

відносини як нині, так і в майбутньому. Інакше кажучи, вони остаточно 

вирішують спір через призму всебічного фахового аналізу. 

1. Темпоральна податкова колізія виникає внаслідок прийняття в різний 

час з одного питання декількох податкових норм рівної юридичної сили, які 

по-різному врегульовують частину податкових відносин. Їх подолання 

зазвичай здійснюється шляхом застосування правила «lex posterior derogat 

priori» («пізнішим законом скасовується більш ранній»). Однак практиці 

відомі випадки, коли податкова норма, що впорядковує відповідну частину 

відносин, прийнята пізніше, проте з урахуванням особливостей податково-

правового регулювання вона не може бути застосована до конкретного 

випадку. Так, у справі № 826/18755/15 вирішувалось питання відносно 

застосування до спірних правовідносин належної ставки плати за 

користування надрами. До 2 серпня 2014 р. (включно) діяли ставки, 

передбачені пп. 263.9.1 п. 263.9 ст. 263 Податкового кодексу України. З 

3 серпня 2014 р., тобто з дати набрання чинності Законом України «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 

законодавчих актів України» від 31 липня 2014 р. № 1621-VII [230], 
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розділ XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України доповнено 

новим підрозділом 9.1, яким установлено тимчасові збільшені ставки. 

При цьому до пп. 263.9.1 п. 263.9 ст. 263 цього Кодексу відповідних 

змін не було внесено. Контролюючий орган виніс податкові повідомлення-

рішення, в яких донарахував платникові за серпень-грудень 2014 р. грошові 

зобов’язання за підвищеними ставками цього податку. Касаційний 

адміністративний суд у складі Верховного Суду в постанові від 7 вересня 

2018 р. [135], спираючись на положення бюджетного законодавства щодо 

особливостей прийняття законів, які впливають на показники бюджету й на 

основоположні принципи податкового законодавства, встановив, що при 

одночасному впорядкуванні спірних правовідносин положеннями 

підрозділу 9-1 розділу ХХ «Перехідні положення» і ст. 263 Податкового 

кодексу України, які по-різному фіксують ставку податку за користування 

надрами, застосуванню підлягають положення ст. 263 ПК України, які є 

більш сприятливими для платника податків. Як бачимо, у цьому судовому 

рішенні суб’єкт творення судової доктрини в доктрині податкового права 

відступив від загального правила подолання темпоральної колізії.  

2. Ієрархічна податкова колізія має місце при регулюванні окремої 

частини податкових відносин податковими нормами різної юридичної сили. 

При існуванні ієрархічної колізії застосовується принцип «lex superior 

derogat legi inferiori» («вищий за юридичною силою закон скасовує закон, 

нижчий за юридичною силою»). Як уже зазначалося, правило подолання 

такої колізії закріплено в ч. 3 ст. 7 Кодексу адміністративного судочинства 

України. Згадаймо ситуацію, яка розглядалася нами раніше. Прийнято 

Закон [230], який установив особливості оподаткування податком на 

обмежений період. Положення цього правового акта в досліджуваному 

контексті мали б реальну дію, якщо б вони не порушували принципи 

бюджетного й податкового законодавства. Здавалося, норми-принципи і 

норми, які встановлюють саме правило поведінки, закріплені в одному акті, 
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однак суд надає перевагу принципам, визнаючи тим самим їх ієрархічну 

перевагу над правилами поведінки.  

3. Змістовна податкова колізія виникає між податковими нормами 

через частковий збіг обсягів їх регулювання. Для подолання цієї колізії 

застосовується принцип «lex specialis derogat generalis» («спеціальний закон 

відміняє загальний»). У справі № 813/2377/16 Касаційний адміністративний 

суд у складі Верховного Суду вирішував питання, чи можна до спірних 

правовідносин застосовувати окремі норми податкового законодавства, що 

регламентують зовнішньоекономічну діяльність, як спеціальні. Так, у 

постанові від 3 квітня 2020 р. [173] Суд з огляду на узгодженість приписів 

ст. 206 Податкового кодексу України та ст. 86 Митного кодексу України [81] 

визнав досліджувану у справі операцію по вивезенню обладнання з митної 

території України такою, що звільняється від оподаткування, застосувавши 

при цьому спеціальну норму.  

Колізія, як причина творення судової доктрини в доктрині податкового 

права, повинна мати об’єктивний характер, а не формуватися виключно у 

свідомості судді, який вирішує податковий спір. Але чи можна апелювати до 

об’єктивності, в тому числі й у ставленні до норм права, між якими 

потенційно може існувати колізія, коли головним критерієм оцінювання 

доказів у відповідній справі є внутрішнє переконання судді? Чи вірогідна 

ситуація, за якої він вбачає колізію там, де її немає, або не звертає увагу на 

колізію там, де вона є? 

Норма права, на підставі якої вирішується спір, і подані докази, якими 

обґрунтовується позиція сторони останнього – різні категорії, між якими 

простежується міцний зв’язок. За загальним правилом саме норма є базисом, 

орієнтиром для судді, крізь призму якої й оцінюється доказ (виняткові 

випадки, коли суддя при мотивуванні позиції апелює до основоположних 

принципів права). Внутрішнє переконання щодо доказу формується через 

усвідомлення правозастосувачем змісту норми або ж норм, що перебувають у 

колізійному стані, і загалом через індивідуальне праворозуміння цього 
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суб’єкта владних повноважень. Докази характеризують конкретні фактичні 

відносини, в межах яких виник спір, а норма їх регулює. Тож оцінка доказів 

впливає й на ставлення до норм права, що мають бути застосовані при 

впорядкуванні правового конфлікту, а значить, і на можливість установлення 

факту наявності певного виду колізії шляхом оцінювання окремої правової 

ситуації. Важливо, щоб при вирішенні питання про констатацію факту 

наявності колізії між нормами права, що впорядковують частину податкових 

відносин, суддя керувався тим дороговказом, згідно з яким будь-яка інша 

особа, яка розглядала б цю справу, визнала б існування колізії.  

Дискусійною є думка М. І. Сірого, що колізії національного 

законодавства не є аномалією у праві, а вважаються нормальним і 

необхідним явищем, що підтверджує розвиток правової системи 

держави [269, с. 38]. Ми дотримуємося протилежної точки зору, наділяючи 

колізії в законодавстві скоріше негативним, аніж позитивним характером, і 

погоджуємося із тезою Н. Ю. Пришви, що спостерігається перенасиченість 

правового поля різними, іноді взаємовиключними нормами [220, с. 54]. Так, 

слід визнати, що колізії дійсно є явищем, прийнятним для сьогоднішніх 

реалій, оскільки суб’єкти нормотворення в силу різних чинників не здатні 

оперативно реагувати на існування колізій або на їх появу шляхом введення в 

дію нових норм права, а значить, на їх попередження, усунення чи подолання 

колізій, які дестабілізують сферу правозастосування, привносять до нього 

невизначеність, зумовлюють наявність численних конфліктів. У сфері 

оподаткування вони ладні завдавати значних матеріальних збитків, 

зменшувати залучення в Україну інвестицій [24, с. 48], знижувати суспільний 

інтерес до зайняття підприємницькою діяльністю, що призводить до втрат від 

податкових надходжень до бюджетів. Саме тому питання про усунення чи 

подолання колізій у законодавстві в цілому й колізій у податковому 

законодавстві, зокрема, є центральним у проблемі колізійності. 

Підходи фахівців до усунення й подолання колізій у законодавстві 

розділились, тому доречним є їх наведення з метою виокремлення серед 
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способів цього процесу такого шляху як творення судової доктрини. Деякі 

науковці зазначений процес уособлюють поняттям «шляхи усунення й 

подолання колізій» [102, с. 25], деякі згадують про «правові засоби, 

спрямовані на подолання й усунення колізій» [265, с. 56], інші оперують 

словосполукою «способи подолання й усунення колізій» [1, с. 59]. Окремі 

правознавці поряд із згадкою про усунення колізій використовують таку 

невід’ємну прив’язку, як відновлення правового стану [301, с. 366]. Теорії 

права відомі й такі погляди, коли вчені взагалі не послуговуються вказаними 

шляхами, засобами або способами, а використовують констпрукції 

«вирішення колізій» [83, с. 163] або ж «розгляд і вирішення колізій» [75, 

с. 11]. Із цього вбачається наявність термінологічної багатоманітності, яка в 

цілому не впливає на сутність досліджуваної проблематики. Підкреслюємо, 

що надалі в роботі не розглядатимуться шляхи, засоби чи способи 

попередження колізій в законодавстві, оскільки суб’єкти творення судових 

доктрин безпосередньо не беруть участі у розробленні нормативних актів, 

ладних не допустити колізії ще на стадії зародження потенційної можливості 

їх існування, адже вони, навпаки, через практичне застосування норм права 

вирішують питання про усунення чи подолання цих явищ. Наше завдання – 

за посередництвом теоретичного аналізу вирішити, до яких зі шляхів, засобів 

чи способів боротьби з колізіями (усунення або подолання) доречно віднести 

діяльність із творення судових доктрин. 

Спочатку зупинімося на визначенні понять «усунення колізії» і 

«подолання колізії». Ю. А. Ведєрніков та А. В. Папірна у спільній науковій 

праці під категорією «усунення колізії» розуміють зняття колізій взагалі, а 

під категорією «подолання колізії» – переборення досліджуваних правових 

явищ у конкретному випадку в процесі правозастосування [17, с. 254]. 

Вважаємо, що потрібно уточнити запропоновану дослідниками дефініцію 

поняття «усунення колізій» за допомогою наведення погляду М. О. Власенка, 

який зазначає, що таке повне зняття колізій є результатом законодавчої 

діяльності [19, с. 29]. При цьому додаємо, що остання в розглядуваному 
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контексті охоплює як діяльність безпосередньо з творення законів, так і 

підзаконних нормативно-правових актів. Інакшими словами, не слід зводити 

таку активну поведінку до дій виключно законодавчої гілки влади, а доречно 

її поширювати також і на діяльність суб’єктів, які представляють виконавчу 

гілку влади.  

Викликає певну цікавість співвідношення між досліджуваними 

категоріями, запропоноване С. П. Погребняком, який у межах колективного 

підручника з теорії держави і права конструкцію «усунення колізій у 

законодавстві» трактує як застосування засобів, за допомогою яких 

ліквідовуються розбіжності між закріпленими в законодавстві нормами 

права [299, с. 280], а «подолання колізій у законодавстві» – як застосування 

засобів, що дозволяють ухвалювати рішення в конкретній справі за наявності 

колізії в законодавстві [299, с. 279]. До перших з указаних засобів науковець 

відносить нормотворчість і визнання судами нормативних актів 

неконституційними або неправомірними [299, с. 280, 281], до других – 

колізійні норми, колізійні правила й тлумачення закону [299, с. 279, 280]. 

Бажано зазначити, що у своїй кандидатській дисертації він дещо інакше 

визначив приклади вказаних засобів, видаливши із числа шляхів подолання 

колізій колізійні норми, додавши водночас до них застосування 

правоположень [102, с. 159, 160].  

З огляду на наведене зробимо певні висновки. Коли суб’єкти творення 

судової доктрини в доктрині податкового права розробляють таку доктрину в 

межах справ з визнання правових актів неконституційними або 

протиправними й нечинними, йдеться про усунення колізій. У той же час, 

якщо відповідні суб’єкти розглядають конкретні податкові спори, в межах 

яких виявляються колізії між двома або більше нормами, вираженими в актах 

законодавства, і формують підходи щодо застосування тієї чи іншої норми 

права, що перебувають у колізійному стані, тут мова йде саме про подолання 

колізій.  
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О. В. Майстренко, дискутуючи з Ю. О. Тихомировим, у своєму 

дисертаційному дослідженні констатував, що на сучасному етапі розвитку 

української судової системи визнати через судові процедури нормативний 

акт чи його частину незаконним або таким, що суперечить актам вищої чи 

такої ж юридичної сили, практично неможливо, а тому теза про те, що 

діяльність судів здатна ліквідувати колізії, є радше теоретичною, аніж 

прикладною [75, с. 11]. Відмітимо, що відповідна наукова праця вченого 

розроблена у 2008 р. Із того моменту в судовій системі України відбулися 

доволі серйозні зміни, зокрема, й ліквідація Верховного Суду України 

шляхом започаткування діяльності Верховного Суду, а також були проведені 

широкі реформи процесуального законодавства. Ми вважаємо, що 

інституційні, кадрові й законодавчі зміни призвели до позитивних зрушень у 

національні й судовій системі. Нині ефективно функціонує найвища в системі 

судоустрою держави інституція – Верховний Суд, призначення якого полягає 

в забезпеченні сталості і єдності судової практики [240]. Така сталість і 

єдність судової практики у сфері оподаткування формується в тому числі й за 

допомогою творення окремими складами суддів Верховного Суду судової 

доктрини в доктрині податкового права. 

 

 

3.2.2. Прогалини у податково-правовому регулюванні та їх вплив на 

формування судових податково-правових доктрин 

 

 

С. П. Погребняк [104, с. 44], звертаючись до фундаментальної праці, 

Юридичної енциклопедії, головою редколегії якої був Ю. С. Шемшученко, 

відмічає, що «прогалинами в законодавстві є повна або часткова відсутність 

законодавчої регламентації певних суспільних відносин, що потребують 

правового регулювання» [344, с. 148]. Наголосимо, що навіть наявність 

часткового невпорядкування відносин призводить до неможливості 
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вирішення практичного випадку з позиції правової визначеності, оскільки 

про останню навіть не може йти мова. Охарактеризований нормативний стан 

може викликати негативні правозастосовні наслідки, в тому числі і творення 

так званої неналежної судової доктрини. 

Правовій науці відомі й інші підходи до визначення досліджуваного 

нами у рамках цього підрозділу правового явища. На переконання 

О. Ф. Скакун, «прогалинами у законодавстві є повна або часткова відсутність 

(пропуск) необхідних юридичних норм у чинних законодавчих актах, якими, 

виходячи з принципів права, мають бути врегульовані певні суспільні 

відносини» [270, с. 428]. Вважаємо, що запропонована дефініція не повною 

мірою розкриває сутність досліджуваного поняття. Через використання 

словосполуки «…виходячи з принципів права…» вчена посилається на такий 

засіб подолання прогалин, як аналогія права, пропускаючи тим самим 

потенційну можливість використання правозастосувачем такого засобу, як 

аналогія закону. 

На думку П. М. Рабіновича, «прогалини в законодавстві – це 

відсутність нормативно-юридичної регламентації певної групи суспільних 

відносин у сфері необхідного правового регулювання, окреслюваній 

конкретно-історичними загальними принципами права» [244, с. 150]. З нашої 

точки зору, це визначення було б доцільно конкретизувати шляхом 

додавання до його тексту положення про можливість існування повної або 

часткової відсутності регламентації відносин. Також дискусійним є 

використання автором словосполуки «нормативно-юридичної 

регламентації». Постає запитання: чи може в розрізі розглядуваної категорії 

нормативна регламентація бути за межами юридичної площини? На підставі 

цього виникає нагальна потреба першочергово прийти до розуміння того, що 

становить собою термін «нормативність». За філософією права це ознака, 

характерна для осіб, які, знаходячись у колективі з іншими, потребують 

певної визначеності й упорядкованості у взаємовідносинах, що досягається за 

посередництвом визнання й дотримання колективом сукупності соціальних 
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норм (моральних, релігійних, правових та ін.) [14, с. 76]. Але така широка 

характеристика нормативності явно не вкладається у наведений вище зміст 

розробленого автором поняття. Керуючись тим, що прогалини в 

законодавстві, по суті, є явищами юридичними, ми переконані, що в дефініції 

вказаного поняття замість виділеної нами словосполуки доречно використати 

словосполуку «нормативної регламентації».  

Автори підручника із загальної теорії права, характеризуючи це явище, 

виокремлюють дві категорії – прогалини нормативно-правових актів і 

прогалини в правовому регулюванні, які текстуально хоча й виражають по-

різному, проте змістовно вони є однаковими. «Прогалини в нормативно-

правових актах – це повна або часткова відсутність законодавчої 

регламентації певних суспільних відносин, що перебувають у сфері 

правового регулювання». Детальніше розкривається друге поняття – 

«прогалини в правовому регулюванні», яке розглядається з точки зору 

чинників, що зумовлюють необхідність у здійсненні тлумачення. У зв’язку із 

цим науковці зазначають, що під конструкцією «прогалини в правовому 

регулюванні» слід розуміти ситуації, коли відносини, з приводу яких виник 

спір, охоплені межами правового регулювання, однак через різні причини 

виявились не впорядкованими за посередництвом норм права [36, с. 241, 

251].  

У характеристиці першого із указаних понять дефініція, запропонована 

правознавцями, майже співпадає зі згаданим нами вище 

загальнотеоретичним підходом, сформованим у Юридичній енциклопедії і 

застосованим у праці С. П. Погребняка. Ми недарма акцентували увагу на 

тому, що визначення категорії «прогалини в нормативно-правових актах» 

майже співпадає з визначенням поняття «прогалини в законодавстві» й ось 

чому. Пропонуємо порівняти такі частини розглядуваних дефініцій: а) «… 

суспільних відносин, що потребують правового регулювання», і б) «… 

суспільних відносин, що перебувають у сфері правового регулювання». У 

першому визначенні увага концентрується на необхідності правового 
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регулювання певних відносин, які поки де-юре не набули статусу правових. 

У другому підкреслюється, що де-факто такі відносини, по суті, уже є 

правовими.  

У контексті нашого дослідження важливо те, що хоч вчені й оперують 

різними словосполуками при розкритті однієї й тієї ж категорії, висновок із 

цього один: відносини за своєю природою є правовими, однак у конкретному 

життєвому випадку, в межах якого постала проблема заповнення прогалини, 

суб’єктом нормотворення їх регламентації не здійснено. Якщо ж вести мову 

про існування прогалини взагалі, тобто безвідносно до життєвого випадку, 

таку прогалину в законодавстві не можна вважати причиною творення 

судової доктрини в доктрині податкового права. Функція суду – здійснення 

правосуддя. Суд обмежений фактичними обставинами конкретної справи, він 

не уповноважений у межах відправлення правосуддя досліджувати питання у 

відриві від цього фактичного стану. Разом із тим, якщо суддя поряд з 

обійманням відповідної владної посади провадить наукову діяльність, він 

може звертатися до роздумів узагалі. Але це аспект знаходиться поза межами 

предмета нашого дослідження.  

При конструюванні галузевого визначення вважаємо за необхідне 

синтезувати позиції, викладені вченими–правознавцями. Однак перш ніж 

перейти до розроблення власної дефініції, слід обрати чітку назву поняття, 

яке плануємо трактувати. Згадані нами науковці виділили три різні назви 

одного й того ж явища, а саме: «прогалини в законодавстві», «прогалини в 

нормативно-правових актах» і «прогалини в правовому регулюванні». 

Проглядається термінологічна проблема, оскільки використовується різний 

понятійний апарат. З нашого погляду, більш вдалим є застосування поняття 

«прогалини в податковому законодавстві», що ґрунтується на понятті 

«прогалини в законодавстві».  

По-перше, Україна є представницею континентальної правової сім’ї, 

для якої нормативно-правовий акт є обов’язковим і первинним джерелом 

права, проте не єдиним, що має такий статус. Поряд з нормативно-правовим 
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актом діє нормативно-правовий договір, одним з видів якого є міжнародний 

договір, який хоч і входить до національної вертикальної структури 

законодавства, однак має зовсім іншу природу порівняно з нормативно-

правовим актом. Більше того, на користь дотримуваної нами позиції свідчить 

тлумачення Конституційним Судом України терміна «законодавство», в 

рамках якого знаходяться також і чинні міжнародні договори держави [253]. 

Отже, якщо послуговуватись словосполукою «прогалини в нормативно-

правових актах», то, так би мовити, за дужками залишається доволі великий 

пласт нормативного регулювання, в тому числі й податкового, – міжнародні 

договори, згода на обов’язковість яких надана парламентом.  

По-друге, «правове регулювання» є доволі широкою конструкцією, яка 

передбачає впорядкування поведінки учасників суспільних відносин за 

допомогою різних юридичних засобів [299, с. 134]. Робимо акцент на тому, 

що це поняття становить собою комплекс різних юридичних засобів, серед 

яких норми права, нормативно-правові акти, акти застосування права, акти 

реалізації прав і обов’язків та ін. [299, с. 137]. Таким чином, використання 

терміна «прогалини в правовому регулюванні» зумовлює апелювання до 

ширшого кола юридичних засобів, а не тільки до впорядкування відносин за 

допомогою законодавства.  

З огляду на це зробимо висновок про необхідність застосування не 

більш вузької й не більш широкої категорій, а тієї, яка збалансовує всі згадані 

поняття й точніше виражає назву саме того явища, яке і стає причиною 

формування судових доктрин у доктрині податкового права. 

Г. М. Чувакова, формуючи абсолютно ідентичне до згаданого нами 

вище визначення С. П. Погребняка, уособлює його у межах поняття 

«прогалини у праві» [338, с. 53]. На наше переконання, ототожнювати 

конструкції «прогалини в законодавстві» і «прогалини у праві» недоречно, 

оскільки це хоч і подібні, однак різні категорії. «Прогалини у праві» є 

ширшим поняттям, на відміну від категорії «прогалини в законодавстві». Як 

відмічає С. П. Погребняк, прогалина у праві має місце, коли регламентацію 
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певних суспільних відносин не містить не тільки законодавство, а й інші 

джерела права, до яких учений долучає і нормативно-правовий договір [104, 

с. 45]. Частково погоджуємося із ним, а частково ні. Ми вже згадували про 

таке джерело права, як нормативно-правовий договір, який, як відомо, 

поділяється на два види – внутрішньодержавний і міжнародний. 

Підтримуємо точку зору науковця в наступному: коли йдеться про прогалини 

у праві, слід стверджувати про їх наявність також через повну або часткову 

відсутність упорядкування відносин у внутрішньодержавних нормативних 

договорах, наприклад, колективних або адміністративних. А ось коли такого 

регулювання не спостерігається не тільки в нормативно-правовому акті, а й у 

міжнародному договорі, який є частиною національного законодавства 

України, має місце саме прогалина в законодавстві. Разом із тим, 

підкреслюємо, що «прогалини у праві» – це категорія загальна стосовно 

категорії «прогалини в законодавстві». 

Вбачається полемічною точка зору Г. М. Чувакової з приводу того, що 

прогалини в законодавстві є одним із найпоширеніших дефектів права [338, 

с. 53]. Право і закон – різні за змістом і формою існування явища. 

Трапляються підтверджені історіями розвитку держав випадки, коли закон за 

своєю суттю вважається неправовим, тобто знаходиться поза межами 

справедливості, вираження якої хоча б до мінімуму повинен прагнути текст 

норми закону. Неспроста Конституція України закріплює принцип 

верховенства права, а не верховенства закону. З огляду на це, слід вести мову 

про прогалину як недолік законодавства, а не як дефект права. 

Із цього випливає, що прогалини в податковому законодавстві – це 

повна або часткова відсутність законодавчої регламентації податкових 

відносин, які за своїми ознаками перебувають у межах податково-правового 

регулювання й потребують останнього за посередництвом їх відображення в 

актах законодавства. Це означає, що явище, перебуваючи в суспільному 

обігу, об’єктивно існує, тяжіє до встановлення податково-правового 
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регламентування з огляду на свої сутнісні характеристики, однак у податкове 

законодавство відповідних змін або доповнень не внесено. 

Розглянемо такий приклад. Згадка про криптовалюту з’явилася 

відносно недавно – у 2008 р. [110, с. 33]. Перша криптовалюта – біткойн – 

була інновацією, так би мовити, знизу, а не зверху, тобто не ініціативою 

держав, а рішенням народу [110, с. 6]. Нині про віртуальні валюти знають 

навіть школярі, оскільки вивчають це питання в курсі фінансової 

грамотності [327]. Верховна Рада України, розробивши декілька 

законопроєктів («Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

оподаткування операцій з віртуальними активами в Україні» № 9083 від 

14 вересня 2018 р. [222]; «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо оподаткування операцій з віртуальними активами в Україні» 

№ 9083-1 від 27 вересня 2018 р. [223]; «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України та деяких інших законів України щодо оподаткування 

операцій з криптоактивами» № 2461 від 15 листопада 2019 р. [224]), і досі не 

прийняла єдиного нормативно-правового акта, спрямованого, окрім іншого, 

на регламентацію оподаткування операцій з криптовалютами. 

Суспільство вже сьогодні стикається з безпосереднім обігом 

віртуальних валют, а до суддів через автоматизовану систему розподілу 

справ потрапляють податково-правові спори щодо цих валют. Так, 

Харківський окружний адміністративний суд розглядав справу 

№ 820/5120/16 [217], постанова по якій згодом була оскаржена шляхом 

звернення сторони спору до Харківського апеляційного адміністративного 

суду [323], а потім і до Касаційного адміністративного суду у складі 

Верховного Суду [194]. У зазначеній справі порушено проблему стосовно 

оподаткування операцій з віртуальними валютами податком на додану 

вартість, яку платник податків просив у контролюючого органу вирішити за 

посередництвом надання йому індивідуальної податкової консультації. У 

перебігу її розгляду судами всіх трьох інстанцій установлено, що така 

консультація підлягає скасуванню, оскільки контролюючий орган не 
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здійснив всебічного та правового аналізу норм податкового законодавства з 

метою надання відповіді на порушене платником питання. Судове рішення 

Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду по цій справі 

вкотре підтверджує необхідність подолання прогалини, яка викликає подібні 

складнощі в частині правозастосування. Водночас цим судовим рішенням не 

сформовано судової доктрини в доктрині податкового права, оскільки з 

огляду на зміст касаційної скарги, доводами й вимогами якої суд обмежений, 

він не мав завдання встановити природу віртуальних валют і навести підхід 

щодо їх оподаткування податком на додану вартість.  

Виділимо далі основні причини існування прогалин в податковому 

законодавстві. 

1. Брак єдиного нормативно-правового акта, який регламентував би 

порядок прийняття інших нормативно-правових актів з точки зору 

системності регулювання правових питань.  

2. Хаотичність у розробленні і прийнятті актів нормативного 

характеру.  

3. Пакетне голосування, проваджуване народними депутатами. 

4. Низький рівень правової культури суб’єктів, уповноважених на 

нормотворення.  

5. Швидкі темпи розвитку суспільних відносин, які за своїми ознаками 

тяжіють до податкових, і нездатність суб’єктів нормотворення вчасно 

реагувати на це шляхом розроблення і прийняття нормативно-правових актів.  

6. Наявність деформаційних чинників (наприклад, лобіювання інтересів 

бізнес-спільноти). 

До причин існування прогалин у податковому законодавстві не варто 

додавати випадки, коли нормотворчий суб’єкт усуває зі сфери правового 

регулювання окремі положення. Проаналізувавши податкові норми 

Ю. М. Лисенков і С. О. Біда визначили, що з прийняттям Податкового 

кодексу України сім видів податків, що передбачалися Законом України 

«Про систему оподаткування», було скасовано [72]. Подібна дія парламенту 
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не означає, що в податковому законодавстві з’явилися прогалини, оскільки 

зникли норми, які раніше впорядковували певну частину відносин, отже, у 

суб’єкта правозастосування немає підстав для пошуку засобів подолання 

такого явища (прогалини), якого насправді не існує.  

Слід погодитися з С. В. Шевчуком, що деякі прогалини суб’єктами 

нормотворення свідомо залишаються незаповненими, оскільки трапляються 

випадки, які ускладнюють можливість здійснення політичного вибору [340, 

с. 77].   

На підставі наукових доробок учених [299, с. 272; 104, с. 45] і з 

урахуванням різних класифікаційних критеріїв досліджуваного явища 

виділимо види прогалин у податковому законодавстві.  

1. За часом виникнення прогалин у податковому законодавстві вони 

бувають:  

– первісними, які формуються в момент набрання чинності правовим 

актом, спрямованим на впорядкування частини податкових відносин. Така 

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

інших причин не вніс змін чи доповнень до інших положень законодавства, 

які мали б бути врегульованими через прийняття відповідного нового акта, 

однак залишились невпорядкованими;  

– вторинними, виникнення яких пов’язано з постійним розвитком тих 

суспільних відносин, які за своїм характером є податковими.  

2. Залежно від можливості подолання прогалин у податковому 

законодавстві під час правозастосування виокремлюють прогалини переборні 

й непереборні. Перші можуть бути усунені за допомогою застосування 

певного засобу їх подолання, на противагу другим, які взагалі не можуть 

бути подолані через діяльність суб’єктів творення судової доктрини в 

доктрині податкового права.  

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

законодавстві є:  
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– умисні, потенційне виникнення яких усвідомлювалося й 

передбачалося відповідним суб’єктом на стадії розроблення правових норм, 

однак за різних причин не було вирішено у правовому акті; 

– ненавмисні, коли суб’єкт через технічну помилку, за посередництвом 

розвитку суспільних відносин або з інших неусвідомлюваних та 

непередбачуваних ним причин не врахував потенційної загрози виникнення 

прогалини.  

4. Залежно від ступеня відсутності правового регулювання податкових 

відносин прогалини в податковому законодавстві бувають:  

– повні, коли відповідні відносини не впорядковані в цілому;  

– часткові, коли деякі відносини врегульовані, а інші – ні, що й 

призводить до потреби обирати необхідний засіб вирішення ситуації.  

Для подолання прогалин у законодавстві зазвичай використовують такі 

засоби, як аналогія закону й аналогія права [299, с. 272]. Для правових 

галузей, що належать до підсистеми приватного права, можливість 

застосування таких засобів вбачається з актів законодавства. У Цивільному 

кодексі України подібне положення передбачено у ст. 8. Окремі публічні 

галузі також упорядковують це питання шляхом так званого негативного 

правового регламентування. Так, ч. 4 ст. 3 Кримінального кодексу України 

встановлює, що застосування закону про кримінальну відповідальність за 

аналогією заборонено [58]. Натомість Податковий кодекс України жодної 

згадки про можливість або, навпаки, неможливість застосування податкових 

норм за аналогією не містить. Кодекс адміністративного судочинства 

України, за правилами якого здійснюється процесуальне вирішення 

податкових спорів, у ч. 6 ст. 7 містить таке положення: «У разі відсутності 

закону, що регулює відповідні правовідносини, суд застосовує закон, що 

регулює подібні правовідносини (аналогія закону), а за відсутності такого 

закону суд виходить із конституційних принципів і загальних засад права 

(аналогія права). Аналогія закону та аналогія права не застосовується для 
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визначення підстав, меж повноважень та способу дій органів державної 

влади та місцевого самоврядування» [47].  

Із наведеного вбачається, що заповнення прогалини податкового 

законодавства про засоби їх подолання при врегулюванні податкових 

правовідносин здійснюється за допомогою формування судової доктрини в 

доктрині податкового права. Касаційний адміністративний суд у складі 

Верховного Суду в постанові від 5 вересня 2018 р. (справа 

№ П/811/300/17) [134] зазначив: «Вищенаведена процедура реєстрації 

податкових накладних є спеціальною до даних правовідносин, а тому суд не 

приймає посилання судів першої та апеляційної інстанції на застосування до 

даних правовідносин, як аналогії закону, вимог ст. 49 ПК України, оскільки 

остання передбачає порядок подання податкових декларацій до 

контролюючого органу, що є відмінним від порядку реєстрації податкових 

накладних». Звертаємо увагу, що Суд використовує словосполуку: 

«…посилання судів… на застосування до даних правовідносин, як аналогії 

закону…». Це свідчить про таке. Верховний Суд не використовує в 

розглядуваній справі аналогію закону. 

Прогалини в податковому законодавстві можуть бути впорядковані 

також за допомогою аналогії права. Наразі ми маємо на увазі звернення при 

вирішенні судової справи суб’єктами творення судової доктрини в певній 

галузі права до принципів відповідної галузі законодавства, у нашому 

випадку – до принципів, сформульованих у рамках ст. 4 Податкового кодексу 

України, а також до основоположних та/або загальних принципів права.  

Пропонуємо ознайомитися із цікавим прикладом, який демонструє 

формування уповноваженими суб’єктами неналежної судової доктрини через 

неправильне визначення суті проблеми, що полягала в наявності часткової 

прогалини в податковому законодавстві, що призвело до застосування норм 

права, які в дійсності не врегульовували відповідну частину суспільних 

відносин.  
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Відступ від усталеної протягом багатьох років правової позиції, згідно 

з якою вирішувалися практичні випадки стосовно встановлення моменту 

виконання платником податків свого обов’язку зі сплати податків, відбувся в 

межах постанови Великої Палати Верховного Суду від 1 липня 2020 р. 

(справа № 804/4602/16) [117], що, на наше переконання, призвело до 

порушення фундаментальних аспектів щодо застосування податкових 

норм[64]. У рамках досліджуваного питання про подолання прогалин за 

посередництвом апелювання до аналогії права, а саме – використання 

принципів галузевого законодавства, шляхом аналізу зазначеної справи 

зупинімося на такому. Відомо, що Податковий кодекс України, як головний 

нормативно-правовий акт, який регламентує податкові відносини, у п. 36.1 

ст. 36 наводить дефініцію поняття «податковий обов’язок», у межах якого 

описує момент, з яким податкове законодавство пов’язує виконання 

податкового обов’язку зі сплати податків, яким (моментом) є строк, 

визначений законодавством для здійснення такої сплати [106]. 

Центральним питанням, яке хвилювало Велику Палату Верховного 

Суду в зазначеній справі, є таке: коли саме податковий обов’язок зі сплати 

податків вважається остаточно виконаним – з моменту передачі в банк 

платіжного доручення на перерахування податку чи з моменту зарахування 

коштів на казначейський рахунок? Ми підтримуємо позицію щодо того, що 

наявність у ст. 36 або ст. 38 Податкового кодексу України подібного 

формулювання: «Податковий обов’язок зі сплати податків вважається 

виконаним, коли платник податку передав платіжне доручення у банк» 

нівелювала б провозастосовні проблеми. Разом із тим, коли немає чіткого 

формулювання, постає питання про належне впорядкування відносин з 

використанням доступних для цього засобів. Із чинної дефініції поняття 

«податковий обов’язок» опосередковано випливає, що такий обов’язок 

вважається виконаним, коли платник учинив усі залежні від нього дії (у 

наведеному випадку – передав грошові кошти в банк). Але такий висновок 

виникає, якщо уповноважений на вирішення судової справи суб’єкт 
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керується саме податковими нормами, а не нормами банківського 

законодавства. У розглядуваній ситуації відповідь дійсно була на поверхні. 

Податковий кодекс України містить норму-принцип, згідно з якою одним з 

основних принципів податкового законодавства є презумпція правомірності 

рішень платника податків [106]. Отже, якщо Суд у формулюванні п. 36.1 

ст. 36 Податкового кодексу України виявив прогалину, він мав її подолати за 

допомогою звернення до аналогії права й застосувати норму-принцип, а не 

норму, яка впорядковує зовсім іншу частину суспільних відносин.   

Погоджуємося із Я. В. Грецою, який стверджує, що у разі існування 

неоднозначності в тлумаченні податкових норм саме суд, заповнюючи 

прогалину, виступає в ролі регулятора, ладного встановити правило, яким 

мають керуватись особи у подібних ситуаціях у майбутньому [23, с. 149].  

Принагідно відмітимо, що Велика Палата Верховного Суду 

неодноразово у своїх судових рішеннях зверталася до правила «найбільш 

сприятливого для особи тлумачення норм», суть якого полягає в тому, що в 

разі неоднозначного або множинного тлумачення прав та обов’язків особи в 

національному законодавстві органи державної влади мають застосовувати 

підхід, який був би найбільш сприятливий саме для особи [114]. Цікавим є 

той факт, що Велика Палата Верховного Суду в постанові від 1 липня 2020 р. 

(справа № 260/81/19) [118], тобто у той же день, коли вона прийняла 

постанову по розглядуваній нами вище справі щодо визначення моменту 

виконання платником податків свого податкового обов’язку, звернулася до 

рішення Європейського суду з прав людини у справі «Сєрков проти 

України» [379] й зазначила: у випадку існування неоднозначності в 

тлумаченні прав та/чи обов’язків платника податків слід віддавати перевагу 

найбільш сприятливому тлумаченню національного законодавства і 

приймати рішення на користь платника. Постає запитання: чому Велика 

Палата Верховного Суду не згадала про відповідне рішення Європейського 

суду з прав людини і не використала правило про найбільш сприятливе для 
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особи тлумачення, коли досліджувала серйозне для практики застосування 

податкових норм питання щодо сплати податків?  

У контексті наведеного нами прикладу із судової практики розглянемо 

потенційну можливість використання такого засобу подолання прогалин, як 

міжгалузева аналогія, або субсидіарне застосування норм права. Сутність 

цього засобу полягає в наступному: коли існує прогалина в одній галузі 

права, презюмується дозвіл упорядкувати подібні суспільні відносини за 

допомогою звернення до норм іншої галузі права. Ми ж дотримуємося 

позиції, що при вирішенні податкових спорів за посередництвом формування 

судових доктрин апелювання до міжгалузевої аналогії не є допустимим, адже 

цей висновок випливає з п. 3.1 ст. 3 Податкового кодексу України, яким 

окреслено виключне коло правових актів, що належать до категорії 

«податкове законодавство».  

Неоднозначним є оперування вченими різними термінами відносно 

пояснення явища, застосовуваного для так званого подолання прогалин. 

У науковому обігу перебувають такі словосполуки, як «засоби подолання 

прогалин» [299, с. 272; 104, с. 44], «способи подолання прогалин» [304, 

с. 117], «способи переборення прогалин» [270, с. 429], «заповнення 

прогалин» [67, с. 173], «усунення прогалин» [59, с. 159]. У зв’язку з тим, що, 

розкриваючи такі засоби або способи, усі вчені звертаються до трьох явищ: 

аналогії права, аналогії закону й міжгалузевої аналогії, вбачаємо за доцільне 

допускати вказану термінологічну багатоманітність, яка не впливає на суть 

учинюваних суб’єктами правозастосування дій – усунення, подолання, 

переборення чи заповнення прогалин.  

Прогалини в законодавстві, з якими стикається суб’єкт творення 

судової доктрини в доктрині податкового права, за аналогією з колізіями 

норм права, про які йшлося в попередньому підрозділі цієї наукової роботи, 

мають існувати об’єктивно, а не виникати виключно у свідомості суддів, які 

формують відповідну доктрину. Звернімося до розгляду точки зору 

Р. Ціппеліуса щодо виокремлення типів прогалин, серед яких: прогалини 
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формулювання й оціночні прогалини. Перші мають місце, коли з дослівного 

тексту норми, викладеної в акті нормативного характеру, випливає неповнота 

регламентації поведінки учасника суспільних відносин у конкретній ситуації. 

Другі існують, коли буквальний зміст норми свідчить про необхідність 

оперування нею в певному життєвому випадку, однак пряме її застосування 

може призвести до явної несправедливості [335, с. 106]. Виявлення таких 

прогалин, визначення їх конкретного типу й обрання правильного засобу їх 

подолання повинно здійснюватися суб’єктом творення судової доктрини з 

огляду на засаду об’єктивності провадження правосуддя, про яку згадує 

кожен суддя, проголошуючи присягу. У наведеному нами судовому рішенні 

Великої Палати Верховного Суду щодо моменту виконання податкового 

обов’язку існувала прогалина формулювання: якщо б законодавець більш 

конкретизував положення ст. 36 або ст. 38 Податкового кодексу України, то 

й досліджуваної проблеми у правовому полі не існувало б. 

Розмірковувати про теоретичні аспекти прогалин без їх практичної 

апробації було б неправильно, саме тому пропонуємо розглянути 

розроблений нами механізм їх подолання в галузевому законодавстві, який 

може стати в нагоді суб’єктам творення судової доктрини. Під конструкцією 

«механізм подолання прогалин в податковому законодавстві» ми розуміємо 

сукупність послідовно здійснюваних дій суб’єктами творення судової 

доктрини в доктрині податкового права, спрямованих на виявлення прогалин, 

обрання належного засобу їх подолання й мотивування в судовому рішенні 

підходу, яким керувався правозастосувач.  

Такий механізм ми умовно поділяємо на два загальні напрямки – 

змістовний і формальний, виокремлюючи в їх межах перелік дій, які 

належить учинити з метою подолання прогалини. Розкриємо його 

конкретніше. 

1. Змістовний напрямок.  

1.1. Виявлення прогалини в податковому законодавстві. Це дуже 

важлива діяльність суб’єкта творення судової доктрини, що зумовлює 
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провадження низки необхідних дій. Спочатку здійснюється ознайомлення з 

фактичними обставинами справи, далі відбувається виділення сукупності 

норм, які потенційно можуть бути застосовані в розглядуваній справі 

(звичайно, якщо взагалі такі норми є; наприклад, у разі вірогідного існування 

часткової прогалини), потім – тлумачення податково-правових норм на 

предмет з’ясування їх тексту й духу, а на завершення провадиться так звана 

правова кваліфікація фактичних обставин у їх відповідності правовим 

нормам. Якщо виявляється, що податкові норми не регулюють або 

часткового регулюють фактичні відносини, констатується наявність 

прогалини.  

1.2. Обрання засобу подолання прогалини. Для обрання правильного 

засобу подолання прогалин цю діяльність необхідно здійснювати системно: 

дослідити податкове законодавство щодо наявності в ньому норм, які у 

справі можна застосувати за аналогією закону або за аналогією права 

(стосовно можливості апелювання до принципів податкового законодавства). 

Якщо ж таких норм немає, варто звертатися до загальних або ж 

основоположних принців права.  

У межах обрання засобу подолання прогалини важливо при цьому не 

перебрати на себе функцій нормотворця, прописавши тим самим нову норму. 

Звичайно, суб’єкт нормотворення, приймаючи правовий акт, не розглядає 

всієї сукупності випадків, які може охоплювати певна норма права. Завдання 

зі співставлення норми і фактичних обставин справи з метою вирішення 

останньої покладається на суд. Натомість призначення суду на сучасному 

етапі розвитку суспільства, правосвідомості і правової культури суддів, а 

також запити соціуму не зводяться виключно до трансформації волі 

законодавця в текст судового рішення. Погоджуємося з думкою 

Й. О. Покровського, що закон не діє механічно, а потребує для впровадження 

його приписів у життя незалежного посередника, яким і виступає суд, який, у 

свою чергу, має власний розум і переконання про справедливе й 

належне [107, с. 90].  
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Пропонуємо звернути увагу на погляд судді Великої Палати 

Верховного Суду О. Р. Кібенко, яка підкреслює, що судовий активізм 

викликаний, окрім іншого, і наявністю прогалин у законодавстві, що 

призводить до необхідності створення по суті нових правових норм [44, 

с. 181]. Ми не були б такими категоричними з приводу ствердження факту 

формування суб’єктами творення судової доктрини нових норм права, однак 

заперечувати важливість їх діяльності для подальшої як судової, так і 

несудової практики не маємо підстав. 

2. Формальний напрямок.  

2.1. Зазначення й мотивування в судовому рішенні таких аспектів, як 

наявність прогалини і застосування певного засобу її подолання. Змістовний і 

формальний аспекти наскрізно просякнуті мисленнєво-творчою діяльністю 

уповноваженого правозастосувача, який протягом свого професійного життя 

набуває знань, навичок і досвіду, що формують його праворозуміння. 

Водночас така діяльність не може бути свавільною, а повинна обмежуватися 

розумними рамками, якими є: норми права, засоби подолання прогалин, 

етичні вимоги щодо формування суспільної довіри до судової гілки влади, 

підтримання авторитету професії судді, необхідність забезпечення сталої і 

єдиної судової практики.  

Як слушно зауважує Є. І. Спектор, прогалини у правовому регулюванні 

є характерним явищем навіть для найбільш досконалої правової 

системи [296, с. 11]. Тож, «прогалини в законодавстві», як категорію, що 

охоплюється змістом словосполуки «прогалини у правовому регулюванні», 

можна вважати явищем цілком нормальним, але тільки у тому випадку, коли 

вони виявляються не через навмисні або ненавмисні помилки суб’єктів 

нормотворення, а через виникнення нових правових явищ, зміни суспільного 

контексту, що характеризує стрімкий розвиток суспільних відносин. Такий 

стан нормативних справ хоча й дестабілізує сферу правозастосування, однак 

створює підвалини для розроблення судової доктрини [293, с. 117-120].  
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3.2.3. Оціночні поняття як причина формування судових доктрин у 

податковому праві 

 

 

Досить важливою причиною формування судової доктрини в доктрині 

податкового права є наявність у податковому законодавстві низки оціночних 

понять, що на практиці ладне призвести до неоднозначності їх тлумачення і 

різноманітності підходів стосовно їх застосування учасниками податкових 

відносин у конкретних життєвих випадках.  

О. В. Дьомін термін «оціночні поняття» в аспекті податкового 

регулювання розуміє як «поняття з відкритою структурою, що передбачають 

їх конкретизацію учасниками податкових правовідносин» [29, с. 215]. Таке 

трактування розкриває суть досліджуваної категорії в найбільш загальному 

вигляді, тобто без деталізації окремих його ознак, які, на наше переконання, 

мають бути відображені безпосередньо в цьому визначенні.  

Поряд із цим, О. Є. Фетісов, пропонуючи з точки зору теорії права 

власне визначення терміну «оціночні поняття» [326, с. 7], навпаки, вкрай 

переоснащує його ознаками, про які доцільно згадувати протягом окремого 

розгляду всього набору таких ознак, однак не в тексті визначення, оскільки 

розмивається його зміст. З погляду вченого, оціночним поняттям є 

«санкціоноване нормою права або таке, що виникає у процесі правовідносин 

між суб’єктами, суспільне (завжди соціально-значуще) явище, що має на меті 

найбільш загальним способом характеризувати найбільш загальні 

властивості різноманітних предметів, явищ, дій, процесів, умисно не 

конкретизоване законодавцем або безпосередньо учасниками правовідносин 

з метою надання більш широких повноважень суб’єктам правозастосування 

шляхом вільної оцінки в рамках конкретної правозастосовної ситуації, але в 

межах і рамках, допустимих правом, що надає у свою чергу суб’єкту, який 

реалізує правову норму, можливість врахувати індивідуальні особливості 
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справи з дотриманням функціонального призначення нормативного 

припису» [326, с. 7-8]. 

Подальше наше дослідження побудуємо за таким алгоритмом: 

спочатку встановимо й охарактеризуємо кожну з виділених ознак 

розглядуваного поняття, виокремивши з них найбільш суттєві, а потім 

сформулюємо авторську дефініцію розглядуваної категорії з урахуванням 

згадки про її найбільш суттєві ознаки. 

Звернімося до вчення про норми права, з якого відомо, що за ступенем 

визначеності варіанту поведінки такі правові феномени бувають 

визначеними абсолютно або ж відносно [299, с. 163]. З огляду на те, що 

оціночні поняття, згадані в тексті правового акта, є складником будь-якої 

норми права, тобто вони не можуть існувати у відриві від неї, є сенс 

розглядати такі види понять: абсолютно визначені, конструкція яких у 

нормах права сформована в такий спосіб, що не викликає двоякого їх 

розуміння; відносно визначені, які не повною мірою відображені текстуально 

у нормах права, що призводить до потенційної множинності поглядів на їх 

змістовне наповнення. Із цього випливає така ознака оціночних понять, як 

формальна невизначеність їх змісту [6, с. 7, 8]. Будучи закріпленими в 

нормах права, вони є або взагалі не розкритими, або відображеними частково 

за посередництвом згадування їх найбільш загальних рис [29, с. 217].  

Оціночні поняття, що зумовлюють в окремих випадках необхідність 

формування судової доктрини в доктрині податкового права, можуть бути 

закріплені як у Податковому кодексі Україні, так і в інших актах чинного 

законодавства. Податковий кодекс України, будучи доволі об’ємним 

нормативним документом, все ж таки не здатен передбачити всієї сукупності 

термінів, які потенційно можуть бути використані суб’єктами 

правозастосування, в тому числі й тими, які формують відповідну доктрину 

при впорядкуванні конкретного практичного випадку. Саме тому п. 5.3 ст. 5 

цього Кодексу передбачає можливість використовувати визначення термінів, 

запропоновані іншими законами, проте тільки в тій ситуації, коли цей Кодекс 
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оперує відповідним поняттям, однак його характеристики не містить [106]. У 

свою чергу, визначення, наведені іншими актами, або окрема їх частина 

(словосполука) теж за своїм змістом можуть бути оціночними. Більше того, й 

саме оціночне поняття може бути сформульовано й тільки в нормах-

дефініціях, якими послуговується податкове законодавство. 

Отже, ознакою оціночних понять у досліджуваному нами контексті є їх 

закріплення у межах чинного законодавства України. При цьому додамо, що 

до категорії «законодавство» слід включати поряд із законами (у тому числі й 

тими, до яких може звертатися правозастосувач на підставі п. 5.3 ст. 5 

галузевого Кодексу), також і міжнародні договори, і підзаконні нормативно-

правові акти й акти органів місцевого самоврядування, які згідно з п. 3.1 ст. 3 

Податкового кодексу України входять до системи податкового 

законодавства.  

За приклад може послужити постанова Касаційного адміністративного 

суду у складі Верховного Суду у справі № 804/19780/14 від 28 серпня 2018 р. 

У межах цієї справи Судом вирішувалось питання, що слід розуміти під 

словосполукою «спір про право», передбаченою у п. 2 ч. 5 ст. 183-3 Кодексу 

адміністративного судочинства України (у редакції на момент звернення із 

поданням, тобто від 6 листопада 2014 р. [47]). Нині однорідна норма 

закріплена п. 2 ч. 4 ст. 283 цього Кодексу [47], тому зроблені Судом висновки 

у 2018 р. залишаються актуальними й донині. У цій постанові Суд установив 

таке: «Спір про право в контексті цієї норми має місце в разі, якщо 

предметом спору є правовідносини, існування яких є передумовою 

виникнення підстав для застосування спеціальних заходів, перелічених у 

ст. 183-3 КАС України. Зокрема, під спором про право необхідно розуміти 

оскарження до суду рішення про застосування адміністративного арешту 

(п. 94.11 ст. 94 ПК України), оскарження податкового повідомлення-рішення, 

яке покладено в основу податкового боргу, що обумовило звернення 

податкового органу з поданням у порядку особливого провадження тощо» 

[132]. 
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Наведення судового підходу до визначення поняття, яке за своєю 

сутністю є процесуальним, однак використовуваним при врегулюванні 

конфліктних податкових відносин, позитивно відобразилося на практиці 

подальшого, тобто після прийняття судового рішення, застосування судами 

нижчих інстанцій норми про відмову у відкритті проваджень за заявами 

податкових і митних органів при здійсненні ними визначених законом 

повноважень, якщо із поданих до суду матеріалів вбачається спір про 

право [285, с. 85–93].   

Наступною ознакою оціночних понять є широке коло суб’єктів, які 

здійснюють їх тлумачення, серед них: учасники податкових правовідносин 

(платники податків, контролюючий орган), адвокати, науковці, судді та інші 

особи. Рівень правосвідомості, наявність фахових знань у сфері 

юриспруденції й економіки, досвід правозастосування, використання того чи 

іншого способу тлумачення – все це ті фактори, які впливають на результат 

тлумачення – формування в особи розуміння про оціночне поняття та, у 

деяких випадках – роз’яснення іншим цього поняття.  

Важливим є те, що розуміння платником податків оціночного поняття 

не завжди відповідає нормативному значенню останнього, закладеному 

нормотворцем й застосовуваному в певних фактичних обставинах. 

Індивідуальне розуміння платник вкладає в основу власних дій, спрямованих 

на виконання свого податкового обов’язку або обґрунтування причин його 

невиконання, що може викликати негативні наслідки щодо нього. 

Трапляються й випадки, про які справедливо зазначає М. П. Кучерявенко, 

коли наявність цих понять може стати підставою для застосування розсуду з 

боку контролюючого органу [63, с. 39]. 

Будемо відвертими у своїх судженнях, що деколи контролюючий орган 

може допустити і зловживання дискреційними повноваженнями, в тому числі 

й щодо вироблення хибного підходу до інтерпретації оціночного поняття. 

Отже, неоднакове розуміння учасниками податкових відносин одного й того 

ж оціночного поняття потребує залучення до впорядкування податкових 
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відносин, а значить, і до формування єдиного й сталого підходу до розкриття 

й практичного використання в подібних обставинах оціночного поняття, 

через різну інтерпретацію якого виникає конфлікт між платником податків і 

контролюючим органом, незалежного арбітра – суд.  

Із наведеного випливає ще одна ознака оціночних понять – 

конкретизація їх змісту у межах правозастосування з прив’язкою до певної 

фактичної ситуації. Немає сумнівів у тому, що норма права, у структурі якої 

міститься оціночне поняття, спрямована на врегулювання певної частини 

відносин. Презюмуємо, що множинність підходів до трактування норми 

одним і тим же суб’єктом правозастосування, що може призвести до 

правових наслідків для цієї або інших осіб, є недопустимою з огляду на обсяг 

норми, тобто зміст, який у ній закладено. Як уже декілька разів 

підкреслювалося, призначення одного із суб’єктів творення досліджуваної 

нами судової доктрини полягає в забезпеченні єдності та сталості судової 

практики, в тому числі і при розкритті змісту оціночних понять. 

Відсутність такої єдності та сталості щодо розкриття правових рамок 

оціночних понять закономірно тягне за собою порушення принципу правової 

визначеності, а значить, недотримання принципу верховенства права. 

Оскільки життя є доволі мінливим, практичних випадків, які навіть на 

перший погляд можуть здатися подібними, але дійсно такими не є, виникає 

багато. Як слушно наголошують Р. Ф. Ханова й А. А. Барікова, саме 

фактичні обставини справи при її вирішенні вказують на можливість 

застосування або ж незастосування правової позиції суду, сформульованої 

раніше [330]. 

Таким чином, конкретизація оціночного поняття має здійснюватися 

виключно з акцентом на суть відносин, покладених в основу певного 

податкового спору. З цього вбачається недоцільність механічного підходу до 

застосування значення цих понять, сформованого за допомогою судової 

доктрини, в кожній ситуації в майбутньому без первинного аналізу останньої 
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щодо подібності її зі справами, розглянутими суб’єктом творення судової 

доктрини у минулому. 

Конкретизація змісту оціночних понять може здійснюватися не тільки 

суб’єктами творення судової доктрини в доктрині податкового права, а й 

усіма іншими особами, які можуть тлумачити відповідне поняття з апеляцією 

до тієї чи іншої справи, уже розглянутої або розглядуваної суб’єктам 

формування судової доктрини. Усі інші особи мають можливість провадити 

конкретизацію: а) письмово – шляхом ведення юридичного блогу, 

відображення правової позиції в позовній заяві, формулювання поглядів у 

наукових працях тощо або б) усно – під час виступу на конференції, у суді 

тощо. Різниця між конкретизацією оціночного поняття, проваджуваною 

суб’єктами формування доктрини, й іншими особами полягає у ступені його 

обов’язковості для подальшого застосування підходів цих суб’єктів.   

Наявність перебуваючих у правовому обігу оціночних понять 

спостерігається не тільки в нормах права, а й у судовій доктрині, в межах 

якої уповноважені на те суб’єкти вводять раніше не застосовувані категорії, 

зміст яких є також формально не визначеним, тобто не розкритим на 

законодавчому рівні, однак висвітленим у контексті особливостей певної 

справи.  

До прикладу, Податковий кодекс України жодного разу не згадує про 

таку характеристику платника податків, як його добросовісність. Ця риса 

суб’єктів правовідносин більше притаманна для галузей приватного права, 

аніж для галузей права публічного, до яких входить і податкове право. Про 

добросовісність платника податків у судових рішеннях неодноразово 

згадував Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду, 

наділяючи згадане поняття такими позитивними рисами, як економічна 

виправданість дій платника, які мають своїм наслідком отримання податкової 

вигоди; достовірність у його бухгалтерській та податковій звітності [199]; 

відповідність учинених ним дій господарській меті [210] тощо, а також 

негативними рисами – відсутність у платника додаткового обов’язку з 
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контролю за дотриманням його постачальниками правил оподаткування [162] 

тощо.  

Принагідно відмітимо, що особливість оціночних понять, введених 

судом, полягає в оперуванні ними у вивченні практичного випадку, в чому 

проглядається індивідуальний характер сформульованих у такий спосіб 

понять на відміну від оціночних понять, згадуваних у нормах права й 

наділених загальними рисами. Разом із тим вироблене судом оціночне 

поняття в межах однієї справи не замикає його дію тільки останньою, а 

закладає підґрунтя для адаптування його до загального використання в 

майбутньому за наявності для того необхідних умов. Це свідчить про те, що 

те чи інше оціночне поняття з плином часу трансформує свою природу з 

явища індивідуального в явище загальне.  

Вищевикладене надає підстави для уособлення вказаного нами 

наукового матеріалу у ще одну ознаку оціночних понять – варіативність 

способів їх закріплення, серед яких нормативний і правозастосовний. 

Перший реалізують суб’єкти, уповноважені на розроблення і прийняття 

правових актів, другий – суб’єкти творення судової доктрини в доктрині 

податкового права. Будь-які інші суб’єкти правозастосування не мають 

правових підстав для опрацювання у власних рішеннях застосовуваних для 

впорядкування податкових відносин оціночних понять і для оперування 

ними. Необхідно вирізняти введення нового оціночного поняття й 

конкретизацію вже чинного.  

Незалежно від того, в результаті якого саме способу було закріплене 

оціночне поняття, його тлумачення має бути обмеженим сукупністю 

суб’єктивних та об’єктивних запобіжників. Їх неврахування може викликати 

хибне, множинне та/або свавільне розуміння таких понять. З огляду на 

велику кількість суб’єктів, ладних здійснювати тлумачення останніх, 

вважаємо за доцільне розглянути ті запобіжники, якими у власній діяльності 

мають послуговуватися суб’єкти творення судової доктрини в доктрині 
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податкового права, у тому числі при формуванні такої доктрини, причина 

виникнення якої пов’язана з наявністю оціночних понять. 

Суб’єктивними запобіжниками є:  

– правосвідомість осіб, які безпосередньо провадять таке тлумачення;  

– цінності, якими керуються ці особи при інтерпретації оціночних 

понять;  

– рівень їх фахових знань і професійного досвіду.  

Звичайно, виключно суб’єктивними чинниками ефекту щодо якісного 

тлумачення оціночних понять, а значить, і формування на цій підставі якісної 

судової доктрини досягти вкрай важко, причиною чому знову ж таки є 

людський фактор і надмірна узагальненість усіх указаних запобіжників. 

До об’єктивних запобіжників відносимо:  

– місце закріплення норми права з оціночним поняттям у структурі 

відповідного нормативно-правового акта, що визначає вектор її застосування. 

Так, якщо оціночне поняття закріплено в розділі Податкового кодексу 

України, що регулює питання оподаткування податком на прибуток 

підприємств, це поняття не підлягає використанню й тлумаченню при 

впорядкуванні питань про будь-який інший податок;  

– наявність принципів податкового законодавства;  

– необхідність забезпечення системності тлумачення з урахуванням 

уже розроблених позицій, якими послуговується правозастосовна практика;  

– можливість урахування доктринальних підходів;  

– дію етичних вимог з необхідності забезпечення авторитету судді й 

судової влади;  

– фактичні обставини окремої справи;  

– суспільні очікування від судової діяльності, що зумовлює повагу до 

останньої. 

Ще однією вкрай важливою ознакою оціночних понять є 

трансформація їх змісту з плином часу, що відбувається через постійний 

розвиток суспільних відносин і призводить до додавання до змісту поняття 
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нових характеристик або ж правозастосовне видалення з такого змісту вже 

неактуальних рис. Суспільні відносини не замкнуті самі в собі, вони не 

можуть бути усталеними, оскільки кожного дня виникає низка правових і 

неправових чинників, які впливають на подальшу правозастосовну практику, 

в тому числі й у частині визначення змісту оціночного поняття. Не є 

новиною, що законодавчий орган доволі часто вносить зміни до податкового 

законодавства, які стосуються й деталей визначення відповідних понять. До 

22 травня 2020 р. (включно) Податковий кодекс України хоча й закріплював 

конструкцію «розумна економічна причина (ділова мета)», однак розкривав її 

значення за посередництвом звернення до такого оціночного поняття, як 

«економічний ефект». 23 травня 2020 р. набрали чинності положення Закону 

України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних 

неузгодженостей у податковому законодавстві», після чого відповідний 

Кодекс було доповнено поняттям «економічний ефект» [231], підхід до 

визначення якого до цього часу вже був дещо відкоригований 

парламентом [232]. Між введенням у дію категорії «економічний ефект» і 

внесенням змін до її змісту пройшло лише декілька місяців, протягом яких 

суди активно працювали над розробленням власних позицій для оперування 

зазначеним новим поняттям. Доповнення його змісту виразом «зокрема, але 

не виключно» закономірно звертає до трансформації і правозастосовних 

підходів щодо цього поняття.  

У науці протягом багатьох років точиться дискусія з приводу того, чи є 

наявність оціночних понять у законодавстві негативним явищем, ачи воно 

тяжіє до явища позитивного. Так, М. І. Бару ще багато років тому 

підкреслював: чим менше існує правових норм, які містять оціночні аспекти, 

тим це краще відображається на практиці правового регулювання [5, с. 105]. 

Як зазначає сучасний дослідник О. В. Дьомін, настільки негативного 

ставлення до оціночних понять, які закріплені в податковому законодавстві, 

немає в жодній іншій галузі права [29, с. 224]. На наше переконання, 
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нормотворцям слід прагнути до використання у сформованих ними правових 

текстах якомога менше норм оціночного змісту. Однак варто визнати, що 

передбачення на рівні податкового законодавства оціночних понять у 

сучасних умовах є неминучим. Адже вони дають змогу особам, які 

здійснюють правозастосування, відійти від деколи консервативного 

податкового законодавства й застосовувати його положення, так би мовити, 

тут і зараз, щоб оперування останніми відповідало вимогам часу й 

обставинам, порушеним у межах конкретної справи. Оціночні поняття 

обґрунтовують підстави для широкої пізнавальної діяльності суддів, не 

обмежують їх у пошуках найбільш прийнятного способу пристосування 

згаданих понять до життєвого випадку через призму аналізу принципів 

податкового законодавства.  

Керуючись наведеним, під оціночними поняттями у податковій галузі 

правового регулювання ми розуміємо поняття, закріплені в межах 

національного законодавства й судової доктрини в доктрині податкового 

права, зміст яких хоча формально й не визначено, але він зумовлює 

здійснення їх тлумачення й конкретизації з прив’язкою до певної фактичної 

ситуації широким колом суб’єктів правозастосування. 

Вважаємо корисним для науки і практики досягнення О. В. Дьоміна 

стосовно ґрупування оціночних понять на види, якими оперує російське 

податкове законодавство [29, с. 215, 216]. За аналогією до проведеного 

вченим дослідження ми поділили значну кількість оціночних понять, 

закріплених у нормах Податкового кодексу України, на види залежно від їх 

специфіки. Отже, у податкових нормах містяться оціночні поняття відносно 

названих нижче явищ, а саме:  

1) характеристики контролюючого органу або його діяльності 

(сумлінне виконання функцій (пп. 21.1.2 п. 21.1 ст. 21), ефективна 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));  
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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) строків (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) інформації (достатня інформація про товари (роботи, послуги) 

(пп. 14.1.219 п. 14.1 ст. 14)); 

5) особливостей 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) правового 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)).  

Зазначені види оціночних понять не є вичерпними, що свідчить про 

надмірну переоснащеність Податкового кодексу України їх значною 

кількістю. Водночас цей акт надає визначення багатьом термінам, що 

використовуються в його тексті. Складно уявити, як виглядала б ст. 14 цього 

Кодексу (яка, до речі, й сьогодні є доволі об’ємною) в разі пояснення нею 

всіх перелічених понять. Із цього вбачається недоцільність детально 

регламентувати ознаки кожного поняття як з точки зору юридичної техніки, 

так і з практичної сторони. 

Вважаємо доречним навести позицію В. М. Косовича, який узагальнив 

сукупність виділених науковцями підходів до визначення передумов так 



254 
 

званого дефінування термінів або ж, простіше кажучи, обґрунтування 

необхідності визначення того чи іншого терміна на рівні нормативно-

правового акта. Такими передумовами є: а) переосмислення слова, 

б) застосування нетрадиційної техніки, в) виникнення множинних асоціацій у 

зв’язку з використанням певного терміна, г) урахування мети 

розроблюваного акта нормативного характеру, д) різне трактування одного й 

того ж поняття представниками науки і практики, е) запозичення іноземних 

термінів тощо [55, с. 49]. Із цього можна зробити висновок: якщо 

запропоноване до введення поняття не відповідає вказаним передумовам 

щодо закріплення його в нормативному акті, воно має бути залишене поза 

увагою нормотворця в частині відображення його дефініції в тексті акта.  

Отже, передумови закріплення оціночного поняття на рівні 

нормативно-правового акта можна вважати розглянутими. На підставі того, 

що передумови, а також причини виникнення, зміни або припинення 

відповідних явищ не є тотожними категоріями, зупинімося на виокремленні 

причин, які зумовлюють появу в законодавстві оціночних понять. Ці причини 

можуть мати як суб’єктивний, так і об’єктивний підтекст, кожен з яких 

заслуговує на певну увагу. 

Суб’єктивними причинами передбачення оціночних понять у 

податковому законодавстві є:  

– нефаховість нормотворців, недостатній рівень у них знань і 

професійного досвіду; 

– пакетне голосування за акти, які впорядковують податкову сферу; 

– несистемний підхід нормотворців до розроблення актів, зокрема, 

неврахування ними досягнень законодавства в цілому, а не тільки здобутків 

податкового законодавства; 

– недооцінка нормотворцями значення конкретного поняття для 

правозастосовної практики, непрогнозування на етапі опрацювання норм 

права з оціночними елементами ризиків, їх непояснення.  

Об’єктивними причинами є:  
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– зміна суспільного контексту, через яку нормотворці не встигають 

вчасно відреагувати на суспільні запити щодо необхідності визначення на 

рівні нормативного акта ознак нині чинного або впроваджуваного оціночного 

поняття; 

– недоцільність за посередництвом правового акта формулювати 

значення усієї сукупності понять, якими він оперує; 

– неможливість в акті передбачити весь той перелік випадків, явищ, 

предметів, операцій тощо, які можуть охоплюватись відповідним оціночним 

поняттям; 

– компетенційні особливості статусу нормотворчих суб’єктів при 

прийнятті ними актів нормативного характеру, що обґрунтовуються 

природою останніх, тобто їх загальністю, а не індивідуальністю. 

Дискусійною є думка В. М. Косовича, що при введенні в акт 

оціночного поняття законодавець ніби делегує частину повноважень щодо 

правового регулювання суспільних відносин за посередництвом розкриття 

змісту поняття саме суб’єктами правозастосування [54, с. 38]. Делегування 

повноважень від законодавчої до виконавчої або ж судової гілки влади є 

апріорі неможливим, виходячи із принципу поділу влади. Хоча посил 

ученого є цілком зрозумілим, однак доцільніше було б використати йому в 

науковій праці менш спірну словосполуку.  

Погоджуємося з К. С. Лановенко, яка оціночні поняття наділяє 

статусом механізму законодавчої техніки, у тому, що не слід нехтувати їх 

роллю при відправленні правосуддя, оскільки завдяки їм у повному обсязі 

реалізовуються принципи повноти, справедливості й індивідуалізації 

покарання [68, с. 155]. Підкреслюємо, що з наведеного дослідницею 

твердження опосередковано випливає роль діяльності нормотворця, який 

спеціально, умисно, послуговуючись певними обґрунтованими мотивами 

вводить у нормативну площину відповідні поняття. Окрім цього, 

відмічається й значення судової гілки влади в утвердженні принципів права 

за допомогою їх втілення у кожній розглядуваній судом справі, де 
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застосуванню підлягає норма з оціночними елементами. Хоча цей тезис і 

використано у кримінально-правовому контексті, на наше переконання, він 

цілком відображає й податкові реалії. Саме суди, а тим паче суб’єкти 

творення судової доктрини в доктрині податкового права, через призму 

правосуддя мають найбільш повно, всебічно, розумно конкретизувати 

оціночне поняття, проаналізувавши первинно фактичний стан справи, яка 

перебуває на розгляді [291, с. 160–166].   

 

 

3.3. Типологізація судових доктрин у податковому праві 

 

 

3.3.1. Статичні судові доктрини з вирішення податкових спорів 

 

 

Статика й динаміка – це слова антоніми, адже вони віддзеркалюють 

протилежний зміст, при чому в загальнофілософському сенсі вони завжди 

йдуть поруч. Така ситуація зумовлюється тим, що важко знайти явища, які 

перманентно перебувають у статиці або ж постійно знаходяться в 

динамічному розвитку. Не є винятком і сфера оподаткування, а також 

пов’язана з нею правозастосовна практика. Спробуємо виокремити ті судові 

податково-правові доктрини, які характеризуються підвищеною статичністю 

(стійкістю). 

У першу чергу потрібно визначити змістовне наповнення терміна 

«статика». Етимологічно це слово походить від грецького «στατός», що 

означає «нерухомий». У Словнику іншомовних слів термін «статика» 

визначається як стан рівноваги, спокою, відсутність руху [272]. У Словнику 

української мови слово «статика» трактується як поняття, що позначає 

рівновагу, стан спокою, а також як явище, що є за своїм змістом протилежне 

терміну «динаміка» [273, с. 668]. Термін «статика» використовується для 
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позначення явищ, які є незмінними, тобто не зазнають трансформацій в 

темпоральному сенсі. 

Судові доктрини з вирішення податкових спорів теж можуть 

визначатися як статичні. Назвемо ознаки статичних судових доктрин, якими 

є: 

1) підвищена міра стабільності. Судово-доктринальні положення не 

зазнають змістовних трансформацій. Сформульовані первинно положення, 

так би мовити, перекочовують 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 тривалого проміжку часу. Принципово важливим є 

те, щоб така незмінність не була штучною; 

3) відсутність динамічно-розширювальної концептуалізації. Ці судові 

доктрини залишаються такими, якими були первинно сформовані. Їх зміст не 

зазнає подальшого розширення й концептуалізації, хоча, слід зауважити, що 

останні властивості притаманні й динамічним судовим доктринам. Іншими 

словами, якщо навіть елемент доктрини й залишився, однак до нього додали 

так звані змістовні надбудови, така доктрина не може вважатися статичною. 

У подальшому потрібно послідовно проаналізувати конкретні статичні 

судові доктрини, які стосуються вирішення податкових спорів.  

І. Статика доктрини добросовісності платника податків. Яскравим 

прикладом статичної судової доктрини можна назвати доктрину 

добросовісності платника податків. Насамперед потрібно звернути увагу на 

те, що ця доктрина має яскраво виражену доктринальну природу, адже 

конструкція «добросовісність платника податків» не має законодавчого 

закріплення. У даному випадку поняття «законодавче закріплення» 

вживається в широкому розумінні, адже жодних положень з приводу 

добросовісності платника податків немає ні на рівні закону, ні на рівні 

підзаконних нормативно-правових актів. Відповідно, зазначена доктрина має 

виключно доктринально синтезовану правову природу. Суб’єктом же її 
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формування виступає суд. Утім, варто зауважити, що останній сформував 

презумпцію добросовісності платника податків, так би мовити, не з повітря. 

Концептуальною основою цієї доктрини виступають положення податкового 

законодавства й законодавства про адміністративне судочинство. Але це не 

означає, що в галузевих законодавчих актах існують прямі вказівки на цю 

презумпцію. Приписи податкового законодавства й законодавства про 

адміністративне судочинство містять конкретні ідеї, які були використані 

суб’єктом формування судової доктрини при концептуалізації презумпції 

добросовісності платника податків. Загалом же потрібно відмітити, що 

вказана доктрина характеризуються доволі лаконічним формулюванням, а 

отримує свою зовнішню формалізацію за посередництвом презумптивного 

правила. 

Специфіка судової доктрини добросовісності платника податків 

полягає в тому, що вона має два виміри – матеріальний і процесуальний.  

Перший отримує своє вираження в такому формулюванні: «... 

Презумпція добросовісності платника податків означає, що подані платником 

контролюючому органу документи податкової звітності є дійсними, повно та 

об’єктивно відтворюють господарські операції, що є об’єктом оподаткування 

та/або фінансові показники яких впливають на податковий обов’язок 

платника податків, якщо інше не буде доведено контролюючим органом ...» 

(постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного 

адміністративного суду від 21 лютого 2018 р. (справа № 817/5337/17)) [123]. 

Що ж стосується другого – процесуального виміру, то він має наступне 

формулювання: «... У площині процесуального регулювання презумпції 

добросовісності платника податків відповідає обов’язок доведення 

контролюючим органом правомірності прийнятого рішення в судовому 

процесі, порушеному за позовом платника податків про скасування рішення 

як неправомірного. У разі надання контролюючим органом доказів, які 

спростовують дійсність чи повноту даних поданої платником податків 

податкової звітності, платник податків відповідно до встановленого ч. 1 
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ст. 71 КАС України ... обов’язку кожної сторони довести ті обставини, на 

яких ґрунтуються її вимоги та заперечення (крім випадків, встановлених 

ст. 72 цього Кодексу), повинен довести наявність законних підстав, для 

врахування задекларованих в податковому обліку даних при визначені суми 

його податкового обов’язку...» (постанова Верховного Суду у складі колегії 

суддів Касаційного адміністративного суду від 21 лютого 2018 р. (справа 

№ 817/5337/17)) [123]. Статика досліджуваної доктрини полягає в тому, що 

вона по сьогоднішній день не зазнала жодних трансформацій. 

Підтвердженням стабільності, а, відповідно, статики аналізованої судової 

доктрини можуть послужити правові позиції, що містяться в постановах 

Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду: 

а) від 4 вересня 2018 р. (справа № 809/1337/17) [133]; б) від 18 березня 2019 

р. (справа № 804/1351/16) [148]; в) від 24 квітня 2019 р. (справа 

№ 826/22352/15) [153]; г) від 10 грудня 2019 р. (справа № 808/3104/14) [163]; 

д) від 8 вересня 2020 р. (справа № 826/7016/17) [188].  

Вельми цікавим є той факт, що незмінним залишався не тільки 

матеріальний, а й процесуальний складник презумпції добросовісності 

платника податків. Стабільність доктрини добросовісності платника податків 

полягає не тільки в тому, що самі конкретні формулювання не були 

переглянуті органами судової влади (не було повністю змінено підходу до 

визначення змісту її доктринальних положень), а й у тому, що не було 

концептуально розширено її зміст (не відбулося додаткової концептуалізації 

таких положень, у зв’язку з чим текстуально-змістовне примноження суттєво 

розширювало б зміст останніх). Стабільна статика окреслених вище 

положень судової доктрини добросовісності платника податків жодним 

чином не свідчить про її непослідовність. Більше того, перманентна 

трансформація судових підходів до раніше сформульованих положень могла 

б указувати на непослідовність правозастосовної й доктринально формуючої 

практики. 
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ІІ. Статика доктрини презумпції правомірності рішень платника 

податків. Ключовою особливістю судових доктрин презумпції правомірності 

рішень платника податків є той аспект, що сама презумпція становить собою 

чітко формалізоване правило, що має своє закріплення в Податковому 

кодексі України. Так, у цьому Кодексі вона характеризується специфічною 

формою подвійної формалізації: а) як принцип-презумпція (пп. 4.1.4 п. 4.1 

ст. 4) і б) як звичайне колізійне правило (п. 56.21 ст. 56). 

Правило перше має констативно-декларативне формулювання. 

Фактично мета закріплення вказаної презумпції у ст. 4 Податкового кодексу 

України полягає в піднесенні такого правила до рівня вихідного положення 

податкового законодавства. Такий підхід нормотворця певною мірою 

підвищує міру імперативності й колізійної норми, що закріплена в п. 56.21 

ст. 56 цього ж акта, згідно з яким, якщо норма вказаного Кодексу чи іншого 

нормативно-правового акта, виданого на підставі Податкового кодексу 

України, або коли норми різних законів чи різних нормативно-правових 

актів, або коли норми одного й того ж нормативно-правового акта суперечать 

між собою і припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та 

обов’язків платників податків або контролюючих органів, унаслідок чого є 

можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і 

контролюючого органу рішення приймається на користь платника 

податків [106]. У побудові вищезазначеного припису вже чітко 

простежується, що презумпція правомірності рішень платника податків є 

конкретним, застосовуваним на практиці правилом, що відповідає всім 

стандартам класичного конструювання нормативних правил поведінки.  

Дещо спірним є інститут адміністративного оскарження рішень 

контролюючого органу, у рамках якого закріплюється наведене правило. У 

чому ж полягає ця спірність? Презумпція правомірності рішень платника 

податків є правилом універсальним. Воно повинно застосовуватися не тільки 

в адміністративних процедурах з вирішення податкових спорів, а й у рамках 

судових проваджень з оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
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контролюючих органів. При цьому така спірність певною мірою нівелюється 

закріпленням презумпції правомірності рішень платника податків у ст. 4 

Податкового кодексу України. Саме визначення даного презумптивного 

положення як принципу податкового права знімає всі питання з приводу його 

регулятивного потенціалу і сфери регламентаційного охоплення. Це, у свою 

чергу, вказує на те, що подвійність закріплення презумпції правомірності 

рішень платника податків – як принципу податкового права і як звичайного 

колізійного правила – не повинна розглядатися як порушення правил 

нормотворчої техніки.   

Якщо лаконізувати зміст презумпції правомірності рішень платника 

податків, він матиме такий вигляд: якщо положення законодавства 

припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків 

платників податків або контролюючих органів, рішення повинні прийматися 

на користь платника податків. Наведене імперативне правило є ефективним 

інструментом забезпечення прав та інтересів платників податків. 

Судових доктрин, які стосувалися б саме презумпції правомірності 

рішень платника податків, існує, можна сказати, обмаль. Це не в останню 

чергу зумовлено тим, що роль суду щодо її застосування зводиться фактично 

до оцінки дійсної наявності неоднозначного (множинного) трактування прав 

та обов’язків учасників податкових відносин. Часто суди просто оцінюють 

аргументи сторін і лише констатують наявність або ж відсутність підстав для 

використання правила презумпції правомірності рішень платника податків. 

Сформованість правил аналізованого презумптивного положення не дозволяє 

цим органам поширювально інтерпретувати його зміст. Саме тому судові 

доктрини стосовно функціонування цієї презумпції часто стосуються 

казуальних питань і проблематик. Визначившись із конкретними підходами 

до оцінювання окремих аспектів прояву такого презумптивного положення, 

суди доволі рідко змінюють свою позицію. Це, зокрема, і є одним з основних 

чинників стабільності і статики судових доктрин презумпції правомірності 

рішень платника податків. 
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Важливою рисою судових доктрин презумпції правомірності рішень 

платника податків слід назвати значну частку цитування судами в рамках 

судово-доктринальних позицій тих нормативних приписів податкового 

законодавства, які містять розглядуване нами презумптивне правило. З 

одного боку, такий підхід слід розглядати як цілком закономірний, адже суди 

при наявності нормативних законодавчих положень мають аргументувати 

власну позицію спираючись саме на існуючі приписи, а з другого – така 

ситуація суттєво обмежує доктринально-формаційний потенціал презумпції 

правомірності рішень платника податків. 

Одна з найпоширеніших судових доктрин презумпції правомірності 

рішень платника податків формулюється так: «...Пп. 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 

ПК України презумпція правомірності рішень платника податку в разі, якщо 

норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі 

закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів 

припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків 

платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість 

прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого 

органу. За змістом указаної норми, за умови подання платником податків 

усіх належним чином оформлених документів, передбачених податковим 

законодавством, дані податкового обліку вважаються сформованими 

платником податків правомірно (обґрунтовано)...» [141]. 

Аналогічна правова позиція отримала свою фіксацію в нижченаведених 

постановах Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного 

адміністративного суду: а) від 17 грудня 2019 р. (справа 

№ 0870/2900/12) [167]; б) від 22 грудня 2020 р. (справа № 815/133/16) [201]; 

в) від 26 січня 2021 р. (справа № 813/1431/16) [206]. Із зазначеного 

вбачається, що аналізованій судовій доктрині притаманна підвищена 

стабільність у темпоральному відношенні. Протягом тривалого часу не було 

трансформовано жодного зі змістовних елементів відповідного 

доктринального положення. 
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За своєю структурою доктринальне положення є двоскладовим, 

об’єднуючим: а) нормативну частину (цитування приписів пп. 4.1.4 п. 4.1 

ст. 4 Податкового кодексу України) і б) доктринальну частину (формування 

судами конкретної правової позиції з відповідного питання). 

Не можна сказати, що такого роду конструювання судових доктрин є 

найбільш поширеним, однак не буде правильним і твердження про 

одиничність двоскладового їх структурування. Останнє має як свої плюси, 

так і мінуси. Позитивним аспектом двоскладового конструювання судової 

доктрини є обґрунтованість у подальшому означених у ній доктринальних 

положень нормативними приписами, закріпленими на рівні закону та/або 

підзаконного нормативно-правового акта. У такому випадку ці нормативні 

положення ніби підсилюють доктринальну позицію суду. А ось мінусом 

двоскладового структурування судових доктрин є те, що певні нормативні 

положення фактично применшують оригінальність цих положень. Ідеться 

про зменшення творчої ролі суду при формулюванні судово-доктринальних 

положень. Однак тут важливо зауважити, що креативна роль суду при 

формуванні судових доктрин в більшій або ж у меншій мірі завжди присутня. 

У подальшому більш прискіпливо розглянемо зміст вищезазначеної 

судової доктрини презумпції правомірності рішень платника податків. Так, 

змістовно аналізована доктрина полягає в тому, що при поданні платником 

податків належним чином оформлених документів, передбачених 

податковим законодавством, дані податкового обліку вважаються 

сформованими платником податків правомірно (обґрунтовано). Іншими 

словами, якщо платник подає первинні документи на підтвердження 

реальності господарської операції, вони мають розглядатися як дійсні, 

допоки зворотне не буде встановлено у визначеному законодавством 

юрисдикційному порядку. Головний акцент у цій конструкції повинен бути 

зроблений на формулюванні «допоки зворотне не буде встановлено». Такого 

роду положення слід розглядати як стандартизоване техніко-юридичне 

кліше, використовуване у конструкціях презумптивних положень. 
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Презюмування належності оформлення господарських операцій 

платником податків і закономірне припущення з приводу їх реальності 

обґрунтовується як фактичною, так і правовою зумовленістю. В об’єктивній 

дійсності переважна більшість господарських операцій платників є 

реальними, а їх оформлення належним, бо інакше спостерігалася б тотальна 

деструктуризація податкових відносин і відсутність надходжень до дохідної 

частини відповідних бюджетів. Саме це й лягло в основу характеристики цієї 

презумпції як такої, що має тісний зв’язок з реальним становищем і 

закономірностями розвитку податкових відносин. Цим і пояснюється 

визначення аналізованої презумпції (а значить, і судової доктрини) як 

фактичної. 

Аналізоване презумптивне положення має логічно зумовлену правову 

природу. Її призначення полягає в конституюванні належного розвитку 

податкових відносин і недопущенні зловживань з боку контролюючого 

органу. Саме останній повинен спростувати належність оформлення 

господарських операцій та/або сам факт реальності таких господарських 

операцій. У питаннях такого принципового значення, де в протиборство 

входять фіскальний інтерес, представлений контролюючим органом, і 

приватний інтерес, обстоюваний платником, правові переваги мають бути на 

стороні більш слабкого з фактичної точки зору суб’єкта, яким і є платник 

податків. Що ж стосується контролюючого органу, то на нього це 

презумптивне положення і сформована на його підставі судова доктрина 

покладають додаткове обтяження, що полягає в необхідності довести 

неправомірність оформлення господарської операції та й взагалі спростувати 

її реальність, якщо такого роду переконання є у владного суб’єкта. 

Фактично, відповідне доктринальне положення є генетично 

спорідненим із доктриною добросовісності платника податків. Більше того, 

якщо співставити досліджуване судово-доктринальне положення з приводу 

презумпції правомірності рішень платника податків із вище аналізованою 

доктриною добросовісності платника податків, то неозброєним оком видно, 
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що зміст доктрин є майже тотожним. При цьому важливо мати на увазі, що в 

контексті генетичної спорідненості йдеться саме про матеріально-правову 

судову доктрину добросовісності платника податків, а не про її 

процесуальний прояв.  

Взаємозумовленість і взаємопов’язаність судової доктрини презумпції 

правомірності рішень платника податків і судової доктрини добросовісності 

платника податків були підкреслені й Верховним Судом, що отримало своє 

формулювання в окремій судовій доктрині. Варто відмітити й те, що судова 

доктрина, яка визначає взаємопов’язаність досліджуваних статичних судових 

доктрин, теж характеризується статичністю: вона не зазнавала 

трансформацій протягом тривалого часу [292, с. 108–112].  

ІІІ. Статика судової доктрини взаємопов’язаності доктрини презумпції 

правомірності рішень платника податків і доктрини добросовісності 

платника податків. Пов’язаність певних правових явищ не вказує на якусь 

виключну ситуацію. Усі правові категорії тією чи іншою мірою 

взаємопов’язані та/або взаємозумовлені. При цьому взаємопов’язаність 

судових доктрин є особливою ситуацією. Кожна з них сама по собі є 

складним, комплексним явищем. Що вже тоді говорити про 

взаємопов’язаність судових доктрин, що має своїм наслідком формування 

самостійної, окремої судової доктрини? Цьому явищу притаманна підвищена 

складноструктурованість. Так, судові доктрини презумпції правомірності 

рішень платника податків та презумпції вини контролюючого органу (ст. 77 

Кодексу адміністративного судочинства України) і зв’язок, існуючий між 

ними, послужили поштовхом до формування самостійної доктрини. 

Правова позиція, якою встановлено взаємопов’язаність розглядуваних 

судових доктрин, отримала свою фіксацію в постанові Верховного Суду у 

складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 17 червня 2020 

р. (справа № 640/1439/19), де зазначалось: «... Такий висновок ґрунтується на 

нормі абзацу першого частини другої ст. 77 КАС України, згідно з якою в 

адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності 
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суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності 

свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача. Ця норма 

узгоджується як з нормою абзацу першого п. 56.4 ст. 56 ПК України, 

відповідно до якої обов`язок доведення, що будь-яке нарахування, здійснене 

контролюючим органом у випадках, визначених ПК України, або будь-яке 

інше рішення контролюючого органу є правомірним, покладено на 

контролюючий орган, так і з нормою п.п. 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 ПК України щодо 

презумпції правомірності рішень платника податків, які в сукупності 

закріплюють презумпцію добросовісності податкової поведінки платника 

податків ...» [181]. 

Аналогічні правові позиції отримали свою фіксацію в постановах 

Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду: 

а) від 16 вересня 2020 р. (справа № 805/2836/17-а) [191], б) від 16 вересня 

2020 р. (справа № 1.380.2019.000276) [193], в) від 10 лютого 2021 р. (справа 

№ 380/671/20) [207]. Як бачимо, відповідне судово-доктринальне положення 

є доволі стабільним у темпоральному відношенні, що й характеризує його 

саме як статичну доктрину. Подальшої концептуалізації ця доктрина по 

сьогоднішній день не отримала. 

Змістовно досліджуване доктринальне положення полягає в тому, що 

презумпція вини контролюючого органу (ч. 2 ст. 77 Кодексу 

адміністративного судочинства України, що закріплює процесуальну 

презумпцію) і презумпція правомірності рішень платника податків (пп. 4.1.4 

п. 4.1 ст. 4 та п. 56.4 ст. 56 Податкового кодексу України, що закріплює 

матеріально-процесуальну презумпцію) у своїй єдності формулюють зміст 

презумпції добросовісності платника податків. Відповідне судово-

доктринальне положення характеризується такими рисами: 

1) відсутність у ньому правозастосовного значення. Відповідне 

доктринальне положення має виключно теоретично-обумовлений характер. У 

практично-прикладній площині положення аналізованої правової позиції не 

можуть бути застосовані. Такого роду підхід пояснюється тим, що єдине 
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призначення цієї доктрини полягає в демонстрації пов’язаності трьох 

судових доктрин. При цьому синтезується цілком зрозуміле положення 

теоретичного характеру, що може бути наочно проілюстровано за 

посередництвом такої формули: А + B = C, де А – доктрина презумпції вини 

контролюючого органу (ч. 2 ст. 77 Кодексу адміністративного 

судочинства України); B – доктрина презумпції правомірності рішень 

платника податків (пп. 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 і п. 56.4 ст. 56 Податкового кодексу 

України); С – доктрина презумпції добросовісності платника податків 

(судова доктрина, яка немає прямого нормативного підґрунтя). 

Це доктринальне положення не вирішує якого-небудь складного 

правозастосовного завдання (подолання колізії, заповнення прогалини, 

інтерпретація оціночного поняття тощо). Воно просто констатує теоретичний 

факт – синтез презумпції добросовісності платника податків на підставі 

презумпції вини контролюючого органу і презумпції правомірності рішень 

платника податків. При цьому може сформуватися хибне враження з приводу 

примату презумпції добросовісності платника податків порівняно з іншими 

формуючими його презумптивними положеннями. Проте, на наше 

переконання, всі вище окреслені презумпції мають тотожне ієрархічне 

становище. Аналізована судова доктрина має за мету вказати на теоретичне 

узагальнення судової доктрини добросовісності платника податків на 

підставі двох конкретних презумптивних положень, які мають пряму 

нормативну основу; 

2) нетотожність правової природи доктринально-презумптивних 

положень, що лежать в основі аналізованої судової доктрини. У даному 

випадку йдеться про те, що презумпція правомірності рішень платника 

податків є податковою доктриною, ідейні витоки якої сформовані 

спеціальними приписами податкового законодавства. А ось презумпція вини 

контролюючого органу пристосована для податкового її застосування 

загально-процесуальною доктриною, що має основоположне значення для 

всього адміністративного судочинства. Зауважимо, що презумпція вини 
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контролюючого органу не є спеціальним процесуальним положенням, адже 

це презумптивне положення діє в рамках будь-яких проваджень, що 

здійснюються за правилами адміністративного судочинства. 

В основу доктрини добросовісності платника податків, як відомо, суд 

заклав одну податково-правову презумпцію (презумпцію правомірності 

рішень платника податків) й одне загальнопроцесуальне презумптивне 

положення, що є універсальним для всього адміністративного судочинства 

(презумпція вини владного суб’єкта, яка після адаптації для цілей 

податкового правозастосування трансформувалась у презумпцію вини 

контролюючого органу). 

Незважаючи загалом на стабільний і статичний характер всіх судових 

доктрин, що ґрунтуються на презумпції правомірності рішень платника 

податків, необхідно звернути увагу на нову судову практику, яка вказує на 

тенденції до формулювання новітніх доктринальних положень щодо 

презумпції правомірності рішень платника податків. Ідеться про комплексно-

доктринальну правову позицію, що отримала закріплення в постанові 

Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду 

від 10 лютого 2021 р. (справа № 380/671/20): «... Презумпція сформульована 

як принцип у ст. 4 ПК України (п. 4.1.4). Саме таким чином встановлено 

найвищий ступінь її імперативності. Крім того, презумпція також закріплена 

як спеціальна норма у п. 56.21 ст. 56 ПК України саме для цього виду 

правовідносин, що означає безумовне її врахування при вирішенні спорів, що 

регулюються означеною статтею. Сама юридична конструкція норми п. 56.21 

ст. 56 ПК України дає підстави стверджувати, що презумпція застосовна не 

лише у ситуації прямої суперечності норм, але й у будь-якій іншій ситуації 

невизначеності в процесі правозастосування. Для її застосування необхідно і 

достатньо виявлення двох або більше альтернативних варіантів правомірної 

поведінки, обравши найвигідніший для себе з яких платник має почуватися 

захищеним від можливих негативних наслідків як з боку контролюючого 

органу, так і суду. Більше того, наведеною нормою охоплюються не лише 
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очікування платника, запровадженням у податковому законодавстві цієї 

презумпції як принципу (основної засади) накладається відповідний таким 

очікуванням обов`язок вибору визначеного нею варіанту поведінки і 

контролюючим органом, і судом. При цьому тягар доведення хибності 

(відсутності правових підстав) обраного платником варіанту поведінки 

покладається законом на контролюючий орган ...» [207]. Із вищезазначеної 

правової позиції випливає декілька принципових аспектів, а саме: 

– суд акцентує, що закріплення презумпції правомірності рішень 

платника податків у ст. 4 Податкового кодексу України обумовлює 

підвищену міру основоположності цього правила, адже за посередництвом 

його закріплення в системі принципів податкового права забезпечується 

підвищена міра імперативності відповідного презумптивного положення; 

– суд звертає увагу на подвійність нормативного закріплення 

презумпції правомірності рішень платника податків, роблячи при цьому 

акцент на спеціально-юрисдикційну формалізацію цього презумптивного 

положення в рамках п. 56.21 ст. 56 Податкового кодексу України; 

– суд констатує, що презумпція правомірності рішень платника 

податків діє не тільки, коли наявна пряма суперечність нормативних 

приписів, а й тоді, коли існує правова невизначеність у податковому 

правозастосуванні загалом. Для застосування цієї презумпції потрібно, щоб 

було, принаймні, два альтернативні варіанти правомірної поведінки 

зобов’язаного учасника податкових відносин; 

– суд резюмує, що порядок поведінки, обраний платником податків на 

підставі відповідної презумпції, повинен розглядатися як правомірний як 

контролюючим органом, так і судом. Такого роду підхід обумовлено ще 

однією доктриною – доктриною законних очікувань, за якої платник 

податків, усвідомлюючи механізм функціонування цієї доктрини, робить 

висновок, що суб’єкти владних повноважень будуть застосовувати 

відповідне правило в чіткій відповідності з приписами податкового 

законодавства. 
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Проаналізована судова доктрина вказує на можливі трансформаційні 

зміни, очікувані на відносно консервативну судову доктрину презумпції 

правомірності рішень платника податків. Проте такі новітні поодинокі 

положення на сьогоднішній день ще не закріпилися в судовій практиці, а 

тому й не здатні порушити превалюючий статичний характер розглядуваної 

доктрини. 

Отже, всі досліджені вище судові доктрини – доктрина презумпції 

правомірності рішень платника податків і доктрина добросовісності платника 

податків – станом на сьогодні можуть характеризуватися як стабільно-

статичні. Але такого роду твердження не означає, що в подальшому 

відповідні доктрини не можуть зазнати суттєвих трансформацій. Більше того, 

наразі вже можна спостерігати окремі зрушення в бік поступального 

розвитку цих судових доктрин [294, с. 266–270].  

 

 

 

3.3.2. Динамічно концептуалізовані судові доктрини у податковому 

праві 

 

 

Будь-які суспільні відносини перебувають у перманентному розвитку. 

Не є винятком і ті, що регламентовані правом. Динаміка правовідносин 

вимагає постійної адаптації до нього і до правозастосовної практики. Судові 

доктрини теж повинні забезпечувати рефлексію з динамікою розвитку 

правових відносин. Судовим податково-правовим доктринам також 

притаманна динаміка їх розвитку. Галузево орієнтовані судові доктрини 

постійно концептуалізуються, що пояснюється постійним розширенням їх 

змістовної аргументації. Ми не випадково характеризуємо їх як «динамічно 

концептуалізовані». Фактично кожне слово вказує на окрему, самостійну 

характеристику цих доктрин. Так, термін «динамічний» вказує на постійний 
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поступальний розвиток певної судової податково-правової доктрини. Що ж 

стосується слова «концептуалізація», воно несе таке сутнісне навантаження: 

змістовна аргументація цієї доктрини може з часом розширятися, 

поповнюючись новими положеннями й тезами. Інакше кажучи, коли йдеться 

про динамічну концептуалізацію, мається на увазі поступальне розширення 

змісту конкретної судової податково-правової доктрини. У математично-

формульному сенсі її можна продемонструвати таким чином:  

«а1» + «а2» + «а3» + … = А, де  

а1, а2, а3 – змістовні елементи відповідної судової податково-правової 

доктрини, які в сукупності і формують її певний зміст (доктрини податкових 

вигод, доктрини реальності господарських операцій, доктрини розумної 

економічної причини (ділової мети) тощо);  

А – конкретна судова податково-правова доктрина. 

Множинність змістовних елементів судової доктрини в податковому 

праві, які постійно з’являються та доопрацьовуються, зумовлює її динамічну 

концептуалізацію. При цьому цікавим є той аспект, що окремі правові 

позиції (змістовні її елементи) можуть залишатися стабільними, тобто вони 

не зазнають сутнісних змін. Правові позиції конкретної судової податково-

правової доктрини і, власне, цілісна судова доктрина цієї галузі 

співвідносяться як ціле й частина. При цьому не слід стверджувати, що 

окремі правові позиції є судовою доктриною. І хоча вони, безумовно, мають 

судово-доктринальну правову природу, проте, як і більшість явищ, 

підпорядкованих законам функціонування систем, у своїй множинності вони 

формують явище вищого, більш узагальненого порядку.  

Стабільність окремих правових позицій, їх незмінність протягом 

тривалого часу жодним чином не впливають на можливість визначати 

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

концептуалізований характер. Часто в динамічно концептуалізованих 

доктринах навіть, здавалося б, стабільні (незмінні) правові позиції в окремих 

їх формулюваннях чи акцентах з часом видозмінюються, удосконалюються. 
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Усі ці чинники й дозволяють вести мову про доцільність виокремлення 

такого типу судових податково-правових доктрин, як динамічно 

концептуалізовані. 

Комплексністю податкового правозастосування можна пояснити те, що 

динамічно концептуалізовані судові доктрини можуть бути неоднорідними за 

своєю змістовною спрямованістю. Так, у рамках однієї конкретної судової 

податково-правової доктрини можуть паралельно розвиватися два абсолютно 

протилежні підходи, кожен із яких може зазнавати динамічної 

концептуалізації й розвивати ідеї, закладені в ньому. Це, у свою чергу, 

призводить до ситуації, за якої в рамках однієї судової доктрини існують ці 

два підходи, суперечність між якими викликає неоднозначність податкового 

правозастосування, що, безумовно, негативно впливає на забезпечення 

правової визначеності.  

Наявність протилежних підходів у рамках динамічно 

концептуалізованих судових доктрин у податковому праві зумовлює те, що їх 

можна поділити на: а) продоктрини і б) контрдоктрини. Під першими 

розуміються судові податково-правові доктрини, які чітко обстоюють 

конкретну позицію в податковому правозастосуванні. Що ж стосується 

других, то під ними слід розуміти судові доктрини, які обстоюють підхід 

прямо протилежний позиціям, закріпленим у продоктринах. Іншими словами, 

видова диференціація судових доктрин на продоктрини й контрдоктрини має 

сенс тільки в контексті їх протиставлення, тобто коли одні судово-

доктринальні підходи протиставляються іншим. Продоктрини й 

контрдоктрини розвиваються паралельно і при цьому жодним чином не 

пересікаються, оскільки обстоюють прямо протилежні підходи в 

конкретному питанні. Фактично їх існування можна описати як поляризацію 

підходів у ставленні до подібних за своєю суттю питань (див. Мал. 1). 
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Малюнок 1. Візуалізація співвідношення продоктрин і контрдоктрин 

 

В аспекті податкових спорів, повторимось, правові позиції судів 

умовно поділяються на продоктрини і контрдоктрини, виходячи з того, чиї 

права й інтереси вони забезпечують. Продоктрини умовно можна визначити 

як правові позиції, орієнтовані на забезпечення прав та інтересів платників 

податків. Контрдоктрини можна віднести до тих, що мають своїм 

призначенням сприяти реалізації публічного інтересу. Відповідно, поділ 

судових податково-правових доктрин на продоктрини і контрдоктрини 

певною мірою розкриває суперечність інтересів платника податків і держави, 

тобто це інтерес, що в юрисдикційних провадженнях представляється 

контролюючим органом. У подальшому пропонуємо наочну ілюстрацію 

протиставлення продоктрин і контрдоктрин на прикладі доктрини реальності 

господарських операцій платника податків. Розкриємо їх сутність. 

1. Продоктрини в загальній доктрині реальності господарських 

операцій. Потрібно зазначити, що проблематика, пов’язана з реальністю 

господарських операцій, прямо стосується податкових вигод платника 

податків (формування витрат в аспекті податку на прибуток 

підприємств/право на податковий кредит в аспекті ПДВ). У юрисдикційних 

провадженнях контролюючий орган часто звертається до аргументів, 

Продоктрини Правова 

позиція  

“+” 

Контрдоктрини Правова 

позиція  

“–” 



274 
 

спрямованих на спростування реальної можливості реалізації господарських 

операцій в силу чинників, що прямо залежать від платника податків та/або 

його контрагентів. Платник податків, у свою чергу, обстоює позицію, згідно з 

якою здійснювані ним господарські операції є реальними й такими, що 

зумовлюють правомірність формування податкових вигод. Часто в таких 

ситуаціях суди стають на сторону платника податків. Так, у постанові 

Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду 

від 13 листопада 2018 р. (справа № 805/528/17-а) отримала свою фіксацію 

наступна правова позиція: «… Відсутність у спірних контрагентів 

матеріальних та трудових ресурсів також не виключає можливості реального 

виконання ним господарської операції та не свідчить про одержання 

необґрунтованої податкової вигоди покупцем, оскільки залучення 

працівників є можливим за договорами цивільно-правового характеру, 

аутсорсингу та аутстафінгу (оренда персоналу). Основні та транспортні 

засоби можуть перебувати в постачальника на праві оренди або 

лізингу» [142]. 

У даному випадку Суд зробив акцент на тому, що брак у платника 

податків власних та матеріальних трудових ресурсів ще не вказує 

автоматично на нереальність господарської операції, адже ніхто не 

скасовував цивільно-правових (господарсько-правових) договорів, за 

посередництвом яких цією особою можуть бути залучені необхідні для 

виконання робіт/надання послуг/поставки товарів трудові й матеріальні 

ресурси. 

Цікавою у зв’язку з вищезазначеним видається правова позиція, 

формалізована в постанові Верховного Суду у складі колегії суддів 

Касаційного адміністративного суду від 10 квітня 2020 р. (справа 

№ 400/2793/18), де зазначалось: «… Твердження контролюючого органу про 

відсутність у контрагентів позивача трудових ресурсів та виробничих 

потужностей, економічно необхідних для здійснення господарської 

діяльності, суди також обґрунтовано відхилили, оскільки такі обставини не 
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можуть бути доказом неспроможності виконання тих чи інших 

господарських операцій з огляду на відсутність законодавчого обмеження 

щодо використання у господарській діяльності лише власних основних та 

оборотних засобів, як і найманої праці шляхом укладення трудових, а не 

цивільно-правових договорів» [174]. 

У даному судовому рішенні було продовжено ідеї, що розвивались у 

попередньо аналізованій правовій позиції. Верховний Суд чітко зазначив: 

якщо власних трудових ресурсів і виробничих потужностей у платника 

податків немає, це не означає, що вони (ресурси) не можуть бути залучені 

цим суб’єктом на договірній основі від третіх осіб, тим більше, такий 

алгоритм роботи (із залученням ресурсів третіх осіб) чинним законодавством 

не заборонено.   

Отже, з вищенаведених правових позицій робимо висновок, що 

найчастіше контролюючі органи ставлять під сумнів реальність 

господарських операцій платника за браком в останнього власних: 

а) трудових ресурсів, б) виробничих потужностей та інших необхідних 

матеріально-технічних ресурсів, а також в) економічних можливостей. 

При цьому суди послідовно підкреслюють, що відсутність власних 

ресурсів у платника податків ще не свідчить, що вони не могли бути залучені 

ним від третіх осіб. Отже, реальність господарських операцій платника 

податків не завжди прямо пов’язана з наявністю в нього власних ресурсів для 

здійснення таких операцій. Однак можна виділити і прямо протилежні 

позиції судів, які оперують тими ж самими категоріями, але вже не в 

приватних, а у публічних інтересах. 

2. Контрдоктрини в загальній доктрині реальності господарських 

операцій. У даному випадку йдеться про правові позиції, які вказують на 

відсутність у платника податків власних трудових і матеріальних ресурсів як 

на підставу визнання нереальними операцій цього суб’єкта з його 

контрагентами. Відповідно, такі операції не можуть виступати основою для 

формування платником податків конкретних податкових вигод. Низка таких 
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контрдоктринальних правових позицій була сформульована у практиці 

Верховного Суду. Так, у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів 

Касаційного адміністративного суду від 14 січня 2021 р. (справа 

№ 823/603/17) було сформульовано наступну позицію: «Про відсутність 

реального характеру відповідних операцій можуть свідчити підтверджені 

доказами доводи податкового органу, зокрема, про наявність таких обставин: 

неможливість здійснення платником податку зазначених операцій з 

урахуванням часу, місця знаходження майна або обсягу матеріальних 

ресурсів, економічно необхідних для виробництва товарів, виконання робіт 

або послуг, нездійснення особою, яка значиться виробником товару, 

підприємницької діяльності; відсутність у платника податку необхідних умов 

для досягнення результатів відповідної підприємницької, економічної 

діяльності в силу відсутності управлінського або технічного персоналу, 

основних коштів, виробничих активів, складських приміщень, транспортних 

засобів; облік для цілей оподаткування тільки тих господарських операцій, 

які безпосередньо пов`язані з виникненням права на податковий кредит або 

бюджетне відшкодування, якщо для даного виду діяльності також потрібне 

здійснення і облік інших господарських операцій; здійснення операцій з 

товарно-матеріальними цінностями, які не вироблялися або не могли бути 

вироблені в обсязі, зазначеному платником податку в документах 

обліку» [204]. Аналогічна правова позиція була закріплена й у постановах 

Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду: 

а) від 10 грудня 2019 р. (справа № 803/368/17) [164] і б)  від 12 грудня 2019 р. 

(справа № 826/10751/18) [166].  

Схожою за своїм змістом, але відмінною за формулюваннями, є 

правова позиція, закріплена в постанові Верховного Суду у складі колегії 

суддів Касаційного адміністративного суду від 23 грудня 2020 р. (справа 

№ 804/2813/18), де зазначалось: «… про необґрунтованість податкової 

вигоди можуть свідчити підтверджені доказами доводи податкового органу, 

зокрема, про неможливість реального здійснення платником податків 
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зазначених операцій з урахуванням часу, місця знаходження майна або 

обсягу матеріальних ресурсів, економічно необхідних для виробництва 

товарів, виконання робіт або послуг, нездійснення особою, яка значиться 

виробником товару, підприємницької діяльності; відсутність необхідних 

умов для досягнення результатів відповідної підприємницької, економічної 

діяльності у зв`язку з відсутністю управлінського або технічного персоналу, 

основних коштів, виробничих активів, складських приміщень, транспортних 

засобів; відсутність первинних документів обліку» [202]. 

Із вищенаведених правових позицій вбачається, що фактичні 

обставини, що вказують на нереальність господарських операцій платника 

податків, є ще більш конкретизовані, аніж у контексті формулювань 

продоктрин реальності господарських операцій. Такий підхід можна 

пояснити тим, що в контрдоктринах Верховний Суд більш детально 

конкретизував випадки й конкретні різновиди трудових/матеріальних 

ресурсів, відсутність яких може вказувати на нереальність господарської 

операції платника податків. Контролюючі органи активно використовують 

такі формулювання Верховного Суду при аргументації власної позиції. 

У контексті порушеної нами проблематики потрібно також звернути 

увагу на постанову Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного 

адміністративного суду від 25 червня 2019 р. (справа № 804/5057/17), де 

зазначається: «… оскільки господарські операції між контрагентами не були 

підтверджені, виходячи з врахування місцезнаходження майна, наявності 

трудових ресурсів, виробничо-складських приміщень, технічного персоналу, 

основних фондів, виробничих активів, складських приміщень, засобів для 

транспортування та іншого майна, які економічно необхідні для здійснення 

господарських операцій у зазначених обсягах, що свідчить про відсутність 

необхідних умов для реального настання результатів відповідної 

господарської діяльності» [155]. 

По цій справі Судом також було проведено конкретизацію конкретних 

фактичних обставин, які можуть указувати на відсутність реальності 
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господарської операції. При цьому в судовому рішенні не йдеться про жодні 

альтернативи, як, наприклад, наявність договірних відносин із третіми 

особами, за посередництвом яких платником податків можуть залучаються 

такі трудові та/або матеріальні ресурси. 

Отже, Верховний Суд поруч із правовими позиціями, орієнтованими на 

забезпечення інтересів платника податків, формулює низку положень, які за 

тотожних обставин можуть бути використані для аргументації публічно-

владної правової позиції.  

Таким чином, можемо резюмувати, що наявність неоднозначної 

судової практики, на підставі якої формуються продоктрини й 

контрдоктрини, обумовлюється динамікою суспільних відносин 

(об’єктивний чинник) і волатильністю підходів до правозастосування 

(суб’єктивний чинник). Саму ж наявність прямо протилежних підходів при 

тотожних обставинах навряд чи можна назвати послідовною. Названа 

ситуація порушує, принаймні, вимоги одного з основоположних елементів 

принципу верховенства права – принципу правової визначеності. 

Непоодинокими є випадки, коли розвиток суспільних відносин 

значними темпами випереджає стале нормативно-правове регулювання і 

сформовану на його основі судову практику. Спостерігаються й ситуації, 

коли одна й та сама норма, виражена текстуально в акті законодавства, з 

плином часу і з урахуванням трансформації суспільних відносин розкриває 

свій зміст зовсім під іншим кутом, тобто тлумачиться суб’єктами 

правозастосування дещо інакше, ніж це було раніше.  

Іноді органи судової влади у своїх рішеннях банально допускають 

помилки або ж неузгодженості щодо застосування норми права. При цьому 

важливо вчасно відреагувати на реалії сьогодення, використавши належний і 

дієвий механізм, спрямований на встановлення відповідності між нинішнім 

практичним випадком і чинною нормативною базою та вже прийнятими 

висновками найвищого суду в системі судоустрою. Таким механізмом 

доречно вважати, зокрема, і процесуальну можливість Верховного Суду 
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відходити від висновків стосовно застосування норми права у подібних 

правовідносинах, викладених у раніше постановлених рішеннях. Динамічний 

розвиток стану впорядкування податкових відносин вимагає дослідження 

підстав відступу від висновків щодо застосування податкових норм у 

подібних правовідносинах, що містяться у раніше постановлених рішеннях 

Верховного Суду, а також виокремити критерії, що характеризують ознаку 

подібності. 

Перед тим, як розпочати розкриття особливостей реалізації вказаної 

вище процесуальної можливості, варто першочергово дослідити призначення 

Верховного Суду й окремі принципи його діяльності. У ч. 1 ст. 36 Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» зазначається, що Верховний Суд 

забезпечує сталість та єдність судової практики [240]. Як відмітила 

Консультативна рада Європейських суддів у п. 1 свого Висновку № 20 (2017) 

про роль судів у забезпеченні єдності застосування закону (далі – Висновок 

№ 20), однакове та уніфіковане застосування закону обумовлює його 

загальнообов’язковість, рівність перед законом та правову 

визначеність [238]. Усі названі характеристики є елементами принципу 

верховенства права [228, с. 177]. Отже, Верховний Суд відіграє вагому роль у 

відображенні принципу верховенства права у своїй практичній діяльності, 

причому як при вирішенні конкретного спору, так і при формулюванні 

сталих і фундаментальних позицій, якими мають керуватись суди нижчих 

інстанцій у майбутньому. 

Сталість і єдність судової практики має узгоджуватися з динамікою 

розвитку суспільних відносин, оскільки сліпе слідування пережиткам 

минулого й ігнорування викликів сучасного у правовій сфері ладне привести 

до неактуальності такої практики. У рішенні по справі «Недждет Шахін і 

Періхан Шахін проти Туреччини» Європейський суд з прав людини 

підкреслив, що відсутність динамічного й еволюційного підходу може 

завадити реформам або вдосконаленню правозастосовної практики [377].  
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Відхід від усталеного висновку не має відбуватися свавільним шляхом. 

Перш ніж прийняти відповідне рішення, необхідно проаналізувати те, що є 

фактично, тобто до прийняття рішення, і потенційно спрогнозувати те, що 

буде після його прийняття. Не достатньо механічно відмовлятися від 

застарілого й запроваджувати нове або ж визнати неправильною чинну до 

постановлення нової позицію, не вказавши вичерпних аргументів на користь 

істинності останньої. Щоб зміна практики не мала ознак свавілля, Верховний 

Суд у конкретному судовому рішенні має навести широке обґрунтування 

відступу від раніше викладеного висновку щодо застосування норми права у 

подібних правовідносинах.  

Переходячи до специфічних рис змістовного наповнення і 

процесуальної характеристики відходу від висновку зазначимо, що така 

можливість Верховного Суду випливає зі ст. 346 Кодексу адміністративного 

судочинства України «Підстави для передачі справи на розгляд палати, 

об’єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду». Реалізувати цю 

можливість може певний склад суддів відповідного касаційного суду за 

наявності для того підстав [47].  

Апелюючи до п. 70 Рішення Європейського суду з прав людини у 

справі «Чепмен проти Сполученого Королівства», Велика Палата Верховного 

Суду [376] у п. 43 своєї постанови від 4 вересня 2018 р. у справі 

№ 823/2042/16 причинами для відступу визнала: а) вади попереднього 

рішення чи групи рішень (їх неефективність, неясність, неузгодженість, 

необґрунтованість, незбалансованість, помилковість) і б) зміни суспільного 

контексту [112]. З огляду на те, що у п. 42 цієї ж постанови Велика Палата 

для пояснення одного й того ж явища використала термін «підстава», а не 

«причина», дивним видається аспект оперування нею різним понятійним 

апаратом у судовому рішенні такого високого рівня. Однак, погоджуючись із 

М. М. Шумило [341], вважаємо, що в розглядуваному випадку ці терміни є 

синонімами. Ураховуючи те, що у предметній ст. 346 Кодексу 

адміністративного судочинства України все ж таки використано термін 
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«підстави» [47], у власному дослідженні ми будемо дотримуватися 

нормативно-правового контексту й застосовувати саме цей термін.  

Першу доволі широку за змістом підставу відступу від раніше 

викладеного висновку Велика Палата узагальнила словосполукою «вади 

попереднього рішення чи групи рішень», що означає певні недоліки, які 

чинять негативний вплив на впорядковану за посередництвом попереднього 

рішення чи групи рішень сферу суспільних відносин. Ці похибки у наведеній 

вище постанові Верховного Суду були поділені на види, серед яких:  

– неефективність, тобто нездатність попереднього судового рішення 

або рішень досягти потрібних результатів;  

– неясність, тобто неможливість точно, чітко і недвозначно зрозуміти 

суть попереднього судового рішення або рішень;  

– неузгодженість, під якою слід розуміти відсутність єдності між одним 

висновком та іншим;  

– необґрунтованість, яку доречно розглядати як непідкріплення 

висновку належними аргументами, доказами або ж фактами;  

– незбалансованість, тобто невідповідність тексту попереднього 

судового рішення або рішень запитам суспільного життя, недотримання 

рівності між правовим положенням протиборчих сторін спору;  

– помилковість або ж неправильність застосування норми права, 

підміна її змістовного значення.  

Звичайно, та чи інша позиція, прийнята в минулому, може бути 

наділена сукупністю похибок різних видів. Проте для порушення процедури 

відходу від раніше постановленого висновку достатньо наявності хоча б 

одного недоліку. 

Друга підстава відступу від раніше викладеного висновку, тобто зміна 

суспільного контексту, якраз-таки яскраво відображає діалектику суспільних 

відносин, у тому числі й податкових. Не завжди для зміни правового 

регулювання конкретної частини відносин необхідно приймати нову норму 

або викладати в іншій редакції вже існуюче правило поведінки. Іноді 
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відносини доходять до тієї стадії розвитку, коли самі по собі вкладають 

оновлений зміст у норму. Не слід нехтувати й тим, що з плином часу, 

постійними цивілізаційними процесами, впровадженням як сучасного 

правового тренду руху за права людини суспільство модернізує групову 

правову культуру і правову свідомість, зміщує акценти від публічного до 

приватного. Що стосується податкової галузі, підвищується статус платника, 

інтерпретуються податково-правові норми через призму не ілюзорної, а 

реальної дії принципу презумпції правомірності рішень цієї особи. 

Надалі вважаємо за доцільне приділити увагу питанню про значення 

критерію подібності при відступі від усталеної судової практики. Верховний 

Суд неодноразово наводив у своїх судових рішеннях виключний перелік 

таких критеріїв. Наприклад, у постанові Верховного Суду у складі колегії 

суддів Касаційного адміністративного суду від 23 червня 2020 р. у справі 

№ 1.380.2019.000591 Суд зазначив, що подібність правовідносин включає в 

себе тотожність: а) суб’єктного складу учасників відносин, б) об’єкта та 

предмета правового регулювання і в) умов застосування правових норм, 

зокрема, часу, місця, підстав виникнення, припинення і зміни відповідних 

правовідносин [182].   

У кожному випадку перед прийняттям рішення про передачу справи на 

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

відповідний склад суду повинен установити зміст правовідносин, і 

визначитися з тим, чи міститься в них ознака подібності. Якщо при розгляді 

фактичних обставин конкретної справи спостерігається розходження в 

деяких деталях, приміром, в одній ситуації причина непідписання акта 

зазначена в самому акті, а в іншій – ні [212], Верховному Суду варто 

керуватися наслідками, що зумовили порушення справи, а не 

послуговуватися незначними фактами, які не мають суттєвого юридичного 

значення. Підкреслюємо, що межа між подібністю відносин і зовнішньою 

схожістю певних справ [211] є дуже тонкою. Тому суб’єктові, який 

потенційно прагне застосувати відхід від попереднього висновку, варто 
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ретельно оцінювати фабулу справи стосовно наявності вищевказаних 

критеріїв подібності в їх сукупності [111].  

З огляду на наведене згадаймо нещодавно прийняту Верховним Судом 

у складі судової палати з розгляду справ щодо податків, зборів та інших 

обов’язкових платежів Касаційного адміністративного суду постанову від 

25 лютого 2021 р. у справі № 580/3469/19 (далі – постанова у справі 

№ 580/3469/19) [113]. Це судове рішення позитивно впливає на відносини з 

приводу права доступу платника єдиного соціального внеску до суду 

безпосередньо до або ж після застосування процедури досудового 

оскарження вимоги контролюючого органу про сплату такого внеску.  

До прийняття постанови у справі № 580/3469/19 не було єдиної позиції 

стосовно правильного шляху визначення строку звернення до суду у 

вказаних випадках. В одних судових рішеннях [213] було встановлено, що 

такий строк варто обраховувати за правилами Закону України «Про збір та 

облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» і зводити його виключно до десяти днів з моменту 

надходження від податкового органу рішення про сплату суми недоїмки та 

штрафів [145]. В інших [156] – обстоювалась позиція, що доречно керуватися 

положенням процесуального законодавства й подовжувати строк до трьох 

місяців з моменту отримання вказаного рішення. Брак єдності і сталості щодо 

порушеної проблеми став підставою для того, що Верховний Суд у складі 

колегії суддів Касаційного адміністративного суду своєю ухвалою [208] 

передав справу № 580/3469/19 на розгляд палати, яка в подальшому 

остаточно й надала відповідь на це проблемне питання.   

У названій вище постанові у справі № 580/3469/19 Верховний Суд 

застосував прогресивний підхід, вирішивши спір на підставі принципу 

пріоритету найбільш сприятливого для особи тлумачення норми права (in 

dubio pro tributario), і визначив, що платник єдиного соціального внеску має 

дотримуватися процесуального строку, передбаченого Кодексом 

адміністративного судочинства України. 
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Посилання на конкретну підставу для відходу від раніше прийнятих 

висновків Верховний Суд не навів. Однак із суті справи й тексту судового 

рішення можна констатувати, що в розглядуваній ситуації такими підставами 

були як вади раніше прийнятих рішень, зокрема, неясність, неузгодженість, 

помилковість, так і зміна суспільного контексту.  

На противагу цьому висновку розглянемо спірну й одну з найбільш 

обговорюваних у професійних колах позицію Великої Палати Верховного 

Суду у справі № 804/4602/16 про правові наслідки невиконання податкового 

обов’язку зі сплати податків платником через вину банку, який його 

обслуговує. До прийняття зазначеної постанови (тобто до 1 липня 2020 р.) 

протягом багатьох років усталеною була позиція, висловлена у постанові 

Верховного Суду України від 6 квітня 2004 р. по справі № 8/140, за якою до 

платника не могли бути застосовані штрафні санкції, пеня або пред’явлена 

вимога про повне перерахування податкових платежів до бюджетів або 

державних цільових фондів, якщо він не був винним у невиконанні банком 

відповідного платіжного доручення [214]. 

Ситуація докорінно змінилась, коли 1 липня 2020 р. Велика Палата 

Верховного Суду вирішила відійти від попереднього висновку в подібних 

відносинах і визначила: хоч платник і звільняється від фінансової 

відповідальності у виді штрафу та/або пені за несвоєчасне або перерахування 

не в повному обсязі належних до сплати сум податку з вини банку, але він не 

звільняється від обов’язку сплатити повністю суму податку [117]. Цей 

висновок є доволі спірним, оскільки прийнятий не на користь платника й у 

цілому позбавлений логіки з огляду на те, що платник, який вчинив залежні 

від нього дії, повинен повторно перераховувати суми податків. Як бачимо, у 

цій справі терези Феміди схилилися на бік держави. 

Податкові правовідносини перебувають у постійному розвитку, що 

тягне за собою повну або часткову зміну податкових судових доктрин. 

Підстави, які надають право суддям касаційних судів на здійснення відступу 

від раніше викладених висновків у контексті податкових відносин, 
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процесуальним законодавством чітко не окреслені. Саме цим і пояснюється 

ґрунтовне дослідження практики Верховного Суду стосовно цього. На 

підставі всестороннього аналізу судових рішень найвищого суду в системі 

судоустрою України ми й виділяємо дві підстави: а) вади попереднього 

рішення чи групи рішень (їх неефективність, неясність, неузгодженість, 

необґрунтованість, незбалансованість, помилковість) і б) зміна суспільного 

контексту. З урахуванням того, що Кодекс адміністративного судочинства 

України пов’язує розглядуване нами право суддів з ознакою подібності 

відносин, проте не розкриває змісту цієї характеристики, наведено критерії 

подібності, якими є: суб’єктний склад учасників відносин, об’єкт та предмет 

правового регулювання, умови застосування правових норм. Встановлення 

всіх цих критеріїв у сукупності свідчить про наявність ознаки подібності в 

конкретній ситуації й, відповідно, відкриває шлях (якщо є для того підстави) 

для реалізації відступу від раніше сформульованого висновку [279]. 

 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

 

 

1. Зауважено, що поряд з ідеальними та нормативними джерелами 

формування судових доктрин у податковому праві особливу зацікавленість 

викликають акти так званого «м’якого права» та їх вплив на формування 

судових доктрин. Загальноприйнятим є підхід, відповідно до якого суди 

повинні у своїй діяльності керуватися виключно положеннями чинного 

законодавства (в широкому розумінні відповідного поняття – як приписами 

законів, так і нормами підзаконних нормативно-правових актів). При цьому 

непоодинокими є випадки, коли сувора буква закону не здатна дати чіткої 

вивіреної відповіді щодо порядку правозастосування. У такому разі суди 

часто звертаються до положень джерел «м’якого права». 
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2. Зазначено, що раніше суди переважно скептично ставилися до 

джерел «м’якого права», роль яких почала стрімко зростати із створенням 

нового Верховного Суду. Особливістю застосування «м’якого права» в 

судовій практиці є той аспект, що воно виконує роль своєрідного 

доповнення, додаткової аргументації, які підкріплюють 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» часто сприяє 

доктринальному оформленню позиції суду. Встановлено, що до джерел 

«м’якого права», які застосовуються судами при вирішенні податкових 

спорів, належать: а) резолюції міжнародних організацій, б) висновки 

міжнародних неурядових організацій і в) науково-правові висновки. 

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

виконують в основному роль засобу додаткової аргументації. При цьому в 

силу останніх тенденцій із закріплення на законодавчому рівні оціночних 

понять можна спрогнозувати зростання ролі таких джерел, зокрема, науково-

правових висновків як інструменту вирішення питань, пов’язаних із 

неоднозначним тлумаченням нормативних приписів. 

3. Встановлено 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 належності 

функціонування системи оподаткування є дотримання правил нормотворчої 

техніки в аспекті узгодженості механізму регулювання податкових відносин. 

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

податкового законодавства. При цьому важливо диференціювати дійсні 

колізії із штучними. Дійсна колізійність наявна, коли одна податково-правова 

норма суперечить іншій податково-правовій нормі. Штучна колізія має місце, 

коли у суб’єкта правозастосування створюється хибне уявлення про 

суперечність нормативних положень. Причини виникнення штучних колізій 
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диференційовано на: 1) об’єктивно обумовлені (нормативні положення 

можуть утворювати не цілком ідеальний регулятивний механізм, що і 

створює враження про їх суперечність); 2) суб’єктивно обумовлені 

(об’єктивно не аргументоване переконання суб’єкта правозастосування про 

суперечність 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. 

4. Проведено класифікацію прогалин у податковому законодавстві за 

такими критеріями: а) за часом виникнення прогалин у податковому 

законодавстві вони бувають: 1) первісними, які формуються в момент 

набрання чинності правовим актом, спрямованим на впорядкування частини 

податкових відносин. Така ситуація виникає, коли суб’єкт нормотворення, 

прийнявши акт, з тих чи інших причин не вніс змін чи доповнень до інших 

положень законодавства, які мали б бути врегульованими через прийняття 

відповідного нового акта, однак залишились невпорядкованими; 

2) вторинними, виникнення яких пов’язано з постійним розвитком тих 

суспільних відносин, які за своїм характером є податковими; б) залежно від 

можливості подолання прогалин в податковому законодавстві під час 

правозастосування виокремлюють: 1) переборні; 2) непереборні прогалини. 

Перші можуть бути усунені за допомогою застосування певного засобу їх 

подолання, на противагу другим, які взагалі не можуть бути подолані через 

діяльність суб’єктів творення судової доктрини в доктрині податкового 

права; в) залежно від вини суб’єкта нормотворення прогалини в податковому 

законодавстві є: 1) умисні, потенційне виникнення яких усвідомлювалося й 

передбачалося відповідним суб’єктом на стадії розроблення правових норм, 
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однак за різних причин не було вирішено у правовому акті; 2) ненавмисні, 

коли суб’єкт через технічну помилку, за посередництвом розвитку 

суспільних відносин або з інших неусвідомлюваних та непередбачуваних 

ним причин не врахував потенційної загрози виникнення прогалини; 

г) залежно від ступеня відсутності правового регулювання податкових 

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

відповідні відносини не впорядковані в цілому; 2) часткові, коли деякі 

відносини врегульовані, а інші – ні, що й призводить до потреби обирати 

необхідний засіб вирішення ситуації.  

5. Констатовано, що прогалини у податковому законодавстві можуть 

бути впорядковані за допомогою аналогії права. При вирішенні судової 

справи 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 при вирішенні податкових спорів за допомогою 

формування судових доктрин апелювання до міжгалузевої аналогії 

недопустиме. 

6. Висловлено думку, що оціночні поняття, які зумовлюють у 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, будучи доволі великим за обсягом нормативним 

документом, 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. Для наочності порушеної проблематики 

було виокремлено наступні оціночні поняття податкового законодавства: 

1) характеристики контролюючого органу або його діяльності (сумлінне 

виконання функцій (пп. 21.1.2 п. 21.1 ст. 21), ефективна робота (пп. 21.1.3 

п. 21.1 ст. 21), коректне та уважне ставлення до платників податків (пп. 21.1.5 
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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) строків (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) інформації (достатня 

інформація про товари (роботи, послуги) (пп. 14.1.219 п. 14.1 ст. 14)); 

5) особливостей 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) правового 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)). 

7. Детерміновано, що судові доктрини з вирішення податкових спорів 

теж можуть визначатися як статичні, ознаками яких є: 1) підвищена міра 

стабільності. Судово-доктринальні положення не зазнають змістовних 

трансформацій. Сформульовані первинно положення, так би мовити, 

перекочовують 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 тривалого проміжку часу. Принципово важливим є те, щоб така 

незмінність не була штучною; 3) відсутність динамічно-розширювальної 

концептуалізації. Ці судові доктрини залишаються такими, якими були 

первинно сформовані. Їх зміст не зазнає подальшого розширення й 

концептуалізації, хоча, слід зауважити, що останні властивості притаманні й 
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динамічним судовим доктринам. Іншими словами, якщо навіть елемент 

доктрини й залишився, однак до нього додали так звані змістовні надбудови, 

така доктрина не може вважатися статичною. 

8. Встановлено, що до статичних судових доктрин із вирішення 

податкових спорів відносяться: 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. На даний момент вони можуть характеризуватися як 

стабільно-статичні доктрини. Але такого роду твердження не означає, що в 

подальшому відповідні доктрини не можуть зазнати суттєвих трансформацій. 

9. Зазначено, що множинність змістовних елементів судової доктрини в 

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

її динамічну концептуалізацію. При цьому цікавим є той аспект, що окремі 

правові позиції (змістовні її елементи) можуть залишатися стабільними, 

тобто вони не зазнають сутнісних змін. Правові позиції конкретної судової 

податково-правової доктрини і, власне, цілісна судова доктрина цієї галузі 

співвідносяться як ціле й частина. При цьому не слід стверджувати, що 

окремі правові позиції є судовою доктриною. І хоча вони, безумовно, мають 

судово-доктринальну правову природу, проте, як і більшість явищ, 

підпорядкованих законам функціонування систем, у своїй множинності вони 

формують явище вищого, більш узагальненого порядку.  

10. Встановлено, що комплексністю податкового правозастосування 

можна пояснити те, що динамічно концептуалізовані судові доктрини 

можуть бути неоднорідними за своєю змістовною спрямованістю. Так, у 

рамках однієї конкретної судової податково-правової доктрини можуть 

паралельно розвиватися два абсолютно протилежні підходи, кожен із яких 

може зазнавати динамічної концептуалізації й розвивати ідеї, закладені в 

ньому. Це, у свою чергу, призводить до ситуації, за якої в рамках однієї 

судової доктрини існують ці два підходи, суперечність між якими викликає 
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неоднозначність податкового правозастосування, що, безумовно, негативно 

впливає на забезпечення правової визначеності. Наявність протилежних 

підходів у рамках динамічно концептуалізованих судових доктрин у 

податковому праві зумовлює те, що їх можна поділити на: а) продоктрини і 

б) контрдоктрини. 
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РОЗДІЛ 4 

ПОДАТКОВО-ПРАВОВІ ДОКТРИНИ В РІШЕННЯХ 

ВЕРХОВНОГО СУДУ 

 

 

4.1. Принципи податкового права та адміністративного 

судочинства при вирішенні податкових спорів Верховним Судом 

 

 

4.1.1. Принципи податкового законодавства 

 

 

Сьогодні з упевненістю можна стверджувати, що немає такої сфери 

суспільних відносин, яка не зазнавала б регламентації за допомогою вихідних 

положень найвищої міри імперативності – принципів права. При цьому 

відмітимо, що ступінь деталізації таких вихідних положень може бути 

різним, що залежить від міри нормативної врегульованості тієї чи іншої 

сфери суспільних відносин. Будь-яка сфера суспільних відносин, безумовно, 

перебуває під регулятивно-впорядковуючим впливом загальних за своїм 

характером принципів права, які, як правило, отримують своє закріплення на 

конституційному рівні або ж у рамках міжнародних договорів, регулятивний 

вплив яких поширюється на велике коло суспільних відносин (міжнародні 

пакти, конвенції тощо). У той же час специфіка прояву тих чи інших 

суспільних відносин може вимагати запровадження конкретних нормативних 

регуляторів, які характеризувалися б найвищою мірою імперативності. 

Ідеться про спеціальні принципи права, які отримують свою фіксацію в 

межах актів галузевого (підгалузевого) законодавства. До таких принципів 

ми й можемо віднести принципи податкового законодавства. 

Дослідженню змістовного наповнення такого поняття, як «галузь 

законодавства», і встановленню його співвідношення із суміжними 
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категоріями присвячено праці таких дослідників, як Р. З. Лівшиць, 

М. І. Байтін, Д. Є. Петров, О. Ф. Скакун та ін. Доктринальні пошуки 

систематизації й характеристики принципів податкового права зустрічаються 

в працях таких учених, як О. А. Музика-Стефанчук, Н. К. Шаптала, 

Д. С. Вінцова. 

Принципи податкового законодавства є обрамленими в єдину, чітко 

сформульовану систему, яка поширює свій регламентаційний вплив на весь 

нормативний масив положень чинного податкового законодавства. При 

цьому зауважимо: як і будь-якому системному явищу, системі принципів 

податкового законодавства властива варіативність їх зовнішніх проявів, що 

дозволяє здійснити специфікуючий поділ елементів відповідної системи. 

Важливість специфікації складників конкретного, відносно відособленого й 

самостійного явища зумовлена тим, що, пізнавши різноаспектність провів 

конкретної категорії, ми можемо збагнути всю глибину її змістовного 

наповнення. Саме послідовний і скрупульозний аналіз дозволяє розглянути 

конкретну категорію крізь призму варіативності її проявів, що, у свою чергу, 

дозволяє визначити її змістовне наповнення, якісний потенціал і перспективу 

подальшої модернізації. Акцентуємо увагу на важливості дослідження 

впорядковуючого впливу принципів податкового законодавства у всій 

множинності їх варіативних проявів саме на галузь податкового 

законодавства. 

Для послідовного розкриття порушеної проблематики вбачається за 

доцільне визначити змістовне наповнення такої категорії як «галузь 

законодавства». Перш за все відмітимо, що не варто ототожнювати такі 

поняття, як «галузь права» і «галузь законодавства», з приводу чого 

категорично заявляє низка авторитетних правників [18; 71]. Так, 

С. Г. Дробязко під галуззю законодавства розуміє сукупність нормативних 

приписів, за допомогою яких відбувається регламентація взаємопов’язаних 

різнорідних суспільних відносин, які об’єднуються в рамках окремої сфери 

суспільної взаємодії [32, с. 11–22]. При визначенні дефініції такого поняття, 
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як «галузь законодавства», автор застосовує одночасно такі, можна сказати, 

доволі антагоністичні терміни, як «взаємопов’язані» й «різнорідні». Так, 

суспільні відносини, які регулюються конкретною сферою законодавства, 

безумовно, можуть мати різноаспектний характер, проте аж ніяк не 

різнорідний. Вважаємо, що ця категорія підкреслює не взаємозв’язок, а 

диференціацію явищ, процесів, що не може сприяти послідовності 

дослідження визначальних рис галузі законодавства. 

З точки зору Д. Є. Петрова й М. І. Байтіна, під галуззю законодавства 

слід розуміти зовнішню форму існування й вираження у правовій системі 

конкретної галузі права комплексного або ж складного інституту права, що 

сформований та здійснює функціонування у відповідності із векторальними 

орієнтирами нормотворчої діяльності конкретної держави [3]. З нашого 

погляду, у цій дефініції правознавці розширено розглянули матеріальний 

зміст галузі законодавства, назвавши її формою обрамлення нормативних 

вимог не тільки галузі права, а й складного й комплексного інституту. 

Крізь призму системності категорію «галузь законодавства» 

розглянули О. В. Зайчук і Н. М. Оніщенко, під якою вчені розуміють систему 

нормативно-правових актів, об’єднаних за конкретними сферами 

нормативної регламентації суспільних відносин. Дослідники відмічають, що 

узгодженість та цілісність галузі законодавства забезпечується за допомогою 

прийняття законодавцем кодифікованого нормативно-правового акта – 

кодексу. Що ж стосується внутрішньої побудови цього поняття, то її 

утворюють такі структурні одиниці, як інститути законодавства, які, у свою 

чергу, забезпечують нормативну регламентацію окремо взятого аспекту 

відповідних суспільних відносин. При цьому автори підкреслюють, що при 

загальнотеоретичному аналізі галузі законодавства потрібно брати до уваги її 

вертикально-ієрархічну побудову, що формується з урахуванням юридичної 

сили нормативно-правових актів, які включаються до неї. Структурування 

нормативно-правових актів з огляду на їх юридичну силу відбувається на 

основі: а) форми, в якій отримали своє закріплення нормативні приписи 
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(закон чи підзаконний нормативно-правовий акт), і б) місця інституту 

публічної влади, що приймає конкретний нормативний акт, в ієрархічній 

системі органів влади [300]. Ученими було послідовно проаналізовано не 

тільки зміст категорії «галузь законодавства», а й визначено її внутрішню 

структуру (побудову). Крім цього, вони здійснили розкриття взаємозв’язків і 

правил ієрархічної підпорядкованості структурних елементів досліджуваного 

поняття. 

Ґрунтовне й послідовне дослідження галузі законодавства як 

загальнотеоретичної категорії здійснено О. Ф. Скакун. Так, за її думкою, під 

галуззю законодавства треба розуміти групу (сукупність) нормативних актів, 

які об’єднуються на підставі спільної належності до конкретної сфери або ж 

виду нормативної регламентації, а також характеризуються єдністю форми, 

змісту і підпорядковуються логіці системних взаємозв’язків, існуючих між 

формалізованими приписами. Структурно галузь законодавства поділяється 

на інститути, а що стосується її місця в системі законодавства, вона, як 

відмічає вчена, знаходиться на вершині відповідної ієрархічної системи. 

Змістовно галузь законодавства – це найбільший за обсягом масив 

згрупованих і належним чином структурованих нормативних приписів [270]. 

До іманентних рис поняття «галузь законодавства» вона відносить 

наявність нормативно-правового акта, який виступає основоформуючим 

нормативним масивом для всієї галузі законодавства – кодифікованого 

нормативно-правового акта. Останній детермінує цілісність і створює засади 

системності цієї галузі. Такими кодифікованими актами слід вважати:  

– галузеві кодекси, основи законодавства;  

– систему актів, що об’єднуються за предметом правової регламентації, 

який становить собою ту чи іншу сферу (культура, охорона здоров’я, наука 

тощо) або ж вид (адміністративні, трудові тощо) відносно однорідних за 

своїм характером суспільних відносин;  
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– змістовну єдність відповідно згрупованих актів – єдність джерел 

формалізації їх норм, єдність вихідних положень (принципів) нормативної 

регламентації, спільність основоположних приписів;   

– єдність зовнішнього вираження (форми) нормативно-правових актів – 

такі акти всередині конкретної галузі законодавства мають бути зовнішньо 

впорядковані в такий спосіб, щоб вони могли сформувати єдине ціле;  

– системність взаємозв’язків нормативних актів усередині конкретної 

галузі з такими ж актами інших галузей за допомогою тих положень, які 

отримали свою формалізацію в їх статтях (під терміном «стаття» в даному 

випадку слід розуміти первинно-структурний елемент як конкретної галузі, 

так і законодавчого масиву в цілому);  

– логіко-формальний поділ цієї галузі на окремі законодавчі 

інститути [270].  

Як влучно зауважує О. Ф. Скакун, кожна окремо взята галузь 

законодавства не тільки забезпечує послідовну реалізацію загальних цілей 

всієї законодавчої системи, а й відіграє власну, відносно відособлену роль, 

що й визначає її суспільну цінність [270]. У силу вищезазначеного ми не 

можемо вести мову про поділ галузей законодавства на основоположні й 

неосновні, що фактично призводило б до необґрунтованого піднесення однієї 

галузі над іншою. Такого роду практика дійсно не може бути визначена як 

послідовна, адже це тягне за собою дисбаланс всієї системи законодавства, 

деформацію та дезорганізацію її внутрішньоструктурної побудови. 

Співвідношення таких категорій, як «галузь права» і «галузь 

законодавства», доречно розпочати виходячи з їх первинних елементів. 

Загальноприйнято вважати, що первинним структурним елементом системи 

права є саме норма права. Що ж стосується первинного елемента 

законодавчої системи, то в якості нього детермінують статтю закону [95]. 

Проте навряд чи доцільно первинним елементом системи законодавства 

називати саме статтю закону, адже такого роду первинним структурним 

утворенням може також виступати формалізований нормативний припис 
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підзаконного нормативно-правового акта. Низка вчених, розділяючи такі 

категорії, як «галузь права» й «галузь законодавства», відмічають, що вони 

можуть бути диференційовані на основі того, що система права становить 

собою змістовну категорію (виступає змістом), а система законодавства є 

формальним поняттям (виступає формою) [246, с. 129–135].  

Як зазначає Ю. М. Риженко, система права має первинний характер, 

тоді як система законодавства похідний характер. Такого роду підхід 

дослідник аргументує тим, що перша виступає орієнтиром для розвитку 

другої [246]. Аналогічного підходу дотримуються також О. В. Зайчук і 

Н. М. Оніщенко [300]. 

У даному випадку необхідно підкреслити, що галузь податкового права 

може детермінуватися як така, що виступає основою галузі податкового 

законодавства. Такий підхід пояснюється тим, що перша фактично наповнює 

змістом другу, тобто в загальнофілософському розумінні ми співвідносимо 

такі категорії, як «галузь податкового права» й «галузь податкового 

законодавства», як зміст і форму. Вищезазначені категорії ми розглядаємо як 

такі, що є тотожними, проте не суміжними. При цьому їх 

взаємозумовлюючий вплив складно переоцінити. 

Інтегративними елементами галузі податкового законодавства 

виступають акти податкового законодавства. За п. 3.1 ст. 3 Податкового 

кодексу України («Податкове законодавство України») до актів податкового 

законодавства належать: (а) Конституція України; (б) Податковий кодекс 

України; (в) Митний кодекс України та інші закони з питань митної справи (у 

частині регулювання правовідносин, що виникають у зв’язку з 

оподаткуванням митом операцій з переміщення товарів через митний кордон 

України); (г) міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України, якими регулюються питання оподаткування; 

(ґ) підзаконні нормативно-правові акти, що прийняті на підставі й на 

виконання цього Кодексу й законів з питань митної справи; (д) рішення 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого 
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самоврядування з питань місцевих податків та зборів, прийнятих за 

правилами, встановленими Податковим кодексом України [106]. 

Навряд чи доцільно вести мову про ієрархічне структурування 

законодавцем вищезазначених актів податкового законодавства. Такий підхід 

зумовлено насамперед тим, що в п. 3.2 ст. 3 Податкового кодексу України 

законодавцем було відмічено: в тому випадку, коли міжнародним договором, 

згода на обов’язковість якого була надана Верховною Радою України, 

встановлено інші правила, ніж ті, що передбачаються Податковим кодексом 

України, застосуванню підлягатимуть саме правила міжнародного 

договору [106]. Як бачимо, у переліку актів податкового законодавства, який 

закріплений у п. 3.1 ст. 3 Податкового кодексу України, міжнародні договори 

розміщені саме після Податкового кодексу України й законів з питань митної 

справи, незважаючи на їх превалювання (за юридичною силою) над 

останніми. Також потрібно звернути увагу на непослідовність твердження, 

що акти інститутів місцевого самоврядування мають меншу юридичну силу, 

аніж підзаконні нормативно-правові акти, які приймаються органами 

виконавчої влади. 

Загалом же потрібно відмітити, що станом на сьогодні сформовано 

чітко структуровану й інтегративно-взаємозв’язану галузь податкового 

законодавства, що пояснюється такими чинниками: 

– інтегративним складником галузі податкового законодавства 

являється кодифікований нормативно-правовий акт – Податковий кодекс 

України. Вищезазначений нормативно-правовий акт можна детермінувати, як 

такий, що є основоформуючим для всієї галузі податкового законодавства; 

– сьогодні існує чітко сформована система нормативно-правових актів, 

які є інтегративними елементами галузі податкового законодавства; 

– нормативно-правові акти, що входять до відповідної галузі 

законодавства, об’єднуються єдиним предметом правового регулювання – 

сферою податкових відносин; 
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– галузь податкового законодавства структурно поділяється на окремі 

інститути (інститут податкових консультацій; інститут податкової звітності; 

інститут податкового контролю та ін.); 

– галузь податкового законодавства основується на системі власних 

вихідних положень, які вирізняються, так би мовити, галузевою 

самобутністю й системністю регламентаційного впливу. 

Вихідні положення податкового законодавства виступають одним з 

основоположних чинників, за допомогою якого забезпечується належний 

рівень структурної впорядкованості галузі податкового законодавства. 

Принципи податкового законодавства отримали своє формалізоване 

закріплення в межах положень ст. 4 («Основні засади податкового 

законодавства України») Податкового кодексу України. Із найменування 

статті, в межах якої отримали своє нормативне закріплення принципи 

податкового законодавства, випливає, що нормотворець фактично 

ототожнює такі терміносполуки, як «основні засади» і «принципи права», 

виходячи з матеріального змістовного наповнення зазначених понять. 

Загальновідомо, що принципи якраз і є тими основними засадами, 

фундаментом, на підставі якого формуються вимоги до порядку здійснення 

певної діяльності, визначаючи основи структурування й формування 

конкретних явищ і процесів. Маємо констатувати послідовність 

застосовуваного законодавцем підходу в силу того, що за своїм змістовним 

наповненням принципи податкового законодавства саме і є тими основними 

засадами, керуючись якими суб’єкти нормотворчої діяльності здійснюють 

конструювання нормативних приписів податкового права, провадять 

діяльність щодо структурування галузі податкового законодавства, 

забезпечують її перманентну актуалізацію. Учасники ж суспільних відносин 

у сфері оподаткування вибудовують алгоритми своєї особистої поведінки 

при виконанні покладених на них юридичних обов’язків і реалізації 

комплексу суб’єктивних прав. 
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Принципи податкового законодавства забезпечують структурне 

впорядкування як загальної, так і спеціальної його частин, що, як правило, 

стосується окремих загальнообов’язкових платежів. Саме вони виступають 

тим наскрізним фактором, який дозволяє зберегти вимоги, чітко визначену 

логіку нормативної регламентації всієї сфери суспільних відносин, що 

складаються у сфері оподаткування. Фактично вихідні положення 

податкового законодавства є тим нормативним каркасом, на якому 

вибудовується нормативний масив специфічно-галузевого регулювання. 

Залежно від специфіки ці вихідні положення по-різному отримують 

свій прояв у рамках тих чи інших інститутів податкового законодавства. 

Наприклад, такі принципи, як недопущення проявів податкової дискримінації 

(принцип рівності) і принцип стабільності, пронизують усю систему цього 

законодавства. Коли ж, приміром, ідеться про такі вихідні положення, як 

принцип-презумпція правомірності рішень платника податків та принцип 

невідворотності настання юридичної відповідальності за порушення 

положень податкового законодавства, ними визначаються імперативні 

вимоги до конструювання й застосування приписів, що стосуються 

регулювання «деліктних» за своїм характером податкових відносин. А такі 

принципи, як принцип фіскальної достатності, справедливості, економічності 

оподаткування, нейтральності оподаткування, рівномірності і зручності 

сплати податків та зборів, висувають основні вимоги до тих інститутів 

податкового законодавства, які забезпечують регламентацію податкових 

відносин з приводу сплати тих чи інших загальнообов’язкових платежів 

(податків та зборів). Відповідні принципи досліджуваної галузі можемо 

детермінувати як спеціалізовані. Причому їх спеціалізація в жодному разі не 

повинна сприйматися як така, що тією чи іншою мірою звужує їх 

регламентаційний вплив. Такого роду підхід ґрунтується на тому, що тільки 

за допомогою системного застосування всіх без винятку вихідних положень 

податкового законодавства вбачається за можливе створити належним чином 
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сконструйовану й ефективно діючу систему нормативної регламентації 

суспільних відносин, які складаються в податково-правовій сфері. 

Названі вище принципи служать підґрунтям конструювання галузі 

податкового законодавства. Роль певних вихідних положень у становленні 

самостійної й належним чином обрамленої галузі законодавства важко 

переоцінити. У той же час треба зважати й на той аспект, що характер їх 

прояву і сфера поширення залежать від специфіки конкретного вихідного 

положення. Безумовним залишається те, що принципи податкового 

законодавства містять у собі вимоги найвищої міри імперативності, 

пронизуючи всю систему його нормативних положень [277, с. 83-89]. 

Забезпечення належного й передбачуваного розвитку суспільних 

відносин не є можливим без принципів права, які відіграють роль так званих 

специфічних стандартизаторів суспільних відносин. Без них правова система 

послідовно функціонувати не може. У практиці судових органів ці принципи 

відіграють дуже важливу роль. Так, коли йдеться про суди, потрібно 

говорити про дві площини регламентаційного впливу принципів права, що 

охоплюють: а) загальні, або ж процесуально-галузеві принципи, що 

регулюють процесуальну сторону судових проваджень, і б) принципи 

галузевого характеру, що застосовуються судом для вирішенні спору по суті. 

Кожен з вищезазначених категорій принципів права отримує свою 

реалізацію (застосування) в судових провадженнях з вирішення податкових 

спорів. При цьому самі суди провадять концептуалізацію змісту вихідних 

положень права, надаючи їм нових регулятивних акцентів, і розвивають 

загалом доктрину найвищого, основоположного рівня нормативного 

регулювання податкових відносин. Найбільшу значимість у такого роду 

діяльності має практика Верховного Суду. Так, при вирішенні податкових 

спорів Верховний Суд часто наводить правові позиції, які можна віднести до 

поширювального тлумачення принципів права, що, безумовно, сприяє 

формуванню доктрин правореалізації (правозастосування) вихідних 
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положень права, за посередництвом яких регламентуються податкові 

відносини. 

Установимо насамперед загальнотеоретичний зміст поняття «принципи 

права». Незважаючи на концептуальну подібність дефініцій цього поняття, 

кожне з окремо взятих визначень характеризується власною специфікою. 

Так, з погляду А. М. Колодія, принципи права – первинні ідеї, що визначають 

основи існування права, викристалізовують основні закономірності 

функціонування конкретної держави та правової системи, мають 

однопорядковий характер із змістом самого права [49]. Крізь призму системи 

ознак визначає принципи права С. П. Погребняк, стверджуючи, що це ідеї, 

вимоги, положення, що мають засадничий, основоположний, 

фундаментальний, керівний, вихідний, провідний характер [103, с. 24].  

Незважаючи на різні підходи до формулювання дефініції поняття 

«принципи права», як бачимо, концептуально вони є фактично тотожними, 

різниця полягає лише в окремих акцентах.  

У свою чергу, пропонуємо власне визначення досліджуваного 

загальнотеоретичного поняття. Принципи права – це вихідні ідеї найвищої 

міри імперативності, які визначають основи нормативного регулювання всіх 

(загальні принципи права) або ж окремих врегульованих правом сфер 

суспільного життя (галузеві принципи).  

Незважаючи на специфіку сфери оподаткування, податкові відносини 

регулюються як загальними, так і галузевими податково-правовими 

принципами. Це зумовлює ситуацію, коли при вирішенні податкових спорів 

судам доводиться оперувати варіативністю вихідних положень права, які 

мають прямий чи опосередкований вплив на вирішення конкретного спору. У 

рамках судових проваджень з 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 
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поділити на: а) доктринально синтезовані принципи податкового права і 

б) власне принципи податкового законодавства. 

Передовсім треба зауважити, що доктринально синтезовані принципи 

податкового права не отримують прямої формалізації в податковому 

законодавстві. Це головна відмінна риса цієї категорії принципів. 

Доктринально синтезовані принципи права є вихідними положеннями, що 

були сформульовані в рамках судової правозастосовної практики. Безумовно, 

такі принципи не виникли самі по собі. Так би мовити, генетично вони мають 

своїм підґрунтям конкретні нормативні приписи. Водночас не можна 

стверджувати, що такі принципи прямо закріплені в рамках чинного 

податкового законодавства, адже їх означення і змістовне наповнення 

сформульовано відповідними судовими органами. 

Зміст розглядуваних принципів податкового права формується на 

підставі системного аналізу приписів чинного законодавства. До 

доктринально синтезованих принципів, які були сформовані судами в рамках 

проваджень з вирішення податкових спорів можна віднести: а) презумпцію 

добросовісності платника податків і б) презумпцію вини суб’єкта владних 

повноважень. У подальшому пропонуємо розглянути зміст вищезазначених 

принципів, який у своїх правових позиціях фундує Верховний Суд. 

1. Презумпція добросовісності платника податків. Цей принцип ні за 

своєю формою, ні за змістом, не є тотожним з презумпцією правомірності 

рішень платника податків. Що стосується форми, їх різниця полягає в тому, 

що презумпція добросовісності платника податків є непрямо закріпленим 

принципом податкового права, тоді як презумпція правомірності рішень 

платника податків є прямо закріпленим вихідним положенням, що отримало 

свою формалізацію у ст. 4 Податкового кодексу України. За своїм змістом 

названі вихідні положення податкового права теж різняться. Якщо 

презумпція правомірності рішень платника податків закріплює однозначне, 

одиничне правило поведінки, то презумпція добросовісності, сформована в 

судових доктринах, є багатогранною.  
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Так, у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного 

адміністративного суду від 18 березня 2021 р. (справа № 826/9061/17) 

зазначається таке: «... При вирішенні податкових спорів Суд враховує 

презумпцію добросовісності платника податків за якою передбачається 

економічна виправданість дій платника, що мають своїм наслідком 

отримання податкової вигоди та достовірність у бухгалтерській та податковій 

звітності платника. Згідно доктрини реальності господарської операції, яка 

застосовується у судовій практиці Верховного Суду, наслідком для 

податкового обліку створює лише фактичний рух активів...» [209]. У 

наведеній позиції Суду принцип презумпції добросовісності платника 

податків розкривається крізь призму двох значень. Це правило про те, що 

презюмується: а) економічна виправданість дій платника податків (означає, 

що податкові вигоди, одержані таким платником, мають правомірний 

характер) і б) достовірність бухгалтерської й податкової звітності платника. 

Ключовим залишається той аспект, що цей принцип ґрунтується на 

спеціальному техніко-юридичному прийомі – презумпції, який становить 

собою припущення про інсування певного стану речей, який може бути 

спростовано в юрисдикційних провадженнях. У той же час такого роду 

припущення виступає гарантією для об’єктивно необхідної формалізації, що 

забезпечує права й інтереси платника податків. 

Є сенс звернути увагу також на правову позицію, що отримала свою 

фіксацію в постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного 

адміністративного суду від 24 квітня 2019 р. (справа № 826/22352/15): «... 

Презумпція добросовісності платника податків означає, що подані платником 

контролюючому органу документи податкової звітності є дійсними, повно та 

об’єктивно відтворюють господарські операції, що є об’єктом оподаткування 

та/або фінансові показники яких впливають на податковий обов’язок 

платника податків, якщо інше не буде доведено контролюючим 

органом» [153]. 
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Ця правова позиція Верховного Суду певним чином звужує зміст 

поняття «презумпція добросовісності платника податків», чітко формулюючи 

при цьому конкретне презумптивне правило. Як бачимо, Суд звів 

презумпцію добросовісності платника податків до належності формулювання 

ним податкової звітності, що й зумовило встановлення такого правила: 

документи податкової звітності платника податків відображають дійсний 

стан справ, допоки зворотне не буде встановлено судом. При цьому такого 

роду дійсність показників виражається в достовірності: а) відтворення в 

таких документах господарських операцій, які є об’єктом оподаткування, і 

б) відображення фінансових показників, що впливають на цей об’єкт. 

Незважаючи на доволі послідовне застосування наведеного Верховним 

Судом презумптивного положення, існують поодинокі випадки доволі 

дивного його трактування. За приклад такої навряд чи послідовної позиції 

можна назвати формулювання, що отримали своє закріплення в постанові 

Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду 

від 24 січня 2018 р. (справа № 2а-4259/12/1070): «І хоча площині 

процесуального регулювання презумпції добросовісності платника податків 

дійсно відповідає обов’язок доведення контролюючим органом 

правомірності прийнятого рішення в судовому процесі, порушеному за 

позовом платника податків про скасування рішення як неправомірного (ч. 2 

ст. 77 КАС України). Проте, у разі надання контролюючим органом доказів, 

які спростовують дійсність чи повноту даних поданої платником податків 

податкової звітності, платник податків відповідно до встановленого ч. 1 

ст. 77 КАС України обов’язку кожної сторони довести ті обставини, на яких 

ґрунтуються її вимоги та заперечення (крім випадків, встановлених ст. 78 

цього Кодексу), повинен довести наявність законних підстав, для врахування 

задекларованих в податковому обліку даних при визначені суми його 

податкового обов’язку» [119]. 

Перед переходом до безпосереднього аналізу вищезазначеної позиції 

зауважимо, що в цьому рішенні правова позиція Верховного Суду стосується 
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виключно процесуально-регулятивної сторони презумпції добросовісності 

платника податків, на відміну від попередньо аналізованих правових позицій, 

де отримали свою формалізацію матеріально-правові аспекти цієї презумпції. 

У своїй правовій позиції Верховний Суд фактично сформулював правило: 

якщо контролюючий орган надає суду власні докази, які спростовують 

достовірність показників фінансової звітності, презумпція добросовісності 

платника податків припиняє свою дію, а платник податків урівнюється у 

процесуальному становищі з контролюючим органом і повинен доводити 

правомірність сформованих ним у податковій звітності показників. 

На нашу думку, ця позиція місить декілька принципово хибних і 

потенційно ризикових для судової практики положень. По-перше, принцип 

презумпції добросовісності рішень платника податків не припиняє свою дію 

в момент надання контролюючим органом власних доказів суду і діє до 

моменту прийняття судом рішення за результатами розгляду конкретного 

податкового спору. Самі ж по собі докази контролюючого органу не 

спростовують відповідної презумпції, а презумпція може не отримати свого 

підтвердження за результатами оцінки доказів судом і прийняття 

відповідного судового рішення. До прийняття рішення судом за результатами 

розгляду податкового спору вона залишається діючою. По-друге, суд не 

характеризує якості доказів, які повинні надаватися контролюючим органом. 

У цьому і криється потенційна небезпечність відповідної правової позиції, 

згідно з якою контролюючому органу фактично достатньо надати суду будь-

які докази, щоб процесуальні гарантії платника податків, які ґрунтуються на 

цьому презумптивному положенні, припинили свою дію. Такого роду підхід 

аж ніяк не можна назвати послідовним. 

2. Принцип презумпції вини суб’єкта владних повноважень. Наведене 

вихідне положення є прямо протилежним віддзеркаленням процесуальної 

сторони попередньо проаналізованого принципу презумпції добросовісності 

платника податків. Незважаючи на те, що презумпція вини суб’єкта владних 

повноважень часто застосовується при вирішенні податкових спорів, ми не 
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можемо назвати цей принцип податково-правовим вихідним положенням. 

При цьому не слід ігнорувати його особливе процесуальне значення в 

судових провадженнях з вирішення податкових спорів. Принцип презумпції 

вини суб’єкта владних повноважень за своєю правовою природою є 

процесуальним. Його регламентаційний вплив не тільки доповнює 

процесуальну сторону принципу презумпції добросовісності платника 

податків, а й фактично зміцнює її.  

У постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного 

адміністративного суду від 12 грудня 2019 р. (справа № 820/1929/17) 

отримала свою формалізацію така правова позиція: «... у адміністративному 

процесі закріплена презумпція вини суб`єкта владних повноважень, яка 

покладає на нього обов`язок аргументовано, посилаючись на докази, довести 

правомірність свого рішення (дії чи бездіяльності) та спростувати 

твердження іншої сторони про порушення його прав свобод чи 

інтересів» [165]. Наголошуємо, що змістовне формулювання презумпції вини 

суб’єкта владних повноважень походить від протилежного: якщо 

добросовісність платника податків повинна бути спростована контролюючим 

органом, презюмується, що саме владний суб’єкт повинен довести таку 

недобросовісність платника. Однак саме термін «вина» у формулюванні 

категорії «принцип вини суб’єкта владних повноважень» має радше умовний 

характер, адже за загальним правилом ніхто не говорить, власне, про вину 

владного суб’єкта у провадженнях з вирішення податкових спорів. А слово 

«вина» вказує саме на процесуальні обов’язки й роль владного суб’єкта у 

відповідній категорії проваджень. Таким чином, звертаємо особливу увагу на 

взаємозумовлюючий характер принципу презумпції вини владного суб’єкта 

та принципу презумпції добросовісності платника податків, які отримують 

свою реалізацію в судових провадженнях з вирішення податкових спорів. 

Принципи податкового законодавства, наголосимо, лаконічно 

формалізовані в рамках приписів ст. 4 Податкового кодексу України. Окремі 

положення податкового законодавства можуть ідейно ґрунтуватися на 
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вихідних положеннях принципів податкового права. Наприклад, принцип 

презумпції правомірності рішень платника податків одержує пряме 

закріплення в пп. 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 Податкового кодексу України, тоді як у 

п. 56.21 ст. 56 цього Кодексу одержує формалізацію конкретне регулятивне 

правило, що повністю основується на вказаному принципі. Це 

підтверджується, зокрема, і практикою Верховного Суду. Приміром, у 

постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного 

адміністративного суду від 2 березня 2018 р. (справа № 804/191/17) 

зафіксовано: «... Принцип презумпції правомірності платника податків 

втілено у змісті п. 56.21 ст. 56 ПК України, відповідно до якого у разі, коли 

норма цього Кодексу чи іншого нормативно-правового акта, виданого на 

підставі цього Кодексу, або коли норми різних законів чи різних нормативно-

правових актів суперечать між собою та припускають неоднозначне 

(множинне) трактування прав та обов’язків платників податків або 

контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на 

користь як платника податків, так і контролюючого органу, рішення 

приймається на користь платника податків ...» [124]. 

Суди у своїй практиці розвивають зміст принципів права, розкриваючи 

тим самим їх регламентаційний потенціал. Саме за посередництвом 

правозастосування судовими органами таких прямо закріплених вихідних 

положень права відбувається їх утвердження у практично-прикладній 

площині. Більше того, саме суди можуть виступати тим суб’єктом, який 

утверджуватиме підвищену міру імперативності і превалюючий характер 

принципів права. У рамках судових доктрин, які формуються за результатами 

проваджень з вирішення податкових спорів, особливе місце посідають такі 

принципи податкового законодавства: а) презумпції правомірності рішень 

платника податків, б) стабільності, в) рівності платників податків (принцип 

недискримінації). 

1. Принцип презумпції правомірності рішень платника податків. 

Значимість цього вихідного положення в правозастосовній практиці 
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адміністративних судів, мабуть, ніколи не ставилася ними під сумнів. 

Верховний Суд часто у своїх рішеннях, аргументуючи власну позицію, прямо 

посилається на презумпцію правомірності рішень платника податків. Так, 

прямі посилання на вказаний принцип податкового права можна зустріти в 

постановах Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного 

адміністративного суду від 21 липня 2020 р. (справа № 160/4329/19) [187] і 

від 14 квітня 2020 р. (справа № 816/846/15-а) [175] тощо. 

Верховний Суд нерідко застосовує названий принцип у поєднанні з 

іншими вихідними положеннями податкового права. За приклад наведемо 

правову позицію, що отримала своє закріплення в постанові Верховного 

Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 20 січня 

2021 р. (справа № 320/2038/19): «... Це відповідає нормі абзацу першого 

частини другої ст. 77 КА України, згідно з якою в адміністративних справах 

про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних 

повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії 

чи бездіяльності покладається на відповідача. Ця норма узгоджується як з 

нормою абзацу першого пункту 56.4 ст. 56 ПК України, відповідно до якої 

обов’язок доведення, що будь-яке нарахування, здійснене контролюючим 

органом у випадках, визначених Податковим кодексом України, або будь-яке 

інше рішення контролюючого органу є правомірним, покладено на 

контролюючий орган, так і з нормою пп. 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 ПК України щодо 

презумпції правомірності рішень платника податків, які в сукупності 

закріплюють презумпцію добросовісності податкової поведінки платника 

податків...» [205]. 

У своєму рішенні Верховний Суд фактично зазначив, що презумпція 

правомірності рішень платника податків (пп. 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 Податкового 

кодексу України) і презумпція вини владного суб’єкта (ст. 77 Кодексу 

адміністративного судочинства України та п. 56.4 ст. 56 Податкового кодексу 

України) формують основи іншого вихідного положення податкового права – 

презумпції добросовісності платника податків. Не заперечуючи 
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взаємозв’язок відповідних принципів податкового права, ми не можемо 

погодитися з певного роду основоположністю і превалюючим значенням 

такого доктринально-синтезованого принципу податкового права, як 

презумпція добросовісності платника податків. На наше переконання, цей 

принцип, можна сказати, генетично походить від презумпції правомірності 

рішень платника податків. Однак відповідне доктринально синтезоване 

вихідне положення в жодному випадку не повинно розглядатися як 

надпринцип, який превалює над презумпцією правомірності рішень платника 

податків. 

Значимість презумпції правомірності рішень платника податків полягає 

в тому, що не в останню чергу завдяки їй у практиці адміністративних судів 

при вирішенні ними спорів у сфері фінансового права (не податково-правові 

спори, які, однак, предметно охоплюються публічними фінансово-правовими 

питаннями), було сформульовано загальний принцип про пріоритет найбільш 

сприятливого тлумачення закону в інтересах приватного суб’єкта. 

За приклад такого формулювання наведемо правову позицію, що була 

закріплена в постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного 

адміністративного суду від 22 грудня 2020 р. (справа № 260/1743/19): «У 

практиці, зокрема, адміністративного судочинства застосовується загальний 

принцип in dubio pro tributario (пріоритет з найбільш сприятливим для особи 

тлумаченням норми права): у разі якщо норма закону або іншого 

нормативного акта, виданого на основі закону, або якщо норми різних 

законів або нормативних актів дозволяють неоднозначне або множинне 

тлумачення прав та обов`язків особи у її взаємовідносинах з державою (в 

особі відповідних суб`єктів владних повноважень), тлумачення такого закону 

здійснюється на користь особи (суб`єкта приватного права)» [176]. 

Концептуалізуючи цей загальний принцип, Верховний Суд чітко 

посилається на його засади, сформовані ще в римському праві. Однак, як 

вбачається, не в останню чергу відповідний загальний, а також доктринально 

синтезований принцип отримав закріплення в судовій практиці у зв’язку з 
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універсалізацією змісту принципу презумпції правомірності рішень платника 

податків. Наголосимо, що останній було розвинено адміністративними 

судами до загального вихідного положення, що активно використовується 

судами при вирішенні публічно-правових спорів, що лежать у площині 

фінансового права. Така ситуація наочно ілюструє вагомість презумпції 

правомірності рішень платника податків як вихідного положення 

податкового права. 

2. Принцип стабільності. Цей принцип, який отримує свою 

формалізацію в рамках приписів пп. 4.1.9 п. 4.1 ст. 4 Податкового кодексу 

України, є досить важливим в аспекті судового правозастосування принципів 

податкового законодавства. Регламентаційні приписи названого вихідного 

положення сформульовані цілком чітко. Суди при вирішенні податкових 

спорів часто роблять просте посилання на цей принцип податкового 

законодавства (наприклад, у постанові Верховного Суду у складі колегії 

суддів Касаційного адміністративного суду від 13 лютого 2018 р. (справа 

№ 826/16171/16) [121]).  

В окремих рішеннях Верховного Суду в той же час може 

простежуватися концептуалізація розглядуваного принципу податкового 

законодавства. Ідеться про правову позицію, що отримала своє закріплення в 

постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного 

адміністративного суду від 21 вересня 2018 р. (справа № 810/4099/16), а саме: 

«... Згідно з пп. 4.1.9 п. 4.1 цієї статті податкове законодавство України 

ґрунтується, зокрема, на принципі стабільності. Цей принцип законодавцем 

закріплено в двох аспектах: перший – зміни до будь-яких елементів податків 

та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового 

бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки; другий – 

податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися 

протягом бюджетного року...» [136]. У рамках розглянутої правової позиції 

виокремлено два самостійні правила, які визначаються принципом 
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стабільності, що свідчить про теоретичне опрацювання Верховним Судом 

цього вихідного положення податкового законодавства. 

Регулятивна специфіка принципу стабільності була відображена також 

в постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного 

адміністративного суду від 29 березня 2018 р. (справа № 813/2808/16), де 

відмічалось: «... Серед принципів, наведених у вказаній нормі, є, зокрема, 

принцип стабільності, який передбачає, що зміни до будь-яких елементів 

податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку 

нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. 

Податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися 

протягом бюджетного року (пп. 4.1.9 п. 4.1 ст. ПК України). Фактично цей 

спеціальний принцип податкового законодавства спрямований на 

конкретизацію одного з аспектів принципу правової визначеності – вимоги 

розумної стабільності права, яка зумовлює необхідність незмінності 

правових приписів протягом певного часу...» [127]. У своєму рішенні 

Верховний Суд підкреслив, що принцип стабільності є певною мірою 

галузево орієнтованою адаптацією такого загального принципу права, як 

принцип правової визначеності. Значимість останньої не можна 

применшувати, оскільки вона є одним з елементів верховенства права, що, у 

свою чергу, вказує на регламентаційну вагомість принципу стабільності для 

всієї сфери оподаткування. 

3. Принцип рівності платників податків. Своє закріплення цей принцип 

податкового законодавства отримав у пп. 4.1.2 п. 4.1 ст. 4 Податкового 

кодексу України. Змістовно він полягає в тому, що до платників податків не 

можуть бути застосовані дискримінаційні підходи. Отже, рівність платників 

податків означає, що їх не можна розрізняти у правозастосовних підходах за 

ознаками раси, статті, національності, місця походження їх капіталу, форми 

власності юридичної особи та ін. Названий антидискримінаційний принцип 

поширює свою дію як на фізичних осіб, так і на юридичних осіб–платників 

податків.  
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Основоположність і значимість досліджуваного принципу зумовлює 

ситуацію, за якої суб’єкти правозастосування, в тому числі й суди, не бачать 

сенсу в зайвому посиланні на нього. Проте трапляються випадки, коли 

аргументація правової позиції суду є неможливою без зазначення 

регламентаційного впливу цього принципу. За приклад, наведемо правову 

позицію, закріплену в постанові Верховного Суду у складі колегії суддів 

Касаційного адміністративного суду від 18 лютого 2020 р. (справа 

№ 620/1221/19), де сформульовано таке положення: «... Норми Податкового 

кодексу не містять виключень щодо незастосування штрафних санкцій за 

порушення строків реєстрації податкових накладних, як то тяжкий 

матеріальний стан платника податків, заборгованість місцевого бюджету 

перед платником, ненадання податкової накладної покупцю. Всі платники 

податків рівні перед законом, повинні дотримуватися норм податкового 

законодавства» [170]. Як бачимо, Верховний Суд відмітив, що скрутне 

матеріальне становище платника податків не може служити підставою для 

його звільнення від юридичної відповідальності за допущені ним порушення 

приписів податкового законодавства. Цим Суд фактично підкреслив рівне 

становище всіх платників податків при застосовуванні до них заходів 

негативного впливу. Звільнення від юридичної відповідальності на підставі 

суб’єктивно детермінованого становища конкретного платника податків – це 

привілейовано-дискримінаційний підхід, який явно не відповідає інтересам 

рівності всіх платників.  

Загалом же маємо констатувати доволі послідовне застосування 

принципів податкового права судами. Однак мають місце й випадки, коли 

таке їх застосування у провадженнях з вирішення податкових спорів навряд 

чи можна назвати конструктивним. Звернімо увагу на положення, що 

отримали свою фіксацію в постанові Верховного Суду у складі палати з 

розгляду справ щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів 

Касаційного адміністративного суду від 25 лютого 2021 р. (справа № 

580/3469/19), де судом було сформульовано «принцип преюдиції 
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правомірності поведінки з найбільш сприятливим для особи тлумаченням 

відповідної норми права» [213]. 

Суд, як бачимо, сформував певного роду гібридний принцип, який ані в 

аспекті свого трактування, ані за змістовними ознаками не є послідовним. 

Виглядає все так, ніби суд інтегрував в один принцип одразу декілька 

вихідних положень податкового права, а саме: а) принцип презумпції 

правомірності рішень платника податків і б) принцип добросовісності 

платника податків – і включив у його назву термін «преюдиція», що є 

абсолютно неприпустимим. По-перше, правило преюдиції має конкретне 

спрямування – встановленість судовим рішенням відповідних юридичних 

фактів, що усуває потребу їх повторного підтвердження. «Презумпція» і 

«преюдиція» – це спеціальні юридичні терміни, які за своїм змістом 

нетотожні, адже презумпція – це припущення, а преюдиція – це вже 

встановлений у юрисдикційних провадженнях юридичний факт. Умовно 

кажучи, презумпція – це стан «до», тоді як «преюдиція» позначає становище 

«після», що вказує на повну протилежність цих термінів. По-друге, 

недопустимо поєднувати (змішувати) в одному принципі вихідні положення 

презумпції правомірності рішень платника податків і презумпції 

добросовісності платника податків, які хоча й мають взаємозумовлюючий 

характер, проте закріплюють самостійні регулятивні правила. 

Таким чином, станом на сьогодні у практиці Верховного Суду можна 

виокремити: 

– доктринально синтезовані принципи податкового права; 

– принципи податкового законодавства. 

Серед доктринально синтезованих принципів існують: 

1) презумпція добросовісності платника податків; 

2) презумпція вини суб’єкта владних повноважень. 

Що ж стосується, власне, принципів податкового законодавства, 

концептуалізація змісту яких не в останню чергу залежить від практики 

Верховного Суду, то до них потрібно віднести: 
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1) принцип презумпції правомірності рішень платника податків; 

2) принцип стабільності; 

3) принцип рівності платників податків (принцип 

недискримінації) [284, с. 191–198].  

На презумпцію правомірності рішень платника податків як на один з 

основних принципів податкового законодавства нами вже вказувалось. 

Непоодинокими є випадки, коли неоднозначність розуміння підходів до 

правозастосування тягне за собою виникнення суперечностей між платником 

податків і контролюючим органом. У подібній ситуації з об’єктивних причин 

владний суб’єкт (контролюючий орган) має правові переваги перед 

платником податків. Для мінімізації переваг адміністративного становища 

контролюючого органу й забезпечення інтересів платника податків було 

сконструйовано на нормативному рівні презумпцію правомірності рішень 

платника податків. У подальшому концепція цієї презумпції розвивалася у 

межах судової практики. 

Перед тим, як перейти до безпосереднього розгляду цієї проблематики, 

проаналізуємо загальнотеоретичні визначення поняття «презумпція». Термін 

цей походить від латинського слова «praesumptio» й означає: а) припущення, 

яке основується на ймовірності, або б) нормативно закріплене припущення з 

приводу існування конкретного факту, існування якого розглядається як 

істинне й не обумовлює необхідність його доказування [90, с. 869], або 

в) припущення, що розглядається як достовірне, доки не буде встановлено 

протилежне [10, с. 535-536]. 

Оскільки презумпції прийнято поділяти на логічні і правові, у рамках 

нашого дослідження проаналізуємо презумпції правові, які не завжди 

відображають об’єктивні закономірності фактичної дійсності. З погляду 

В. К. Бабаєва, такі презумпції є різновидом презумпцій об’єктивованого 

характеру, які мають характер узагальнень індуктивно обумовленої 

природи [2, с. 13]. Ю. М. Грошевий визначив цей вид презумпцій як 

спеціальне правило, згідно з яким доказаність одного факту зумовлюється 
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доказаністю факту іншого, або ж припущення про наявність чи відсутність 

конкретного факту розглядається як дійсне до моменту його 

спростування [25, с. 265]. А. Й. Іванський називає їх припущеннями, які 

визначають наявність або ж відсутність певних юридичних фактів, що 

основуються на зв’язку між фактами, щодо яких робиться припущення, і 

тими, що існують; саме це й отримує своє підтвердження в реаліях 

об’єктивної дійсності [38, с. 223]. Ю. А. Ведерніков та А. В. Папірна 

тлумачать презумпції як нормативно закріплені припущення з приводу явища 

або ж юридичного стану [17, с. 133, 134]. А. М. Слюсар теж розглядає це 

явище як обумовлене логікою попереднього досвіду припущення з приводу 

наявності чи відсутності конкретних фактів, що засновується на логічних 

зв’язках між очікуваними й існуючими фактами [275, с. 30–34]. 

Характеризуючи правову природу презумпцій у праві, О. Є Кухарєв трактує 

їх як інструмент установлення певного факту як достовірного, доки не буде 

доведено протилежне. Як відмічає дослідник, правові презумпції в рамках 

правозастосовної практики можуть бути спростовані. Фундамент презумпції 

становить припущення, яке ґрунтується на природних закономірностях речей 

та процесів і яке розглядається як потенційно вірне, доки його не буде 

спростовано [62]. Фактично правова-презумпція є специфічним техніко-

юридичним прийомом, що дозволяє вести мову про її імовірнісний, а не 

обов’язково дійсний характер. 

В аспекті логічних (фактичних) презумпцій, можливо, й справді 

припущення має ймовірнісну природу й основується на закономірностях 

об’єктивної дійсності. Головне ж завдання правових презумпцій, як правило, 

полягає в забезпеченні прав та інтересів конкретних учасників 

правовідносин, правової визначеності й гарантуванні певного становища. 

Вони не обов’язково повинні відображати той чи інший фактично існуючий 

стан речей.  

Проаналізувавши наукові підходи до визначення правових презумпцій, 

можемо запропонувати таку дефініцію цього поняття: презумпція – це 
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техніко-юридичний прийом, за посередництвом якого встановлюється 

припущення про наявність або ж відсутність конкретного явища, яке в 

подальшому може бути спростовано в рамках правозастосовчої практики. 

У національній системі податкового законодавства презумпція 

правомірності рішень платника податків уперше отримала свою 

формалізацію в Законі України «Про порядок погашення зобов’язань 

платників податків перед бюджетами та державними цільовими 

фондами» [235]. При цьому важливо відмітити, що розглядуване 

презумптивне положення отримувало свою фіксацію в пп. 4.4.1 п. 4.4 ст. 4 

цього Закону (найменування підпункту – «Конфлікт інтересів»). А ось як 

принцип податкового законодавства конструкція «презумпція правомірності 

рішень платника податків» уперше була формалізована у ст. 4 Податкового 

кодексу України («Основні засади податкового законодавства України»), 

причому як самостійний принцип. Саме у відповідній статті цього Кодексу 

отримали формалізацію всі прямо закріплені принципи податкового 

законодавства. Зміст розглядуваного вихідного положення розкривають 

приписи пп. 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 Податкового кодексу України: «…презумпція 

правомірності рішень платника податку в разі, якщо норма закону чи іншого 

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

різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають 

неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків платників податків 

або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення 

на користь як платника податків, так і контролюючого органу» [106].  

Визначення презумпції правомірності рішень платника податків як 

принципу податкового законодавства свідчить про основоположність її 

значення для регламентації податкових відносин. Із формально-юридичної 

точки зору норми-принципи, безумовно, не превалюють над звичайними 

нормами (якщо протилежне прямо не закріплено в законі). За загальним 

правилом саме судова практика йде шляхом виокремлення первинності й 

основоположності вихідних положень права для нормативного регулювання.  
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Специфічною рисою презумпції правомірності рішень платника 

податків як нормативного явища є також дуалістичність її формалізації: вона 

закріплена в пп. 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 й у п. 56.21 ст. 56 Податкового кодексу 

України. Важливо відмітити той аспект, що в рамках пп. 4.1.4 п. 4.1 ст. 4  

цього Кодексу закріплений загальний принцип-презумпція, який має 

системоутворююче значення. Що ж стосується приписів п. 56.21 ст. 56 

Податкового кодексу України, то вони мають спеціальне призначення – 

встановлення відповідного презумптивного правила для адміністративних 

проваджень з вирішення податкових спорів. Вважаємо, що навряд чи є 

доцільним таке дублювання змісту розглядуваного принципу у спеціальному 

інституті. Закріплення відповідної презумпції як загальносистемного 

принципу є достатнім, щоб останній отримував своє поширення на всі 

інститути податкового права. Більше того, адміністративним судам 

відсутність в Кодексі адміністративного судочинства України цього 

принципу жодною мірою не заважає його застосовувати. Дублюючи зміст 

останнього, законодавець радше переслідував мету додатково наголосити на 

основоположності презумпції правомірності рішень платника податків у 

рамках юрисдикційних проваджень з вирішення податкових спорів. 

Пропонуємо далі розгляд судової практики, в якій отримувала своє 

оформлення судова доктрина презумпції правомірності рішень платника 

податків. Передусім потрібно відмітити, що особливе значення має практика 

Європейського суду з прав людини як джерела судової доктрини в Україні. 

Відповідно до приписів ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини» суди при 

розгляді справ застосовують практику Європейського суду з прав людини як 

джерело права [227]. Отже, національні суди при вирішенні спорів, які 

виникають між платниками податків і контролюючими органами, повинні 

керуватися практикою цього Суду, використання якої останнім часом стало 

своєрідною ознакою ґрунтовності правозастосування. Зауважимо, що в 

окремих випадках національні суди застосовують практику вказаної 
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інституції виключно з формалістичного підходу, тобто навіть без об’єктивної 

необхідності. Проте в низці випадків застосування такої практики є дійсно 

осмисленим. 

У своїй практиці Європейський суд з прав людини дуже рідко 

торкається податково-правової проблематики. Особливо важливе значення 

для розвитку судової доктрини в аспекті вирішення податкових спорів мало 

рішення цього Суду у справі «Щокін проти України» від 14 жовтня 2010 

р. [252]. Саме в ньому отримали фіксацію доктринальні підходи до 

визначення змісту презумпції правомірності рішень платника податків. Так, у 

п. 57 вказаного рішення зазначалось: «... коли національне законодавство 

припускало неоднозначне або множинне тлумачення прав та обов’язків 

платників податків, національні органи були зобов’язані застосувати підхід, 

який був би найбільш сприятливим для платника податків. Однак у справі, 

що розглядається, органи державної влади віддали перевагу найменш 

сприятливому тлумаченню національного законодавства, що призвело до 

накладення на заявника додаткових зобов’язань зі сплати прибуткового 

податку» [252]. 

У рамках відповідного рішення Суд навів нормативно закріплені 

вимоги презумпції правомірності рішень платника податків (у редакції 

попереднього законодавства) і дійсно визнав необхідність здійснення 

контролюючим органом найбільш сприятливого для платника податків 

тлумачення законодавства. Ця вимога зумовлюється фактичною нерівністю 

учасників податкових відносин (контролюючого органу і платника податків) 

і публічно-владним характером установлення нормативних приписів. Інакше 

кажучи, мета розглядуваного презумптивного положення полягає в 

забезпеченні підвищених гарантій для невладного суб’єкта податкових 

відносин. 

Доволі влучно й послідовно застосовано вищезазначене рішення 

Європейського суду з прав людини у постанові Верховного Суду у складі 

колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 7 вересня 2018 р. 
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(справа № 826/18755/15), де констатується: «У вказаному рішенні ЄСПЛ, з 

посиланням на закріплений у законодавстві України принцип in dubio pro 

tributario, зазначив, що органи державної влади віддали перевагу найменш 

сприятливому тлумаченню національного законодавства, що призвело до 

накладення на заявника додаткових зобов’язань зі сплати податку» [135]. 

Цією правовою позицією національний суд провів концептуалізацію 

відповідного вихідного положення за посередництвом латинського виразу 

«in dubio pro tributario», що перекладається як «у випадку сумнівів потрібно 

вирішувати на користь громадянина». Саме ж по собі застосування 

латинських виразів у судовій практиці не розширює змісту конкретної 

доктрини, а лише створює враження глибинного опрацювання проблематики, 

видимість етимологічного пошуку джерел формування принципу. Іншими 

словами, такого роду прийом суб’єкта правозастосування має забезпечити 

виключно зовнішнє враження з приводу комплексності обрамлення 

формулювань. Проте ми не можемо назвати застосування в судовій практиці 

латинських виразів неконструктивним, адже саме такі прийоми зближують 

судову й наукову доктрини. 

Доктрина презумпції правомірності рішень платника податків отримала 

свій змістовний розвиток також у рамках практики національних судів. Так, у 

постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного 

адміністративного суду від 20 листопада 2019 р. (справа № 280/411/19) 

закріплено: «Крім того, враховуючи правило вирішення сумнівів на користь 

платника податків (тобто принцип in dubio pro tributario), яке покликано 

забезпечувати реалізацію однієї з ознак верховенства права правової 

визначеності, саме можливість платника податків чітко розуміти та 

передбачати правові наслідки вчинюваних дій має фундаментальне значення 

для правильності його застосування» [161]. 

Із вищеозначеної позиції вбачається декілька принципових аспектів. 

По-перше, суди розглядають те чи інше презумптивне положення як 

спеціальне правило, що встановлює вимогу про вирішення всіх сумнівів на 
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користь платника податків. Це дозволяє вказати на своєрідну спробу судів 

лаконізувати зміст принципу-презумпції правомірності рішень платника 

податків. По-друге, судова доктрина цього принципу перебуває в 

нерозривній єдності з вимогами принципу правової визначеності, який є 

одним із шести інтегративних складників принципу верховенства права. 

Такого роду підхід пов’язано з тим, що правова невизначеність, як правило, 

зумовлена недосконалістю нормотворчої техніки, що і призводить до 

неоднозначного трактування прав та обов’язків учасників суспільних 

відносин. Саме презумпція правомірності рішень платника податків 

установлює спеціальне правило, за посередництвом якого долається правова 

невизначеність у податкових відносинах. 

Викликає інтерес також позиція, висловлена в постанові Верховного 

Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 21 січня 

2020 р. (справа № 820/11382/15). У рамках свого рішення Судом було 

здійснено посилання на Доповідь Європейської комісії за демократію через 

право (Венеціанська комісія) щодо верховенства права від 4 квітня 2011 р. 

№ 512/2009. У цьому рішенні національного суду відмічалася важливість 

принципу правової визначеності та ідеї передбачуваності (очікуваності) 

суб’єктом суспільних відносин правових наслідків (правового результату) 

своєї поведінки. Після аналізу положень акта «м’якого» права, Суд резюмує, 

що відповідні вимоги отримали своє втілення й у національному 

податковому законодавстві, а саме у змісті презумпції правомірності рішень 

платника податків: «... Наведені вище догми Європейського 

правозастосування (мова йде про положення Доповіді) були імплементовані 

у податкове законодавство України. Так, положеннями податкового 

законодавства закріплено правило вирішення сумнівів на користь платника 

податків (тобто принцип in dubio pro tributario), яке покликано забезпечувати 

реалізацію однієї з ознак верховенства права – правової визначеності, а саме: 

можливість платника податків чітко розуміти та передбачати правові 

наслідки вчинюваних дій має фундаментальне значення для правильності 
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його застосування» [168]. У вказаному рішенні було підкреслено зв’язок 

прогресивних зарубіжних підходів та їх рецепції національним 

законодавцем. Саме ж суд послідовно розвиває відповідні ідеї й положення в 

належному, прогресивно орієнтованому правовому руслі. 

У контексті дослідження судової доктрини презумпції правомірності 

рішень платника податків потрібно визначити її співвідношення із судовою 

доктриною добросовісності платника податків. Презумпція добросовісності 

платника податків неодноразово отримувала своє закріплення у судових 

рішеннях національних судів. Остання, на відміну від презумпції 

правомірності рішень платника податків, не має нормативного закріплення 

на рівні ні закону, ні підзаконного нормативно-правового акта. Вона має 

більш різносторонню правову природу порівняно з вузькоспеціалізованою 

презумпцією правомірності рішень платника податків. 

Так, у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного 

адміністративного суду від 6 червня 2018 р. (справа № 804/7948/16) 

зазначалось: «При вирішенні податкових спорів презюмується 

добросовісність платника податку, і, відповідно, обґрунтованість отриманої 

ним податкової вигоди...» [129]. 

Іншими словами, презумпція добросовісності платника податків прямо 

пов’язується з доктриною податкових вигод. У цьому випадку Суд відмічає, 

що за звичайного алгоритму розвитку податкових відносин презюмується 

належність виконання платником податків своїх податкових обов’язків, а 

значить, і наявність у нього права на одержання податкових вигод. Крім 

цього, презумпція добросовісності платника податків у рамках судової 

практики отримувала й інші трактування. Наприклад, у постанові 

Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду 

від 12 листопада 2019 р. (справа № 802/1154/17-а) передбачено: «Презумпція 

добросовісності платника податків означає, що подані платником 

контролюючому органу документи податкової звітності є дійсними, повно та 

об`єктивно відтворюють господарські операції, що є об`єктом оподаткування 
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та/або фінансові показники яких впливають на податковий обов`язок 

платника податків, якщо інше не буде доведено контролюючим органом. У 

площині процесуального регулювання презумпції добросовісності платника 

податків відповідає обов`язок доведення контролюючим органом 

правомірності прийнятого рішення у судовому процесі, порушеному за 

позовом платника податків про скасування рішення як 

неправомірного...» [160]. Із вищенаведеного рішення бачимо, що Суд трактує 

відповідне презумптивне положення як таке, що детермінує належність 

документів податкової звітності цього суб’єкта. 

Таким чином, можемо дійти висновку, що презумпція правомірності 

рішень платника податків, на відміну від презумпції його добросовісності, 

має більш вузький, техніко-юридичний зміст. Крім того, саме презумпція 

правомірності рішень платника податків має первинно нормативну природу, 

тоді як презумпція добросовісності рішень платника податків має виключно 

судово-доктринальну природу. При цьому важливим є той аспект, що 

презумпція правомірності рішень платника податків покликана забезпечити 

правову визначеність у податковому правозастосуванні, причому у випадках, 

коли закон передбачає неоднозначне трактування прав та обов’язків 

учасників податкових відносин. Що стосується презумпції добросовісності 

платника податків, то вона має своїм завданням надати цьому суб’єктові 

певні гарантії, покладаючи на контролюючий орган додаткове обтяження 

щодо доказування. Єдине, що залишається незаперечним, – це похідний від 

основ адміністративного судочинства характер презумпції добросовісності 

платника податків, обумовлений покладанням саме на владного суб’єкта 

тягаря доказування обставин, на які той посилається. 

Презумпція правомірності рішень платника податків є одним з 

основоположних принципів податкового законодавства. Окремі аспекти 

тлумачення цього вихідного положення, його концептуалізація мали місце й 

у рамках судової практики. В аспекті формування судової доктрини 

презумпції правомірності рішень платника податків йдеться не тільки про 
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національну судову практику, а й про практику міжнародних судових 

інстанцій [283, с. 54–58]. 

 

 

4.1.2. Принципи доказування у податкових спорах 

 

 

Суспільні відносини, врегульовані правовими нормами, становлять 

собою індивідуалізовані й конкретизовані зв’язки осіб [299, с. 232], між 

якими доволі часто виникають конфлікти. Законодавство пропонує шляхи 

вирішення спорів, серед яких варто виокремити досудовий і судовий. На 

жаль, не завжди правову проблему вдається подолати за посередництвом 

застосування першого з наведених шляхів, тому особи для захисту своїх прав 

змушені звертатися до суду. Трапляються випадки, коли сторони навіть не 

намагаються реалізувати досудовий шлях, порушуюючи одразу судову 

справу щодо вирішення їх спору про право. Принагідно відмітимо, що, 

порушивши розгляд питання в суді, його вирішення вже не може бути 

здійснено в досудовому порядку. Тож саме суддів слід вважати тими 

особами, які ставлять крапку у конкретному юридичному конфлікті.  

Змагальність сторін і свобода у поданні ними доказів з подальшим 

доведенням їх переконливості перед судом є однією з основних засад 

судочинства [52]. Сукупність поданих та/або витребуваних доказів є тим 

матеріалом, який має оцінити суддя для постановлення рішення по справі.  

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. Як зазначає С. Л. Будилін, 

витоки такого правила сягають часів Наполеона. Так, у Кримінально-

процесуальному кодексі, прийнятому у 1808 році, було встановлено, що 

присяжні мають вирішити справу, відповівши лиш на одне питання: чи є у 

них внутрішнє переконання? [12, с. 37] Із плином часу це правило стало 
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прийнятним для держав-представниць згаданої правової сім’ї й поширилося 

від кримінального процесу також на інші види процесів, у тому числі й 

адміністративний. Варто підкреслити, що його змістовне наповнення нині 

стало більш структурованим і нормативно зрозумілим. Сьогодні недостатньо 

тільки самої по собі відповіді на зазначене вище питання. У найбільш 

загальному поясненні суть розглядуваного правила в його осучасненому 

значенні полягає в тому, що для прийняття рішення суддя має взяти до уваги 

всі докази, що надійшли в межах конкретної справи, а вже на підставі цього 

переконатися в тому, що відповідні твердження про факти є правдивими або 

неправдивими.  

Україна, як представниця вказаної правової сім’ї, перейняла цей досвід 

шляхом відображення в кожному чинному процесуальному кодексі 

положення про те, що оцінка доказів провадиться суддею за його внутрішнім 

переконанням. Разом із тим жоден національний процесуальний закон не 

розкриває значення такого критерію для сприйняття доказів, а лише 

встановлює ознаки (всебічне, повне, об’єктивне й безпосереднє дослідження 

останніх), на яких повинно ґрунтуватись таке переконання судді. Ця 

нормативна невизначеність надає судовій гілці влади широкі можливості для 

розсуду при оцінюванні доказів. На противагу вищезазначеному, 

підкреслимо, що у країнах англосаксонської правової сім’ї судді при 

прийнятті своїх рішень керуються критерієм, який у теорії і практиці 

утвердився як поняття «стандарт доказування».  

Українська судова практика вже неодноразово зверталася до стандартів 

доказування в їх англосаксонському розумінні. Так, суддя К. М. Пільков, 

обраний до складу Великої Палати Верховного Суду, відмічає, що категорія 

стандарту доказування відносно нещодавно почала відображатись у теорії 

процесу й застосовуватись у судовій практиці національних судів [101]. 

Із висловленого цілком закономірно виникає низка запитань. Чи має 

внутрішнє переконання судді обґрунтовані межі? Що таке «стандарти 

доказування» і які вони бувають? Як такі стандарти співвідносяться із 
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внутрішнім переконанням судді? Чи доречно при вирішенні податкових 

спорів у судовому порядку застосовувати той чи інший стандарт 

доказування? Спробуємо відповісти на кожне з них.  

1. Чи має внутрішнє переконання судді обґрунтовані межі? Деякі 

автори, розпочинаючи власні дослідження про природу внутрішнього 

переконання судді, акцентують увагу на тому, що це суб’єктивний 

критерій [13, с. 104], який надає особам, які реалізовують функцію 

правосуддя, право на вільну оцінку доказів. Такий висновок можна пояснити 

тим, що доволі складно перевірити, чи дійсно суддя керувався саме цим 

критерієм при вирішенні справи [12, с. 38]. Інші правники хоча й 

підкреслюють, що внутрішнє переконання формується через особисте 

сприйняття судді, однак вважають, що воно є об’єктивним, тобто заснованим 

на всебічному дослідженні доказів і правосвідомості судді [98, с. 40]. За 

посередництвом звернення до судової практики й наукових напрацювань 

щодо досліджуваної нами правової категорії визначимо, які саме ознаки 

детермінують конструкцію «внутрішнє переконання судді» і чи має таке 

переконання обґрунтовані межі. 

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду у 

постанові від 4 вересня 2019 р. (справа № 0940/1392/18) наголосив, що 

обов’язковою умовою встановлення істини у справі є внутрішнє переконання 

судді, засноване на дослідженні доказів [157]. До цього варто додати, що цей 

же Суд у власних судових рішеннях [143, 146, 147] неодноразово 

наголошував, що виконання завдань адміністративного судочинства 

залежить, зокрема, від встановлення адміністративним судом саме 

об’єктивної істини у справі.   

У постанові від 6 лютого 2020 р. (справа № 813/186/17) Касаційний 

адміністративний суд у складі Верховного Суду зазначив, що суть принципу 

оцінки доказів відповідно до внутрішніх переконань судді полягає в тому, що 

суддя самостійно вирішує питання про достовірність доказів і їх достатність 

для ухвалення рішення, істинність відомостей, які містяться в таких доказах. 
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У цьому ж судовому рішенні Суд навів визначення поняття «внутрішнє 

переконання», яким, згідно з позицією органу судової гілки влади, є 

ставлення суду до обставин справи, що ґрунтується на доказах [169]. 

Аналогічний підхід Касаційний адміністративний суд у складі Верховного 

Суду виклав і в постанові від 13 березня 2020 р. (справа № 823/842/17) [171]. 

Суддя Окружного адміністративного суду м. Києва К. С. Пащенко поділяє 

наукові погляди щодо визначення природи внутрішнього переконання на дві 

групи, підкреслюючи, що одні вчені під цим поняттям розуміють критерій 

оцінки доказів, інші – результат такої оцінки [98, с. 40]. 

З огляду на наведене можемо виокремити декілька підходів до 

визначення категорії «внутрішнє переконання судді», згідно з якими вказане 

поняття розглядається як: а) обов’язкова умова встановлення об’єктивної 

істини у справі; б) принцип оцінки доказів; в) ставлення судді до обставин 

справи, зумовлене дослідженням доказів; г) критерій оцінки доказів; 

ґ) результат оцінки доказів.  

Суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду 

Я. О. Берназюк справедливо стверджує, що думка, згідно з якою суд має 

процесуальну можливість відхилити будь-який доказ без детальних 

пояснень, керуючись при мотивуванні судового рішення категорією 

«внутрішнє переконання», є хибною. Такий висновок правник робить на тій 

підставі, що законодавство встановлює критерії, за якими докази мають бути 

оцінені, а це: належність, допустимість, достатність і достовірність 

доказів [9]. О. В. Умнова підкреслює, що внутрішнє переконання формується 

не тільки на основі дослідження доказів, а й має своїм підґрунтям 

правосвідомість особи, уповноваженої законодавством оцінювати 

докази [303]. З нашого погляду, індивідуальна правосвідомість судді, яка 

відображає ставлення суб’єкта до права та його основоположних принципів, 

є тим визначальним чинником, що займає центральне місце в категорії 

«внутрішнє переконання судді», розкриваючи при цьому його суто 

суб’єктивну частину. Додамо, що вироблення ставлення тієї чи іншої особи 
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до права – це динамічний процес, оскільки з плином часу і з урахуванням 

різних чинників воно змінюється. Практиці відомі випадки й деформації 

правосвідомості в її різноманітних проявах, у тому числі і в осіб, 

управомочених здійснювати правосуддя. Із цього випливає висновок, що 

індивідуальна правосвідомість, притаманна конкретній особі, відіграє вагому 

роль у формуванні внутрішнього переконання, однак, будучи його ознакою, 

не повинна застосовуватися без необхідного зв’язку з іншими чинниками, які 

в сукупності формують переконання судді. 

До ознак, які характеризують внутрішнє переконання судді, відносимо 

те, що воно формується: а) у процесі діяльності судді з оцінки доказів у 

справі; б) з метою встановлення об’єктивної істини у справі; в) ґрунтуючись 

на правосвідомості судді, який розглядає справу; г) на підставі таких 

критеріїв оцінки доказів, як їх належність, допустимість, достатність і 

достовірність; ґ) виходячи з безпосереднього, всебічного, повного та 

об’єктивного дослідження доказів. 

Наведене вище свідчить, що внутрішньому переконанню судді властиві 

суб’єктивні й об’єктивні риси. Критерії оцінки доказів (належність, 

допустимість, достатність і достовірність), а також обов’язок суддів 

оцінювати їх на підставі їх безпосереднього, всебічного, повного та 

об’єктивного дослідження – це ті об’єктивні ознаки, що стримують суддю від 

процесуального свавілля, окреслюють межі оцінювальної діяльності по 

конкретній справі. Разом із тим усі ці риси не вирішують проблеми про 

визначення необхідного ступеня переконання, якого мають досягти судді для 

прийняття рішення. Засобом подолання вказаної проблеми є можливість 

застосування стандартів доказування.  

2. Що таке «стандарти доказування» і які вони бувають? Професор 

Р. Леже підкреслює, що англійські юристи використовують поняття 

«стандарт доказування», щоб з’ясувати, до якої міри достовірності повинна 

доказувати та сторона, на якій лежить тягар доведення [70, с. 448]. 

К. М. Пільков підкреслює, що цей термін використовується з метою 
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визначення рівня ймовірності, до якого обставина повинна бути 

підтверджена доказами, щоб вважатися дійсною [101]. С. Л. Будилін під 

досліджуваною категорією розуміє критерій, на підставі якого для цілей 

судового процесу встановлюється, чи мав місце той чи інший факт [12, с. 30]. 

Отже, стандарт доказування є взірцем, яким керуються судді при оцінці 

доказів по кожній окремій справі.  

Д. О. Гетманцев, синтезуючи наукові погляди, виокремлює такі види 

стандартів доказування: 1) «баланс вірогідностей» або «перевага доказів»; 

2) «чіткі і переконливі докази»; 3) «поза розумними сумнівами» [20, с. 199]. 

Перший і другий із зазначених стандартів застосовуються переважно в 

цивільних справах. Різниця між ними полягає в тому, що при застосуванні 

стандарту «баланс вірогідностей» або «перевага доказів» тягар доведення 

вважається виконаним, якщо на підставі наданих доказів можна зробити 

висновок, що факт скоріше мав місце, аніж не мав [12, с. 31]. Натомість, при 

обранні стандарту «чіткі і переконливі докази» сторона на підставі поданих 

нею доказів має переконати суддю, що ймовірність факту є дуже вірогідною, 

або сформувати у судді тверду переконливість у наявності чи відсутності 

факту [12, с. 31]. Питання про оперування тим чи іншим стандартом у 

конкретній справі вирішується залежно від предмета спору. 

Стандарт «поза розумними сумнівами» в англосаксонській традиції є 

характерним для справ кримінальних. Він означає, що в особи, 

уповноваженої на вирішення справи, не повинно залишитись жодних 

розумних сумнівів у наявності або ж відсутності відповідного факту. 

Європейським судом з прав людини неодноразово (в тому числі й у контексті 

справ проти України) було задіяно категорію «стандарт доказування» щодо 

питань кримінального характеру. Так, у справі «Кобець проти України» Суд 

указав, що при оцінці доказів він керується критерієм доведення «поза 

розумним сумнівом», що має випливати із сукупності ознак чи 

неспростовних презумпцій, достатньо вагомих, чітких і узгоджених між 
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собою [250]. Те ж саме Суд зазначив і у справі «Федорченко та Лозенко 

проти України» [251].  

Національні касаційні суди також активно використовують цей 

критерій при вирішенні справ у тому числі й податкових. Приміром, 

вирішуючи спір про скасування податкового повідомлення-рішення, 

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду вказав, що «суди 

попередніх інстанцій при розгляді справи повинні встановити обставини 

справи поза розумним сумнівом» [152]. До такого ж критерію цей Суд 

звернувся і в багатьох інших справах [130, 189], що свідчить про 

утвердження в судовій правозастосовній практиці з вирішення податкових 

спорів стандартів доказування. 

Важливо акцентувати увагу на тому, що ч. 1 ст. 78, п. 1 ч. 1 ст. 102 і ч. 3 

ст. 180 Кодексу адміністративного судочинства України оперують 

словосполукою «обґрунтований сумнів» щодо достовірності обставин, які 

визнаються учасниками справи, а також стосовно правильності експертних 

висновків та/або достовірності документів [47]. Передбачення такої категорії 

порушує проблему можливості її (категорії) розгляду як стандарту 

доказування. Велика Палата Верховного Суду у п. 57 постанови від 27 травня 

2020 р. (справа № 9901/88/19) указала, що «обґрунтований сумнів» – це 

загальновизнаний світовий критерій доведеності, який застосовується в 

Україні згідно з практикою Європейського суду з прав людини [116]. 

Наведена позиція є сумнівною, оскільки: а) світова спільнота, як ми вже 

зазначали, послуговується стандартом «поза розумним сумнівом», а не 

«обґрунтований сумнів» і б) Конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод, на підставі якої і розробляється практика 

Європейського суду з прав людини (до якої апелювала Велика Палата 

Верховного Суду), у ст. 5 згадує саме про «обґрунтовану підозру» [51], яка, 

будучи стандартом доведення, застосовується при законному арешті або 

затриманні особи.  
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Категорії «обґрунтований сумнів» і «поза розумним сумнівом» не є 

тотожними. Першу закріплює також і Цивільний процесуальний кодекс 

України, й Господарський процесуальний кодекс України, які впорядковують 

процесуальні аспекти вирішення справ, що випливають із приватно-правових 

відносин. Водночас стандарт «поза розумним сумнівом» застосовується в 

межах кримінального процесуального права, яке входить до підсистеми 

публічного права і впорядковує сферу публічних відносин. Кодекс 

адміністративного судочинства України спрямований на вирішення спорів 

між владними й підпорядкованими суб’єктами, до яких, зокрема, належать 

контролюючий орган і платник податків. Про те, який стандарт доказування 

варто застосовувати у спорах між цими суб’єктами, йтиметься далі. Наразі ж 

доцільно відмітити, що ми підтримуємо позицію Д. О. Гетманцева, що 

категорію «обґрунтований сумнів» у її чинному законодавчому 

формулюванні недоцільно вважати стандартом доказування [20, с. 199]. 

3. Як стандарти доказування співвідносяться із внутрішнім 

переконанням судді? «Стандарти доказування» і «внутрішнє переконання 

судді» не є взаємозамінними поняттями. Суддя, застосувавши, окрім іншого, 

й відповідний стандарт доказування у конкретній справі, має сформувати 

власне внутрішнє переконання, яке надає йому можливість належно 

вирішити справу. Для формування внутрішнього переконання, окрім 

стандартів доказування, використовуються й інші чинники – суб’єктивні 

(правосвідомість) й об’єктивні (критерії оцінки доказів, а також вимога про 

безпосереднє, всебічне, повне, об’єктивне дослідження доказів). З наведеного 

робимо висновок, що досліджувані категорії співвідносяться як ціле 

(внутрішнє переконання судді) і частина (стандарти доказування).  

4. Чи доречно при вирішенні податкових спорів у судовому порядку 

застосовувати той чи інший стандарт доказування? На наше переконання, 

застосування стандартів доказування при вирішенні податкових спорів ладне 

призвести до доповнення категорії «внутрішнє переконання судді» 

об’єктивною ознакою, яка вже протягом багатьох років довела свою 
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правозастосовну ефективність. У зв’язку з тим, що такі стандарти 

доказування, як «баланс вірогідностей» або «перевага доказів», а також «чіткі 

і переконливі докази», застосовуються у справах приватного характеру 

(тобто при вирішенні спорів між юридично рівними суб’єктами), 

використовувати ці стандарти у справах з оскарження рішень, дій або 

бездіяльності контролюючого органу недоречно. Як відомо, за ч. 2 ст. 77 

Кодексу адміністративного судочинства України, в подібних справах тягар 

доведення покладається на суб’єкта владних повноважень [47], – 

контролюючий орган. При потенційному застосуванні в такій справі 

стандарту «баланс вірогідностей» проглядалася б ситуація, за якої владному 

суб’єкту достатньо було б довести, що факт правомірності його рішення, дії 

або бездіяльності скоріше мав місце, аніж не мав. Це значно б послаблювало 

позицію платника податків. На підставі того, що рішення, дії або 

бездіяльність контролюючого органу, які потенційно можуть бути визнані 

протиправними, шкодять як діловій репутації платника, так і його 

фінансовому стану, при вирішенні таких справ необхідно застосовувати 

більш серйозний стандарт доказування, а саме «поза розумними сумнівами». 

Так, контролюючий орган має довести, що його рішення, дії або 

бездіяльність є правомірними, в чому жодна особа за результатами 

здійсненого нею аналізу, спираючись на докази, не мала б сумнівів. 

У зв’язку з тим, що в Україні нормативно-правовий акт є первинним 

джерелом права, для того, щоб не було зловживань 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 відправлення правосуддя, 

якнайкраще розуміють природу того чи іншого спору про право, а тому 

повинні вирішувати, який стандарт застосувати. Тож, за нашою позицією, на 

рівні закону доцільно вказати можливі до застосування стандарти 

доказування у відповідному виді судочинства, навести їх загальні ознаки, й 
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надати суду право, керуючись встановленими ознаками, визначати, який 

стандарт застосовувати [280, с. 119-124]. 

 

 

4.2. Судова доктрина реальності господарських операцій 

 

 

Проблематика правомірності податкових вигод завжди залишалася 

гострою у практичній площині. Саме ж податкове законодавство не оперує 

таким поняттям, як «податкова вигода». Цей термін має виключно судово-

доктринальну природу. Ключовим для податкового правозастосування є 

питання, пов’язані з обґрунтованістю формування платником податків 

податкових вигод. Концепція податкових вигод пов’язана з певними 

особливостями функціонування правового механізму податку на прибуток 

підприємств і податку на додану вартість, а саме: а) правом на податковий 

кредит (в аспекті ПДВ) і б) правомірністю формування витрат (в аспекті 

податку на прибуток підприємств). 

Вищезазначені податкові вигоди не повинні мати штучний характер, а 

мають формуватися на підставі реальних господарських операцій. Такого 

роду висновок є цілком логічним і закономірним. Однак станом на сьогодні 

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 обумовлює 

правову невизначеність, яка суперечить безпосередньо вимогам принципу 

верховенства права.  

Ситуацію, коли до тотожних питань мають місце прямо протилежні 

судові підходи, слід позначати як проблему, так би мовити, дзеркальних 

правових позицій. Основним ризиком останніх є породжена ними абсолютна 
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невизначеність. Можливо, обґрунтування таких нетотожних підходів до 

правозастосування зумовлено необхідністю гнучкого реагування на різні 

ситуації? Якщо так, то де ж тоді та міра належності платника податків і яким 

чином відбувається диференціація чесного і добросовісного платника 

податків і платника, який генерує податкові вигоди безпідставно, шляхом 

застосування схем по ухиленню від оподаткування? 

Однозначної відповіді на це запитання немає, а значить, таким 

нетотожним підходам до податкового правозастосування не повинно бути 

місця в судовій практиці. Невизначеність деструктивно впливає навіть на 

приватні за своїм характером відносини, а що вже тоді говорити про сферу 

відносин публічних. Там, де стикаються інтереси приватного й публічно-

владного суб’єкта, підвищена міра відповідальності повинна покладатися 

саме на останнього. Це необхідно для того, щоб нівелювати міру фактичної 

нерівності, що існує між владним і невладним суб’єктами. Отже, у питаннях 

спорів між платником податків і контролюючим органом з приводу 

позбавлення першого конкретних податкових вигод, позиція як 

контролюючого органу, так і суду повинна бути максимальною мірою 

вивірена. Позиція владного суб’єкта (контролюючого органу й суду) не 

повинна бути волатильною. 

Для наочності порушеної проблематики пропонуємо розглянути 

правові позиції Верховного Суду, що стосуються питань фіктивного 

підприємництва й податкових вигод контрагентів таких суб’єктів 

господарювання. Відповідні дзеркальні правові позиції можна умовно 

поділити на наступні три блоки:  

1) відсутність трудових і матеріальних ресурсів; 

2) принцип індивідуальної відповідальності; 

3) юридична оцінка протоколів допиту посадових осіб контрагентів, 

вироку або ухвали про звільнення відповідальної особи від кримінальної 

відповідальності в межах кримінального провадження за фактом фіктивного 

підприємництва. 
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У подальшому пропонуємо системно розглянути кожен з 

вищеокреслених блоків. При цьому фундаментом такого аналізу послужить 

співставлення дзеркальних правових позицій Верховного Суду: а) позиції 

«проти» платника податків (позиції «–») і б) позиції «за» платника податків 

(позиції «+»). 

І. Відсутність трудових і матеріальних ресурсів. У цьому випадку 

йдеться про платників податків, які не мають власних трудових та/або 

матеріальних ресурсів для провадження господарської діяльності, а тому 

податкові вигоди їх контрагентів ставляться контролюючим органом під 

сумнів.  

А. Позиції «проти» платника податків. У постанові Верховного Суду у 

складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 20 лютого 2018 

р. (справа № 809/117/13-а) констатується: «...недоведеність фактичного 

здійснення господарської операції (нездійснення операції) позбавляє 

первинні документи юридичної значимості для цілей формування податкової 

вигоди навіть за наявності правильно оформлених за зовнішніми ознаками та 

формою, але недостовірних та у зв’язку з цим юридично дефектних 

первинних документів, якщо рух коштів не забезпечений зв’язком з 

господарською діяльністю учасників цих операцій...» [122]. При цьому Суд 

відмічає, що необґрунтованість податкових вигод може підтверджуватися 

такими обставинами, як-то:   

«– неможливість реального здійснення платником податків зазначених 

операцій з урахуванням часу, місця знаходження майна або обсягу 

матеріальних ресурсів, економічно необхідних для виробництва товарів, 

виконання робіт або послуг, нездійснення особою, яка значиться виробником 

товару, підприємницької діяльності; 

– відсутність необхідних умов для досягнення результатів відповідної 

підприємницької, економічної діяльності у зв’язку з відсутністю 

управлінського або технічного персоналу, основних коштів, виробничих 

активів, складських приміщень, транспортних засобів; 
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– облік для цілей оподаткування тільки тих господарських операцій, які 

безпосередньо пов’язані з виникненням податкової вигоди, якщо для такого 

виду діяльності також потрібне здійснення й облік інших господарських 

операцій; 

– здійснення операцій з товаром, що не вироблявся або не міг бути 

вироблений в обсязі, зазначеному платником податків у документах обліку; 

– відсутність первинних документів обліку, тощо» [122]. 

Судом підкреслюється, що нереальність господарських операцій 

зумовлена такими чинниками, як: а) відсутність трудових ресурсів, 

б) технічного персоналу, в) транспортних засобів, г) матеріальної бази [122]. 

Аналогічні за своїм змістом є правові позиції Верховного Суду, 

закріплені в постановах Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного 

адміністративного суду: а) від 22 березня 2018 р. (справа 

№ 815/3666/16) [126], б) від 10 квітня 2018 р. (справа № 815/24/17) [128]. 

Розкриваючи аналізовану проблематику, звернімо увагу також на 

нижченаведену фіскальну позицію Верховного Суду: «Відсутність фізичних, 

технічних та технологічних можливостей певної особи до вчинення тих чи 

інших дій, що становлять зміст господарської операції: наявність майна, 

трудових ресурсів, виробничо-складських приміщень, технічного персоналу, 

основних фондів, виробничих активів, складських приміщень як платника, 

так і контрагента, які б свідчили про наявність товарного характеру операцій, 

унеможливлюють висновок щодо реальності придбанням товарів (робіт, 

послуг), фактичного та обґрунтованого понесення позивачем витрат з їх 

придбання, наявності правових та фактичних підстав для віднесення сум до 

складу податкового кредиту» (постанова Верховного Суду у складі колегії 

суддів Касаційного адміністративного суду від 10 вересня 2020 р. (справа 

№ 805/3461/16-а)) [190]. 

Своєю правовою позицією Суд резюмує, що брак матеріальних і 

трудових ресурсів у постачальника зумовлює ситуацію, за якої платник 

податків–покупець позбавляється права на податковий кредит. Такого роду 



337 
 

ситуацію й логіку Суду можна описати за посередництвом формули: 

відсутність трудових і матеріальних ресурсів = безтоварна операція = 

позбавлення платника податків–покупця податкових вигод.  

Аналогічна за своїм змістом логіка простежується й у правових 

позиціях, закріплених в постановах Верховного Суду у складі колегії суддів 

Касаційного адміністративного суду: а) від 4 червня 2020 р. (справа 

№ 1640/3323/18) [179], б) від 21 жовтня 2020 р. (справа № 540/1261/19) [197]. 

Б. Позиції «за» платника податків. Незважаючи на наявний масив 

правових позицій Верховного Суду, в яких брак матеріальних і трудових 

ресурсів у контрагента розглядається як підстава позбавлення податкових 

вигод платника податків, в судовій практиці можна навести низку правових 

позицій прямо протилежного характеру. Так, у постанові Верховного Суду у 

складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 17 вересня 2020 

р. (справа № 826/16705/17) читаємо: «Надаючи оцінку доводам ГУ ДФС про 

відсутність у контрагента позивача достатнього обсягу матеріальних та 

трудових ресурсів, економічно необхідних для виконання обумовлених 

договорами умов, суди зауважили, що такі обставини не виключають 

можливості реального виконання ними господарської операції та не свідчить 

про отримання необґрунтованої вигоди покупцем, оскільки залучення 

працівників є можливим за умови укладення цивільно-правового характеру, 

аутсорсингу та аутстафінгу» [195]. 

До аналогічних висновків дійшов Верховний Суд і в іншій справі, де 

зазначив: «…Відсутність у контрагента добросовісного платника податку 

матеріальних та трудових ресурсів, не виключає можливості реального 

виконання таким платником господарської операції, та не свідчить про 

одержання необґрунтованої податкової вигоди покупцем» [185] (постанова 

Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду 

від 10 липня 2020 р. (справа № 120/4723/18-а)). Тотожні правові позиції 

отримали своє закріплення й у постановах Верховного Суду у складі колегії 

суддів Касаційного адміністративного суду: а) від 13 листопада 2018 р. 
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(справа № 805/528/17-а) [142], б) від 7 листопада 2019 р. (справа № 2а-

5959/12/1470) [159].  

Отже, констатуємо, що низка правових позицій Верховного Суду, 

висловлених в інтересах платника податків, дійсно мають прогресивно 

орієнтований характер, адже недобросовісність контрагентів цього суб’єкта 

не повинна породжувати негативних наслідків для нього, бо інакше на 

платника податків–покупця необґрунтовано покладаються додаткові 

обтяження, які не зовсім корелюються з ідеалами загального принципу 

справедливості. 

Фактично слід вести мову про ситуацію, коли відсутність матеріальних 

і трудових ресурсів у контрагентів платника податків може вважатиметься як 

критичним чинником для останнього, так і допустимим фактором, який 

жодним чином не впливатиме на права й інтереси цієї особи. Вибіркове 

застосування фіскальних правових позицій з метою позбавлення платника 

податків належних йому податкових вигод є недопустимою практикою. 

ІІ. Принцип індивідуальної відповідальності. Коли йдеться про 

застосування принципу індивідуальної відповідальності при вирішенні 

податкових спорів, мається на увазі галузево орієнтована адаптація для цілей 

податкового правозастосування відповідного загальноправового вихідного 

положення. Вищезазначене імперативне положення встановлює правило, 

згідно з яким платник податків не повинен зазнавати негативних наслідків у 

випадку порушення положень податкового законодавства іншими 

платниками. У той же час практику Верховного Суду не можна назвати 

послідовною в частині дотримання вимог названого принципу. 

А. Позиції «проти» платника податків. Постанова Верховного Суду у 

складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 30 квітня 2020 

р. (справа № 823/876/16) констатує: «... хоч з огляду на принцип 

індивідуальної відповідальності платника у сфері податкових правовідносин 

платник не є відповідальним за протиправні дії третіх осіб, що перебувають 

поза межами його впливу та контролю, однак несприятливі наслідки 
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недостатньої обережності у підприємницькій діяльності мають покладатися 

на особу, якою були укладені відповідні правочини, та не можуть бути 

перенесені на бюджет шляхом зменшення податкових зобов`язань та 

здійснення необґрунтованих виплат з бюджету. У разі недобросовісності 

контрагентів покупець несе певний ризик не лише невиконання цивільно-

правового договору, але й в рамках податкових правовідносин, позаяк в силу 

вимог податкового законодавства позбавляється можливості скористатися 

правом на податковий кредит в силу відсутності документів, що мають силу 

первинних документів» [177]. 

Із зазначеного вище випливає, що Верховний Суд довільно здійснює 

усічення регулятивної ролі принципу індивідуальної відповідальності, прямо 

вказуючи на обмеження ним принципу індивідуальної відповідальності в 

інетресах фіскальних цілей держави. Такого роду судова практика не може 

бути визнана послідовною. Аналогічна правова позиція отримала своє 

закріплення й у постановах Верховного Суду у складі колегії суддів 

Касаційного адміністративного суду: а) від 27 жовтня 2020 р. (справа 

№ 808/1336/16) [198], б) від 14 липня 2020 р. (справа № 810/730/17) [186].  

Водночас існує низка правових позицій Верховного Суду, де акцент 

ставиться на непорушності принципу індивідуальної відповідальності при 

вирішенні податкових спорів. 

Б. Позиції «за» платника податків. У цій ситуації варто звернути увагу 

на правову позицію, закріплену в постанові Верховного Суду у складі колегії 

суддів Касаційного адміністративного суду від 20 жовтня 2020 р. (справа 

№ 806/705/15), де вказано: «...виходячи з принципу індивідуального 

застосування відповідальності за порушення правил оподаткування, 

негативні наслідки, зокрема, у вигляді позбавлення права на формування 

податкового кредиту можуть бути застосовані саме до того платника 

податків, який їх припустився, а не до іншої особи» [196]. Як бачимо, Суд 

акцентує увагу на непорушуваності принципу індивідуальної 

відповідальності, що означає, що один платник податків не може зазнавати 
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негативних наслідків у виді позбавлення права на податкові вигоди у випадку 

недобросовісності іншого платника – його контрагента.  

Промовистою є також правова позиція, що міститься в постанові 

Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду 

від 4 червня 2020 р. (справа № 340/422/19), яка сформована так: «...беручи до 

уваги індивідуальний характер юридичної відповідальності особи, 

правильним є висновок судів першої та апеляційної інстанцій, що у разі 

порушення контрагентом платника податків чинного законодавства, 

відповідальність та негативні наслідки настають саме щодо цієї особи, у 

зв`язку з чим право платника податків, тобто позивача, на податковий кредит 

та податку на прибуток не може ставитись у пряму залежність від 

додержання податкової дисципліни третьою особою» [180]. Незважаючи на 

певні огріхи в частині граматичного викладення такої позиції Верховним 

Судом, вона є цілком слушною й послідовною. 

Отже, констатуємо наявність неоднозначної судової практики 

Верховного Суду в частині застосування принципу індивідуальної 

відповідальності платника податків. При цьому зробимо акцент на тому, що 

будь-які спроби зменшити регулятивну роль основоположних принципів 

права заподіюють неабияку шкоду правозастосовній практиці. 

ІІІ. Юридична оцінка протоколів допиту посадових осіб контрагентів, 

вироку або ухвали про звільнення відповідальної особи від кримінальної 

відповідальності в межах кримінального провадження за фактом фіктивного 

підприємництва. У податковому правозастосуванні часто виникає ситуація, 

коли директори підприємств-контрагентів у кримінальних провадженнях, що 

реалізовувалися в тому числі й за порушення положень ст. 205 

Кримінального кодексу України (на сьогодні цей склад злочину виключено), 

дають показання, що вони (директори) не мали жодного відношення до 

господарської діяльності відповідних підприємств.  

Здавалося б, таке підприємство не взмозі провадити належним чином 

господарську діяльність. Однак на практиці непоодинокими є випадки, коли 
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реально функціонуючі суб’єкти господарювання провадять діяльність з 

оформленням директорами осіб, які займають цю посаду формально. Ідеться 

про бажання конкретних осіб, які провадять господарську діяльність, 

уникнути будь-яких ризиків, пов’язаних з перебуванням у статусі директорів 

підприємств. Іноді як доказ фіктивності контрагента наводяться матеріали 

допитів директора підприємства в рамках кримінального провадження, що в 

жодному випадку не може розглядатися як преюдиція. Виникає запитання: 

чи справедливим є покладання на платника податків певної міри негативних 

наслідків, що зумовлюються фіктивністю його контрагента? На наше 

переконання, ні. Однак у Верховного Суду із цього приводу однозначної 

позиції немає. 

А. Позиції «проти» платника податків. У постанові Верховного Суду у 

складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 16 вересня 2020 

р. (справа № 2140/1893/18) зазначається, що: «... статус фіктивного 

підприємства несумісний з легальною підприємницькою діяльністю, що 

свідчить про нереальність господарських правовідносин...». У рішенні по цій 

справі також підкреслено, що директор особи-контрагента обвинувачувався у 

вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 

Кримінального кодексу України, однак його було звільнено від кримінальної 

відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності [192]. У справі 

№ 805/3461/16-а Верховний суд також аргументував власну фіскально 

орієнтовану правову позицію, виходячи із протоколу допиту директора як 

свідка, де останній нібито зізнавався в тому, що не брав участі в 

господарській діяльності підприємства [190].  

Отже, суди позбавляють податкових вигод платників податків, які мали 

господарські операції з підприємствами, в яких директори заявляли про 

фіктивний характер підприємницької діяльності таких суб’єктів 

господарювання. Принципово важливим тут є те, що як доказ фіктивності 

підприємництва особи-контрагента суди використовували протоколи допиту 
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директорів як свідків, а вироків по таких кримінальних провадженнях не 

було. Такий підхід навряд чи можна схвалити й назвати послідовним. 

Б. Позиції «за» платника податків. Існує низка правових позицій 

Верховного Суду, в яких наводяться контраргументи стосовно 

вищезазначених підходів. Так, у постанові Верховного Суду у складі колегії 

суддів Касаційного адміністративного суду від 8 листопада 2018 р. (справа 

№ 826/15028/17) отримала свою фіксацію така правова позиція «... сам факт 

наявності вироків, ухвалених на підставі угод у кримінальному провадженні, 

не дає підстав для автоматичного висновку про нереальність господарських 

операцій, внаслідок чого є нагальна необхідність перевіряти доведеність 

кожного податкового правопорушення і здійснювати комплексне 

дослідження усіх складових господарських операцій із урахуванням 

обставин, встановлених у вироках, які набрали законної сили. Крім того, суд 

не може робити висновок про нереальність господарських операцій 

підприємства з контрагентами на підставі вироку, якщо в останньому немає 

жодних обставин, що підтверджували б факт безтоварності спірних 

господарських операцій, а також якщо встановлена у вироку обставина не 

має значення для податкового спору, тобто не стосується предмету 

доказування даної адміністративної справи» [140]. Аналогічний висновок 

зроблено Верховним Судом і по справі № 520/399/19 [172].  

Не менш цікавою є також правова позиція-контраргумент, що 

стосується використання як доказу в податковому спорі протоколів допиту, 

отриманих у кримінальному проваджені на стадії проведення досудового 

слідства. Так, у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів 

Касаційного адміністративного суду від 6 листопада 2018 р. (справа 

№ 822/551/18) відмічається: «... протоколи допиту, отримані на стадії 

досудового слідства, можуть бути визначені як докази лише в разі їх 

відображення під час розгляду кримінальної справи в суді» [139]. Сам же по 

собі протокол допиту без його судової апробації не тягне за собою 

виникнення преюдиційних фактів. 
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Маємо стверджувати, що однозначної судової практики у відповідному 

блоці досліджуваної проблематики немає. Для наочності сприйняття цієї 

думки пропонуємо візуальне зображення наведених ключових правових 

позицій. 

Тематика 

правової позиції 

Позиції « – » Позиції « + » 

Відсутність 

трудових і 

матеріальних 

ресурсів 

Відсутність фізичних, 

технічних і технологічних 

можливостей певної особи 

для вчинення тих чи інших 

дій, що становлять зміст 

господарської операції: 

наявність майна, трудових 

ресурсів, виробничо-

складських приміщень, 

технічного персоналу, 

основних фондів, виробничих 

активів, складських 

приміщень як платника, так і 

контрагента, які свідчили б 

про наявність товарного 

характеру операцій, 

унеможливлюють висновок 

щодо реальності придбанням 

товарів (робіт, послуг), 

фактичного й обґрунтованого 

понесення позивачем витрат з 

їх придбання, наявності 

правових і фактичних підстав 

Відсутність у 

контрагента 

добросовісного 

платника податку 

матеріальних і трудових 

ресурсів не виключає 

можливості реального 

виконання останнім 

господарської операції і 

не свідчить про 

одержання 

необґрунтованої 

податкової вигоди 

покупцем. 
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для віднесення сум до складу 

податкового кредиту. 

Принцип 

індивідуальної 

відповідальності 

Хоча з огляду на принцип 

індивідуальної 

відповідальності платника у 

сфері податкових 

правовідносин він не є 

відповідальним за 

протиправні дії третіх осіб, 

які перебувають поза межами 

його впливу й контролю, 

однак несприятливі наслідки 

недостатньої обережності в 

підприємницькій діяльності 

мають покладатися на особу, 

з якою були укладені 

відповідні правочини, і не 

можуть бути перенесені на 

бюджет шляхом зменшення 

податкових зобов’язань і 

здійснення необґрунтованих 

виплат з бюджету. У разі 

недобросовісності 

контрагентів покупець несе 

певний ризик не лише 

невиконання цивільно-

правового договору, а й у 

рамках податкових 

правовідносин, позаяк у силу 

З огляду на 

індивідуальний 

характер юридичної 

відповідальності особи 

правильним вважається 

висновок, що в разі 

порушення 

контрагентом платника 

податків чинного 

законодавства 

відповідальність і 

негативні наслідки 

настають саме щодо цієї 

особи, у зв’язку з чим 

право платника 

податків, тобто 

позивача, на податковий 

кредит і податок на 

прибуток не може 

ставитись у пряму 

залежність від 

додержання податкової 

дисципліни третьою 

особою. 
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вимог податкового 

законодавства позбавляється 

можливості скористатися 

правом на податковий кредит 

через відсутність документів, 

що мають силу первинних 

документів. 

Фіктивність 

контрагента 

Статус фіктивного 

підприємства несумісний з 

легальною підприємницькою 

діяльністю, що свідчить про 

нереальність господарських 

правовідносин. 

Сам факт наявності 

вироків, ухвалених на 

підставі угод у 

кримінальному 

провадженні, не дає 

підстав для 

автоматичного висновку 

про нереальність 

господарських операцій, 

унаслідок чого існує 

нагальна потреба 

перевіряти доведеність 

кожного податкового 

правопорушення і 

здійснювати комплексне 

дослідження всіх 

складників 

господарських операцій 

з урахуванням обставин, 

установлених у вироках, 

які набрали законної 

сили. Крім того, суд не 
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може робити висновок 

про нереальність 

господарських операцій 

підприємства з 

контрагентами на 

підставі вироку, якщо в 

останньому немає 

жодних обставин, що 

підтверджували б факт 

безтоварності спірних 

господарських операцій, 

а також якщо 

встановлена у вироку 

обставина не має 

значення для 

податкового спору, 

тобто не стосується 

предмету доказування 

даної адміністративної 

справи. 

 

У контексті порушеної проблематики актуальною як ніколи слід 

назвати позицію, що отримала свою фіксацію в ухвалі Верховного Суду у 

складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 28 квітня 2021 

р. (справа № 160/3364/19) [317]. У винесеному рішенні Суд дійшов до 

правильного висновку про наявність виключної правової проблеми в 

підходах до оцінки питань фіктивного підприємництва й податкових вигод 

контрагентів таких суб’єктів господарювання. У зв’язку із цим справу було 

передано на розгляд Великої Палати Верховного Суду. Підставами для такої 

передачі Верховний Суд назвав: 
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1) декриміналізацію у 2019 р. ст. 205 Кримінального кодексу України 

(«Фіктивне підприємництво»), а значить, і втрату актуальності правових 

позицій Верховного Суду з вирішення податкових спорів, які основувалися 

на концепції фіктивного підприємництва; 

2) правові позиції Європейського суду з прав людини, що стосуються 

індивідуального характеру відповідальності, що неодноразово 

підкреслювалося ним при вирішенні спорів, пов’язаних з оподаткуванням; 

3) необхідність привнесення правової визначеності у практику 

податкового правозастосування щодо питань фіктивного підприємництва й 

податкових вигод контрагентів таких суб’єктів господарювання [295]. 

 

 

4.3. Судова доктрина бенефіціарного власника доходу 

 

 

Концепція бенефіціарного власника доходу має важливе значення для 

забезпечення послідовного розвитку податкових відносин із транскордонним 

елементом. У податковому законодавстві використовується саме конструкція 

«бенефіціарний (фактичний) отримувач (власник) доходу». Розглядувана 

концепція забезпечує послідовну реалізацію права платників податків на 

звільнення від оподаткування окремих категорій доходів або ж застосування 

щодо них пільгових ставок оподаткування. 

Р. А. Майданик підкреслює, що поняття «бенефіціарний власник» своїм 

корінням сягає трастового права Англії, в якому під цією назвою розуміли 

особу, яка здійснює передачу активу у власність довіреної третьої особи 

(юридичний власник), яка і бере на себе зобов’язання по управлінню 

відповідним активом в інтересах фактичного власника останнього. Що ж 

стосується юридичного власника активу (довіреної особи), то він не одержує 

яких-небудь економічних вигод [74, с. 145, 146]. При цьому зауважимо, що 

це тільки один з можливих підходів до розуміння поняття «бенефіціарний 
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власник». Як стверджує із цього приводу А. Г. Косенкова, термін 

«бенефіціарний власник» може застосовуватись у: а) протидії розмиванню 

бази оподаткування, б) міжнародних конвенціях, що стосуються 

проблематики уникнення подвійного оподаткування, і в) трастовому й 

корпоративному праві (про що, до речі, нами вже зазначалось) [53, с. 101–

105].  

У рамках проваджуваного дослідження нас цікавитиме поняття 

«бенефіціарний власник» саме в контексті реглментаційних механізмів, що 

визначаються конвенціями про уникнення подвійного оподаткування. Не 

буде перебільшенням, якщо наголосити на тому, що саме в цьому розумінні 

ця конструкція є специфічно-нормативною категорією національного 

податкового законодавства. Ідеться про застосування міжнародних договорів 

України про уникнення подвійного оподаткування стосовно повного або 

часткового звільнення від оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх 

походження з України.  

Як слушно стверджує Р. А. Майданік, у Податковому кодексі України 

при визначені поняття «бенефіціарний власник» нормотворець використав 

одночасно два способи: а) позитивний – вказівку на те, що бенефіціарним 

власником доходу є особа, яка «... має право на отримання таких доходів та є 

вигодоотримувачем щодо них», і б) негативний – вказівку на те, що 

бенефіціарним власником не є особа, яка «...має право на отримання доходу, 

але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або 

виконує лише посередницькі функції щодо такого доходу» [74, с. 145, 146].  

Залишається ключовим запитання: чому концепція бенефіціарного 

власника доходу має настільки важливе значення для сфери оподаткування? 

Відповідь на нього криється в Податковому кодексі України й чинних 

конвенціях про уникнення подвійного оподаткування, що укладались 

Україною з іншими державами. Так, приписами податкового законодавства 

може передбачатися пільговий режим для оподаткування окремих категорій 

доходів нерезидентів, які мають своїм джерелом митну територію України. 
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До таких різновидів доходів нерезидента, як правило, належать дивіденди, 

роялті, проценти тощо. 

Із системного аналізу приписів п. 103.3 ст. 103 Податкового кодексу 

України вбачається, що бенефіціарний (фактичний) отримувач (власник) 

доходів повинен відповідати певним кваліфікаційним вимогам, а саме: 

– особа–нерезидент (одержувач доходів) має право на отримання 

відповідних доходів; 

– така особа є вигодоотримувачем з приводу таких доходів; 

– функціональне призначення особи–нерезидента не зводиться лише до 

посередницьких функцій.  

При цьому нормотворець чітко визначає систему ознак, які вказують на 

відсутність бенефіціарного статусу в особи–нерезидента. Ця особа не є 

бенефіціарним власником доходу, якщо вона:  

– не має достатньо повноважень або права користуватися й 

розпоряджатися відповідним доходом; 

– отриманий дохід або переважну його частину передає на користь 

іншої особи; 

– не виконує суттєвих функцій щодо такого доходу, не використовує 

значних активів і не несе суттєвих ризиків по операціях з їх передачі;  

– 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 [106]. 

Законодавець визначає відповідні негативні ознаки як альтернативні, 

фактично рівнозначні. Однак, на наше переконання, їх потрібно розглядати в 

комплексі, адже наявність однієї з них ще не говорить про відсутність в 

особи–нерезидента статусу бенефіціарного власника доходу. При цьому 

достатній набір ознак для визначення небенефіціарного статусу особи 
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повинен мати місце в кожному конкретному випадку з урахуванням певного 

фактичного складу. Значить, треба вести мову про наявність значного 

дискреційного елементу в застосуванні відповідних критеріїв. 

Дискреція контролюючого органу – це завжди потенційні ризики для 

платника податків. Вважаємо за доцільне на нормативному рівні установити 

необхідну або ж достатню кількість ознак, які в системності свого 

сприйняття забезпечували б визначеність з приводу цього принципового 

питання, бо інакше в ситуації звільнення від оподаткування конкретних 

різновидів доходів чи застосування пільгової ставки ми ризикуємо 

послуговуватися категоріями оціночного характеру. У сфері оподаткування 

останніх має бути мінімум, тобто ці категорії повинні застосовуватися у 

випадках, коли іншого варіанту немає. 

Правову визначеність у відповідну сферу податкових відносин певною 

мірою привносять правові позиції Верховного Суду, який станом на сьогодні 

фактично сформував судову доктрину бенефіціарного власника доходів. 

Такого роду завдання було реалізовано за посередництвом концептуалізації 

критеріїв визначення бенефіціарного власника. Правові позиції Верховного 

Суду з приводу порушеної проблематики доцільно поділити на декілька 

блоків, які в подальшому й охарактеризуємо. 

1. Бенефіціарний власник не є посередником. У такому випадку 

потрібно чітко усвідомлювати, що бенефіціарний власник доходів не може 

розглядатися як особа–посередник. У постанові Верховного Суду у складі 

Касаційного адміністративного суду (справа № 804/4659/15) від 12 січня 2021 

р. зазначається: «... бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) 

доходу не може бути юридична або фізична особа, навіть якщо така особа 

має право на отримання доходу, але є агентом, номінальним утримувачем 

(номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого 

доходу» [203]. Правова позиція Суду полягає в тому, що для особи–

нерезидента недостатньо просто мати правові підстави для одержання 

конкретних доходів, що мають своїм джерелом територію України. Така 
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особа повинна бути фактичним власником указаних доходів. Якщо ж 

нерезидент одержує доходи, а потім передає їх далі наступному суб’єкту або 

ж, так би мовити, по ланцюгу, то такий суб’єкт не є бенефіціарним 

власником доходів. Щоб вважатися бенефіціарним власником доходу, 

нерезидент має не просто одержати доходи, а й мати можливість ними вільно 

розпоряджатись, причому не повинен виконувати в аспекті таких доходів 

виключно так звану технічну роль. 

Така посередницька функція нерезидента з приводу доходу, 

одержаного з України, послідовно описана в правовій позиції, що отримала 

свою фіксацію в постанові Верховного Суду у складі колегії суддів 

Касаційного адміністративного суду (справа № 803/1005/17) від 21 березня 

2018 р.: «...передбачені міжнародними договорами пільги зі сплати податку 

не можуть бути застосовані у випадку, коли нерезидент діє як проміжна 

ланка в інтересах іншої особи, яка фактично отримує вигоду від доходу. 

Зокрема, не можуть бути застосовані пільгові ставки податку у випадку, коли 

дохід (у рамках угоди або серії угод) з джерелом його походження з України 

виплачується таким чином, що нерезидент (проміжна ланка, яка має вузькі, 

обмежені повноваження у відношенні доходу), який претендує на отримання 

пільгової ставки податку з доходів у вигляді роялті, дивідендів, процентів, 

виплачує весь дохід (його більшу частину) іншому нерезиденту, який би не 

міг застосувати пільгову ставку у разі, коли б такий дохід виплачувався 

останньому» [125]. Щоб до доходів нерезидента могла бути застосована 

пільгова ставка оподаткування, він не повинен виконувати роль посередника. 

2. Превалювання змісту над формою. Сама концепція бенефіціарного 

власника доходу ґрунтується в першу чергу на змістовних, а не на 

формальних аспектах. Кожен із критеріїв бенефіціарного власника доходів 

обумовлює необхідність звертатися до самої суті відносин, що 

співставляються з такими критеріями. Якщо підходити до них з формально-

юридичної точки зору, вони не будуть ефективно реалізовані. Саме змістовна 

сторона конкретних суспільних відносин і дозволяє встановити наявність 
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ознак бенефіціарного власника доходів. Це, у свою чергу, дозволяє 

стверджувати, що в рамках досліджуваної концепції зміст є превалюючим 

над формою. У постанові Верховного Суду у складі колегії суддів 

Касаційного адміністративного суду (справа № 817/1045/17) від 14 серпня 

2018 р. зазначено: «... Для визначення особи як фактичного отримувача 

доходу, така особа повинна володіти не тільки правом на отримання доходу, 

але повинна бути і особою, яка визначає подальшу економічну долю доходу. 

Тобто, коли отримувач процентів має право отримувати вигоду та визначати 

подальшу економічну долю доходу і не пов’язаний договірними або 

юридичними зобов’язаннями щодо перерахування такого доходу іншій особі, 

отримувач є бенефіціарним власником доходу» [131]. 

Як бачимо, Суд відмічає, що нерезидент повинен мати змогу визначати 

економічну долю таких доходів, щоб вважатися їх бенефіціарним власником. 

У рамках цієї правової позиції Суд фактично формулює критерії, яким 

повинен відповідати цей суб’єкт, до яких він відносить: а) нерезидент має 

визначати подальшу економічну долю доходу, б) нерезидент не повинен бути 

пов’язаний договірними або юридичними зобов’язаннями щодо 

перерахування такого доходу іншій особі. При цьому потрібно звернути 

увагу на те, що статус бенефіціарного власника було віднесено Судом до 

одного з елементів загального юридичного складу, який є необхідним для 

застосування пільгової ставки оподаткування: «... Право на застосування 

зменшеної ставки податку, передбачену відповідним міжнародним 

договором України, виникає, за умови одночасного виконання таких вимог: 

1) нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір 

України; 2) нерезидентом надано довідку (або її нотаріально засвідчену 

копію), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою 

укладено міжнародний договір України; 3) нерезидент є бенефіціарним 

власником доходу» [131]. 

Отже, доходимо висновку, що Верховний Суд у своїх правових 

позиціях здійснює концептуалізацію нормативних положень, які 
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встановлюють порядок визначення бенефіціарного власника доходу [288, 

с. 357–359]. 

 

 

4.4. Судова доктрина податкових вигод 

 

 

У податкових відносинах платник податків є стороною, яка за 

загальним правилом намагається якомога краще оптимізувати свої податкові 

зобов’язання. Такого роду прагнення зобов’язаного суб’єкта податкових 

відносин має цілком логічну та природну основу. При цьому в окремих 

випадках бажання зменшити податкові зобов’язання чи навіть отримати які-

небудь неправомірні вигоди від застосування особливостей функціонування 

того чи іншого податкового платежу штовхає платників податків на не зовсім 

правомірні дії. Із формально-юридичної точки зору останні можуть мати 

вигляд як такі, що вчиняються в установлених законом рамках. Проте за 

своїм змістом вони мають інші цілі – мінімізувати оподаткування та/або 

отримати необґрунтовані податкові вигоди. 

З метою запобігання такого роду зловживанням з боку платника 

податків у судовій практиці сформовано доктрину податкових вигод, 

джерелом якої є виключно судова практика. На нормативному рівні поняття 

«податкова вигода» до недавнього часу взагалі не мало свого закріплення. У 

податковому законодавстві воно було закріплено 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 січня 2020 

р. за № 466-ІХ. 

Однак нормативно закріплені положення податкової вигоди змістовно 

набагато вужчі порівняно з судово-доктринальною концептуалізацією 

останньої. У чинному податковому законодавстві, а саме в абз. 3 п. 103.2 
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ст. 103  Податкового кодексу України, йдеться про податкові вигоди у виді 

звільнення від оподаткування або застосування пониженої ставки податку, 

які передбачені міжнародним договором і стосуються операцій між 

резидентом і нерезидентом [106]. Інакше кажучи, в податковому 

законодавстві концепція податкових вигод має вузьку сферу застосування. 

Що ж до судових доктрин податкової вигоди, то вони мають більш 

комплексний характер. Потрібно наголосити, що судова доктрина 

податкових вигод є концепцією, яка спрямована радше: а) на заповнення 

прогалин у податково-правовому регулюванні і б) на унеможливлення 

зловживань з боку платника податків. 

Податкове законодавство не здатне запобігти всій варіативності 

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

рамках правозастосовчої діяльності такі прогалини заповнюються шляхом 

регламентації податкових відносин. Безумовно, законодавець повинен 

намагатися якомога конкретніше регулювати сферу податкових відносин, 

проте це не завжди можна здійснити оперативно. Що стосується доктрини 

податкових вигод, тут склалася доволі дивна ситуація: на судово-

доктринальному рівні відповідна концепція існує вже доволі давно, але 

нормотворець при цьому не робить жодних зусиль або хоча б спроб 

закріпити її на законодавчому рівні. 

Звернімося до наведеного нижче прикладу. Судові доктрини розумної 

економічної причини (ділової мети) в кінцевому рахунку отримали 

формально-юридичне закріплення на рівні закону. А ось доктрина 

податкових вигод, незважаючи на доволі тривале існування у судово-

практичній площині, ще й дотепер не знайшла свого концептуалізованого 

закріплення в чинному податковому законодавстві. Звичайно, такого роду 

ситуацію можна пояснити підвищеною мірою оціночності окремих 

формулювань цієї доктрини. Водночас оціночний характер вимог доктрини 

розумної економічної причини (ділової мети) не завадив їй отримати свою 

фіксацію на рівні закону. 
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Закономірний результат розвитку судової доктрини вбачається в 

подальшому її повному або ж фрагментарному закріпленні на рівні закону. 

Це дозволяє вести мову про еволюційний шлях розвитку судових доктрин, 

тобто ситуацію, за якої первинно сформовані або ж концептуально розвинуті 

на рівні судової практики положення в подальшому отримують своє 

закріплення в законодавстві. Ми не говоримо про те, що після нормативного 

закріплення положень судової доктрини відповідна концептуалізація й 

розвиток доктринальних положень на рівні судової практики повинні 

припинитись. Навпаки, перманентна фіксація на нормативному рівні судової 

практики свідчитиме про наявність взаємодії (своєрідного зворотного 

зв’язку) між судовою й законодавчою гілками влади. При цьому потрібно 

зазначити, що яскравим прикладом цього є доктрина розумної економічної 

причини (ділової мети), окремі аспекти якої перед їх нормативним 

закріпленням доречно було б пристосувати для цілей нормативного 

законодавчого регулювання.  

Загалом же формування судових доктрин вирізняється низкою 

варіативних способів. Серед алгоритмів їх формування в податковому праві 

можна виділити: 

– первинно нормативний, коли на нормативному рівні закріплюється 

поняття чи положення, яке в подальшому отримує свій концептуалізований 

розвиток у судовій практиці; 

– первинно судовий, коли спочатку на рівні судової практики отримує 

свій розвиток певна доктрина, яка в подальшому повністю або ж 

фрагментарно закріплюється на рівні закону; 

– виключно судовий, який має місце у випадку, якщо судова доктрина 

розвивається без нормативно закріпленої передумови й у подальшому не 

отримує своєї фіксації на законодавчому рівні. 

Окремо взята судова доктрина, що є досить важливо, може в 

подальшому змінювати алгоритм свого розвитку. Так, доктрина, яка сьогодні 

формується виключно в порядку судової практики, може згодом зазнати 
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концептуальних трансформацій на рівні закону. Коли ж ідеться про доктрину 

податкових вигод, її потрібно розглядати як виключно судову. Той факт, що 

окремий її аспект отримав нормативне закріплення, ще не свідчить про її 

нормативне оформлення. Такого роду підхід зумовлено тим, що судова 

доктрина податкових вигод у рамках формулювань, які існують у судовій 

практиці до сьогодення, так і не була зафіксована в чинному податковому 

законодавстві.  

Перед переходом до ґрунтовного вивчення безпосередньо судово-

доктринальних формулювань, відмітимо, що доктрина податкових вигод 

стосується двох аспектів оподаткування: а) формування витрат з податку на 

прибуток підприємств і б) формування податкового кредиту щодо правового 

механізму податку на додану вартість. 

Якщо в 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 стосовно податку на 

додану вартість. Інакше кажучи, в контексті судової доктрини податкових 

вигод, сформованої національними судами, йдеться в основному про 

вищезазначені два податки. Під терміном «вигода» в такому разі треба 

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. 

Розглянемо далі формулювання судової доктрини податкових вигод, 

які отримали своє закріплення у практиці національних судів. Так, у 

постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного 

адміністративного суду від 2 жовтня 2018 р. (справа № 804/7239/15) 

підкреслено: «... доводи податкового органу про отримання платником 

необґрунтованої податкової вигоди мають ґрунтуватись на сукупності 

доказів, що безспірно підтверджують існування обставин, які виключають 
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право платника, зокрема, на формування податкового кредиту» [137]. У 

наведеному рішенні Суд наголосив на тому, що контролюючий орган 

повинен довести необґрунтований характер податкової вигоди. Податкові 

вигоди платника податків є необґрунтованими тільки в тому випадку, якщо 

контролюючий орган має достатньо доказів, які підтверджують таку 

необґрунтованість податкових вигод платника податків. Правова позиція 

Суду про необхідність доведення контролюючим органом необґрунтованості 

податкових вигод має своїм джерелом положення ч. 2 ст. 77 Кодексу 

адміністративного судочинства України та презумпції добросовісності 

рішень платника податків, яка, до речі, є самостійною судовою доктриною. 

Дійсно, в податкових спорах з платником податків, які стосуються 

донарахування податків і зборів та/або штрафних санкцій, обов’язок 

доказування покладається саме на суб’єкта владних повноважень. 

Додатковою аргументацією такого обов’язку контролюючого органу є 

вимога презумпції добросовісності платника податків. У зазначеному 

конкретному випадку йшлося саме про право на податковий кредит з податку 

на додану вартість. Проте відповідна правова позиція може мати й 

універсалізований характер. 

Комплексністю формулювань вирізняється правова позиція, 

зафіксована у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного 

адміністративного суду від 6 лютого 2018 р. (справа № 826/15796/13-а): 

«... недоведеність фактичного здійснення господарської операції 

(нездійснення операції) позбавляє первинні документи юридичної значимості 

для цілей формування податкової вигоди навіть за наявності правильно 

оформлених за зовнішніми ознаками та формою, але недостовірних та у 

зв’язку з цим юридично дефектних первинних документів, якщо рух коштів 

не забезпечений зв’язком з господарською діяльністю учасників цих 

операцій. При цьому відсутність ділової мети також є підставою для відмови 

у наданні податкової вигоди. Надання податковому органу належним чином 

оформлених документів, передбачених законодавством про податки та збори, 
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з метою одержання податкової вигоди є підставою для її одержання, якщо 

податковий орган не встановив та не довів, що відомості, які містяться в цих 

документах, неповні, недостовірні та (або) суперечливі, є наслідком 

укладення нікчемних правочинів. Про необґрунтованість податкової вигоди 

можуть свідчити підтверджені доказами доводи податкового органу, зокрема, 

про наявність таких обставин: 1) неможливість реального здійснення 

платником податків зазначених операцій з урахуванням часу, місця 

знаходження майна або обсягу матеріальних ресурсів, економічно 

необхідних для виробництва товарів, виконання робіт або послуг, 

нездійснення особою, яка значиться виробником товару, підприємницької 

діяльності; 2) відсутність необхідних умов для досягнення результатів 

відповідної підприємницької, економічної діяльності у зв’язку з відсутністю 

управлінського або технічного персоналу, основних коштів, виробничих 

активів, складських приміщень, транспортних засобів; 3) облік для цілей 

оподаткування тільки тих господарських операцій, які безпосередньо 

пов’язані з виникненням податкової вигоди, якщо для такого виду діяльності 

також потрібне здійснення й облік інших господарських операцій; 

4) здійснення операцій з товаром, що не вироблявся або не міг бути 

вироблений в обсязі, зазначеному платником податків у документах обліку, 

тощо» [120]. 

Із цитованої правової позиції Суду можна виокремити низку 

принципових доктринальних аспектів. По-перше, вбачається, що існує 

прямий зв’язок між судовою доктриною податкової вигоди й судовою 

доктриною реальності господарських операцій. Так, Судом зазначено, що 

фактична відсутність реалізації господарської операції позбавляє платника 

податків можливості отримати податкові вигоди від провадження такої 

операції навіть у випадку, коли існує формальне документальне її 

оформлення. Отже, Суд звертає увагу не тільки на форму, а й на зміст 

діяльності, проваджуваної платником податків. Тільки фактично реалізовані 

операції дають платникові право на отримання податкових вигод. Якщо ж 
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існує тільки документальне обрамлення господарської діяльності, вести мову 

про достатність підстав для отримання податкових вигод не можемо. Більше 

того, відсутність фактичної реалізації господарських операцій перетворює 

первинні документи платника податків у, так би мовити, юридично дефектні. 

Це дозволяє говорити, що документ, який відповідає всім формально-

правовим вимогам, може бути визнаний неналежним у правовому розумінні 

в силу невідповідності таких операцій фактичному складу відносин. Рух 

коштів за такими операціями не є визначальним. Потрібно, щоб у рамках 

відповідних відносин відбувався також рух товарів/об’єктивно надавалися 

послуги. З огляду на це можемо резюмувати синтезування Судом правила 

відповідності форми змісту діяльності платника податків. 

По-друге, Суд правильно відмічає те, що обов’язок доказування 

реальної відсутності господарських операцій лежить саме на контролюючому 

органі. Якщо ж контролюючий орган приймає рішення про неправомірність 

одержаних платником податків податкових вигод, цей орган і повинен 

доводити відсутність підстав для отримання платником відповідних вигод. 

Тягар доказування обґрунтованості рішення владного суб’єкта покладається 

на нього. Не є винятком у цьому і сфера податкових відносин, де 

правомірність прийнятого контролюючим органом рішення повинен довести 

саме він. 

По-третє, у рамках згаданого рішення Судом сформовано низку 

фактичних обставин, які можуть свідчити про відсутність підстав для 

отримання платником податків податкових вигод. Якщо провести їх 

теоретичне узагальнення, вони матимуть такий вигляд: а) об’єктивна 

неможливість реального здійснення платником податків відповідних 

операцій у силу темпоральних, територіальних, виробничих чинників; 

б) відсутність основних засобів та працівників для провадження відповідних 

операцій; в) вибірковість облікової політики платника податків; г) здійснення 

(повністю або частково) операцій із фактично не існуючим товаром. 
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Зазначені обставини можуть використовуватися суб’єктами 

правозастосування поодинці або ж у сукупності. У кожному конкретному 

випадку останні оцінюють їх достатність на власний розсуд. При цьому 

важливо відмітити, що перелік таких доктринально-сформованих обставин 

не є вичерпним. Такого роду підхід означає явні перспективи подальшого 

розвитку цього аспекту доктрини податкових вигод. 

Цікавою у контексті дослідження доктрини податкових вигод є 

постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного 

адміністративного суду від 23 квітня 2019 р. (справа № 821/2018/13-а), у якій 

отримала фіксацію така позиція: «Подані платником документи повинні 

достовірно підтверджувати реальність господарських операцій та інші 

обставини, з якими законодавець пов’язує право платника на податкову 

вигоду. Податкова вигода може бути визнана необґрунтованою, зокрема, у 

випадках, якщо для цілей оподаткування операції обліковані не у 

відповідності з їх дійсним економічним змістом або враховані операції, що не 

обумовлені розумними економічними або іншими причинами (цілями 

ділового характеру)» [150]. 

Суд у своїй правовій позиції наголошує на взаємопов’язаності таких 

судових доктрин, як доктрина податкових вигод, доктрина розумної 

економічної причини (ділової мети) і доктрина реальності господарських 

операцій. Із цього випливає, що можливість отримання платником податків 

податкових вигод зумовлена: а) наявністю розумної економічної причини 

(ділової мети) у проваджуваних платником податків господарських операціях 

і б) об’єктивною реальністю зазначених господарських операцій. Якщо 

відповідних елементів юридичного складу немає, то і сформовані платником 

податків податкові вигоди є необґрунтованими. 

Послідовно сформованими можна вважати судово-доктринальні 

положення, викладені у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів 

Касаційного адміністративного суду від 15 травня 2020 р. (справа 

№ 0840/3751/18), де зазначалось: «Отже правові наслідки у вигляді 
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виникнення у покупця права на формування відповідних сум податкових 

вигод (витрат та податкового кредиту) виникають за таких обставин та 

підстав, зокрема: фактичного (реального) здійснення оподатковуваних 

операцій та їх документального підтвердження сукупністю юридично 

значимих (дійсних) первинних та інших документів, які зазвичай 

супроводжують операції певного виду; наявності у сторін спеціальної 

податкової правосуб’єктності та належним чином складеної податкової 

накладної; ділової мети, розумних економічних причин для здійснення 

операції й подальшого використання придбаного товару (робіт, послуг) у 

межах господарської діяльності платника. Наслідки для податкового обліку 

створює лише фактичний рух активів, що є обов`язковою умовою для 

формування податкових вигод. Недоведеність вказаних умов позбавляє 

первинні документи юридичної значимості для цілей формування 

податкових вигод, а покупця – права на їх формування та відображення у 

бухгалтерському та податковому обліку» [178]. 

Із процитованої правової позиції випливає декілька принципових 

аспектів. По-перше, для формування податкових вигод Суд назвав низку 

підстав, до яких віднесено: а) фактичну реальність і документальну 

підтвердженість операцій, що потрібно розглядати в єдності; б) наявність 

спеціальної податкової правосуб`єктності і податкових накладних; 

в) наявність ділової мети у проваджуваних операціях. Застосування Судом 

перед переліком таких обставин вставного слова «зокрема» вказує на те, що 

наведений ним перелік обставин не є вичерпним. По-друге, Суд констатував, 

що настання податково-правових наслідків у виді податкових вигод 

обумовлює тільки фактичний рух товарів. Якщо це має місце виключно у 

площині первинних документів, такий рух не створює наслідків у виді 

податкових вигод. По-третє, як наголошено Судом, відсутність фактичного 

руху товарів призводить до: а) позбавлення первинних документів 

юридичного значення і б) позбавлення платника податків права на 

формування податкових вигод. 
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Лаконічно сформульована правова позиція отримала закріплення в 

постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного 

адміністративного суду від 26 березня 2019 р. (справа № 814/3946/13-а), в 

якій зазначено: «Необґрунтована податкова вигода характеризується 

відсутністю фактичного виконання господарських операцій, здійсненням 

операцій без ділової мети та обліком операцій безвідносно до їх реального 

економічного змісту, узгодженістю дій покупця та постачальника для 

штучного створення умов бюджетного відшкодування» [149]. 

У рамках цього рішення Судом сформовано ознаки необґрунтованої 

податкової вигоди, які охоплюють: а) відсутність фактичного виконання 

господарських операцій; б) здійсненням операцій без ділової мети; в) облік 

операцій безвідносно до їх реального економічного змісту; г) узгодженістю 

дій покупця й постачальника для штучного створення умов для отримання 

податкових вигод. Усі вони створюють різноаспектне уявлення про 

необґрунтовані податкові вигоди. 

Отже, маємо констатувати, що судова доктрина податкових вигод тісно 

пов’язана із судовою доктриною ділової мети, реальності господарських 

операцій, презумпції добросовісності платника податків. При цьому потрібно 

відмітити самодостатність концептуальних положень доктрини податкових 

вигод. Значення відповідної судової доктрини полягає у створенні механізмів 

боротьби зі зловживаннями правами з боку платника податків [289, с. 46–52].  

 

 

4.5. Судова доктрина розумної економічної причини 

 

 

Саме судові доктрини дозволяють заповнити прогалини у праві, 

подолати правові колізії тощо. Водночас вони спрямовані не тільки на 

нівелювання негативних явищ у праві (колізій і прогалин), а й на 

поступальний розвиток правових положень. Судові доктрини формують 
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положення, які доповнюють чинне нормативне регулювання і тим самим 

розвивають його. Не є винятком і концепція розумної економічної причини 

(ділової мети), яка вже давно отримала своє лаконічне нормативне 

закріплення в рамках податкового законодавства, в подальшому була 

концептуально сформована на рівні судової доктрини, а останнім часом 

зазнала спроб законодавчої концептуалізації. Важливим залишається той 

аспект, що первинно, будучи оціночним поняттям, розумна економічна 

причина (ділова мета) так і залишилась оціночним поняттям. 

Доктрина податкового права, судова доктрина, як частина родового 

поняття «доктрина податкового права», а також підстави й механізми їх 

виникнення досліджувались і досліджуються такими вченими галузі 

фінансового права, як М. П. Кучерявенко, Т. О. Коломоєць, П. С. Лютіков, 

О. Г. Глухий, Т. А. Латковська, Р. Ф. Ханова, В. В. Хохуляк та ін. 

Із загальнотеоретичного підходу під категорією «оціночне поняття» 

потрібно розуміти нормативно зафіксований припис, що визначає найбільш 

узагальненні ознаки і властивості явищ, предметів, дій або процесів, які 

отримують свою конкретизацію у рамках окремо взятих актів 

правозастосування [42, с. 8]. Існують оціночні поняття і в податковому праві. 

Так, Т. О. Коломоєць, П. С. Лютіков та О. Г. Глухий влучно відмічають, що 

належність застосування податково-правового оціночного поняття на 

практиці залежить від доповненості його змісту за посередництвом 

тлумачення, що фактично забезпечує реконструкцію змістовного наповнення 

цього поняття [50, с. 17–20]. У податковому праві оціночні поняття можуть 

отримувати свою конкретизацію (або ж її спроби): а) в нормативному 

порядку і б) в судовій практиці. 

Окремо потрібно вказати на конкретизацію цих понять у 

правотлумачній практиці контролюючих органів і в підзаконних нормативно-

правових актах Міністерства фінансів України і контролюючих органів, яка 

отримує свою фіксацію в підзаконних актах податкового законодавства, 

листах, узагальнюючих та індивідуальних податкових консультаціях. У 
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процесі розгляду питання концептуалізації конструкції «розумна економічна 

причина (ділова мета)» ми проаналізуємо нормативні підходи до її уточнення 

й судово-доктринальні концепти з’ясування її змістовного наповнення. 

Передовсім розглянемо законодавчі формулювання досліджуваної 

категорії, дефініція якої отримала своє нормативне закріплення в 

Податковому кодексі України. Так, 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 (абз. 1 пп. 14.1.231 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу 

України) [106]. Із відповідного визначення випливають деякі принципові 

аспекти. По-перше, з цієї дефініції вбачається формально-юридична 

дихотомія, що виявляється в наявності двох змістовно тотожних 

нормативних терміносполук – «розумна економічна причина» й «ділова 

мета». По-друге, існування самої ділової мети прямо залежить від 

економічного ефекту, який досягається в силу проваджуваної суб’єктом 

господарювання діяльності. Без позитивного економічного ефекту ділової 

мети здійснюваних операцій, за логікою нормотворця, немає. Зауважимо, що 

до недавнього часу в рамках податкового законодавства не пояснювалось, у 

чому ж саме полягає цей економічний ефект. Подолати такого роду 

невизначеність був покликаний Закон 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. за № 466-IX (далі – Закон № 466) [231]. 

Згідно з положеннями абз. 2 пп. 14.1.231 п. 14.1 ст. 14 Податкового 

кодексу України економічний ефект передбачає приріст (збереження) активів 

платника податків та/або їх вартості, а також створення умов для цього в 

майбутньому. Маємо резюмувати, що позитивний економічний ефект, як 

необхідна умова наявності ділової мети, має місце у випадках: а) якщо 

господарські операції платника податків мають своїм наслідком 

збереження/приріст його активів і б) якщо господарські операції платника 
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податків створюють умови для збереження/приросту його активів у 

майбутньому. 

Конкретизація умов наявності ділової мети на нормативному рівні 

нібито й має місце, однак, вона все одно не привносить однозначності у 

правозастосовну практику. Комплексність господарської діяльності не можна 

описати односкладними компонентами. На підставі яких критеріїв повинна 

трактуватись окрема господарська операція чи низка таких операцій за 

вимогами економічного ефекту? Як бути у випадках, коли операція 

здійснюється на нібито невигідних для постачальника цінах у силу того, що в 

подальшому він взагалі не зможе здійснити реалізацію відповідних товарів? 

Фактично доходимо висновку, що в кожному конкретному випадку наявність 

економічного ефекту може зводитися до оціночних суджень контролюючого 

органу. 

Такий стан речей у сфері оподаткування не є позитивним аспектом. 

Будь-яка розширена дискреція контролюючого органу – це потенційні ризики 

для платника податків. Ця сфера завжди характеризувалася підвищеною 

мірою формалізації. Оціночні поняття, до яких належить і категорія «розумна 

економічна причина (ділова мета)», об’єктивно потребували нормативної 

конкретизації. Проте в нашому випадку це оціночне поняття конкретизовано 

за посередництвом не менш оціночного поняття «економічний ефект». Але ж 

конкретизація одного оціночного поняття через інше не відповідає вимогам 

правової визначеності. Такий підхід законодавця до нормативного 

конструювання термінів породжує комплекс проблем, вирішення яких є 

можливим тільки у правозастосовчій практиці, зокрема, у практиці 

Верховного Суду. 

При дослідженні нормативної конструкції «розумна економічна 

причина (ділова мета)» варто також розглянути новели податкового 

законодавства, які були внесені Законом № 466 і які мають своїм завданням 

перешкоджати функціонуванню так званих моделей «агресивного» 

податкового планування із залученням нерезидентів. Ідеться про приписи 
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абз. 3–5 пп. 14.1.231 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України, де 

зазначається, що для цілей оподаткування вважається, що операція, здійснена 

з нерезидентами, не має розумної економічної причини (ділової мети) 

зокрема, але не виключно, якщо: 

1) головною ціллю або однією з головних цілей операції та/або її 

результатом є несплата (неповна сплата) суми податків та/або зменшення 

обсягу оподатковуваного прибутку платника податків; 

2) у зіставних умовах особа не була б готова придбати (продати) такі 

роботи (послуги), нематеріальні активи, інші предмети господарських 

операцій, відмінні від товарів, у непов’язаних осіб [106]. 

Відповідні приписи мають своїм завданням перешкоджати моделям 

оптимізації оподаткування, що застосовуються платниками податків. При 

цьому такі нормативні приписи теж позбавлені належної міри конкретики і 

містять низку понять оціночного характеру. Так, не до кінця зрозумілим 

залишається питання, на підставі яких критеріїв визначатиметься «головна 

ціль» або ж «одна із головних цілей» провадження господарської операції. 

Подібні формулювання сприяють можливості для значних зловживань з боку 

контролюючих органів. Які ж механізми і критерії визначення головної цілі 

або ж її (цілі) наближення до головної не містять акти чинного 

законодавства? Як правило, модель взаємодії «резидент – нерезидент» 

застосовується транснаціональними корпораціями, а такі нормативні 

положення, позбавлені будь-якої прогнозованості в аспекті їх подальшого 

правозастосування, безумовно, применшують інвестиційну привабливість 

України. 

Також виникає запитання, чи доцільно застосовувати в рамках 

розглядуваної норми об’єктивно визначену терміносполуку «несплата 

(неповна сплата) суми податків»? Несплата або ж неповна сплата податків 

має місце тільки у випадку, коли платник неправильно визначив належні 

йому грошові зобов’язання з конкретного податку чи збору й не виконав 

свого обов’язку по їх сплаті. Що ж стосується приписів пп. 14.1.231 п. 14.1 
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ст. 14 Податкового кодексу Укрїни, то ця терміносполука не має суб’єктивно 

зумовленого характеру, адже тут прирівнюється фактично легальна 

оптимізація податкових зобов’язань до несплати (неповної сплати) податків 

та зборів. 

Дискусійною є і терміносполука «зіставні умови». Вона, до речі, є 

новелою Закону № 466. Терміни «зіставність» і «зіставні операції» 

застосовуються в рамках інституту трансфертного ціноутворення. При цьому 

поняття «зіставні умови» є новим для податкового законодавства. Саме ж 

його визначення, за логікою нормотворця, повинно покладатися на суб’єкта 

правозастосування, яким є контролюючий орган. Що ж стосується готовності 

вчинити операцію, про яку йдеться в абз. 5 пп. 14.1.231 п. 14.1 ст. 14 

Податкового кодексу України, то вона у своєму чистому вираженні є 

суб’єктивною, вольовою категорією, яка не може бути розкрита за 

посередництвом чітко сформованих нормативно закріплених критеріїв.  

Необхідно констатувати, що нормативно закріплена конструкція 

«розумна економічна причина (ділова мета)» ґрунтується на оціночних 

поняттях. Новели, запроваджені Законом № 466, тільки поглибили проблему 

оціночного характеру відповідного поняття. Системність помилки 

нормотворця полягає в тому, що оціночне поняття «розумна економічна 

причина (ділова мета)» конкретизується за посередництвом застосування 

таких же оціночних понять. Така ситуація породжує так зване замкнуте коло 

останніх, що не спрощує, а тільки ускладнює правозастосування. 

Наявність низки оціночних понять, наголосимо, нівелює стандарти 

правової визначеності, яка є елементом принципу верховенства права. 

Важливо відмітити, що оперування оціночними поняттями в податковому 

праві є допустимим, однак, воно повинно бути зведено до мінімуму. 

Абсолютно недопустимим вважаємо пояснення цих понять за 

посередництвом інших. У зв’язку із цим доцільним є доопрацювання 

нормативних положень, які визначають правовий механізм установлення 

розумної економічної причини (ділової мети). Такого роду уточнення 
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потрібно робити саме на рівні закону, адже якщо воно буде здійснено на 

підзаконному рівні (Міністерством фінансів України чи Державною 

податковою службою України), існуватимуть потенційні ризики 

необґрунтованої «фіскалізації» критеріїв конструкції «розумна економічна 

причина (ділова мета)». 

У подальшому розглянемо концептуалізацію досліджуваної правової 

конструкції в рамках судової практики. Потрібно зауважити, що первинно 

розвиток концепції розумної економічної причини (ділової мети) отримав 

свій прояв саме у практиці вищих судових інстанцій. Звернімо увагу на 

правову позицію, викладену в постанові Верховного Суду у складі колегії 

суддів Касаційного адміністративного суду від 6 червня 2018 р. (справа 

№ 804/7948/16): «Мета отримання доходу як кваліфікуюча ознака 

господарської діяльності кореспондує з вимогою щодо наявності розумної 

економічної причини (ділової мети) під час здійснення господарської 

діяльності. Оскільки господарська діяльність складається із сукупності 

господарських операцій платника податку (які є формою здійснення 

господарської діяльності), то розумна економічна причина має бути наявною 

в кожній господарській операції. Лише в такому разі та чи інша операція 

може вважатися вчиненою в межах господарської діяльності платника 

податків. І лише за таких умов платник податків має право на врахування у 

податковому обліку наслідків відповідних господарських операцій. 

Таким чином, лише господарські операції, здійснені за наявності 

розумних економічних причин (ділової мети), є такими, що вчинені в межах 

господарської діяльності … Сутність доктрини ділової мети полягає в тому, 

що передбачені податковим законодавством податкові вигоди поширюються 

лише на операції, які мають розумну економічну причину. При вирішенні 

податкових спорів презюмується добросовісність платника податку, і, 

відповідно, обґрунтованість отриманої ним податкової вигоди (тобто 

зменшення податкового зобов’язання)» [129]. 
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Із наведеної правової позиції Суду випливає декілька принципових 

положень. По-перше, наявність ділової мети повинна простежуватись у 

кожній господарській операції платника податків. Без цього вона не може 

трактуватися як учинена в межах його господарської діяльності. По-друге, 

Судом закріплено пряму кореляцію доктрини розумної економічної причини 

(ділової мети) з доктриною податкових вигод. Такого роду підхід 

пояснюється тим, що Судом сформульовано позицію, згідно з якою лише 

операції, здійснені за наявності ділової мети, можуть вважатися такими, що 

обумовлюють право на отримання податкових вигод. По-третє, Судом у 

рамках правової позиції сформульовано презумпцію добросовісності 

платника податків.  

Звернімо також увагу на позицію, закріплену в постанові Верховного 

Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 

2 жовтня 2018 р. (справа № 822/844/16): «Відповідність господарської 

операції діловій меті, про що може свідчити і економічна обґрунтованість 

витрат на її  здійснення, є необхідною умовою для реалізації платником 

податків права на отримання податкових преференцій, оскільки їх 

встановлення законодавцем має на меті стимулювання ділової активності 

учасників торгівельного обороту, що, у свою чергу, передбачає здійснення 

господарських операцій, що є об’єктом оподаткування, з метою досягнення 

економічного ефекту (ділової мети), а не тільки з метою отримання 

податкової вигоди. Відсутність економічної доцільності господарських 

операцій, окрім як здійснення їх з метою отримання податкової вигоди у 

вигляді витрат та/або податкового кредиту, є підставою для зменшення в 

податковому обліку платника податків сум витрат та/або податкового 

кредиту. Завідома для платника податків відсутність розумної економічної 

причини щодо певних витрат при здійсненні господарської операції, як 

правило, виключає підстави для збільшення у податковому обліку витрат 

та/або податкового кредиту, оскільки таке у більшості своїй свідчить про 

відсутність ділової мети у такої господарської операції як притаманної риси 
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господарської діяльності. Таким чином, право на формування податкових 

вигод виникає у платника податків за наявності сукупності обставин та 

підстав, однією із яких є ділова мета» [138]. 

У рамках зазначеної правової позиції знову підкреслено 

взаємозумовлюючий характер доктрини ділової мети й доктрини податкових 

вигод. Крім цього, Судом запропоновано альтернативне означення 

податкових вигод – податкових преференцій. Суд дійшов висновку, що 

отримання платником податків податкових вигод у виді витрат (в аспекті 

податку на прибуток) або ж податкового кредиту (в аспекті ПДВ) не є 

допустимим без наявності розумної економічної причини в операціях, які й 

обумовлюють такі вигоди. Важливо відмітити те, що Суд указав на завідому 

для платника податків відсутність розумної економічної причини операції. 

Але як на практиці має встановлюватися така «завідомість», залишається 

незрозумілим. Очевидно, це може встановлюватися з урахуванням 

сукупності конкретних обставин у кожній окремо взятій справі. Проте, на 

наше переконання, якщо суд формулює тезу про «завідомість», він і повинен 

конкретизувати її прояви. 

Розглянемо правову позицію, сформульовану в постанові Верховного 

Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 

27 грудня 2018 р. (справа № 804/5343/14), де зазначено: «Відповідність 

господарської операції діловій меті, про що може свідчити і економічна 

обґрунтованість витрат на її  здійснення, є необхідною умовою для реалізації 

платником податку права на податковий кредит. Це відповідає самому змісту 

вищенаведених норм ПК України, які надають платнику податку право 

зменшити податкові зобов’язання  на суму податку, сплаченого ним у зв’язку 

з придбанням товарів (послуг) при здійсненні господарської діяльності. 

Встановлення законодавцем податкових преференцій має на меті 

стимулювання ділової активності учасників торгівельного обороту, що у 

свою чергу презюмує здійснення господарських операцій, що є об’єктом 
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оподаткування, з метою досягнення економічного ефекту (ділової мети), а не 

тільки з метою отримання податкової вигоди. 

Відсутність економічної доцільності господарських операцій, окрім як 

здійснення їх з метою отримання податкової вигоди у вигляді податкового 

кредиту, є підставою для зменшення в податковому обліку платника податку 

суми податкового кредиту. Завідома для платника податків відсутність 

розумної економічної причини щодо певних витрат при здійсненні 

господарської операції, як правило, виключає підстави для збільшення у 

податковому обліку витрат та/або податкового кредиту, оскільки таке у 

більшості своїй свідчить про відсутність ділової мети у такої господарської 

операції як притаманної риси господарської діяльності. Збитковість окремої 

господарської операції не є беззаперечним свідченням відсутності ділової 

мети платника податків при здійсненні цієї операції, оскільки реалізація 

товару з певними збитками може бути викликана об’єктивними обставинами, 

як-то: зміна цін на ринку; необхідність його реалізації через загрозу 

псування; зміна курсу іноземних валют у випадку імпортних  та/або 

експортних операцій тощо» [144]. 

Як бачимо, в цьому рішенні згадано також і про зумовленість ділової 

мети економічним ефектом. Як відомо, сьогодні законодавець через поняття 

«економічний ефект» пропонує визначати наявність розумної економічної 

причини (ділової мети). При цьому Суд правильно зауважив, що збитковість 

окремої операції ще не може свідчити про відсутність ділової мети, оскільки 

така збитковість може бути зумовлена об’єктивними чинниками, зокрема, 

поточною кон’юнктурою ринку. 

Концептуально розгорнуті формулювання судової доктрини розумної 

економічної причини (ділової мети) містить постанова Верховного Суду у 

складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 23 квітня 2019 

р. (справа № 804/6788/14), в якій констатується: «Отже, зміст поняття 

розумної економічної причини (ділової мети) передбачає обов’язкову 

спрямованість будь-якої операції платника на отримання позитивного 
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економічного ефекту, тобто на приріст (збереження) активів платника (їх 

вартість), а так само створення умов для такого приросту (збереження) в 

майбутньому. В той же час, не обов’язково, аби економічний ефект 

спостерігався негайно після вчинення операції. Не виключено, що такий 

ефект настане в майбутньому, а також не виключено, що в результаті 

об’єктивних причин економічний ефект може не настати взагалі. Зокрема, 

операція може виявитись збитковою, і це є одним із варіантів нормального 

перебігу подій при здійсненні господарської діяльності. Проте із визначеного 

в ПК України (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) 

поняття ділової мети випливає, що обов’язково повинен бути намір платника 

податку отримати відповідний економічний ефект, тобто господарська 

операція принаймні теоретично (за умови досягнення поставлених завдань) 

має передбачати можливість приросту або збереження активів чи їх вартості. 

Якщо ж та чи інша операція не зумовлена розумними економічними 

причинами (позбавлена ділової мети), то такі операції не є вчиненими в 

межах господарської діяльності, а відтак, їх наслідки не підлягають 

відображенню в податковому обліку. 

З’ясування наміру платника податку на отримання економічного 

ефекту від господарської операції передбачає аналіз умов та обставин її 

здійснення. При цьому економічний ефект не повинен полягати виключно в 

зменшенні податкового навантаження на хоча б одного з учасників операції. 

Відповідно, економічний ефект відсутній в операціях, які призводять до 

збільшення задекларованих витрат платника та зменшують об’єкт його 

оподаткування без можливості отримання додаткового приросту активів чи 

збереження їх вартості. При цьому варто виходити з того, якою в тій чи іншій 

ситуації має бути поведінка добросовісного суб’єкта господарювання, що за 

звичайних умов ведення господарської діяльності зацікавлений у 

найбільшому скороченні своїх витрат. Відповідно, позбавлена розумної 

економічної причини операція, що збільшує витрати платника податку за 

наявності об’єктивної можливості до їх скорочення» [151]. 
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У рамках наведеного рішення отримало свій концептуальний розвиток 

поняття «економічний ефект». Як відмічає Суд, економічний ефект є 

наявним, коли операція спрямована на приріст (збереження) активів 

платника податків або ж сприяє створенню умов для цього в майбутньому. 

Інакше кажучи, останні новели законодавця (положення Закону № 466) в 

аспекті нормативної концептуалізації розумної економічної причини (ділової 

мети) ґрунтуються на судовій практиці.  

Таким чином, ми можемо відмітити яскравий приклад рецепції 

законодавцем положень судових доктрин і їх перенесення у нормативну 

площину. А чи послідовним і цілісним є перенесення нормотворцем цих 

судових доктрин? Це вже досить вагоме питання. Принаймні, з норм Закону 

№ 466 вбачається вибірковість запозичення судових доктрин. Так, 

нормотворцем задіяно низку правових позицій судів, які мають фіскально 

орієнтований характер. У той же час положення судових доктрин, 

спрямованих на забезпечення інтересів платника податків, зокрема, в аспекті 

перешкоджання зловживанням з боку контролюючого органу, законодавцем 

були проігноровані. У зазначеній правовій позиції також влучно 

сформульована теза, яка встановлює певного роду баланс у визначенні 

операцій, які можуть трактуватися як учинені з діловою метою, а саме: 

господарська операція не має ділової мети, якщо вона призводить до 

виникнення витрат у платинка податків, тоді як об’єктивно вона може 

сприяти їх скороченню. 

Розглянемо правову позицію, сформульовану в постанові Верховного 

Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 

17 жовтня 2019 р. (справа № 816/2270/16): «Дійсно прибутковість кожної 

окремої операції не є обов`язковою ознакою господарської діяльності, адже 

вона може включати і окремі збиткові операції, які, хоча і були спрямовані на 

одержання прибутку, однак з об`єктивних причин призвели до негативних 

фінансово-економічних наслідків. Натомість визначальною ознакою 

господарської діяльності є наявність мети з отримання прибутку, а 
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збитковість операції може бути обумовлена комерційним ризиком. Однак, 

слід зауважити, що віднесення збиткових операцій до господарських 

можливе у випадках обґрунтування платником податку економічних причин 

чи ділової мети (зважаючи на ризики підприємницької діяльності) укладення 

угод за ціною нижчою за виробничу собівартість» [158]. 

У цьому рішенні Суд наголосив на тому, що збитковість окремих 

господарських операцій ще не означає, що вони здійснені без ділової мети. 

Збитковий характер господарської діяльності може бути зумовлений 

об’єктивними економічними чинниками. Проте обґрунтування об’єктивності 

таких збитків Суд чомусь покладає саме на платника податків, що не можна 

назвати послідовним, адже доводити обґрунтованість своїх претензій в 

адміністративному судочинстві повинні контролюючі органи, тобто саме 

вони мають аргументувати відсутність у платника податків ділової мети. 

Відносно котраверсійна правова позиція висловлена в постанові 

Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду 

від 7 липня 2020 р. (справа № 440/3633/19), а саме: «У тому разі, якщо та чи 

інша операція не зумовлена розумними економічними причинами 

(позбавлена ділової мети), то такі операції не є вчиненими в межах 

господарської діяльності, а тому їх наслідки не можуть бути відображені в 

податковому обліку платника податків … Збитковість від господарських 

операцій не свідчить про те, що такі операції не мають ділової мети або 

здійснені без наміру одержати економічний ефект, оскільки при здійсненні 

господарських операцій існує звичайний комерційний ризик не отримати 

дохід» [184]. 

Контраверсійність такої позиції зумовлена тим, що, з одного боку, Суд 

указує на розумність економічних причин, які важко підтвердити при 

об’єктивній збитковості господарських операцій, а з другого – наголошує, що 

збитковість господарських операцій ще не свідчить про їх учинення без 

наявності розумної економічної причини. 
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Отже, проаналізувавши вищенаведене, зазначимо, що первинно 

доктрина розумної економічної причини (ділової мети) концептуально 

формувалася саме на рівні судової практики. Така ситуація дозволяє 

стверджувати, що як етимологічно (за погодженням), так і змістовно 

концепція розумної економічної причини (ділової мети) є саме судовою 

доктриною. Що ж стосується її нормативної формалізації, то вона має 

спорадичний характер і зорієнтована виключно на фіскалізацію 

нормативного регулювання. Послідовність нормативної формалізації 

доктрини розумної економічної причини (ділової мети) залишається під 

питанням у силу свого змістовного наповнення (в аспекті повноти 

відображення) й помилок нормативного конструювання, тобто пояснення 

оціночного поняття за посередництвом інших оціночних понять [290, с. 82–

88]. 

 

 

4.6. Судова доктрина з оскарження податкових консультацій 

 

 

У першу чергу потрібно зазначити, що податкові консультації станом 

на сьогодні не широко досліджувалися представниками науки податкового 

права. При цьому проблематика оскарження податкових консультацій ще має 

достатній потенціал для подальшого дослідження. У зв’язку із цим 

пропонуємо поглянути на це питання трохи під іншим кутом зору. Наша ціль 

полягатиме в аналізі двох блоків судових доктрин по оскарженню 

податкових консультацій:  

1) судові доктрини з процесуально-правових питань;  

2) судові доктрини з матеріально-правових питань. 

Перед тим, як перейти до безпосереднього аналізу відповідної 

проблематики, вбачається за доцільне визначити змістовне наповнення 

самого поняття «податкова консультація» та визначити його іманентні риси. 
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Саме поняття «податкова консультація» має легальне визначення в 

рамках Податкового кодексу України, відповідно до пп. 14.1.172 п. 14.1 

ст. 14 якого податкова консультація – це індивідуальна податкова 

консультація та узагальнююча податкова консультація, що надаються в 

порядку, передбаченому цим Кодексом [106]. Фактично законодавець не 

надає змістовного розуміння податкової консультації. Так, законодавче 

визначення диференціює податкові консультації за видами, однак, не 

пояснює, що саме потрібно розуміти під загальним поняттям «податкова 

консультація»? У той же час Податковий кодекс України надає змістовні 

визначення різновидам податкових консультацій: індивідуальним 

податковим консультаціям та узагальнюючим податковим консультаціям. 

Так, під індивідуальною податковою консультацією пропонується розуміти 

роз’яснення контролюючого органу, надане платнику податків щодо 

практичного використання окремих норм податкового та іншого 

законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючий 

орган, та зареєстроване в єдиному реєстрі індивідуальних податкових 

консультацій. 

Що ж стосується узагальнюючих податкових консультацій, то їх 

нормотворець визначає як «оприлюднення позиції центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову 

політику, щодо практичного використання окремих норм податкового та 

іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на 

контролюючі органи, що склалася за результатами узагальнення 

індивідуальних податкових консультацій, наданих контролюючими органами 

платникам податків, та/або у разі виявлення обставин, що свідчать про 

неоднозначність окремих норм такого законодавства» [106]. Із 

вищезазначених нормативних дефініцій можна сформулювати такі риси 

податкових консультацій, які конкретизують змістовне наповнення 

відповідного поняття в цілому: 
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1. Роз’яснення владним суб’єктом власної позиції з приводу питань 

податкового правозастосування. Будь-яка податкова консультація за своєю 

суттю становить собою роз’яснення владного суб’єкта (контролюючого 

органу або ж Міністерства фінансів України). У такому роз’яснені фіксується 

розуміння владного суб’єкта у сфері оподаткування алгоритму 

правозастосування в конкретних ситуаціях, визначається позиція такого 

органу з приводу принципових аспектів щодо тлумачення тих чи інших 

понять тощо. Важливо відмітити, що іманентною рисою таких роз’яснень є 

те, що вони стосуються питань комплексного характеру. 

2. Стосується практичного використання нормативних приписів. 

Жодна податкова консультація не повинна мати виключно теоретичний 

характер. Податкові консультації стосуються тільки питань, що мають 

відношення до практичної діяльності платників податків та контролюючих 

органів. Практична орієнтованість – це одна із особливих рис податкових 

консультацій. Це в жодному випадку не означає, що податкова консультація 

не повинна мати жодного теоретичного елемента. Часто саме наявність 

окремих теоретичних конструкцій вказує на системність та послідовність 

висновків, зроблених у консультативному акті. Однак такі теоретичні 

елементи не повинні бути відмежовані від практичної складової. Теоретичні 

узагальнення заради теоретичного конструювання не є ціллю податкового 

консультування. Податкова консультація повинна зберігати зв’язок із 

практичною доцільністю. Тільки у такому випадку податкова консультація 

матиме потенціал для її подальшого практичного використання.  

3. Безпосереднім предметом аналізу є окремі норми податкового та 

іншого законодавства. У цьому випадку йдеться про те, що в рамках 

податкової консультації можуть аналізуватися: 1) норми податкового 

законодавства; 2) норми іншого законодавства, контроль за дотриманням 

якого покладено на контролюючі органи. Водночас непоодинокими є 

випадки, коли в податкових консультаціях аналізуються також приписи 

іншого галузевого законодавства (наприклад, господарського). Такий підхід 
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обумовлюється тим, що сфера оподаткування не існує у вакуумі, 

відмежовано від інших галузей (підгалузей) права. Закономірно, що для 

послідовної відповіді на проблемне питання владний суб’єкт (контролюючий 

орган або ж Міністерство фінансів України) часто повинен аналізувати 

положення, власне, податкового законодавства у тісній взаємодії з 

приписами інших публічних або ж навіть приватних галузей права. Це, у 

свою чергу, вказує на комплексність податково-консультативної діяльності. 

Безумовно, податкова консультація може зумовлюватися виключно аналізом 

положень, власне, податкового законодавства. Однак об’єктивна реальність є 

більш складною, що і зумовлює необхідність застосування владним 

суб’єктом більш системного підходу. 

4. Спеціальний суб’єкт консультування. Податкові консультації можуть 

надаватися тільки спеціальними владними суб’єктами, які реалізують 

відповідні владні повноваження у сфері оподаткування. Такими суб’єктами є: 

1) контролюючий орган (в аспекті індивідуальних податкових консультацій); 

2) Міністерство фінансів України (в аспекті узагальнюючих податкових 

консультацій). Для кожного із різновидів податкових консультацій 

передбачені спеціальні органи, які мають право їх формувати. 

Що ж стосується рис кожного з різновидів податкових консультацій, 

вони вирізняються певного роду видовою специфікою. Відповідно, в 

подальшому розглянемо специфіку кожного виду податкових консультацій. 

Так, до рис індивідуальних податкових консультацій відносяться:  

1) індивідуалізований характер: вона орієнтована на конкретного 

платника податків і звільняє від фінансової відповідальності виключно 

платника податків, який і запитує таку консультацію; 

2) спеціальна форма фіксації: вона повинна бути зареєстрована в 

єдиному реєстрі індивідуальних податкових консультацій (з певними 

застереженнями); 

3) видова спеціалізація суб’єкта консультування: індивідуальна 

податкова консультація може надаватися виключно контролюючими 
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органами (Міністерство фінансів України не уповноважене надавати 

індивідуальні податкові консультації). 

Окремо хотілося б звернути увагу на проблематику форми фіксації 

індивідуальної податкової консультації. Як ми уже зазначали, індивідуальні 

податкові консультації повинні закріплюватися в єдиному реєстрі 

індивідуальних податкових консультацій. З визначення, передбаченого в 

пп. 14.1.1721 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України, вбачається, що 

будь-яка без виключення індивідуальна податкова консультація підлягає 

реєстрації в єдиному реєстрі індивідуальних податкових консультацій [106]. 

У той же самий час, з абз. 2 п. 52.4 ст. 52 цього ж Кодексу випливає, що 

індивідуальна податкова консультація може надаватися, зокрема, в усній 

формі. Податкові консультації, що мають усну форму однозначно не 

підлягають подальшій фіксації в єдиному реєстрі індивідуальних податкових 

консультацій [106]. Відповідно, визначення поняття «індивідуальна 

податкова консультація», закріплене в пп. 14.1.1721 п. 14.1 ст. 14 

Податкового кодексу України, є не зовсім коректним, адже не враховує 

можливу усну форму податкових консультацій.  

Звернемо увагу на правову природу усних індивідуальних податкових 

консультацій. Фактично останні не надають платнику податків жодних 

гарантій (у частині звільнення від фінансової відповідальності) та несуть 

виключно інформаційний характер. Більше того, усні податкові консультації 

позбавлені будь-якої процедурної складової, адже порядок їх надання 

жодним нормативно-правовим актом не визначається. Водночас, із 

формально-юридичної точки зору, такого роду стан справ в жодній мірі не 

виправдовує непослідовність формулювань, закріплених у законодавчій 

дефініції поняття «індивідуальна податкова консультація». Отже, 

пп. 14.1.1721 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України потребує 

конкретизації в частині того, що реєстрації в єдиному реєстрі індивідуальних 

податкових консультацій підлягають виключно письмові індивідуальні 
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податкові консультації. Відповідно, такі корективи повинні бути внесенні 

нормотворцем у рамках законодавчої процедури. 

У подальшому потрібно розглянути риси, які специфікують 

узагальнюючі податкові консультації, серед яких: 

1) узагальнений характер: вони стосуються наперед не визначеного 

кола осіб; 

2) систематизація висновків зроблених в низці індивідуальних 

податкових консультацій: часто підставою формування узагальнюючих 

податкових консультацій виступає необхідність провести систематизоване 

узагальнення позицій, що були попередньо викладені в індивідуальних 

податкових консультаціях; 

2) проблематика виключного характеру: нерідко підставою для 

оприлюднення узагальнюючих податкових консультацій виступає 

неоднозначність окремих приписів податкового законодавства; 

3) превалювання над індивідуальними податковими консультаціями: по 

своїй значимості висновки, зроблені в узагальнюючих податкових 

консультаціях, мають перевагу над положеннями індивідуальних податкових 

консультацій; 

4) видова спеціалізація суб’єкта консультування: узагальнюючі 

податкові консультації оприлюднюються тільки центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову 

політику – Міністерством фінансів України. 

Ключовою рисою узагальнюючих податкових консультацій є те, що 

вони, на відміну від індивідуальних податкових консультацій, стосуються 

наперед не визначеного кола осіб. Керуватися такими податковими 

консультаціями та отримувати благо у вигляді відповідних гарантій можуть 

всі без винятку платники податків. Це певною мірою робить гарантійний 

механізм узагальнюючих податкових консультацій більш доступним для 

платника податків. У той же час узагальнюючі податкові консультації не 

настільки адаптовані до конкретних фактичних обставин, як індивідуальні 
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податкові консультації. Це, у свою чергу, призводить до того, що вони 

(узагальнюючі податкові консультації) є не тільки в меншій мірі 

інформативними, але й менш придатними для забезпечення платника 

податків відповідними гарантіями. Для належного функціонування 

гарантійного механізму податкова консультація має бути в підвищеній мірі 

деталізована. Що ж стосується узагальнюючих податкових консультацій, 

вони уникають якої-небудь додаткової міри конкретизації. 

Оскаржуваність податкових консультацій до суду прямо визначається 

приписами податкового законодавства. Так, відповідно до п. 53.2 ст. 53 цього 

Кодексу платник податків може оскаржити до суду наказ про затвердження 

узагальнюючої податкової консультації або надану йому у паперовій або 

електронній формі індивідуальну податкову консультацію як правовий акт 

індивідуальної дії, які, на думку такого платника податків, суперечать 

нормам або змісту відповідного податку чи збору [106]. Отже, платник 

податків, який не згоден із позицією контролюючого органу/Міністерства 

фінансів України може оскаржити: а) наказ про затвердження узагальнюючої 

податкової консультації; б) індивідуальну податкову консультацію як 

правовий акт індивідуальної дії. 

Загалом відносини податкового консультування пронизані 

дискреційними аспектами. Відповідно, позиція контролюючого органу з 

приводу тих чи інших аспектів тлумачення податкового законодавства може 

не збігатися із позицією платника податків. При цьому контролюючий орган 

може прийняти податкову консультацію, яка прямо суперечитиме 

положенням чинного законодавства, а тому підстави для оскарження 

податкової консультації матимуть найвищий рівень об’єктивності, адже тут 

йдеться не про різне тлумачення неоднозначних за своїм змістом положень 

податкового законодавства, а про неправильне розуміння владним суб’єктом 

чітко сформульованих правил. Можуть мати місце ситуації, коли на 

звернення платника податків контролюючий орган взагалі відмовляє у 

наданні першому запитуваної індивідуальної податкової консультації. 
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Відповідні фактори зумовлюють підвищену міру конфліктності відносин, які 

фактично мають місце після одержання/відмови в наданні податкової 

консультації. Конфліктність таких відносин закономірно призводить до 

виникнення податкових спорів, які вирішуються в рамках відповідних 

судових проваджень. Тут потрібно зробити акцент на тому, що податкові 

спори з питань податкового консультування вирішуються виключно в 

порядку, визначеному законодавством про адміністративне судочинство 

(виключність судового алгоритму вирішення цієї категорії спорів).  

Як уже зазначалося, судові доктрини з питань оскарження податкових 

консультацій можна поділити на два змістовні блоки. У подальшому 

послідовно розглянемо кожен із цих складових елементів відповідної 

податково-правової судової доктрини. 

І. Судові доктрини з процесуально-правових питань. Спочатку 

потрібно звернути увагу на те, що первинно 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 станом на 

сьогодні ще залишилася низка процесуальних питань, в яких судова практика 

характеризується відносним рівнем визначеності. Так, йдеться, зокрема, про 

проблематику, яка стосується формулювання позовних вимог у позовних 

заявах, за посередництвом яких і оскаржуються податкові консультації. Так, 

відповідно до положень абз. 2 п. 53.2 ст. 53 Податкового кодексу України 

скасування судом наказу про затвердження узагальнюючої податкової 

консультації або індивідуальної податкової консультації є підставою для 

надання нової податкової консультації з урахуванням висновків суду [106]. 

На практиці поширеною була ситуація, коли платники податків, оскаржуючи 

податкові консультації, формували одночасно дві наступні позовні вимоги: 

1) визнати недійсною (протиправною) та скасувати податкову 

консультацію; 
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2) надати нову податкову консультацію з урахуванням висновків суду, 

рішення якого набрало законної сили.  

Однак чи послідовно формулювати комплексно саме такі позовні 

вимоги? З великою долею ймовірності адміністративний суд відмовить у 

задоволені позовної вимоги, яка стосується надання нової індивідуальної 

консультації. Такого роду підхід зумовлено тим, що більшість судів вважає, 

що після розгляду справи по суті владний суб’єкт і так має законодавчо 

визначений обов’язок протягом 30 календарних днів з дня набрання законної 

сили рішенням суду про скасування податкової консультації надати нову 

консультацію з урахуванням висновків суду. Так, у постанові Верховного 

Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 

27 червня 2019 р. (справа № 826/9850/17) зазначалось таке: «... позовна 

вимога про зобов'язання надати нову податкову консультацію є передчасною 

та спрямована на майбутній захист прав, свобод і інтересів позивача, які на 

час розгляду цієї справи не були порушені відповідачем, а тому висновок 

судів про необхідність задоволення такої вимоги є помилковим». Аналогічна 

правова позиція закріплена у постановах Верховного Суду у складі колегії 

суддів Касаційного адміністративного суду: а) від 6 травня 2020 р. (справа 

№ 826/27228/15), б) від 8 серпня 2019 р. (справа № 821/2494/14). Отже, 

Верховний Суд вказав на те, що владний суб’єкт і так зобов’язаний після 

набрання рішенням суду законної сили надати платнику податків нову 

податкову консультацію. Це позитивний обов’язок контролюючого 

органу/Міністерства фінансів України. Ситуація ж, коли платник податків 

просить суд зобов’язати контролюючий орган прийняти нову консультацію 

за результатами відповідного судового провадження, на думку Верховного 

Суду, є ніби заходом, що здійснений на випередження, адже контролюючий 

орган спочатку повинен здійснити порушення (не дотриматися прямої 

вказівки, закріпленої в абз. 2 п. 53.2 ст. 53 Податкового кодексу України), а 

вже потім платник податків повинен оскаржувати бездіяльність владного 

суб’єкта (якщо такий суб’єкт у подальшому буде ухилятися від надання нової 
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податкової консультації) або ж дії владного суб’єкта (якщо такий суб’єкт 

сформує нову консультацію без урахування висновків суду). Як бездіяльність 

(ухилення від надання нової податкової консультації), так і дії, при яких 

повторно надається незаконна консультація (неврахування висновків суду 

при наданні нової податкової консультації), слід розцінювати як порушення 

прав платника податків. 

У той же час є правові позиції окремих судів першої інстанції, де суди 

задовольняють вимоги про надання нової податкової консультації з 

урахуванням висновків суду (наприклад, рішення Окружного 

адміністративного суду м. Києва від 17 травня 2021 р. (справа 

№ 640/13376/19)). Утім, таку правову позицію суду першої інстанції навряд 

чи можна назвати повністю послідовною. Однозначним є один аспект – така 

правова позиція не відповідає практиці Верховного Суду.  

При цьому зауважимо, що поточний підхід Верховного Суду з приводу 

відповідної проблематики також не позбавлений ризиків для платника 

податків. Ідеться про те, що неможливість заявлення двох вимог у комплексі 

може потенційно призвести до двох судових проваджень (замість одного 

провадження). Таким чином, після набрання законної сили рішенням суду 

щодо визнання недійсною (протиправною) податкової консультації (якщо 

таке рішення буде на користь платника податків), у подальшому 

контролюючий орган може почати ухилятися від виконання такого рішення 

суду. Відповідно, платник податків повинен буде заявляти в окремому 

провадженні вже іншу вимогу – про зобов’язання владного суб’єкта надати 

нову податкову консультацію з урахуванням висновків суду, рішення якого 

набрало законної сили. Фактично замість одного провадження теоретично 

може виникнути ситуація, за якої матиме місце два провадження.  

Ще більше занепокоєння та ризиків викликає ситуація із набранням 

законної сили положень абз. 3 п. 528 підрозд. 10 розд. ХХ Податкового 

кодексу України, яким тимчасово на період карантину, що пов’язаний із 

запобіганням поширенню на території України коронавірусної хвороби 
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(COVID-19), зупиняється перебіг строків, пов’язаних із наданням 

індивідуальних податкових консультацій. Цей припис може суттєво 

нівелювати всі права платника податків на дійсне отримання податкової 

консультації, в тому числі й за результатами відповідних судових 

проваджень. Ідеться про те, що після набрання рішенням суду законної сили, 

контролюючий орган не повинен дотримуватися 30-денного строку по 

наданню нової податкової консультації. Для чого приписами п. 528 

підрозд. 10 розд. ХХ Податкового кодексу України запроваджується 

зупинення строків в аспекті контрольних процедур зрозуміло – забезпечити 

права платника податків, організаційні процеси діяльності якого зазнали 

суттєвої трансформації в силу карантинних заходів. Однак для чого зупиняти 

строки, які пов’язані із виконанням контролюючими органами їх обов’язків? 

Незрозуміло. Тут акцент потрібно зробити на тому, що контролюючий орган 

є владним суб’єктом і він в умовах виключних ситуацій, навіть таких, як 

карантинні заходи, повинен максимально стандартизовано виконувати 

покладені на нього приписами чинного податкового законодавства обов’язки. 

Не є винятком і ситуація з податковим консультуванням. 

Отже, процесуальні судові доктрини з оскарження податкових 

консультацій не можна назвати широко-варіативними. Стосуються вони 

конкретної і цілком зрозумілої проблематики – належність формулювання 

платником податків позовних вимог. Поточна практика Верховного Суду 

містить певне раціональне зерно. Відповідно, її не можна назвати 

непослідовною. Водночас у випадку девіантної поведінки владного суб’єкта, 

така практика може фактично призвести до подвійних проваджень, які 

змістовно стосуватимуться однієї конкретної проблеми. 

ІІ. Судові доктрини з матеріально-правових питань. У цьому випадку 

йдеться про правові позиції судів, які зосереджуються на окремих аспектах 

правової природи податкових консультацій або ж стосуються самих відносин 

податкового консультування. На відміну від проаналізованих попередньо 

судових доктрин із процесуально правових питань, матеріально-правові 
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доктрини не стосуються юрисдикційної проблематики. У подальшому 

послідовно розглянемо окремі матеріально правові судові доктрини по 

оскарженню податкових консультацій. 

1. Належність суб’єкта податкового консультування. Положеннями 

абз. 1 – 3 п. 52.4 ст. 52 Податкового кодексу України визначається, що 

індивідуальні податкові консультації надаються: в усній формі – 

контролюючим органом, визначеним пп. 41.1.1 п. 41.1 ст. 41 Податкового 

кодексу України, а також державними податковими інспекціями; у паперовій 

та електронній формах – контролюючим органом, визначеним пп. 41.1.1 

п. 41.1 ст. 41 Податкового кодексу України, крім державних податкових 

інспекцій [106]. Відповідно, письмові індивідуальні податкові консультації 

уповноважені надавати виключно контролюючі органи не нижче обласного 

рівня (головні управління Державної податкової служби України в областях). 

Що ж стосується державних податкових інспекцій (контролюючі органи 

районного рівня), вони можуть надавати тільки усні індивідуальні податкові 

консультації. При цьому на практиці трапляються ситуації, коли державні 

податкові інспекції, не маючи на це ніяких повноважень, надають платникам 

податків письмові індивідуальні податкові консультації. З приводу такої 

ситуації у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного 

адміністративного суду від 20 травня 2021 р. (справа № 807/741/16) 

зазначалось: «... колегія суддів вважає необґрунтованими доводи відповідача 

про те, що помилково надана податкова консультація не може бути 

предметом оскарження в адміністративному суді. На думку колегії суддів, 

суди попередніх інстанцій дійшли правильного висновку про те, що надана, 

зокрема з перевищенням встановлених ПК України повноважень, податкова 

консультація є протиправною та підлягає скасуванню». Верховний Суд 

акцентує увагу на тому, що податкова консультація, надана з перевищенням 

повноважень, є незаконною, а тому вона не забезпечує платника податків 

жодними гарантіями. Це, у свою чергу, суттєво порушує права та інтереси 

платника податків. Таким чином, при надані індивідуальної податкової 
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консультації потрібно зважати на наявність у владного суб’єкта повноважень 

з приводу надання таких консультацій. 

2. Факультативний (необов’язковий) характер податкової консультації. 

Податкова консультація не має нормативної сили. Вона не формулює жодних 

нових правил поведінки. Навіть якщо положення окремої податкової 

консультації характеризуються поширювальним тлумаченням, такі 

положення все одно не мають обов’язкового для платника податків 

характеру. Податкова консультація і справді направлена тільки на 

забезпечення платинка податків певними благами (інформаційними та 

гарантійними), не створюючи при цьому для останнього жодних обов’язків. 

Щодо цього в постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного 

адміністративного суду від 20 травня 2021 р. (справа № 807/741/16) 

резюмувалось таке: «... платник податків при вчиненні господарських 

операцій зобов’язаний діяти у відповідності до норм Податкового кодексу 

України і може, але не зобов`язаний, враховувати надану контролюючим 

органом індивідуальну податкову консультацію щодо роз`яснення 

конкретної норми закону. ПК у редакції, чинній на час виникнення спірних 

відносин, не вимагає від платника податку обов`язку діяти у відповідності до 

наданої йому індивідуальної податкової консультації, а визначає тільки 

наслідок застосування платником податків податкових консультацій – 

неможливість притягнення його до відповідальності у разі його дії відповідно 

до податкової консультації (пункт 53.1 статті 53 ПК)». Фактично Верховний 

Суд акцентував увагу на тому, що податкові консультації надають платнику 

податків виключно конкретні блага (у цьому рішенні було зазначено про 

гарантії), не покладаючи при цьому на нього жодних додаткових обтяжень. У 

той же час факультативність (необов’язковість) податкової консультації не 

повинна сприйматися платником податків як фактор, що перешкоджає 

можливості оскарження податкових консультацій. Платник податків має 

право на одержання податкової консультації, яка буде змістовно відповідати 

приписам податкового законодавства. Більше того, у випадку з 
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індивідуальною податковою консультацією, вона повинна бути ще й 

індивідуалізована під конкретний фактичний склад, що був описаний у 

запиті платника податків. Тільки така деталізована індивідуальна податкова 

консультація, яка враховує всі фактичні обставини та аналізує їх крізь призму 

чинного податкового законодавства, може в підвищеній мірі забезпечити 

реалізацію прав та інтересів платника податків. 

3. Правильна постановка платником податків питань. Еволюція 

судових доктрин із проблематики по оскарженню податкових консультацій 

призвела до того, що індивідуальна податкова консультація визначається 

судами як допомога контролюючого органу платнику податків. Щоб така 

допомога була надана належним чином, платник податків повинен чітко 

поставити у своєму звернені питання. Крім цього, ним повинен бути 

належним чином описаний фактичний склад обставин. Це також має важливе 

значення для забезпечення належного податкового консультування. Із цього 

приводу у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного 

адміністративного суду від 4 червня 2021 р. (справа № 817/1589/16) 

зазначається таке: «... законодавець вимагає від платника податків, який 

звертається за індивідуальною податковою консультацією, правильно 

формулювати самі запитання, які мають бути поставлені конкретно, чітко та 

зрозуміло, з описом індивідуальної ситуації, що склалася». Відповідно, 

Верховним Судом було розставлено наступні акценти з приводу належності 

звернення платника податків: 

1) питання у зверненні платника податків повинні бути сформульовані 

з необхідною мірою чіткості; 

2) у своєму зверненні платник податків повинен конкретно описати 

його індивідуальну ситуацію. 

Тут важливо зауважити, що далеко не кожна податкова консультація 

ґрунтується на деталізованому фактичному складі, а тому контролюючий 

орган не повинен використовувати цей фактор як підставу для відмови у 

наданні податкової консультації. 
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Отже, матеріально-правові судові доктрини по оскарженню податкових 

консультацій мають різносторонній 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 ДО РОЗДІЛУ 4 

 

 

1. Встановлено, що, незважаючи на специфіку сфери оподаткування, 

податкові відносини регулюються як загальними, так і галузевими 

податково-правовими принципами. Це зумовлює ситуацію, коли при 

вирішенні податкових спорів судам доводиться оперувати варіативністю 

вихідних положень права, які мають прямий чи опосередкований вплив на 

вирішення конкретного спору. У рамках судових проваджень з 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 поділити на: а) доктринально синтезовані принципи 

податкового права і б) власне принципи податкового законодавства. 

2. Констатовано, що доктринально синтезовані принципи права є 

вихідними положеннями, що були сформульовані в рамках судової 

правозастосовної практики. До таких принципів відносяться: 1) презумпція 

добросовісності платника податків; 2) презумпція вини суб’єкта владних 

повноважень. У рамках судових доктрин, які формуються за результатами 

проваджень з вирішення податкових спорів, особливого значення набувають 

такі прямо закріплені, власне, принципи податкового законодавства: 

1) принцип презумпції правомірності рішень платника податків; 2) принцип 
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стабільності; 3) принцип рівності платників податків (принцип 

недискримінації). 

3. 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. У подальшому концепція презумпції правомірності 

рішень платника податків розвинулася у межах судової практики. 

4. Аргументовано, що презумпція правомірності рішень платника 

податків, на відміну від презумпції його добросовісності, має більш вузький, 

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

платника податків має первинно нормативну природу, тоді як презумпція 

добросовісності рішень платника податків має виключно судово-

доктринальну природу. При цьому важливим є той аспект, що презумпція 

правомірності рішень платника податків покликана забезпечити правову 

визначеність у податковому правозастосуванні, причому у випадках, коли 

закон передбачає неоднозначне трактування прав та обов’язків учасників 

податкових відносин. Що стосується презумпції добросовісності платника 

податків, то вона має своїм завданням надати цьому суб’єктові певні гарантії, 

покладаючи на контролюючий орган додаткове обтяження щодо 

доказування. Єдине, що залишається незаперечним, – це похідний від основ 

адміністративного судочинства характер презумпції добросовісності 

платника податків, обумовлений покладанням саме на владного суб’єкта 

тягаря доказування обставин, на які той посилається. 
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5. Зазначено, що концепція податкових вигод пов’язана з певними 

особливостями функціонування правового механізму податку на прибуток 

підприємств і податку на додану вартість, а саме: а) правом на податковий 

кредит (в аспекті ПДВ) і б) правомірністю формування витрат (в аспекті 

податку на прибуток підприємств). Аргументовано позицію, відповідно до 

якої вищезазначені податкові вигоди не повинні мати штучний характер, а 

мають формуватися на підставі реальних господарських операцій. Такого 

роду висновок є цілком логічним і закономірним. Однак станом на сьогодні 

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 обумовлює 

правову невизначеність, яка суперечить безпосередньо вимогам принципу 

верховенства права.  

6. Встановлено, що доктрина реальності господарських операцій 

характеризується явищем, так би мовити, дзеркальних правових позицій, що 

полягає в тому, що з тотожних питань є як позиції 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 і 

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. 

7. Встановлено, що концепція бенефіціарного власника доходу 

ґрунтується в першу чергу на змістовних, а не на формальних аспектах. 

Кожен із критеріїв бенефіціарного власника доходів обумовлює необхідність 

звертатися до самої суті відносин, що співставляються з такими критеріями. 
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Якщо підходити до них з формально-юридичної точки зору, вони не будуть 

ефективно реалізовані. Саме змістовна сторона конкретних суспільних 

відносин і дозволяє встановити наявність ознак бенефіціарного власника 

доходів. Це, у свою чергу, дозволяє стверджувати, що в рамках 

досліджуваної концепції зміст є превалюючим над формою. 

8. Детерміновано, що доктрина податкових вигод стосується двох 

аспектів оподаткування: а) формування витрат з податку на прибуток 

підприємств і б) формування податкового кредиту щодо правового механізму 

податку на додану вартість. Якщо в 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 стосовно податку на 

додану вартість. Інакше кажучи, в контексті судової доктрини податкових 

вигод, сформованої національними судами, йдеться в основному про 

вищезазначені два податки. Під терміном «вигода» в такому разі треба 

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. 

9. Зазначено, що первинно розвиток концепції розумної економічної 

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

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

погодженням), так і змістовно концепція розумної економічної причини 

(ділової мети) є саме судовою доктриною. 

10. Аргументовано позицію, згідно з якою судові доктрини з питань 

оскарження податкових консультацій слід поділяти на два змістовні блоки: 

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

матеріально-правових питань. Зазначено, що первинно суди взагалі 

скептично ставилися до питання оскаржуваності податкових консультацій. 

Тільки з 2018 р. судова практика з приводу оскаржуваності податкових 
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консультацій стала усталеною та однозначно прогнозованою. При цьому 

станом на сьогодні ще залишилася низка процесуальних питань, у яких 

судова практика характеризується відносним рівнем визначеності. Ідеться 

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) в переважній більшості 

випадків розглядають як передчасну, а, отже, у її задоволенні відмовляють. 

Що стосується матеріально-правових доктрин, вони не торкаються 

юрисдикційної проблематики. Відмічається, що такі доктрини з оскарження 

податкових консультацій мають різнобічний характер. Вони 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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ВИСНОВКИ 

 

 

Проведений у дисертації системний аналіз теоретичних положень, 

приписів національного законодавства та судової практики надав можливість 

вирішити комплекс актуальних 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 становить запоруку належності 

функціонування системи оподаткування. Ідеться про ситуацію, пов’язану з 

недопущенням колізійності приписів податкового законодавства, яка часто 

виступає підставою для формування судових доктрин при вирішенні 

податкових спорів. Що стосується прогалин у податковому праві, вони також 

можуть обумовлювати прояви судового розсуду, які об’єктивуються у 

конкретних судових доктринах. З огляду на це призначення судово-

доктринальних положень полягає у заповненні системними положеннями 

відповідних нормативних прогалин. Коли ж ідеться про оціночні поняття, 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 – 
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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 в подальшому 

отримує свій концептуалізований розвиток на рівні судової практики); 

2) первинно судовий (спочатку на рівні судової практики отримує свій 

розвиток певна доктрина, яка в подальшому 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 в подальшому 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 – змістовний і 

формальний, виокремлюючи у їх межах перелік дій, належних до вчинення з 

метою подолання прогалини. Змістовний напрям включає такі дії: 

1) виявлення прогалин у податковому законодавстві; 2) обрання 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 змістовний, і формальний 

аспекти наскрізно просякнуті мисленнєво-творчою діяльністю 

уповноваженого правозастосувача, що й обумовлює 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 
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свавільне розуміння таких понять. Суб’єктивними запобіжниками є: 

правосвідомість осіб, які безпосередньо здійснюють таке тлумачення; 

цінності, якими керуються такі особи при інтерпретації оціночних понять; 

рівень фахових знань та професійного досвіду. Звичайно, виключно 

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; 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 змістовних 

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 їх 

зміст не зазнає подальшого розширення та концептуалізації). Динамічно 

концептуалізовані доктрини характеризуються перманентним розвитком 

та/або трансформацією. При цьому окремі правові позиції (змістовні 

елементи судової доктрини) можуть залишатися стабільними (не зазнавати 

сутнісних змін). Правові позиції певної судової податково-правової доктрини 
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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 по своїй суті питань. В аспекті 

податкових спорів правові позиції судів слід умовно поділити на продоктрини 

і контрдоктрини, виходячи із того, чиї права та інтереси вони забезпечують. 

Так само умовно, продоктрини можна визначити як правові позиції, що 

орієнтовані на забезпечення прав та інтересів платників податків. 

Контрдоктрини, навпаки, мають своїм призначенням сприяти реалізації 
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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. У першу 

чергу 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» вони мають своєю 

основою конкретні нормативні приписи. Разом із тим ці принципи прямо не 

закріплені у рамках чинного податкового законодавства. Їх означення та 

змістовне 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 
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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 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 

формуватися на основі реальних господарських операцій. Такого роду 

висновок є цілком логічним та закономірним. Однак на сьогоднішній день 

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 обумовлює 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 їх 
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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 

змістовні 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 із 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 автоматично про 
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відсутність у особи–нерезидента статусу бенефіціарного власника доходу. 

При цьому достатній набір ознак для того, щоб установити небенефіціарний 

статус особи, який має визначатися в кожному конкретному випадку, 

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

про наявність значного дискреційного елементу 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 первинно 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 на сьогоднішній день ще залишилася 
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низка процесуальних питань, в яких судова практика характеризується 

відносним рівнем визначеності. Так, мова йде, 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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