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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Наукові дослідження процесуального регулювання 

податкових відносин найбільше представлені в сучасній науці саме останнім 

часом. На це існують відповідні об’єктивні підстави. Якщо розглядати стан 

науки фінансового права у радянську добу, то нескладно зробити висновок, що 

податкове право існувало як її (науки) незначна складова частина, яка була не 

дуже помітною. Це й зрозуміло: податки були зведені до мінімуму – з фізичних 

осіб та з колгоспно-кооперативних підприємств. 

З початку 90-х років починається інтенсивний розвиток правового 

оформлення кола суспільних відносин, які пов’язані з оподаткуванням. 

Безумовно, це виражається в становленні та подальшому реформуванні 

податкового законодавства. Водночас основна увага зосереджується на 

закріпленні податкових конструкцій через матеріальні норми, процедури, які 

забезпечують їх реалізацію, але набувають правового забезпечення вельми 

приблизно, тезово. Незначна кількість процесуальних норм стосувалася 

порядку зміни строку сплати податків та зборів, примусового стягнення 

податкових платежів та забезпечення виконання податкового обов’язку, заліку 

чи повернення незаконно стягнутих сум податків, процедури проведення 

податкових перевірок. 

Якщо на початковому етапі податкового регулювання треба було дійти до 

формування узгодженої, раціональної сукупності податкових платежів, які 

підлягають безумовному обов’язку сплати, то абсолютно логічною є мета 

сучасного етапу – набуття найефективнішої форми реалізації такого обов’язку. 

Справді, збільшувати кількість обов’язкових платежів нескінченно неможливо, 

але ефективність у податковому регулюванні може бути досягнута і в напрямі 

процедурного доопрацювання забезпечення виконання податкового обов’язку. 

Саме тому деталізація правозастосовної діяльності уповноважених органів, 

уточнення процесуального статусу учасників податкових відносин, корегування 

нормотворчих процедур, які стосуються оподаткування, – це реальні напрями 

досягнення ефективності у застосуванні податково-правових механізмів на 

сучасному етапі.  

Більш того, всі ці аспекти сприяють і визначеності (а, відповідно, і 

реалізації) гарантій прав платників податків, формуванню безконфліктних засад 

у взаємодії із суб’єктами владних повноважень. Розвиток податково-

процедурного регулювання суспільних відносин, які складаються у сфері 

оподаткування, свідчить і про підвищення рівня юридичної техніки у 

податковій законотворчості. Це, з одного боку, зумовлюється потребою 

вирішення певних проблем на стадії правозастосування (колізії, прогалини 

тощо) та, з іншого боку, виступає напрямом удосконалення правозастосовної 

практики у сфері податкових відносин. Податково-процедурні норми є 

фундаментом однотипного тлумачення податкових приписів різними 

суб’єктами у сфері податкових відносин, тобто через ці конструкції формується 

єдиний знаменник не лише для розуміння, але й для застосування, для 

відповідних наслідків щодо всіх учасників відносин оподаткування. 
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Теоретичним підґрунтям дисертаційної роботи стали праці науковців – 

представників вітчизняної та зарубіжної фінансово-правової доктрини, серед 

яких: Ю. І. Аністратенко, А. А. Архіпов, В. А. Бабенко, А. П. Балакіна, 

Л. Л. Баланюк, М. М. Баран, Д. А. Бекерська, С. В. Берестовой, В. В. Білоус, 

Ю. В. Боднарук, А. В. Бризгалін, В. В. Бурцев, С. В. Буряк, І. М. Васькович, 

Е. О. Вознесенський, Л. К. Воронова, Г. А. Гаджиєв, Ю. В. Гаруст, 

О. О. Головашевич, В. І. Гудімов, Б. Є. Дєготь, О. О. Дмитрик, А. Г. Дуюнов, 

В. Д. Єгарміна, М. В. Жернаков, О. О. Журавльова, В. О. Іванцов, 

Л. Ю. Ісмаілова, Л. М. Касьяненко, Д. А. Кобильнік, І. Є. Криницький, 

М. П. Кучерявенко, Т. А. Латковська, О. В. Макух, О. А. Мандзюк, 

Н. А. Маринів, О. М. Мельник, С. М. Миронова, С. С. Мошков, 

В. А. Онищенко, Н. Ю. Онищук, І. О. Орєшкін, С. Г. Пепеляєв, Г. В. Петрова, 

М. І. Піскотін, С. М. Попова, О. В. Поролло, Д. М. Рева, Є. А. Ровінський, 

А. Сав’єр, Л. А. Савченко, І. А. Саприкіна, В. М. Сердюк, Є. М. Смичок, 

В. О. Соловйов, І. В. Солошкіна, І. С. Стаценко-Сургучова, Н. М. Стоянова, 

О. Ю. Судаков, О. А. Трофімов, С. А. Убогий, Є. А. Усенко, Н. І. Хімічева, 

А. В. Хмільовська, В. П. Хомутенко, А. О. Храбров, О. І. Худяков, 

А. В. Цимбалюк, О. П. Чернявський, П. М. Чистяков, Н. В. Шевцова, 

С. А. Шорніков, М. І. Шутов та ін. 

Неможливою була би підготовка цієї дисертації без звернення до праць із 

загальної правової теорії таких науковців, як: М. Г. Алєксандров, 

С. С. Алєксєєв, М. Й. Байтін, В. П. Бєляєв, В. В. Борисов, В. В. Григорьєв, 

С. Ф. Кечек’ян, А. М. Колодій, А. І. Корольов, О. Е. Лейст, Я. М. Магазинер, 

В. В. Погорілко, С. П. Погребняк, В. М. Протасов, М. П. Рабинович, 

В. М. Синюков, Ю. О. Тихомиров, Л. С. Явич та ін.  

Значний вплив на формування наукових позицій мали також праці 

представників низки галузевих юридичних наук, до яких, зокрема, належать 

такі вчені-правники, як: В. Б. Авер’янов, Н. В. Александрова, А. В. Басов, 

С. Н. Братусь, О. М. Вінник, І. О. Галаган, В. М. Горшеньов, Т. О. Коломоєць, 

В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко, Р. О. Куйбіда, Є. Г. Лук’янова, В. Й. Лучін, 

В. Г. Перепелюк, Н. Б. Писаренко, А. В. Руденко, Ю. М. Старилов, 

В. С. Стефанюк, В. А. Сьоміна, О. П. Чистякова, О. В. Яковенко та ін. 

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

виконана відповідно до цільової комплексної програми Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого «Проблеми правового 

забезпечення справляння податків та зборів в Україні» (номер державної 

реєстрації 0111U000965), Плану заходів з виконання Програми діяльності 

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

2015 році, затверджених Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 213-р 

від 04 березня 2015 року. 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у 

розробленні концептуальної моделі застосування методології у визначенні 

правової природи процедурного регулювання податкових відносин, 

доктринальній характеристиці принципів, на яких ґрунтується реалізація 
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відповідних процедур, здійсненні компаративного аналізу реалізації окремих 

податкових процедур у низці зарубіжних держав, а також у формулюванні 

висновків та розробленні пропозицій щодо вдосконалення засобів 

нормативного обрамлення окремих податково-процедурних стадій. Реалізація 

зазначеної мети зумовила необхідність вирішення таких задач: 

 визначити коло методологічних засад процедурного регулювання 

податкових відносин; 

 встановити особливості формалізації в Податковому кодексі України 

податкових процедур зі справляння платниками податків своїх податкових 

зобов’язань; 

 детермінувати цільове призначення податково-процедурного обрамлення 

діяльності учасників податкових відносин; 

 визначити структурні елементи спеціального юридичного складу 

процедурної стадії з податкової звітності; 

 встановити значення та специфіку реалізації процедур незалежного 

(недержавного) податкового контролю; 

 здійснити диференціацію таких категорій, як «суб’єкти нормотворчості» 

та «учасники нормотворчих процедур» у сфері оподаткування; 

 окреслити коло принципів реалізації нормотворчих процедур у 

податково-правовій сфері; 

 визначити місце та характер процедур податкового контролю в системі 

податкових процедур; 

 окреслити коло принципів встановлення строків реалізації процедур 

адміністративного вирішення податкових спорів; 

 встановити специфіку проявів публічного інтересу, на забезпечення якого 

спрямований принцип активної ролі суду;  

 шляхом системного аналізу приписів чинного законодавства визначити 

підстави закінчення адміністративних процедур із вирішення податкових 

спорів; 

 визначити функції, на реалізацію яких спрямовані податково-правові 

процедури. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини щодо реалізації податкових 

процедур. 

Предметом дослідження є процедурне регулювання податкових відносин 

(методологічний аспект). 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційної роботи 

становить сукупність загальних та спеціальних методів наукового пізнання, 

використання яких дало змогу досягти поставленої мети й забезпечити наукову 

достовірність та чіткість отриманих теоретичних результатів. Усі методи були 

застосовані комплексно, що в кінцевому підсумку сприяло всебічності, повноті 

й об’єктивності наукових висновків. 

У підготовці дисертації основним був системний метод, який забезпечив 

об’єктивне та всебічне вивчення правових категорій та явищ у процесі їх 

взаємодії в рамках податкової системи. Структурний та функціональний аналіз, 

завдяки врахуванню таких якостей системи, як інтегративність, 
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компонентність, співвідношення цілого і частини, структура і функції, сприяв 

поглибленому вивченню таких категорій, як: «норма податкового права», 

«податково-процесуальна норма», «податково-процедурна норма» 

(пункти 1.1.1, 1.1.2). 

Дослідження чинного вітчизняного та зарубіжного податкового 

законодавства проведено із застосуванням порівняльно-правового методу, що 

дало змогу узагальнити наукові концепції провідних учених щодо теоретичних 

та практичних проблем реалізації податкових процедур не лише в Україні, а й 

за її межами (пункти 1.1.3, 2.1.1, 2.1.2). Історико-правовий метод дав 

можливість проаналізувати розвиток процесуального регулювання податкових 

відносин в Україні, дослідити обґрунтованість та логіку процесу зміни норм 

податкового законодавства в аспекті його модернізації (пункти 1.1.1, 1.1.3, 

1.3.3, підрозділ 1.2). Формально-юридичний метод застосовано під час аналізу 

нормативно-правових джерел, що дало змогу виявити недоліки чинного 

законодавства та сформулювати пропозиції щодо вдосконалення правового 

регулювання суспільних відносин, які реалізуються в рамках податково-

процедурної діяльності (пункти 1.3.1, 1.3.2, 2.2.1, 2.2.2). За допомогою 

догматичного методу визначено зміст окремих понять та термінів, що 

використовувалися для з’ясування природи окремих різновидів податкових 

процедур, зокрема таких понять, як «інформація», «податкова інформація», 

«сплата податку», «грошові зобов’язання», «податковий борг», «податкова 

звітність» (підрозділ 1.3). 

Нормативну основу роботи становить чинне законодавство України з 

питань оподаткування, адміністрування податків та зборів, вирішення 

податкових спорів в адміністративному та судовому порядку, міжнародні 

нормативно-правові акти та міжнародні угоди, учасником яких є держава 

Україна. 

Емпіричну базу дослідження становлять дані Державної фіскальної служби 

України, Міністерства доходів і зборів України щодо виконання обов’язків зі 

сплати податків і зборів, обліку та звітності платників різних категорій, судова 

практика вирішення податкових суперечок. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 

одним із перших у вітчизняній науці фінансового права комплексним, 

узагальненим дослідженням процедур, які реалізовуються у сфері 

оподаткування. У результаті проведеної роботи сформульовано нові наукові 

положення і висновки, запропоновані особисто здобувачем, зокрема: 

уперше: 

 методологічною засадою класифікації податкових процедур обрано їх 

цільове спрямування на: а) забезпечення регулятивного податкового 

правовідношення; б) реалізацію охоронного податкового правовідношення; 

 визначено подвійність податково-процедурних стадій у рамках одного 

процедурного акту, коли подання фізичними особами податкових декларацій 

об’єднує в собі стадії податкової звітності та податкового обліку, оскільки, 

подаючи до контролюючих органів документи податкової звітності, платники 
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водночас надають і облікову інформацію щодо наявних у них об’єктів 

оподаткування; 

 визначено підстави завершеності процедурної стадії з подання податкової 

звітності, які полягають у тому, що податково-звітна документація: а) містить 

достовірну інформацію; б) подана у визначений податковим законодавством 

строк; в) містить визначені податковим законодавством обов’язкові реквізити; 

 визначено підстави незавершеності процедури з надання податкової 

звітності, а саме передача платником контролюючому органу недостовірної 

інформації, оскільки платник податків буде зобов’язаний повторно подати 

відповідну документацію, зазначивши в ній достовірні дані, що призведе до 

зміни статусу суб’єкта податкових правовідносин із сумлінного платника 

податків на порушника податкового законодавства; 

 визначено критерії, яким повинна відповідати належно подана податково-

звітна документація платника податків: а) змістовий критерій, відповідно до 

якого зазначена платником податків податково-звітна інформація повинна бути 

об’єктивною та актуальною; б) структурний критерій, згідно з яким 

документація повинна подаватися в законодавчо визначеній формі; 

 доведено, що нормотворчі процедури у сфері оподаткування 

підрозділяються на процедури: а) установчого (спрямовані на первинне 

регулювання суспільних відносин у сфері оподаткування, адже забезпечують 

нормативне регулювання до цього не врегульованих суспільних відносин); 

б) трансформаційного (за їхнім посередництвом вносяться зміни до чинних 

нормативних податково-правових приписів); в) ліквідаційного (призначені для 

здійснення дерегуляції конкретної сфери суспільної взаємодії) характеру; 

 принципи реалізації нормотворчих процедур у сфері оподаткування 

класифіковано на: а) загальні принципи (принцип верховенства права, принцип 

законності, принцип процедурності); б) податково-правові принципи (принцип 

рівності усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів 

податкової дискримінації; принцип фіскальної достатності; принцип соціальної 

справедливості; принцип економічності оподаткування; принцип нейтральності 

оподаткування; принцип стабільності; принцип рівномірності та зручності 

сплати загальнообов’язкових платежів; принцип єдиного підходу до 

встановлення податків та зборів); 

 визначено характерні риси податково-процедурної норми, яка має: 

а) інструментальне значення (здатність виступати в ролі засобу регулювання 

податково-правових відносин); б) змістове значення (проявляється у тому, що 

відповідні норми податкового права містять у собі правило поведінки, за 

допомогою якого алгоритмізується діяльність суб’єкта податкового права); 

в) конструктивістське значення (виступає як нормативна конструкція 

первинного порядку, в рамках якої закріплюється правило поведінки суб’єкта 

податкового правозастосування, та забезпечує стабільність процесуального 

правила для всіх суб’єктів податкового правозастосування); г) регулятивне 

значення (йдеться про позитивне призначення – забезпечення урегульованості 

суспільних відносин у сфері оподаткування); д) охоронне значення 

(забезпечення належного порядку притягнення осіб до фінансової 
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відповідальності у разі проявів з боку суб’єктів податкового правозастосування 

девіантної поведінки); 

 виокремлено функції податкових процедур, до яких віднесено 

регулятивну та охоронну (підрозділяється на дві підфункції – каральну та 

превентивну); 

удосконалено: 
 наукові підходи до розуміння завдань, досягнення яких забезпечується 

здійсненням класифікації конкретних суспільних явищ, до яких (завдань) 

віднесено: а) визначення видового різноманіття певного явища; б) встановлення 

специфіки проявів конкретного різновиду явища; в) встановлення змісту 

первинного цілісного суспільного явища;  

 науковий підхід до класифікації нормотворчих процедур: 1) залежно від 

суб’єкта, який приймає податково-правовий припис (нормотворчість Верховної 

Ради України, нормотворчість органів місцевого самоврядування); 2) залежно 

від виду податку чи збору, який встановлюється в результаті нормотворчої 

діяльності суб’єктів відповідних процедур (нормотворчі процедури зі 

встановлення загальнодержавних податків та зборів; нормотворчі процедури зі 

встановлення місцевих податків та зборів); 3) залежно від характеру приписів, 

які встановлюються в рамках нормотворчих процедур (нормотворчі процедури 

зі встановлення приписів матеріального характеру; нормотворчі процедури зі 

встановлення приписів процесуального характеру); 

 теоретичні положення щодо класифікації основних ознак податкових 

нормотворчих процедур: а) реалізуються у порядку, визначеному приписами 

чинного законодавства (нормативні положення є приписами процесуального 

характеру, за допомогою яких алгоритмізується діяльність суб’єктів 

нормотворчого процесу); б) здійснюються уповноваженими на це суб’єктами 

нормотворчості (хоча єдиним суб’єктом, уповноваженим приймати нормативні 

приписи у сфері оподаткування, які мають загальнообов’язкове значення, є 

Верховна Рада України, але участь у розробленні проектів нормативно-

правових актів, які спрямовані на регулювання податкових відносин, можуть 

брати також інші публічно-владні суб’єкти податкового права); 

в) встановлюються загальнообов’язкові до виконання приписи податкового 

законодавства, коли нормотворчі процедури у сфері оподаткування відіграють 

«забезпечувальну» роль у створенні умов належного функціонування всієї 

податкової системи; 

 підстави розмежування таких суб’єктів нормотворчих процедур, як 

«учасники нормотворчих процедур» та «суб’єкти прийняття 

загальнообов’язкових до виконання податково-правових приписів», згідно з 

яким Кабінет Міністрів України є учасником нормотворчих процедур, а не 

суб’єктом, який уповноважений приймати нормативно-правові приписи 

податкового законодавства, які б мали у подальшому загальнообов’язковий 

характер для всіх учасників податкових відносин; 

 науковий підхід до характеристики процедур податкового контролю, які 

реалізовуються паралельно іншим податковим процедурам із перманентним 

втручанням у їх розвиток та позитивним корегуванням виконання платниками 



7 

податків своїх податкових обов’язків, що не виключає негативних аспектів 

такого втручання у разі проявів негативного розсуду з боку посадових осіб 

відповідних контролюючих органів; 

 теоретичну характеристику змісту податково-процедурної норми як 

універсального регулятора, який, маючи нормативний характер, обумовлює 

неперсоніфікованість (адресується наперед не визначеному колу ймовірних 

учасників відповідних податкових процедур) та невичерпність (проявляється у 

багаторазовій правореалізації приписів податково-процедурного характеру, які 

закріплені у відповідних нормах податкового права); 

 тези щодо процесуальної діяльності в рамках спірних податкових 

правовідносин в умовах, коли її темпоральні характеристики визначаються 

процедурними строками досудового (адміністративного) вирішення податкових 

спорів, виходячи з того, що такий строк передбачений приписами чинного 

податкового законодавства або ж уточнений на їх підставі проміжок або 

момент часу, з яким податково-процесуальні приписи пов’язують можливість 

(необхідність) здійснення конкретних процесуальних дій або ж настання інших 

процесуальних наслідків; 

дістали подальшого розвитку: 
 наукові положення про те, що початок чи припинення певного податково-

процедурного строку завжди тягне за собою певні юридичні наслідки, які 

безпосередньо пов’язані з набуттям чи припиненням податково-процесуальних 

прав та обов’язків учасників адміністративних процедур із вирішення 

податкових спорів, виходячи з чого є підстави розглядати процедурний строк 

досудового (адміністративного) вирішення спорів як специфічний елемент 

юридичного складу, з яким приписами чинного податкового законодавства 

пов’язуються певні правові наслідки; 

 підстави характеристики досудового (адміністративного) порядку 

вирішення податкового спору: як альтернативного (що забезпечує можливість 

рівнозначного звернення платника податків як до адміністративних процедур із 

вирішення податкового спору, так і до судових процедур із вирішення 

відповідного спірного правовідношення), факультативного (вибір такого 

порядку вирішення спору застосовується за особистою дискрецією 

правозобов’язаного суб’єкта податкових відносин), субсидіарного (що гарантує 

альтернативність адміністративних процедур із вирішення податкових спорів) 

характеру; 

 положення щодо взаємозв’язку між публічним характером податкових 

процедур та принципом правової визначеності, коли публічний характер 

податкових процедур, маючи алгоритмізуюче значення для всієї сфери 

податково-правового регулювання, визначає на нормативному рівні 

процесуальний порядок реалізації учасниками податкових відносин своїх прав 

та обов’язків, що гарантує реалізацію принципу правової визначеності; 

 підходи до характеристики як «екстра-стадії» стадії притягнення 

платника податків до фінансової відповідальності, коли особливістю підстав 

реалізації такої податково-процедурної стадії є прояв девіантної поведінки з 
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боку платника податків, як-то порушення приписів чинного податкового 

законодавства; 

 положення, відповідно до яких процедури податкового контролю 

виступають процесуальним забезпеченням реалізації контролюючої функції 

податків, яка пов’язана з повноваженнями органів публічної влади та охоплює 

не тільки діяльність публічно-владних суб’єктів податкового права 

(контролюючих органів), а й діяльність у рамках процедур податкового 

контролю, що здійснюється безпосередньо платниками податків; 

 тези щодо окреслення принципів встановлення податково-процедурних 

строків, до яких пропонується відносити: а) принцип визначеності; б) принцип 

оперативності; в) принцип реальності їх дотримання. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

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

використані у: 

– правотворчій діяльності – у процесі підготовки пропозицій щодо 

внесення змін до чинного законодавства України з метою оптимізації 

податково-процедурної діяльності учасників відповідних суспільних відносин; 

– науково-дослідній роботі – для подальшого розроблення та наукових 

досліджень специфіки реалізації податкових процедур; 

– навчальному процесі – у викладанні у вищих навчальних закладах 

дисциплін «Фінансове право» і «Податкове право», під час підготовки 

навчальних посібників та підручників із зазначених дисциплін; 

– правозастосовній сфері – у проведенні науково-методичних семінарів із 

працівниками контролюючих органів та представниками судової гілки влади 

щодо проблем застосування податкового законодавства. 

Особистий внесок здобувача. Дослідження виконано дисертантом 

самостійно, з використанням новітніх здобутків вітчизняної науки фінансового 

права, усі викладені в ньому положення і висновки ґрунтуються на власних 

дослідженнях автора. У співавторстві опубліковано Постатейний коментар 

Податкового кодексу України (2011 рік) (здобувачем досліджено способи 

здійснення податкового контролю, загальні положення щодо обліку платників 

податків та порядку сплати зборів), Науково-практичний коментар Податкового 

кодексу України (2012 рік) (здобувачем підготовлено науково-практичне 

обґрунтування реалізації повноважень контролюючих органів, проаналізовано 

положення щодо обліку платників податків та анулювання їх реєстрації, 

визначено правову природу акцизного податку, досліджено особливості 

обчислення збору при встановленні лімітів використання води). У дисертації 

ідеї та розробки, які належать співавторам, не використовувались. 

Апробація результатів дослідження. Результати дисертаційної роботи, її 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на 9 науково-практичних 

конференціях, а саме: «Проблемні питання застосування Податкового кодексу 

України при вирішенні спорів адміністративними судами» (м. Краматорськ, 

2014 р.); «Юридична осінь 2015 року» (м. Харків, 2015 р.); «Фінансове право у 

ХХІ ст.» (м. Ірпінь, 2015 р.); «Податкові спори в Україні: стан, особливості 

вирішення та перспективи врегулювання» (м. Запоріжжя, 2016 р.); «Стан та 
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перспективи розвитку юридичної науки» (м. Дніпро, 2016 р.); «Вороновські 

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

«Актуальні завдання та напрями розвитку юридичної науки у ХХІ столітті» 

(м. Львів, 2016 р.); «Юридична осінь 2016 року» (м. Харків, 2016 р.); «Сучасна 

наукова дискусія: питання юриспруденції» (м. Запоріжжя, 2016 р). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладено у 33 

наукових працях, у тому числі 1 одноосібній монографії, 2 науково-практичних 

коментарях у співавторстві, 21 науковій статті, з них 17 опубліковані у 

виданнях, що визнані як фахові з юридичних наук, 3 статті – у зарубіжних 

наукових виданнях, 6 статей – у наукових виданнях, що включені до 

міжнародних наукометричних баз, а також у 9 тезах доповідей на науково-

практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, двох 

розділів, що містять п’ять підрозділів (які включають в себе 12 пунктів), 

висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації 

становить 402 сторінки, у тому числі основного тексту – 362 сторінки. Список 

використаних джерел налічує 477 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, визначаються її 

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

предмет, методи дослідження, розкривається наукова новизна та практичне 

значення одержаних результатів, наводяться відомості про особистий внесок 

здобувача, апробацію результатів і публікації. 

Розділ 1 «Процедурне забезпечення регулятивного податкового 

правовідношення» складається з трьох підрозділів. 

Підрозділ 1.1 «Правова природа процедурного регулювання податкових 

відносин» складається з трьох пунктів. 

У пункті 1.1.1 «Характер та підстави класифікації процедур у 
податковому регулюванні» встановлено змістове наповнення такого поняття, як 

«податковий процес», та визначено його співвідношення з категорією 

«податкові процедури». Здійснено аналіз джерел закріплення нормативних 

конструкцій, які визначають алгоритм реалізації податкових процедур. 

Зазначено, що публічний характер податкових процедур зумовлений їхнім 

алгоритмізуючим значенням для всієї сфери податково-правового регулювання. 

Під алгоритмізацією податково-процедурної діяльності слід розуміти 

визначення на нормативному рівні процесуального порядку реалізації 

учасниками податкових відносин своїх прав та обов’язків. Забезпечення 

належного рівня алгоритмізації податково-процедурної діяльності сприяє 

дійсній реалізації принципу правової визначеності. Такі відносини є 

публічними через змістовий, предметний фактор їх виникнення, а не 

суб’єктний склад їх учасників. Суспільні відносини, які виникають у рамках 

податкових процедур, зумовлюються виконанням правозобов’язаним суб’єктом 

податкових відносин свого податкового обов’язку, реалізацією публічно-
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владними суб’єктами своїх контрольно-наглядових повноважень, вирішенням 

податково-правового спору тощо. 

Різновиди податкових процедур визначено на підставі таких визначальних 

категорій, як «виконання податкового обов’язку» та «вирішення спірного 

податкового правовідношення». Стадійність у реалізації податкового обов’язку, 

як правило, пов’язують з інтегративними складниками податкового обов’язку. 

У зв’язку із цим у межах процесу виконання податкового обов’язку виділено 

три податково-процедурні стадії: 1) стадія, що стосується виконання обов’язку 

з податкового обліку; 2) стадія, що стосується виконання обов’язку зі сплати 

загальнообов’язкових платежів; 3) стадія, що стосується виконання обов’язку з 

подання податкової звітності. Вищезазначена послідовність стадій відображає 

логіку внутрішньої структури податкового обов’язку, що також не виключає 

можливість деталізації кожного з видів обов’язків та диференціації в межах 

кожного з них окремих етапів (підстадій), інтегративних елементів. 

Встановлено, що наступний податково-процедурний блок стадій пронизується 

поняттям «вирішення спірного податкового правовідношення». Під 

вирішенням спірного податкового правовідношення розглядається податково-

процедурна діяльність учасників відповідних податкових відносин, яка 

спрямована на узгодження позицій конфліктуючих сторін, виявлення 

об’єктивного стану речей по справі, яка стала предметом розгляду в рамках 

податково-процедурної діяльності з розв’язання відповідного конфлікту. У 

межах податково-процедурної діяльності з вирішення податкового спору 

виділено: а) стадію адміністративного узгодження позицій конфліктуючих 

сторін; б) стадію судового вирішення податкового спору. Встановлено, що як 

окрему, специфічну стадію можна виділити податковий контроль. Її 

особливість полягає у тому, що вона пронизує всі стадії, які пов’язані з 

виконанням податкового обов’язку. Як «екстра-стадію» виділено стадію 

притягнення платника податків до фінансової відповідальності, тому що 

підставою її реалізації є прояв девіантної поведінки з боку платника податків 

(порушення зобов’язаним суб’єктом податкових відносин приписів чинного 

податкового законодавства). 

У пункті 1.1.2 «Особливості процедурного регулювання податкових 

відносин» надано визначення та здійснено системний аналіз категорії 

«процедурні права платників податків», проведено їх класифікацію на підставі 

низки критеріїв (залежно від джерела закріплення; правової форми існування; 

органу влади, який сприяє їх встановленню).  

Встановлено, що процедурні права платників податків закріплені в низці 

нормативно-правових актів. Проте особливої уваги заслуговують процедурні 

права платників податків, що знаходять своє формалізоване закріплення в 

спеціалізованих нормативно-правових актах. Зазначено, що прийняття на 

законодавчому рівні декларацій прав платників податків (які у тому числі 

містять і процедурні права) притаманне державам романо-германської системи 

права (Французька Республіка, Королівство Бельгія). Протилежна практика 

спостерігається в державах англо-саксонської правової сім’ї, де декларації прав 

платників податків приймалися на адміністративному рівні, а саме податковими 
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органами цих держав (Канада, Австралія, Сполучене Королівство Великої 

Британії та Північної Ірландії тощо). Шляхом системного аналізу нормативного 

та доктринального матеріалу держав романо-германської та англо-саксонської 

правових сімей сформовано перелік основоположних процедурних прав 

платників податків: а) право на поінформованість; б) право на якісне 

обслуговування; в) право на оскарження рішень податкового органу; г) право 

на завершеність податкових процедур; ґ) право на конфіденційність; д) право на 

представництво своїх інтересів у відносинах із податковими органами. 

Зазначено, що однією зі специфічних ознак процедурного регулювання 

податкових відносин є їх базування на відповідних нормах права, а саме на 

податково-процедурних нормах. Констатовано, що податково-процедурні 

норми мають низку загальних та специфічних ознак. До ознаки податково-

процедурної норми права належать: а) дихотомія їхнього значення – 

інструментальне та змістове (відповідні норми виступають як засіб 

регулювання податкових відносин (інструментальність) та є нормативною 

конструкцією, в рамках якої закріплюється правило поведінки (змістовність)); 

б) вони мають як регулятивне, так і охоронне призначення; в) є універсальним 

регулятором, який має нормативний характер, що виражається в їхній 

неперсоніфікованості та невичерпності. 

У пункті 1.1.3 «Світовий досвід упорядкування податкових процедур» 
здійснено компаративний аналіз реалізації окремих різновидів податкових 

процедур. Особливу увагу приділено специфіці податково-процедурного 

регулювання в країнах Латинської Америки. 

Проведений компаративний аналіз окремих аспектів процедур податкового 

контролю в державах Латинської Америки й особливостей процедур 

податкового контролю національної податкової системи України. У державах 

Латинської Америки платник податків у передбачених законом випадках може 

уникнути високих штрафних санкцій за порушення податкового законодавства. 

Розглянуто два механізми такого уникнення: 1) шляхом сплати донарахованих 

за результатами податкової перевірки податкових зобов’язань у визначені 

законом строки; 2) шляхом укладення угоди між податковим органом та 

платником податків щодо визнання останнім своєї провини (у зв’язку з 

вчиненням платником податкового правопорушення). У відповідних випадках 

платник податків або зовсім звільняється від сплати податкових штрафів за 

допущені податкові правопорушення, або ж вони підлягають суттєвому 

зменшенню. У податковій системі України також відбуваються 

трансформаційні процеси у бік зменшення карального тиску на платника 

податків за порушення норм податкового законодавства. Законом України «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України» (щодо зменшення податкового 

тиску на платників податків) від 17 липня 2015 року платнику податків, який 

добровільно сплатив суму нарахованого податкового зобов’язання за 

результатами податкової перевірки, скасовуються штрафні санкції. Проте слід 

зазначити, що відповідний пільговий режим має обмежений термін – до 

31 грудня 2016 року. 
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Встановлено, що в державах Латинської Америки добре розвинені правові 

механізми надання податкових консультацій, які є складниками інституту 

фіскального рескрипту. Нині даний інститут активно впроваджується в правові 

системи пострадянських держав. Натепер фіскальний рескрипт як акт 

державного органу прийнято детермінувати як специфічний адміністративний 

прецедент. У національній правовій системі України також існує механізм 

надання податкових консультацій. Наразі він проходить стадію свого 

прогресивно-орієнтованого становлення, що підтверджується його 

законодавчим реформуванням. 

Вказано, що слід вважати позитивною практику держав щодо фіксування 

необхідних реквізитів актів податкових органів, на основі яких призначаються 

податкові перевірки. У рамках реформування податкової системи України 

також були здійснені позитивні кроки у напрямі формалізації необхідних 

складових елементів наказу про призначення податкової перевірки. Перелік 

необхідних складових елементів наказу про призначення податкової перевірки 

у вичерпній формі закріплено у п. 81.1 ст. 81 Податкового кодексу України.  

Підрозділ 1.2 «Нормотворчі процедури у сфері оподаткування» складається 

з двох пунктів.  

У пункті 1.2.1 «Принципи реалізації нормотворчих процедур щодо 

регулювання податкових відносин» основну увагу приділено визначенню 

змістового наповнення категорії «нормотворчі процедури у сфері 

оподаткування» та окресленню системи вихідних положень, за якими 

здійснюється алгоритмізація відповідної податково-процедурної діяльності. 

Шляхом системного аналізу проявів нормотворчих процедур у сфері 

оподаткування встановлено, що відповідні процедури можуть мати установчий, 

трансформаційний та ліквідаційний характер.  

Обґрунтовано, що нормотворчі процедури установчого характеру 

спрямовані на первинне регулювання суспільних відносин у сфері 

оподаткування. Під первинністю регулювання запропоновано розглядати 

побудову нормативних конструкцій, які спрямовані на забезпечення 

регулювання суспільних відносин, які до цього не були нормативно 

врегульованими. Підставами такого регулювання виступають прогалини у 

праві, виникнення нових суспільних відносин, які потребують нормативного 

впорядкування та формулювання основ їх регламентації, викликана суспільно-

політичними та соціально-економічними реаліями необхідність запровадження 

нових юридичних засобів упорядкування суспільних відносин у сфері 

оподаткування тощо.  

Зазначено, що за допомогою нормотворчих процедур трансформаційного 

характеру приймаються публічно-владні акти, якими вносяться зміни до 

чинних нормативних податково-правових приписів. Це відбувається шляхом 

прийняття законів про внесення змін до чинного податкового законодавства. 

Ліквідація нормативно-правових приписів у сфері оподаткування здійснюється 

в рамках нормотворчих процедур ліквідаційного характеру, коли певні 

нормативні приписи у зв’язку із суспільними реаліями повинні припинити свою 

дію. 
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Встановлено, що конкретні нормотворчі процедури можуть мати також 

змішаний характер. Змішаність нормотворчих процедур у сфері оподаткування 

проявляється тоді, коли в рамках конкретної нормотворчої процедури 

водночас: приймаються нові нормативні приписи; вносяться зміни до вже 

існуючих податково-правових положень; ліквідуються окремі нормативні 

положення податкового законодавства. Такий підхід зумовлений насамперед 

тим, що публічно-владний акт, який був прийнятий у рамках конкретної 

нормотворчої процедури, може містити приписи, якими вперше 

врегульовується певна сфера оподаткування, трансформується алгоритм 

регулювання вже існуючих відносин, ліквідуються чинні приписи податкового 

права. 

Доведено, що нормотворчі процедури, з огляду на їх специфіку та 

багатоаспектність, можуть бути класифіковані за низкою критеріїв: 1) залежно 

від суб’єкта, який приймає податково-правовий припис: а) нормотворчість 

Верховної Ради України; б) нормотворчість органів місцевого самоврядування; 

2) залежно від виду податку чи збору, який встановлюється в результаті 

нормотворчої діяльності суб’єктів відповідних процедур: а) нормотворчі 

процедури зі встановлення загальнодержавних податків та зборів; 

б) нормотворчі процедури зі встановлення місцевих податків та зборів; 

3) залежно від характеру приписів, які встановлюються в рамках нормотворчих 

процедур: а) нормотворчі процедури з конструювання приписів матеріального 

характеру; б) нормотворчі процедури з конструювання приписів 

процесуального характеру; в) нормотворчі процедури з конструювання 

приписів змішаного характеру. 

У пункті 1.2.2 «Повноваження учасників нормотворчих процедур у сфері 

оподаткування» зазначено, що алгоритмізація податкових правовідношень 

відіграє неабияку роль у забезпеченні процесу становлення демократичної, 

правової та соціально орієнтованої держави. Зважаючи на важливість 

нормативного впорядкування суспільних відносин, підкреслено особливе 

значення правового статусу учасників нормотворчих процедур у сфері 

оподаткування. 

Нормотворчим процедурам у сфері оподаткування, так само як й іншим 

різновидам суспільного регулювання, притаманна низка ознак. До основних 

ознак податкових нормотворчих процедур можна віднести: 

1) реалізуються у порядку, визначеному приписами чинного законодавства, 

коли відповідні нормативні положення є приписами процесуального характеру, 

тобто такими, за допомогою яких алгоритмізується діяльність суб’єктів 

нормотворчого процесу. Зазначимо, що під «суб’єктами нормотворчого 

процесу» слід розуміти як усіх учасників нормотворчого процесу, так і 

безпосередньо суб’єктів прийняття загальнообов’язкових до виконання 

нормативно-правових приписів. Таким чином, ми зазначаємо, що суб’єкти 

нормотворчого процесу є поняттям об’єднуючим, яке включає в себе усіх 

публічно-владних суб’єктів права, які уповноважені брати участь у процедурах 

нормотворчого характеру; 
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2) здійснюються уповноваженими на це суб’єктами нормотворчості. 

Єдиним уповноваженим суб’єктом приймати нормативні приписи у сфері 

оподаткування, які мають загальнообов’язкове значення, відповідно до 

приписів ст. 92 Конституції України є Верховна Рада України. Участь у 

розробленні проектів нормативно-правових актів, які спрямовані на 

регулювання податкових відносин, можуть брати також інші публічно-владні 

суб’єкти податкового права (наприклад, Кабінет Міністрів України, який є 

учасником нормотворчих процедур, а не суб’єктом, що уповноважений 

приймати нормативно-правові приписи податкового законодавства, які б мали у 

подальшому загальнообов’язковий характер для всіх учасників податкових 

відносин). Отже, важливим є дотримання чіткої диференціації між такими 

суб’єктами нормотворчих процедур, як «учасники нормотворчих процедур» та 

«суб’єкт прийняття загальнообов’язкових до виконання податково-правових 

приписів»; 

3) за їх допомогою встановлюються загальнообов’язкові до виконання 

приписи податкового законодавства. Таким чином, ми зазначаємо, що 

нормотворчі процедури у сфері оподаткування відіграють своєрідну 

«обслуговуючу», «забезпечувальну» роль у створенні умов для належного 

функціонування всієї системи оподаткування. Відповідні нормотворчі 

процедури мають значення інструменту, який спрямований на встановлення 

нормативно-алгоритмізуючого механізму у процедурному забезпеченні 

встановлення приписів податкового права. 

Підрозділ 1.3 «Процедурне регулювання реалізації складників податкового 
обов’язку платника» складається з трьох пунктів. 

У пункті 1.3.1 «Податкові процедури, які забезпечують облік платників 

податків та об’єктів оподаткування» досліджено податково-процедурні 

особливості реалізації обов’язків правозобов’язаного суб’єкта податкових 

відносин із податкового обліку. Запропоновано податковий облік аналізувати у 

двох аспектах: у широкому і вузькому. При цьому розгорнуте значення 

податкового обліку охоплює процес фіксації майна платника податків, 

вчинених ним господарських операцій та їх результатів. Відзначено, що 

податковий облік у широкому значенні – це практично будь-який облік, що 

здійснюється з метою оподаткування (наприклад, статистичний облік, 

бухгалтерський облік). Вузьке значення такого поняття «податковий облік» 

пов’язано виключно з оподаткуванням та подальшим визначенням суми 

податку або збору. 

Зважаючи на специфіку податкового обліку, пропонується розглядати його у 

двох напрямах: облік платників; облік об’єктів оподаткування. Відповідні види 

податкового обліку певною мірою різняться, проте саме у своїй сукупності 

вони утворюють єдине податково-процедурне провадження. Реалізація 

податкових процедур розпочинається саме зі взяття на облік платника податків 

у податковому органі та забезпечує визначеність статусу платника як суб’єкта 

податкових правовідносин та його правосуб’єктність. 

Щодо змістової характеристики податкового обліку відзначено, що його 

можна визначати як статичну та як динамічну категорію. Якщо йдеться про 
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загальний обов’язок усіх фізичних осіб стати на податковий облік (постановка 

на облік з отриманням ідентифікаційного номеру платника податків), то 

йдеться про його статичність, адже в подальшому у відповідних осіб може і не 

відбуватися змін у їхній особистій діяльності, які підлягали б обов’язковому 

обліку. Якщо ж говорити про податковий облік господарюючих суб’єктів, то 

йому здебільшого притаманна динамічна природа у зв’язку з перманентністю 

змін у господарських операціях суб’єктів підприємництва. 

У пункті 1.3.2 «Податкові процедури, які забезпечують своєчасну та повну 
сплату податків та зборів» особлива увага звертається на необхідність 

забезпечення належного податково-процедурного визначення процесу сплати 

правозобов’язаними учасниками податкових відносин загальнообов’язкових 

платежів. Шляхом аналізу приписів податкового законодавства виокремлено 

таких суб’єктів податкових правовідносин, які здійснюють сплату 

загальнообов’язкових податків та зборів: а) платники податків та зборів; 

б) податкові агенти; в) представники платника. 

Встановлено, що до податково-процедурних принципів, які на найвищому 

рівні забезпечують алгоритмізацію суспільних відносин у сфері сплати 

загальнообов’язкових платежів, належать: а) принцип загальності 

оподаткування; б) принцип рівномірності та зручності сплати 

загальнообов’язкових платежів. Підкреслено диференційованість підходу до 

визначення загальнообов’язкових платежів, які повинні сплачуватися тими чи 

іншими групами платників податків. Така диференційованість також 

спрямована на забезпечення основ соціальної справедливості. 

Диференційованість в оподаткуванні зумовлюється майновою неоднорідністю 

платників податків, характером їхньої господарської діяльності, їхнім 

соціальним статусом тощо. Фактично така нетотожність податкових 

зобов’язань (у їх матеріальному виразі) сприяє забезпеченню справжньої, а не 

ілюзорної рівності у сфері оподаткування. 

Зазначено, що тягар сплати загальнообов’язкових платежів лягає на всіх 

правозобов’язаних суб’єктів, однак матеріальна міра такого тягаря залежить від 

індивідуальних факторів. Згідно з принципом загальності оподаткування 

обов’язок сплати податків та зборів повинен виконуватися всіма суб’єктами 

податкового права, які можуть бути визначені, згідно з приписами податкового 

законодавства, як платники того чи іншого загальнообов’язкового платежу. Що 

ж стосується принципу рівномірності та зручності сплати загальнообов’язкових 

платежів, то дане вихідне положення є дуалістичним за своєю природою, 

оскільки поєднує дві самостійні вихідні вимоги – встановлення рівномірності 

сплати загальнообов’язкових платежів та забезпечення зручності сплати 

податків та зборів. Згідно з вимогами даного принципу сплата податків та 

зборів повинна бути передбачуваною, вона має здійснюватися у певні проміжки 

часу, які повинні бути рівномірними та спиратися на конкретні закономірності 

розвитку суспільних процесів. 

Необґрунтованість встановлення строків сплати загальнообов’язкових 

платежів призвела б до дезорганізації економічних процесів у державі. Що ж 

стосується зручності сплати податків, то вона зачіпає такі питання, як 



16 

темпоральний аспект, місце та спосіб сплати загальнообов’язкових платежів. 

Виконання правозобов’язаним суб’єктом податкового права свого обов’язку 

щодо сплати загальнообов’язкових платежів не повинне бути для нього 

обтяжливим. Зручність сплати податків та зборів повинна сприяти підвищенню 

рівня фінансової дисципліни серед правозобов’язаних суб’єктів податкового 

права, бо коли сплата податку не обтяжена об’єктивними підставами – у 

платника податків не виникає додаткових чинників, які б зумовлювали 

девіантність його податково-процедурної поведінки щодо ухилення від сплати 

податків. 

У пункті 1.3.3 «Податкові процедури щодо складання та надання 

податкової звітності» зазначено, що для накопичення об’єктивної та 

актуальної інформації було запроваджено інститут податкової звітності, 

завдання якого – забезпечити контроль та облік даних, що стосуються 

виконання правозобов’язаними суб’єктами своїх податкових обов’язків. Саме 

поняття звітності у сфері податкового регулювання є багатоаспектним явищем. 

У зв’язку із цим виокремлено такі підходи до розуміння податкової звітності: 

а) як сукупності податкової інформації; б) як сукупності податкових 

документів; в) як обліку об’єктів оподаткування; г) як розрахунково-

декларативної діяльності. 

У ч. 2 ст. 67 Конституції України зазначається, що всі громадяни щорічно 

подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій 

майновий стан та доходи за минулий рік. Встановлено, що за такого підходу 

відповідні фізичні особи, фактично подаючи до контролюючих органів 

документи податкової звітності, водночас надають облікову інформацію щодо 

наявних у них тих чи інших об’єктів оподаткування. У контексті 

вищезазначеної тези визначено, що в окремих ситуаціях податково-процедурні 

стадії щодо податкової звітності та обліку де-факто синтезуються в одному 

процедурному акті, а саме поданні фізичними особами податкових декларацій. 

Зазначено, що поєднання в рамках одного процедурного акту двох стадій 

податкових процедур (стадії податкового обліку та звітності) є радше 

виключенням із загального правила. Загалом, стадії з податкового обліку та 

звітності є самостійними процедурно-податковими стадіями, які мають різне 

цільове призначення. 

Розділ 2 «Процедури реалізації охоронного податкового 

правовідношення» складається з двох підрозділів. 

Підрозділ 2.1 «Процедури податкового контролю» складається з двох 

пунктів. 

У пункті 2.1.1 «Суб’єкти та об’єкти процедур податкового контролю» 

основну увагу приділено детермінуванню учасників процедур податкового 

контролю та встановленню об’єктів їхнього безпосереднього впливу. 

Запропоновано розглядати контрольні податкові процедури як певною мірою 

автономні утворення, які поєднують у собі як позитивну, так і негативну 

реалізацію нормативних приписів податкового законодавства. За рахунок 

першого здійснюється регламентарний вплив на поведінку учасників 

податкових процедур, за допомогою чого здійснюється якісний вплив на точне 
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та своєчасне виконання правозобов’язаними суб’єктами свого податкового 

обов’язку. Обґрунтовано, що за рахунок другого здійснюється охоронний вплив 

на поведінку тих учасників податкових відносин, що допустили порушення 

приписів чинного податкового законодавства. 

Встановлено, що процедури податкового контролю мають публічно-

правовий характер, адже спрямовані на забезпечення реалізації публічного 

інтересу – створення умов для належного розвитку суспільних відносин у сфері 

оподаткування з метою підтримання ефективного функціонування механізму 

акумуляції публічних коштів, отриманих від сплати загальнообов’язкових 

платежів, визначених приписами чинного податкового законодавства. 

Ініціаторами відповідних процедур є суб’єкти публічного права – контролюючі 

органи. У рамках відповідної діяльності вони забезпечують дійсну реалізацію 

публічного інтересу у податково-правовій сфері. 

До об’єкта податкового контролю в рамках відповідної податково-

процедурної діяльності віднесено процеси формування грошових фондів 

публічного характеру, своєчасність та повноту виконання правозобов’язаним 

суб’єктом податкового права (платником податків) свого податкового 

обов’язку. До суб’єктів процедур податкового контролю належать як 

правозобов’язані суб’єкти податкового права – платники податків, так і 

публічно-владні суб’єкти податкового права – контролюючі органи. Правовий 

статус відповідних суб’єктів у рамках процедур податкового контролю є 

діаметрально протилежним. Такий підхід зумовлений тим, що права й 

обов’язки відповідних суб’єктів контрольних процедур, які знаходять свою 

реалізацію у податково-правовій сфері, мають суворо кореспондуючий 

характер та реалізуються в рамках субординаційних за своїм змістом 

правовідношень. Під контролюючими суб’єктами розуміються спеціально 

створені органи публічної влади, до сфери компетенційних повноважень яких 

входить здійснення заходів із податкового контролю. Що ж стосується 

контрольованих суб’єктів, то ними є юридичні (підприємства, установи та 

організації) та фізичні особи, які в силу імперативних приписів чинного 

податкового законодавства зобов’язані брати участь у формуванні публічних 

фондів коштів. 

У пункті 2.1.2 «Види процедур податкового контролю» особливу увагу 

приділено видовій диференціації контрольних процедур, які знаходять свою 

реалізацію у податково-правовій сфері. Визначено, що класифікація процедур 

податкового контролю спрямована на забезпечення реалізації таких завдань: 

а) визначення видової різноманітності процедур податкового контролю; 

б) встановлення специфіки методів реалізації різновидів процедур податкового 

контролю; в) виявлення критеріїв видової диференціації процедур податкового 

контролю; г) детермінування змістових елементів, які характеризують 

процедури податкового контролю. 

Встановлено, що процедури податкового контролю можна класифікувати за 

такими критеріями: 1) за часом їх здійснення: а) попередній контроль; 

б) поточний контроль; в) наступний контроль; 2) за суб’єктами, які 

безпосередньо реалізують процедури податкового контролю: а) державний 
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податковий контроль (який реалізується органами загальної або спеціальної 

компетенції); б) незалежний податковий контроль (який реалізується 

громадськими організаціями або шляхом залучення аудиторських організацій); 

3) за джерелами реалізації процедур податкового контролю: а) процедури 

документального контролю; б) процедури фактичного контролю; 4) за 

періодичністю реалізації процедур податкового контролю: а) процедури 

оперативного контролю; б) процедури періодичного контролю. 

Підрозділ 2.2 «Процедурне забезпечення вирішення податкових спорів» 

складається з двох пунктів. 

У пункті 2.2.1 «Процедури апеляційного адміністративного оскарження» 

зазначено, що сфера податкових правовідносин завжди характеризувалася 

підвищеною конфліктністю інтересів її учасників. З одного боку, її учасниками 

є платники податків, які прагнуть досягнути найвищої міри оптимізації своїх 

податкових зобов’язань, що сприяє забезпеченню реалізації їхнього приватного 

інтересу, з іншого, – учасником податкового правовідношення є контролюючий 

орган, обов’язком якого є забезпечення публічного (державного) інтересу з 

акумуляції якнайбільших грошових надходжень до дохідної частини бюджетів. 

Часто відповідні інтереси (публічні та приватні) у сфері оподаткування 

перебувають у стані крайнього антагонізму, який можна вирішити тільки за 

допомогою процесуально визначених алгоритмів вирішення спірних 

податкових відношень. 

Визначено, що досудовий (адміністративний) порядок вирішення 

податкового спору має альтернативний, факультативний (необов’язковий), 

субсидіарний (додатковий) характер. Під альтернативністю адміністративних 

процедур із вирішення податкового спору запропоновано розуміти можливість 

рівнозначного звернення платника податків як до адміністративних процедур із 

вирішення податкового спору, так і до судових процедур із вирішення 

відповідного спірного правовідношення. Щодо факультативності 

(необов’язковості) адміністративних процедур із вирішення податкового спору, 

то вона зумовлена тим, що вибір такого порядку вирішення спору здійснюється 

за особистою дискрецією правозобов’язаного суб’єкта податкових відносин. 

Субсидіарний (додатковий) характер адміністративного способу вирішення 

податкових спорів фактично пов’язаний з альтернативністю адміністративних 

процедур із вирішення податкових спорів.  

Розмежовано компетенційну діяльність контролюючих органів з узгодження 

спірного відношення та юрисдикційну діяльність судових органів із вирішення 

податкових спорів. Такий підхід зумовлений насамперед тим, що 

контролюючий орган у рамках адміністративних процедур із вирішення 

податкових спорів реалізує свою компетенцію, під якою слід розуміти сферу 

відання конкретного органу виконавчої влади, в межах якої він реалізує свої 

функціональні повноваження. Тоді як під юрисдикційною діяльністю слід 

розуміти коло підвідомчих судовому органу справ, вирішення яких віднесено 

до його функціональної діяльності. 

Зазначено, що у правовій системі України адміністративна процедура 

вирішення податкового спору має двоступеневий характер, адже у разі 
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незадоволення вимог оскаржувача на першому етапі у нього є можливість 

подальшого оскарження в адміністративному порядку відповідних рішень, дій 

чи бездіяльності контролюючого органу. У такому разі суб’єктом розгляду 

відповідного спору буде вже не контролюючий орган вищого рівня, а 

безпосередньо Державна фіскальна служба України. 

У пункті 2.2.2 «Процедура вирішення податкових спорів у судах» здійснено 

системний аналіз специфіки процесуальної алгоритмізації діяльності учасників 

судових процедур із вирішення спірних податкових відносин. Окрему увагу 

приділено принципу активної ролі суду як визначальному для відповідної 

юрисдикційної діяльності вихідному положенню. Відзначено, що 

адміністративне судочинство є виключною формою правореалізації судових 

процедур із вирішення податкових спорів, тобто відповідний різновид 

правовідношень не підлягає вирішенню в жодному іншому юрисдикційному 

(судовому) порядку. 

Особливу увагу приділено принципу офіційного з’ясування всіх обставин 

справи, який закріплено в п. 4 ч. 1 ст. 7 Кодексу адміністративного судочинства 

України. Обґрунтовано, що відповідно до нього, по-перше, суд може вийти за 

межі позовних вимог, якщо це необхідно для повного захисту прав, свобод та 

інтересів сторін чи третіх осіб, про захист яких вони просять; по-друге, суд 

вживає передбачені законом заходи, необхідні для з’ясування всіх обставин у 

справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів із власної 

ініціативи; по-третє, суд повинен запропонувати особам, які беруть участь у 

справі, подати докази або з власної ініціативи витребувати докази, яких, на 

думку суду, не вистачає. 

Вищезазначений принцип адміністративного судочинства, зважаючи на 

його змістове наповнення, можна детермінувати як принцип активної ролі суду. 

Що стосується юрисдикційних процедур із вирішення податкових спорів, то в 

їх рамках правореалізація даного принципу сприяє забезпеченню балансу 

інтересів фактично нерівних суб’єктів права – публічно-владного суб’єкта 

(контролюючого органу) та правозобов’язаного суб’єкта (платника податків). 

Даний принцип дозволяє адміністративним судам виступати в якості активного, 

ініціативного арбітра вирішення податкового спору, діяльність якого 

спрямована на з’ясування істини у справі. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової 

проблеми, що виявляється у визначенні правової природи процедурного 

регулювання податкових відносин, формуванні методологічних основ 

податкових процедур, аналізі особливостей та стадійності правореалізації 

окремих податкових процедур, визначенні суб’єктного складу відповідних 

процедур, встановленні кола їх суб’єктів та учасників, здійсненні 

компаративного аналізу реалізації окремих податкових процедур у низці 

зарубіжних держав, встановленні специфіки реалізації процедур із вирішення 

спірних податкових правовідношень і формулюванні напрямів удосконалення 
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законодавства в цій сфері з конкретними пропозиціями та рекомендаціями. За 

результатами дисертаційної роботи сформульовано такі основні висновки: 

1. Доведено, що для податкових процедур характерні як загальні (властиві 

юридичним процедурам взагалі), так і спеціальні (специфікуючі податкові 

процедури ознаки) методологічні риси. З акцентом уваги на останніх 

сформовано систему методологічних ознак податкових процедур: 

а) спираються на систему податково-процедурних норм; б) охоплюють певну 

систему операцій як з матеріальними податковими нормами, так і з податково-

процедурними нормами; в) обов’язковими учасниками є суб’єкт владних 

повноважень та платник податків; г) безпосередньо пов’язуються з 

повноваженнями контролюючих органів та органів стягнення, які забезпечують 

реалізацію інтересу публічного суб’єкта; ґ) передбачають реалізацію 

повноважень владного суб’єкта в особливому порядку та послідовності; 

д) передбачають процедурну організацію діяльності з розгляду та вирішення 

конкретних юридичних справ; е) обумовлюють прийняття на підставі 

вирішення конкретної юридичної справи відповідних ненормативних актів.  

2. Виокремлено два рівні закріплення податкових процедур зі справляння 

платниками податків своїх обов’язків щодо сплати загальнообов’язкових 

платежів у рамках Податкового кодексу України. По-перше, йдеться про 

Розділ ІІ «Адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів)», який 

містить процесуальні норми, що становлять певний знаменник у застосуванні 

податкових процедур із кожного окремого податку чи збору. Це своєрідна 

загальна частина процесуального блоку податкових норм. По-друге, окремим 

рівнем закріплення податкових процедур у Податковому кодексі України є 

відповідні норми щодо справляння кожного податку чи збору. Наявність 

загальнородової конструкції Розділу ІІ не виключає процесуальних 

особливостей реалізації певного виду обов’язку з відповідного платежу, що і 

закріплюється окремими розділами Податкового кодексу України, починаючи з 

Розділу ІІІ. 

3. Обґрунтовано наукову позицію, відповідно до якої податкові процедури 

розглядаються як категорії, які спрямовані на забезпечення належної реалізації 

відносин, що стосується акумуляції фінансових ресурсів держави. Податково-

процедурне регулювання суспільних відносин забезпечує дисциплінованість 

реалізації своїх прав та обов’язків суб’єктами податкового правозастосування. 

Під «дисциплінованістю» тут слід розуміти належну поведінку учасників 

податкових процедур, її повну відповідність приписам чинного законодавства. 

Порушення належного порядку здійснення своїх прав та обов’язків суб’єктами 

податкового правозастосування призводить до порушення логіки розвитку 

суспільних відносин у сфері оподаткування, тобто зумовлює викривлення 

стадійно-поступальної прямої реалізації правозобов’язаним суб’єктом 

податкових відносин (платником податків) свого податкового обов’язку, 

здійснення контролюючими органами своїх компетенційних повноважень, 

зумовлює порушення алгоритму розв’язання податкового спору. 

4. Констатовано, що для того, щоб говорити про завершеність податково-

процедурної стадії з податкової звітності, необхідна наявність усіх структурних 
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елементів спеціального юридичного складу цієї стадії. Про завершеність 

відповідної податково-процедурної стадії можна говорити за умови, якщо 

податково-звітна документація: а) містить достовірну інформацію; б) подана у 

визначений податковим законодавством строк; в) містить визначені податковим 

законодавством обов’язкові реквізити. Щодо першого структурного елементу, 

то він відбиває один із цільових напрямів реалізації податкових процедур із 

податкової звітності, а саме акумуляцію актуальної та об’єктивної податково-

звітної інформації. У разі ж виявлення контролюючим органом факту подання 

недостовірної інформації податково-процедурна стадія з податкової звітності не 

може вважатися завершеною, адже в такому разі платник податків буде 

зобов’язаний подати повторно відповідну документацію, зазначивши в ній 

достовірну інформацію. Дотримання темпоральних строків також є важливим, 

адже подання податково-звітної документації з пропущенням строків такого 

подання спричиняє перехід правозобов’язаного суб’єкта податкових 

правовідносин зі статусу сумлінного платника податків до статусу порушника 

податкового законодавства. У такому разі не видається можливим говорити про 

наявність такого критерію завершеності податкових процедур, як правомірність 

дій платника податків. Проте слід зазначити, що неподання податково-звітної 

документації вчасно та притягнення до фінансової відповідальності платника 

податків у зв’язку із цим не звільняє його від обов’язку подати контролюючому 

органу цю ж таки належним чином оформлену податкову документацію. 

5. Доведено, що у реалізації заходів із незалежного податкового контролю 

процедурно-регулятивним аспектам не відводиться така ж важлива роль, як у 

здійсненні процедур державного податкового контролю. Фактично в рамках 

заходів із незалежного податкового контролю роль процедур зведена до 

мінімуму, адже відповідній податково-процедурній діяльності властива 

добровільність, ініціативність контрольованого суб’єкта щодо їх здійснення. 

Крім того, в процесі їх здійснення відсутній публічно-владний чинник, 

притаманний державним контрольним процедурам. Потрібно зазначити, що 

громадські організації із захисту прав платників податків, аудиторські 

організації або ж аудитори в процесі здійснення контрольних заходів керуються 

переважно внутрішньоорганізаційними положеннями, а в основу своєї 

діяльності ставлять застосування методології та практично-прикладного 

інструментарію, що розроблений наукою економічної теорії. Водночас 

здійснення незалежного податкового контролю має неабияке корегувальне та 

орієнтаційне значення для підконтрольного суб’єкта. 

6. Здійснено послідовну диференціацію «суб’єктів нормотворчості» та 

«учасників нормотворчого процедур» у сфері оподаткування. Так, Верховна 

Рада України та місцеві ради є суб’єктами нормотворчості, оскільки вони 

безпосередньо приймають публічно-владні акти, якими і встановлюються 

загальнообов’язкові податково-правові приписи. Що ж стосується учасників 

нормотворчих процедур у сфері оподаткування, то вони беруть участь у 

нормотворчій діяльності опосередковано, шляхом подання законопроектів про 

внесення змін до податкового законодавства. В учасників відповідних 

процедур, на відміну від суб’єктів, немає повноважень щодо прийняття 
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публічно-владних актів установчого характеру у сфері оподаткування. До 

учасників нормотворчих процедур у сфері оподаткування може бути віднесено, 

зокрема, Кабінет Міністрів України. Водночас варто зазначити, що поняття 

«учасники нормотворчих процедур у сфері оподаткування» є ширшим за 

поняття «суб’єкти нормотворчості у сфері оподаткування». Такий підхід 

зумовлений насамперед тим, що суб’єкти нормотворчих процедур можуть 

брати активну участь у розробленні, обговоренні податкових приписів, які в 

подальшому ними приймаються. Таким чином, констатовано, що Верховна 

Рада України та місцеві ради можуть водночас бути як суб’єктами 

нормотворчості у сфері оподаткування, так і учасниками відповідних 

нормотворчих процедур. При цьому в темпоральному розумінні спочатку 

вищезазначені суб’єкти виступають як учасники нормотворчих процедур у 

сфері оподаткування, а вже потім (у момент прийняття відповідних податково-

правових положень) набувають статусу суб’єктів нормотворчості. Що ж 

стосується всіх інших публічно-владних суб’єктів, то вони можуть бути 

виключно учасниками нормотворчих процедур у сфері оподаткування, оскільки 

не наділені повноваженнями з прийняття публічно-владних актів у податково-

правовій сфері. 

7. Обґрунтовано науковий підхід, згідно з яким засади (принципи 

здійснення) нормотворчих процедур у сфері оподаткування слід поділяти на 

загальні принципи права та податково-правові принципи. До загальних 

принципів належать, зокрема, такі вихідні нормативні положення, як принцип 

верховенства права, принцип законності, принцип процедурності тощо. 

Необхідність виділення принципів реалізації нормотворчих процедур у сфері 

оподаткування з-поміж основних засад податкового законодавства зумовлена 

тим, що відповідні вихідні положення не знайшли свого окремого системного 

закріплення. До податково-правових принципів нормотворчих процедур у сфері 

оподаткування ми відносимо: а) принцип рівності всіх платників перед 

законом, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації (принцип 

рівності та недискримінації); б) принцип фіскальної достатності; в) принцип 

соціальної справедливості; г) принцип економічності оподаткування; 

д) принцип нейтральності оподаткування; е) принцип стабільності; є) принцип 

рівномірності та зручності сплати загальнообов’язкових платежів; ж) принцип 

єдиного підходу до встановлення податків та зборів. Водночас слід зазначити, 

що всі вищезазначені принципи не можуть розглядатися виключно як вихідні 

положення нормотвочості у сфері оподаткування, адже, закріплені в рамках 

приписів ст. 4 Податкового кодексу України, вони мають системоутворюючий 

характер. Виокремлені податково-правові принципи нормотворчих процедур у 

сфері оподаткування. Пропонується розглядати в якості принципів установчого 

характеру засади встановлення загальнообов’язкових платежів та 

конструювання нормативних приписів у податково-правовій сфері. Єдиним 

винятком є принцип стабільності, який визначає процесуальний аспект 

прийняття податкових нормативно-правових положень. 

8. Обґрунтовано наукову позицію, згідно з якою податковий контроль не 

можна детермінувати як податково-процедурну стадію, яка має своє визначене 
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місце на «прямій» послідовної правореалізації податкових процедур. Так, 

податковий контроль супроводжує увесь процес виконання правозобов’язаним 

суб’єктом свого податкового обов’язку. Податковий контроль має 

перманентний характер, тобто він здійснюється уповноваженими публічно-

владними суб’єктами податкового права (контролюючими органами) постійно. 

Без постійної реалізації процедур податкового контролю існує потенційна 

можливість порушення логіки належного розвитку податкових відносин у 

зв’язку з проявами девіантної поведінки з боку правозобов’язаних суб’єктів 

податкового права (платників податків) – порушення ними приписів 

податкового законодавства. Процедури податкового контролю йдуть фактично 

паралельно з іншими податковими процедурами, з перманентним втручанням у 

логіку розвитку процедур, що стосуються виконання платниками податків своїх 

податкових обов’язків. Такого роду втручання має виключно позитивне 

значення, оскільки спрямоване на корегування вектору розвитку податкових 

відносин. Негативні аспекти такого втручання можливі тільки у разі проявів 

негативного розсуду з боку посадових осіб відповідних контролюючих органів, 

що спричинено викривленням професійної правосвідомості таких осіб 

(корупція, низький рівень правової культури тощо). Під «втручанням у логіку 

розвитку інших податкових процедур» слід розуміти корегувальні дії 

контролюючих органів, які здійснюються ними у процесі реалізації своїх 

компетенційних повноважень щодо здійснення податкового контролю. 

9. Зазначається, що велике значення для визначення податково-процедурних 

строків адміністративних процедур із вирішення податкових спорів мають 

принципи їх встановлення. До принципів встановлення податково-процедурних 

строків належать: а) принцип визначеності; б) принцип оперативності; 

в) принцип реальності їх дотримання. Будь-який процедурний строк повинен 

мати дві точки відліку – початок його перебігу та момент його завершення. 

Саме на забезпечення чіткості у встановленні строків і спрямований принцип 

визначеності. Також відповідно до цього принципу податково-процедурні 

норми, в яких містяться взаємопов’язані строки, повинні конструюватися таким 

чином, щоб не виникали колізії між ними або ж не було можливості 

неоднозначного тлумачення відповідних строків. Проте навіть якщо така 

неоднозначність у підходах до тлумачення процедурних строків виникла або 

наявна колізія норм, слід звернутися до презумпції правомірності рішень 

платника податків, яка знайшла своє формалізоване закріплення в системі 

нормативних приписів, що спрямовані на алгоритмізацію процесуальної 

діяльності учасників вирішення податкового спору (ст. 56 Податкового кодексу 

України). Також слід звернути увагу на таке вихідне положення, як принцип 

оперативності. Згідно з даним податково-процедурним принципом 

процесуальна діяльність учасників адміністративних процедур із вирішення 

податкових спорів не повинна бути затягнутою. Під затягнутістю податкових 

процедур слід розуміти їх нічим не вмотивовану подовжену тривалість. Саме 

своєчасність захисту порушених прав та інтересів платників податків дозволяє 

нам говорити про ефективність відповідної податково-процесуальної 

діяльності. Взагалі, темпоральні рамки здійснення процесуальної діяльності 
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відіграють надзвичайно важливу роль у захисті суб’єктивних прав та інтересів 

її учасників, адже навіть захищене право або інтерес у зв’язку з тривалістю, 

виснажливістю та високою економічною затратністю його захисту в рамках 

відповідної процесуальної діяльності може призвести до втрати актуальності 

такого захисту. Коли ж ідеться про принцип реальності дотримання податково-

процедурних строків, то він має забезпечити об’єктивно зумовлене 

процесуально обґрунтоване визначення податково-процедурних строків 

законодавцем. Згідно з даним принципом податково-процедурні строки повинні 

мати таку темпоральну тривалість, за якої учасники відповідних 

адміністративних процедур із вирішення податкових спорів зможуть ефективно 

реалізувати свої процесуальні права. Тобто строки повинні формулюватися 

законодавцем таким чином, щоб суб’єкт податкових відносин міг, 

дотримуючись їх, як ефективно реалізовувати свої процесуальні права, так і 

забезпечити реалізацію свого матеріального інтересу. 

10. Встановлено специфіку публічного інтересу, на забезпечення якого 

спрямований принцип активної ролі суду. У даному разі існує публічний 

інтерес першого (щодо належного функціонування органів публічної влади) та 

другого (той, що представляє відповідач (суб’єкт публічно-владних 

повноважень)) порядку. Що стосується публічного інтересу першого порядку, 

то він полягає в забезпеченні належного функціонування органів публічної 

влади, у тому числі й контролюючих органів. Коли ж ідеться про публічний 

інтерес другого порядку, то він полягає у забезпеченні реалізації правової 

позиції контролюючого органу. Такий інтерес можна детермінувати як 

податково-інституціональний інтерес. Інтерес другого порядку в рамках 

судових процедур із вирішення податкових спорів представляється 

відповідачем (контролюючим органом). Змістовно цей інтерес спрямований на 

те, щоб відстояти правову позицію контролюючого органу щодо правомірності 

прийнятих ним рішень, дій чи бездіяльності, які і стали предметом оскарження. 

Що ж стосується принципу активної ролі суду, то він спрямований на 

забезпечення публічного інтересу першого порядку, який є за своїм значенням 

первинним інтересом. 

11. Здійснено системний аналіз підстав закінчення адміністративних 

процедур із вирішення податкових спорів. Відповідні підстави умовно можна 

детермінувати як доктринально синтезовані підстави. Якщо ми ведемо мову 

про доктринально синтезовані підстави закінчення адміністративних процедур 

із вирішення податкових спорів, то під ними слід розуміти такі підстави, які 

були виведені із системного тлумачення приписів чинного законодавства та не 

знайшли свого прямого закріплення в рамках приписів Податкового кодексу 

України. Свого роду доктринальні підстави закінчення доюрисдикційних 

процедур із вирішення податкових спорів можуть бути детерміновані як 

фактичні підстави, які є логічно обумовленими явищами. Вони не в прямій 

формі закріплені в положеннях ст. 56 Податкового кодексу України, та можуть 

бути синтезовані шляхом аналітичної, системної діяльності з дослідження 

закріплених у даній статті правових приписів. До таких доктринально 

синтезованих підстав закінчення адміністративних процедур із вирішення 
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податкових спорів, зокрема, належать: а) повне задоволення скарги платника 

податків; б) часткове задоволення скарги платника податків; в) відмова в 

задоволенні скарги платника податків. Вищезазначені підстави поділяються на 

безумовні (повне задоволення скарги платника податків) та умовні (часткове 

задоволення скарги платника податків; відмова в задоволенні скарги платника 

податків). У разі повного задоволення скарги платника податків буде мати 

місце остаточне завершення адміністративних процедур із вирішення 

податкових спрів, оскільки платник податків отримує реалізацію свого 

особистого інтересу у формі захисту свого суб’єктивного права, а 

контролюючий орган не матиме процесуальних механізмів будь-якого 

оскарження відповідного акта (рішення). У цьому разі як матеріальну підставу 

закінчення відповідних податкових процедур ми можемо детермінувати захист 

платником податків свого суб’єктивного права та інтересу. Що ж до 

процесуальної підстави, то нею є відповідний публічно-владний акт 

контролюючого органу, яким скасовується оскаржуване рішення нижчого 

контролюючого органу. Коли ж ідеться про умовні підстави, то до них, 

зокрема, належить часткове задоволення скарги платника податків та відмова в 

задоволенні скарги платника податків. У першому випадку матеріальна 

підстава не реалізовується в повному обсязі (часткова реалізація), а в другому 

випадку – зовсім відсутня. Їх умовність полягає ще й у тому, що вони 

закінчують тільки першу стадію адміністративного оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності контролюючого органу. У правовій системі України 

адміністративна процедура вирішення податкового спору має двоступеневий 

характер, адже у разі незадоволення вимог оскаржувача на першому етапі в 

окремих випадках у нього є можливість подальшого оскарження в 

адміністративному порядку відповідних рішень, дій чи бездіяльності 

контролюючого органу. У такому разі суб’єктом розгляду відповідного спору є 

Державна фіскальна служба України. 

12. Констатується, що публічний характер податкових процедур 

зумовлюється також функціями, на забезпечення реалізації яких вони 

спрямовані. Функції податкових процедур детермінуються їхнім службовим 

призначенням. Потрібно зазначити, що завдання податкових процедур – 

забезпечити реалізацію регулятивної та охоронної функції. Регулятивна 

функція податково-процедурного регулювання полягає в алгоритмізації та 

визначенні належного вектору розвитку податкових відносин. Регулятивна 

функція визначає динаміку реалізації суспільних відносин у сфері 

оподаткування. Податково-правові відносини потребують детальної 

регламентації у зв’язку з їх значенням для реалізації завдань держави. 

Нормативний механізм податково-процедурного регулювання суспільних 

відносин у сфері оподаткування вирізняється своєю імперативністю та 

підвищеною мірою регламентуючої деталізації. Що ж стосується охоронної 

функції податково-процедурного регулювання суспільних відносин у сфері 

оподаткування, то вона спрямована на забезпечення належного розвитку 

податкових відносин, попередження фінансових правопорушень у сфері 

оподаткування, формування дієвого механізму притягнення порушників 
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фінансової дисципліни до юридичної відповідальності. Ми диференціюємо 

охоронну функцію на каральну та превентивну підфункції. Каральна 

підфункція є структурним елементом охоронної функції податково-

процедурного регулювання та, відповідно, має забезпечити функціонування 

належного механізму притягнення порушників приписів чинного податкового 

законодавства до юридичної відповідальності. Що ж стосується превентивної 

підфункції, то вона має перспективний характер впливу, який є 

попереджувальним за своєю природою. Тобто дана підфункція спрямована на 

попередження проявів девіантної поведінки з боку правозобов’язаних суб’єктів 

податкових відносин (платників податків). Реалізація охоронної підфункції має 

сприяти ліквідації та витісненню суспільно небезпечних і шкідливих 

соціальних явищ у сфері оподаткування. 
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Мінаєва О. М. Процедурне регулювання податкових відносин 

(методологічний аспект). – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2017. 

У роботі розкривається правова природа податково-процедурного 

регулювання податкових відносин. З’ясовується співвідношення таких 

категорій, як «норма податкового права», «податково-процесуальна норма 

права» та «податково-процедурна норма права». Окреслено коло функцій, на 

забезпечення реалізації яких спрямовані податкові процедури, – регулятивна та 

охоронна функції. Окреслено коло прав та обов’язків учасників окремих 

податково-процедурних стадій. Встановлено стадійність реалізації податкових 

процедур та визначено їх видове різноманіття. Здійснено компаративний аналіз 

специфіки реалізації податкових процедур у низці зарубіжних держав. На 

основі наукового аналізу та узагальнення доктринального матеріалу 

сформульовано принципи реалізації окремих податково-процедурних стадій. У 

рамках даної дисертаційної роботи особлива увага приділена дослідженню 

специфіки правореалізації окремих податкових процедур, визначено коло їх 

учасників та встановлено цілі, які ставляться у рамках відповідних стадій. 

Встановлено специфічний характер процедур податкового контролю та 

процедур притягнення платника податків до фінансової відповідальності. 

Шляхом системного аналізу нормативно-правових приписів чинного 

податкового законодавства визначено окремі податково-правові приписи, які 

потребують доопрацювання. Сформульовано висновки та розроблено 

пропозиції щодо вдосконалення приписів чинного податкового законодавства. 

Ключові слова: податкові процедури, податково-процедурна норма, 

податково-процедурна стадія, принцип активної ролі суду, процедурні права, 
публічний інтерес. 
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право; информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2017. 

В работе раскрывается правовая природа налогово-процессуального 

регулирования налоговых отношений. Отмечается, что налоговые процедуры 

направлены на обеспечение надлежащей реализации отношений, связанных с 

аккумуляцией финансовых ресурсов государства. Налогово-процедурное 

регулирование общественных отношений обеспечивает дисциплинированность 

реализации своих прав и обязанностей субъектами налогового 

правоприменения. Под «дисциплинированностью» в данном случае следует 

понимать надлежащее поведение участников налоговых процедур, его полное 

соответствие предписаниям действующего законодательства. Нарушение 

надлежащего порядка осуществления своих прав и обязанностей субъектами 

налогового правоприменения приводит к нарушению логики развития 

общественных отношений в сфере налогообложения, то есть обусловливает 

искривление стадийно-поступательной «прямой» реализации правообязанным 

субъектом налоговых отношений (налогоплательщиком) своего налогового 

обязательства, приводит к нарушению алгоритма решения налогового спора. 

Выяснено соотношение таких категорий, как «норма налогового права», 

«налогово-процессуальная норма права» и «налогово-процедурная норма 

права». Отмечается, что под нормами налогового права следует понимать 

нормативно-правовые предписания как материального, так и процессуального 

характера, которые в своей системности и правореализационном 

взаимодействии обеспечивают надлежащее регулирование общественных 

отношений, возникающих в сфере налогообложения. Под налогово-

процессуальной нормой права, в данном случае, рассматриваются нормативно-

правовые предписания, которые определяют организационные аспекты 

алгоритмизации надлежащей правореализации нормативных предписаний 

материального характера. Что же касается налогово-процедурных предписаний, 

то они по своей природе являются тождественными налогово-процессуальным 

предписаниям, однако не совпадают с ними по сфере своего регулятивного 

воздействия. Такой подход обусловлен прежде всего тем, что налоговый 

процесс является более широкой по своему содержанию категорией, так как в 

орбиту его регулятивного воздействия входят как налоговые процедуры, так и 

налоговые производства. Налогово-процедурные нормы, в отличие от налогово-

процессуальных норм, обеспечивают организационную регламентацию 

исключительно налоговых процедур. 

Очерчен круг функций, на обеспечение реализации которых направлены 

налоговые процедуры, – регулятивная и охранная функция. Регулятивная 

функция налогово-процессуального регулирования заключается в 

алгоритмизации и определении должного вектора развития налоговых 

отношений. Регулятивная функция определяет динамику реализации 

общественных отношений в сфере налогообложения. Налогово-правовые 

отношения требуют детальной регламентации в силу их значения для 

реализации задач государства. Нормативный механизм налогово-

процессуального регулирования общественных отношений в сфере 
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налогообложения отличается своей императивностью и повышенной степенью 

регламентирующей детализации. Что же касается охранной функции налогово-

процессуального регулирования общественных отношений в сфере 

налогообложения, то она направлена на обеспечение надлежащего развития 

налоговых отношений, предупреждение финансовых правонарушений в сфере 

налогообложения, формирование действенного механизма привлечения 

нарушителей финансовой дисциплины к юридической ответственности. 

Охранная функция подразделена на карательную и превентивную подфункции. 

Очерчен круг прав и обязанностей участников отдельных налогово-

процедурных стадий. Установлена стадийность реализации налоговых 

процедур и определено их видовое разнообразие. Осуществлен компаративный 

анализ специфики реализации налоговых процедур в ряде зарубежных 

государств. На основе научного анализа и обобщения доктринального 

материала сформулированы принципы реализации отдельных налогово-

процедурных стадий. В рамках данного исследования особое внимание уделено 

исследованию специфики правореализации отдельных налоговых процедур, 

определен круг их участников и установлены цели, которые преследуются в 

рамках соответствующих стадий. Установлен специфический характер 

процедур налогового контроля и процедур привлечения налогоплательщика к 

финансовой ответственности. Путем системного анализа нормативно-правовых 

предписаний действующего налогового законодательства определены 

отдельные налогово-правовые предписания, которые требуют доработки. 

Сформулированы выводы и разработаны предложения по совершенствованию 

предписаний действующего налогового законодательства. 

Ключевые слова: налоговые процедуры, налогово-процедурная норма, 

налогово-процедурная стадия, принцип активной роли суда, процедурные 
права, публичный интерес. 
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aspect). – Мanuscript. 

Thesis for earning a doctor degree in legal sciences with a specialization in 

12.00.07 – administrative law and process; financial law; informational law. – 
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The work reveals the legal nature of the tax and procedural regulation of tax 

relations. It turns correlation of such categories as «provision of the tax law», «tax-

process rule of law» and «tax-procedural rule of law». It outlines the range of 

functions to ensure the implementation of which sent tax procedures – regulatory and 

protective function. Outlined circle of rights and obligations of participants in certain 

tax-procedural stages. Established stages of realization of tax procedures and defined 

their species diversity. Done comparative analysis of tax procedures in several 

foreign countries. Based on scientific analysis and synthesis of doctrinal material was 

formulated principles of realization of tax procedures. Established specific nature of 

some tax procedures as procedure of tax controls and procedures of bringing the 

taxpayer to financial responsibility. Through systematic analysis of legal provisions 

of applicable tax laws were establish some tax rules that need improvement. Were 
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made conclusions and suggestions for improving the regulations of applicable tax 
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