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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Оподаткування є економічною основою 

функціонування держави і територіальних громад. Більша частина державних 

та муніципальних доходів для забезпечення функцій держави та її 

територіальних одиниць залучається у вигляді податків і зборів шляхом 

виконання платниками свого податкового обов’язку. Повнота та своєчасність 

його реалізації контролюється уповноваженими державними органами, які 

наділені різноманітними правами та обов’язками. Проте не завжди платники 

мають змогу або бажання належним чином реалізовувати свій податковий 

обов’язок, що призводить до виникнення податкового боргу, порушення 

фінансування держави та її територіальних одиниць, ускладнення реалізації 

державних завдань та функцій. У цьому разі органи державної фіскальної 

служби з метою реалізації окремих своїх повноважень звертаються до суду, 

який стає учасником податкових відносин та сприяє поновленню права держави 

й територіальних громад на недоотримані суми публічних коштів. 

Подібна ситуація безпосередньо зумовлюється пошуком балансу інтересів. 

З’ясування позицій платника та контролюючого органу зумовлено 

протистоянням суб’єктів податкових правовідносин, що призводить спочатку до 

виникнення податкового конфлікту, а потім до пошуку шляхів його розв’язання. 

З одного боку, публічний інтерес представляється та реалізується від імені 

держави та територіальних громад контролюючими органами. З іншого боку, 

приватний інтерес платників податків зумовлюється виконанням імперативного 

обов’язку щодо сплати податків та зборів. Консенсус, узгодження цього 

протистояння якраз і забезпечується чітко встановленим механізмом справляння 

податків та зборів, раціонально розподіленими повноваженнями, правами та 

обов’язками між суб’єктами податкових правовідносин. Виконання обов’язків 

представниками зобов’язаної сторони податкових правовідносин 

віддзеркалюється процесуальними повноваженнями щодо контролю їх 

виконання органами Державної фіскальної служби України.  

Принципи процесуальної участі суб’єктів владних повноважень як позивачів 

знайшли своє закріплення в Кодексі адміністративного судочинства України. 

Суб’єкт владних повноважень має діяти виключно в межах та у спосіб, що 

встановлені законом, оскільки він виконує державні функції і лише держава 

шляхом законодавчого регулювання визначає його завдання, межі його 

повноважень та спосіб, у який він здійснює ці повноваження. Розширене 

тлумачення суб’єктом владних повноважень своїх повноважень не 

допускається. У зв’язку із цим визначений законом предмет позову, з яким 

фіскальний орган може звернутися до суду, здійснюючи владні функції, не 

підлягає розширеному тлумаченню. Таким чином, повноваження органів 

фіскальної служби на звернення до суду обумовлене її статусом органу 

державної влади. Випадки, в яких контролюючий орган може звернутися до 

суду, прямо передбачені законом, і їх перелік є вичерпним.  

Дослідження суті та призначення повноважень на звернення до суду органів 

державної фіскальної служби нині є досить актуальним. Норми Податкового 
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Кодексу України щодо правового статусу органів державної фіскальної служби 

останнім часом зазнають частих змін. Тому це питання є натепер недостатньо 

дослідженим у літературі. Послідовний аналіз переліку підстав для звернення 

суб’єкта владних повноважень до суду дає можливість говорити про те, що він 

повинен мати достатні адміністративні можливості для здійснення визначених 

законом його завдань та функцій, і лише у разі, коли Конституцією України чи 

законами України встановлені судові обмеження його діяльності, він 

звертається до суду з позовом по суті для отримання судового дозволу. Такі 

звернення мають бути зумовлені необхідністю виконання покладених на них 

завдань та функцій, а використовувати свої повноваження фіскальні органи 

можуть лише з метою, з якою це повноваження надане. 

Науково-теоретичним підґрунтям дослідження стали праці В. Б. Авер’янова, 

Н. О. Армаш, В. М. Бевзенка, А. Т. Боннера, А. Ю. Бучик, Г. С. Гель, 

О. О. Головашевича, Д. І. Голосніченка, І. П. Голосніченка, А. А. Горошка, 

П. Ф. Єлісейкіна, М. В. Жернакова, О. В. Зайця, М. К. Золотарьової, 

А. Ю. Картузової, С. В. Ківалова, В. С. Кіценко, В. І. Клінчук, О. М. Козиріна, 

Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова, С. П. Кондракова, І. Є. Криницького, 

М. П. Кучерявенка, Б. М. Лазарева, Є. В. Лакушевої, К. Г. Леонтович, 

П. С. Лютікова, В. Т. Маляренка, І. А. Малярчук, В. К. Назарова, 

С. О. Ніщимної, О. Д. Олійник, Ю. С. Осадчого, І. А. Педька, С. Г. Пепеляєва, 

С. М. Попової, А. А. Роздайбіди, А. П. Семакова, А. Ф. Ситникова, 

М. І. Смоковича, В. О. Соловйова, О. В. Сонюк, Т. В. Стефанюка, 

В. В. Тильчика, Є. А. Усенко, О. І. Худякова, Н. В. Шевцової, М. Й. Штефана, 

Н. В. Якуші, Н. В. Янюк, В. В. Яркової та ін. 

Одним із визначальних чинників вибору теми дослідження стала відсутність 

спеціальних наукових праць, присвячених правовому регулюванню статусу 

органів державної фіскальної служби як позивачів за чинним Податковим 

кодексом України. 

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

виконано в рамках цільової комплексної програми Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого «Проблеми правового забезпечення 

справляння податків та зборів в Україні» (номер державної реєстрації 

0111U000965) та Плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету 

Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна–2020» у 2015 році, 

затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04 березня 

2015 року № 213-р. 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у тому, щоб 

на підставі комплексного аналізу наявних наукових і нормативних джерел 

визначити суть і призначення повноважень органів державної фіскальної 

служби на звернення до суду, сформулювати пропозиції щодо вдосконалення 

чинного законодавства в цій сфері та практики його застосування. Для 

досягнення зазначеної мети в дисертації поставлено й вирішено такі задачі: 
 охарактеризувати реалізацію повноваження контролюючого органу на 

звернення до суду і встановити його функціональне призначення у розгляді й 

вирішенні податкових спорів; 
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 визначити правовий статус контролюючих органів як учасника 

податкового спору; 

 встановити підстави та форми звернення до суду контролюючих органів; 

 охарактеризувати звернення контролюючого органу до суду в порядку 

позовного провадження; 

 визначити особливості звернення контролюючого органу до суду з 

поданням. 

Об’єктом дослідження є сукупність суспільних відносин, що виникають під 

час звернення до суду органів державної фіскальної служби. 

Предметом дослідження є звернення до суду як повноваження органу 

доходів і зборів. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети в процесі 

дослідження застосовано загальнонаукові та спеціальні методи наукового 

пізнання: діалектичний, порівняльно-правовий, системно-структурний, 

формально-юридичний. Загальнонауковий діалектичний метод пізнання 

правової і соціальної дійсності застосовувався з позицій принципів цілісності, 

загальності, взаємного зв’язку і взаємозумовленості змін, що відбуваються. На 

підставі цього вирішення поставлених завдань здійснювалося в єдності 

розгляду соціального змісту та юридичної форми. Доповненням цього методу є 

системний підхід, який визначає проблемні питання правового регулювання 

правового статусу фіскальних органів як суб’єктів звернення до суду. 

Формально-юридичний метод застосовано в процесі аналізу нормативно-

правових джерел, що дало змогу виявити недоліки та окреслити перспективи 

розвитку й удосконалення вітчизняного податкового та процесуального 

законодавства. Порівняльно-правовий метод застосовувався під час проведення 

порівняльного аналізу законодавства України та інших країн. За допомогою 

історико-правового методу аналізується становлення правового статусу 

фіскальних органів в Україні, розвиток законодавства, що регулює порядок 

звернення контролюючих органів до суду. 

Нормативну основу роботи становить чинне законодавство України з питань 

оподаткування та адміністративно-процесуальне законодавство, що регламентує 

порядок звернення органів державної фіскальної служби до суду. 

Емпіричну базу дослідження становлять практика судів адміністративної 

юрисдикції та Верховного суду України, рішення Європейського суду з прав 

людини. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 

одним із перших комплексних наукових досліджень, у якому розглянуто 

проблеми правового положення органів державної фіскальної служби як 

суб’єктів звернення до суду. У результаті дослідження сформульовано низку 

нових наукових положень, рекомендацій та висновків, зокрема: 

уперше: 
– встановлено дві групи юридичних фактів, наявність яких зумовлює 

можливість звернення суб’єкта владних повноважень (контролюючого органу) 

до суду: 1) змістова визначеність порушення публічного інтересу в 

оподаткуванні, що має ознаки деліктної поведінки зобов’язаної сторони та 
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згодом формалізується у виникнення податкового конфлікту або податкового 

спору; 2) формальна визначеність (закріплення) в чинному податковому 

законодавстві підстав для звернення до суду; 

– диференційовано форми звернення фіскальних органів до суду за ознакою 

підстави для такого звернення на: позовну форму (застосовується за наявності 

будь-якої підстави, що вказана у ст. 20 Податкового кодексу України) та 

подання, яке застосовується за наявності обмеженого кола підстав; 

– запропоновано застосовувати звернення у формі подання у разі 

необхідності зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків або 

підтвердження обґрунтованості адміністративного арешту майна платника 

податків, що зумовлено ефективнішою та більш ранньою реалізацією засобів 

забезпечення виконання податкового обов’язку або погашення податкового 

боргу при використанні цієї форми звернення до суду; 

удосконалено: 
– характеристику звернення владної сторони для вирішення податкового 

спору до суду; запропоновано визначати його як повноваження, при якому 

праву контролюючого органу звертатися до суду з чітко визначених підстав 

кореспондує обов’язок це зробити, який забезпечується можливістю настання 

відповідальності за неналежну реалізацію права звернення до суду; 

– наукову позицію щодо обмеження законом звернення до суду фіскальних 

органів у будь-яких випадках, сутність якої полягає в необхідності дотримання 

основоположних прав та свобод осіб, гарантованих Конституцією України, 

завдяки чому дотримується баланс між публічними інтересами та правами, 

свободами та інтересами громадян; 

– дефініцію подання, яке визначено як форма звернення фіскального органу 

до адміністративного суду з вимогою щодо вжиття сукупністю суб’єктів, що 

представляють владну сторону податкового правовідношення (фіскальні органи, 

органи Державного казначейства, виконавчі органи), заходів із забезпечення 

виконання податкового обов’язку; 

– характеристику процедур відмови від позову контролюючого органу та 

примирення сторін в адміністративному судочинстві, що виражається у відмові 

не від суб’єктивного матеріального права, а від реалізації повноваження щодо 

захисту публічного інтересу за наявності для цього нормативно встановленого 

дозволу; 

дістали подальшого розвитку: 

– підхід до розуміння принципів диспозитивності та офіційного з’ясування 

всіх обставин справи стосовно участі органу фіскальної служби як позивача у 

справі, що полягає у тому, що обов’язок доказування покладено на орган 

державної фіскальної служби незалежно від процесуального становища у 

справі; 

– характеристика публічно-правового спору як найважливішого та єдиного 

законодавчо закріпленого критерію, наявність або відсутність якого зумовлює 

застосування різних форм звернення до суду контролюючих органів 

(адміністративного позову або звернення у формі подання). 
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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 внесення змін до законодавчих актів 

України, зокрема Податкового кодексу України та Кодексу адміністративного 

судочинства України; 

– науково-дослідній роботі – для подальших розробок та наукових 

досліджень повноважень фіскальних органів;  

– навчальному процесі – у викладанні у вищих навчальних закладах 

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

посібників та підручників із зазначених дисциплін; 

– правозастосовній сфері – у проведенні науково-методичних семінарів для 

працівників контролюючих органів із проблем застосування податкового 

законодавства, зокрема звернення до суду органів державної фіскальної служби 

України. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його основні 

висновки й рекомендації оприлюднені на 4 науково-практичних конференціях, а 

саме: «Удосконалення місцевого самоврядування в аспекті конституційної 

реформи» (м. Полтава, 2013 р.); «Правове життя сучасної України» (м. Одеса, 

2013 р.); «Проблемні питання застосування Податкового кодексу України при 

вирішенні спорів адміністративними судами» (м. Краматорськ, 2014 р.); «Захист 

прав людини в адміністративному судочинстві: сучасний стан і перспективи 

розвитку в Україні» (м. Київ, 2015 р.).  

Публікації. Основні положення роботи знайшли відображення у 6 наукових 

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

дисциплін, у тому числі 1 наукова стаття – у зарубіжному науковому виданні, а 

також у 4 тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, двох 

розділів, які містять п’ять підрозділів, висновків та списку використаних 

джерел. Загальний обсяг роботи становить 190 сторінок, у т. ч. основного 

тексту – 172 сторінки. Список використаних джерел налічує 207 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 апробацію 

результатів і публікації. 

Розділ 1 «Суть та призначення повноваження фіскального органу на 

звернення до суду» складається з двох підрозділів. 

Підрозділ 1.1 «Реалізація повноважень органів державної фіскальної 
служби у розгляді і вирішенні податкових спорів» присвячено розгляду ґенези 

нормативно-правового регулювання правового статусу органів державної 

фіскальної служби в Україні, зауважено, що в процесі розвитку нормативно-
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правового регулювання правовий статус органів державної фіскальної служби в 

Україні зазнавав все більш детальної регламентації та уточнень. Натепер 

Податковим кодексом України передбачений широкий, але вичерпний перелік 

підстав звернення до суду органів фіскальної служби. Крім того, повноваження 

органів державної фіскальної служби щодо звернення до адміністративного 

суду регламентовано Кодексом адміністративного судочинства України.  

Звернено увагу на особливості реформування системи органів фіскальної 

служби, що безпосередньо пов’язані з деталізацією та корегуванням їхніх 

повноважень. Загальна настанова, яку намагаються відобразити в скоригованих 

повноваженнях, пов’язана з перетворенням податкових органів в органи 

сервісного обслуговування платників податків. Концептуальне реформування 

полягає у зміні повноважень карального органу на повноваження органу, який 

забезпечує та обслуговує найоптимальніше виконання платниками їх 

податкового обов’язку, коригується і безпосередніми змінами, які останнім 

часом були внесені до Податкового кодексу України. Водночас у роботі 

звертається увага на неузгодженість та несистемність запропонованих змін. Річ 

у тому, що коригування повноважень органів Державної фіскальної служби 

України, яке знайшло своє відображення у ст. 19 Податкового кодексу України, 

має несистемний характер. Тобто проголошені зміни повноважень цих 

контролюючих органів жодним чином не пов’язуються з процедурним 

забезпеченням їх реалізації відповідно до норм Розділу ІІ Податкового кодексу 

України. Тобто ми опиняємося перед закріпленням матеріального припису, який 

не має відповідного процедурного забезпечення його реалізації.  

Приділено увагу дослідженню функцій фіскальних органів, серед яких 

Податковим кодексом України передбачено звернення до суду. Доведено, що 

віднесення звернення до суду до функцій органів державної фіскальної служби 

є необґрунтованим, оскільки це не відповідає сутності поняття функції. 

Звернення до суду не є напрямом діяльності, притаманним фіскальним органам, 

і взагалі не є функцією державних органів (окрім органів, які звертаються до 

суду на захист інтересів третіх осіб). Надано визначення звернення до суду 

фіскального органу як повноваження в розумінні обов’язку реалізувати право 

звернення до суду. Обґрунтовано, що сутність права звернення до суду органу 

державної фіскальної служби не збігається із суб’єктивним правом на звернення 

до суду за захистом прав, свобод та інтересів та йому не притаманна ознака 

вільного вибору варіанта поведінки, а звернення до суду водночас є обов’язком 

органу державної влади.  

У підрозділі 1.2 «Органи державної фіскальної служби як учасники 

податкових спорів» увага приділена дослідженню природи податкових спорів, 

їх визначенню, класифікації спорів на ті, що відбуваються за зверненням 

органів державної фіскальної служби та ті, в яких фіскальні органи є 

відповідачами. Підкреслено, що, звертаючись до суду, орган державної 

фіскальної служби стає учасником спору, який вирішується судовим органом. 

Визначено, що податкові спори – це публічно-правова форма вирішення 

конфлікту, що виникає у податкових правовідносинах, між суб’єктами таких 

правовідносин з приводу застосування норм податкового права.  
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У роботі акцентовано увагу на особливій конфліктності податкових 

відносин. Цей конфлікт зумовлюється уявленням про нелогічність вилучення 

коштів у платника податку. Якщо, наприклад, у режимі кримінально-правового 

регулювання злочини однаково засуджуються всіма засобами соціального 

регулювання (правом, мораллю, релігією), то вилучення коштів у платника, 

який заробив їх у законний спосіб, може викликати нерозуміння з боку 

останнього, особливо в умовах, коли держава або територіальна громада, яка 

вилучає ці кошти, не виконує свої зобов’язання (якість шляхів, медичне 

обслуговування і т. д.). Більш того, мінімізація податкових платежів може бути 

логічною та законною на погляд платника, або такою, що здійснюється з 

порушенням чинного законодавства, – на думку контролюючих органів. Саме в 

цьому і полягають об’єктивні підстави виникнення податкового конфлікту та 

пошуку найбільш раціональних шляхів вирішення податкових спорів.  

Наголошено, що органи державної фіскальної служби звертаються до суду 

виключно у випадках, передбачених чинним законодавством, перелік 

податкових спорів за зверненням фіскальних органів є вичерпним. Підстави ж 

для такого звернення різняться у кожному окремому випадку. Водночас 

платники податків мають право оскаржити будь-які рішення, дії чи 

бездіяльність суб’єктів владних повноважень. Це означає, що кількість видів 

податкових спорів, де фіскальний орган є відповідачем, необмежена, їх 

розмаїття залежить від багатьох чинників, але понад усе – від якості 

законодавства, що регулює податкові відносини.  

Розділ 2 «Форми реалізації фіскальним органом повноваження 

звернення до суду» складається з трьох підрозділів. 

Підрозділ 2.1 «Підстави та форми звернення до суду органів державної 

фіскальної служби» присвячений дослідженню порушення публічних інтересів 

як підстави звернення до суду державного органу. Визначено, що під публічним 

інтересом у сфері оподаткування можна розуміти виконання податкового 

обов’язку всіма платниками податків, що забезпечується державою. Порушення 

публічних інтересів може полягати як у невиконанні податкового обов’язку, так 

і в перешкоджанні платником податків здійсненню своїх повноважень 

податковим органом (наприклад, перешкоджання виконанню повноважень 

податковим керуючим, недопущення посадових осіб контролюючих органів до 

обстеження територій та приміщень). Наголошено, що можливість звернення до 

суду фіскальних органів обмежена законом. Сутність такого обмеження полягає 

в необхідності дотримання основоположних прав та свобод осіб, гарантованих 

Конституцією України, завдяки чому дотримується баланс між публічними 

інтересами та правами, свободами та інтересами осіб.  

Виділено такі типи підстав звернення до суду органів державної фіскальної 

служби: 

– ухилення підприємств, установ, організацій та фізичних осіб від 

оподаткування, що виражається у вчиненні правочинів з метою, завідомо 

суперечною інтересам держави та суспільства; 

– перешкоджання платником податків здійсненню заходів податкового 

контролю; 
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– несвоєчасне чи неналежне виконання платником податків податкового 

обов’язку; 

– здійснення оподаткованих операцій між пов’язаними особами без 

дотримання передбачених податковим законодавством України правил 

оподаткування таких операцій; 

– погашення податкового боргу підприємства, що не в змозі самостійно його 

погасити; 

– порушення у сфері організації і проведення азартних ігор на території 

України; 

– порушення у сфері обігу алкогольних напоїв і тютюнових виробів, зокрема 

ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування та продаж 

на митній території України алкогольних напоїв і тютюнових виробів без 

наявності марок акцизного податку встановленого зразка; 

– інші, не пов’язані з оподаткуванням підстави, що зумовлюють виникнення 

у фіскального органу права на звернення до суду.  

Визначено, що підставою звернення органів державної фіскальної служби до 

суду є передбачена законом сукупність обставин, які призводять до порушення 

публічного інтересу та за яких відповідний орган реалізує своє повноваження 

на звернення до суду. У роботі проаналізовано підстави неузгодженості 

галузевих законодавств та запропоновані шляхи вирішення суперечностей між 

окремими кодифікованими актами. Так, Кодекс адміністративного судочинства 

України передбачає звернення до суду фіскальних органів із позовом та 

поданням, тоді як Господарський процесуальний кодекс України передбачає 

звернення вказаних органів до суду у формі заяви. 

Підрозділ 2.2 «Звернення органів фіскальної служби в порядку позовного 

провадження» присвячено розгляду поняття та структури позову органу 

фіскальної служби. Обґрунтовано, що адміністративний позов органу державної 

фіскальної служби можна охарактеризувати як вимогу фіскального органу, 

звернену до суду, про здійснення правосуддя у справі на захист публічного 

інтересу в оподаткуванні. Визначено специфічність позову як форми звернення 

органу фіскального органу до суду, що полягає в обов’язковій наявності 

законодавчого закріплення підстав позову та чіткого визначення його предмету і 

змісту, що зумовлено публічним, а не диспозитивним характером 

адміністративного позову суб’єкта владних повноважень. 

Процедура звернення органів фіскальної служби в порядку позовного 

провадження відображає і загальну природу подібного спору та метод, яким 

забезпечується його розв’язання. При цьому виходимо з того, що диспозитивне 

регулювання для розв’язання спору в межах імперативних публічних відносин 

навряд чи може бути обґрунтовано застосоване. Ні під час виникнення, ні під 

час розвитку податкових відносин їх сторони не перебувають у рівному 

становищі. Перед нами чітко розмежовані учасники, які представляють владну 

сторону, а фактично власника коштів, які акумулюються за рахунок 

надходження податків та зборів (держава та територіальні громади), та 

зобов’язана сторона, правовий статус якої будується переважно за рахунок 

імперативних обов’язків, пов’язаних з оподаткуванням (платники податків). 
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Регулювання відносин між ними через систему владних приписів обумовлює 

перехід співвідношення їхніх інтересів на стадію судового розв’язання 

конфлікту. У такому ж вигляді імперативність на цьому етапі застосовувати не 

лише складно, але й не можливо. Саме тому адміністративне судочинство 

базується на чіткому принципі доведення, яке покладається виключно на 

суб’єкта владних повноважень. 

Вказано, що підставами для позову органу державної фіскальної служби є 

обставини, якими обґрунтовуються позовні вимоги, а саме юридичні факти, які 

підтверджують порушення публічних інтересів в оподаткуванні. Зроблено 

висновок, що предмет і зміст позову органу фіскальної служби визначені у 

ст. 20 Податкового кодексу України. Виходячи із цього, хибним є формулювання 

інших позовних вимог, оскільки це зумовлює відмову у відкритті судового 

провадження. Саме тому робиться висновок, що Податковий Кодекс України в 

поєднанні з Кодексом адміністративного судочинства України заклали таку 

правову конструкцію, що всі наявні підстави, зазначені у ст. 20 Податкового 

кодексу України, є підставами для звернення з позовом, хоча деякі з них є 

водночас підставами для звернення з поданням. 

У підрозділі 2.3 «Звернення органу фіскальної служби до суду з поданням» 

розглянуто підстави, порядок та особливості звернення органу фіскальної 

служби до суду з поданням. Наголошено, що з прийняттям Податкового кодексу 

України перелік підстав звернення до суду з поданням органів державної 

фіскальної служби був розширений та закріплений на рівні закону. Водночас 

сам Податковий кодекс України не містить жодних деталізованих підстав та 

порядку звернення. У роботі звертається увага на певну об’єктивність такої 

ситуації. Регулюючи податкові відносини, Податковий кодекс України містить 

сукупність норм, завдяки яким забезпечується регулювання в справлянні 

податкового обов’язку (облік, сплата, звітність) та вирішення конфліктів, 

пов’язаних із цим, у межах організаційної побудови фіскальних органів. Тобто 

цим кодифікованим актом логічно охоплюється сукупність норм щодо 

апеляційного адміністративного оскарження. Але коли відносини виходять за 

межі вирішення конфлікту в ієрархії побудови контролюючих органів, це вже не 

є безпосередньо предметом податкового регулювання.  

Саме тому в цій ситуації йдеться про відповідне комплексне регулювання, 

коли розв’язання податкового спору здійснюється на межі податкового та 

адміністративного права. Саме тому використання норм Податкового кодексу 

України та Кодексу адміністративного судочинства України для розв’язання 

податкового спору на цьому рівні виступає логічним. Водночас звертається 

увага на проблемність, яка пов’язана з неузгодженістю норм Податкового 

кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства України. Колізії 

податкових та адміністративних норм, прогалини у їх застосуванні зумовлюють 

здебільшого неможливість сформувати сталу судову практику в однотипних 

податкових спорах.  

Враховуючи це, подання визначено як форму звернення фіскального органу 

до адміністративного суду з вимогою щодо застосування повноваження цього 

органу (зокрема, щодо вжиття заходів забезпечення виконання податкового 
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обов’язку). Вказано, що предмет розгляду судом і підстави для звернення 

фіскального органу як із поданням, так і з позовом є тотожними. Обґрунтовано 

висновок, що якщо розглядати подання як акт із вимогою або рекомендацією 

вчинення певних дій, то воно повинно вноситися, направлятися чи звертатися 

органами фіскальної служби безпосередньо до особи, на яку спрямовані 

примусові заходи. Що стосується суду, то більш обґрунтованим видається 

звернення із заявою. Обґрунтовано, що термін «подання» для визначення форми 

звернення до суду в порядку ст. 183-3 Кодексу адміністративного судочинства 

України щодо стягнення та погашення податкового боргу вжитий 

необґрунтовано, бо таке звернення має відбуватись у формі заяви. Виходячи із 

цього, запропоновано застосовувати звернення у формі подання щодо 

зупинення видаткових операцій платника податків на рахунках платника 

податків; підтвердження обґрунтованості адміністративного арешту майна 

платника податків. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення наукового 

завдання, що виявляється у визначенні суті й призначення повноважень органів 

державної фіскальної служби на звернення до суду, формулюванні пропозицій 

щодо вдосконалення чинного законодавства в цій сфері та практики його 

застосування. За результатами дисертаційної роботи сформульовано такі 

основні висновки: 

1. Доведено, що віднесення звернення до суду до функцій органів державної 

фіскальної служби не відповідає сутності поняття функції, оскільки не є 

напрямом діяльності, притаманним фіскальним органам, і взагалі не є функцією 

державних органів (окрім органів, які звертаються до суду на захист інтересів 

третіх осіб). Повноваження на звернення до суду органу розкрито через 

визначення повноваження як офіційно наданого права певної діяльності. 

Визначено, що повноваження не є ані правом, ані обов’язком. Особа, що володіє 

повноваженням, має певні додаткові можливості, однак може реалізувати їх 

тільки у формально визначений спосіб та позбавлена можливості 

використовувати їх на власний розсуд. 

2. Обґрунтовано наукову позицію, відповідно до якої сутність права 

звернення до суду органу державної фіскальної служби не збігається із 

суб’єктивним правом на звернення до суду за захистом прав, свобод та інтересів 

та йому не притаманна ознака вільного вибору варіанта поведінки, а звернення 

до суду водночас є обов’язком органу державної влади. Доведено, що звернення 

до суду фіскального органу найбільш правильним буде визначити як 

повноваження в розумінні обов’язку реалізувати, застосувати право звернення 

до суду. 

3. Обґрунтовано, що адміністративному позову фіскального органу 

притаманна не диспозитивність, а публічність, і відмова від позову, примирення 

сторін у такому разі є не відмовою від суб’єктивного матеріального права, а 
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відмовою від реалізації власного повноваження щодо захисту публічного 

інтересу, а суд має ретельно перевіряти умови захисту публічного інтересу. 

4. Доведено, що підставою звернення до суду державного органу є 

порушення публічних інтересів. Під публічним інтересом у сфері 

оподаткування можна розуміти виконання податкового обов’язку всіма 

платниками податків, що забезпечується державою. Порушення публічних 

інтересів може як прямо полягати у невиконанні податкового обов’язку, так і 

опосередковано – в перешкоджанні платником податків здійсненню податковим 

органом своїх повноважень. 

5. Доведено, що форма звернення до суду зумовлюється видом 

процесуального режиму звернення до суду, а також статусом особи у справі, що 

нерозривно пов’язаний з метою та результатом звернення до суду. 

Процесуальна компетенція органів державної фіскальної служби визначена 

процесуальними нормами та в сукупності з принципом діяльності (можливість 

діяльності чітко визначена законом) становить чіткий регламентований режим 

звернення до суду та здобуття процесуальних прав та обов’язків. 

6. Визначено, що адміністративний позов органу державної фіскальної 

служби можна охарактеризувати як вимогу фіскального органу, звернену до 

суду, про здійснення правосуддя у справі на захист публічного інтересу в 

оподаткуванні. Підставами для позову органу державної фіскальної служби є 

обставини, якими обґрунтовуються позовні вимоги, а саме юридичні факти, які 

підтверджують порушення публічних інтересів в оподаткуванні. Предмет і зміст 

позову органу фіскальної служби збігаються, вони чітко визначені у ст. 20 

Податкового кодексу України, при цьому формулювання не може бути 

довільним, оскільки потягне за собою відмову у відкритті судового 

провадження. 

7. Обґрунтовано, що Податковий Кодекс України в поєднанні з Кодексом 

адміністративного судочинства України заклали таку правову конструкцію, що 

всі підстави, зазначені у ст. 20 Податкового кодексу України, є підставами для 

звернення з позовом, деякі з них водночас є підставами для звернення з 

поданням. Найважливішим критерієм, що відрізняє звернення до суду у вигляді 

адміністративного позову від звернення у вигляді подання, є наявність 

публічно-правового спору. 

8. Доведено, що предмет розгляду судом і підстави для звернення 

фіскального органу як із поданням, так і з позовом є тотожними. Якщо 

розглядати подання як акт з вимогою або рекомендацією вчинення певних дій, 

воно повинно вноситися, направлятися чи звертатися органами фіскальної 

служби безпосередньо до особи, на яку спрямовані примусові заходи. У разі 

звернення цих органів до суду більш обґрунтованим видається звернення із 

заявою. 

9. Встановлено, що термін «подання» для визначення форми звернення до 

суду в порядку ст. 183-3 Кодексу адміністративного судочинства України щодо 

стягнення та погашення податкового боргу вжитий необґрунтовано – таке 

звернення має відбуватись у формі заяви. Наявна правова конструкція ст. 183-3 

Кодексу адміністративного судочинства України може використовуватися лише 



12 

щодо зупинення видаткових операцій платника податків на рахунках платника 

податків; підтвердження обґрунтованості адміністративного арешту майна 

платника податків. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Мінаєва К. В. Звернення до суду як повноваження органу державної 

фіскальної служби. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

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

У роботі всебічно проаналізовано звернення до суду органу державної 

фіскальної служби в розумінні його як повноваження органу. Надано 

визначення звернення до суду фіскального органу як повноваження в розумінні 

обов’язку реалізувати право звернення до суду. Досліджено особливість підстав 

звернення суб’єкту владних повноважень – фіскального органу – до суду, що 

полягає у поєднанні існування факту порушення публічного інтересу в 

оподаткуванні з обов’язковою наявністю закріплення таких підстав у законі.  

Досліджено форми звернення до суду фіскальних органів – подання та 

позов. Доведено специфічність позову як форми звернення органу фіскального 

органу до суду, що полягає в обов’язковій наявності законодавчого закріплення 

підстав позову та чіткому визначенні його предмета і змісту, що зумовлено 

публічним, а не диспозитивним характером адміністративного позову суб’єкта 

владних повноважень. Подання визначено як форму звернення фіскального 

органу до адміністративного суду з вимогою щодо застосування повноваження 

органу фіскальної служби, зокрема, щодо вжиття заходів забезпечення 

виконання податкового обов’язку. Обґрунтовано, що термін «подання» для 

визначення форми звернення до суду в порядку ст. 183-3 Кодексу 

адміністративного судочинства України щодо стягнення та погашення 

податкового боргу вжитий необґрунтовано – таке звернення має відбуватись у 

формі заяви. 

Ключові слова: звернення до суду, підстава звернення до суду, 
повноваження органу державної фіскальної служби, подання, позов суб’єкта 
владних повноважень, порушення публічного інтересу. 

 
Минаева Е. В. Обращение в суд как полномочие органа государственной 

фискальной службы. – Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 
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право; информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2017. 

В работе всесторонне проанализировано обращение в суд органа 

государственной фискальной службы в понимании его как полномочия органа. 

Полномочие на обращение в суд фискального органа определено как 

обязанность реализовать право обращения в суд. Отмечается, что право 

фискального органа на обращение в суд обусловлено его статусом органа 

государственной власти. Орган, уполномоченный на выполнение функций 

государства, не может действовать иначе, как в исполнение этих функций и 

только таким способом, который предусмотрен законодательством. В суд орган 

государственной власти может обратиться только в случае, когда это прямо 

предусмотрено законом, и в строго определенном порядке. Обращение в суд 

фискальным органом связано с закреплением такой возможности в 

определенной правовой норме.  

Отмечается, что законом ограничены основания обращения в суд 

фискальными органами. Сущность ограничения заключается в необходимости 

соблюдения основных прав и свобод лиц, гарантированных Конституцией 

Украины, благодаря чему соблюдается баланс между публичными интересами и 

правами, свободами и интересами лиц. Определено, что основанием обращения 

органов государственной фискальной службы в суд является предусмотренная 

законом совокупность обстоятельств, которые составляют нарушение 

публичного интереса в налогообложении и при которых фискальный орган 

реализует свои полномочия на обращение в суд. 

Исследованы особенности оснований обращения субъекта властных 

полномочий – фискального органа – в суд, состоящие в сочетании 

существования факта нарушения публичного интереса в налогообложении с 

обязательным наличием закрепления таких оснований в законе. Под публичным 

интересом в сфере налогообложения можно понимать надлежащее исполнение 

налоговой обязанности всеми налогоплательщиками, что обеспечивается 

государством. Нарушение публичных интересов может заключаться как в 

прямом неисполнении налоговой обязанности, так и опосредованно – в 

препятствовании налогоплательщиком осуществлению налоговым органом 

своих полномочий. 

Исследованы формы обращения в суд фискальными органами – 

представление и иск. Отмечается, что Налоговый кодекс Украины в сочетании с 

Кодексом административного судопроизводства Украины заложили такую 

правовую конструкцию, при которой все основания, указанные в ст. 20 

Налогового кодекса Украины, являются основаниями для обращения с иском, в 

то же время некоторые из них одновременно являются основаниями для 

обращения с представлением. Важнейшим критерием, отличающим обращение 

в суд в виде административного иска от обращения в виде представления, 

является наличие публично-правового спора.  

Доказана специфичность иска как формы обращения органа 

государственной фискальной службы в суд, состоящая в обязательном наличии 

законодательного закрепления оснований иска и четком определении его 
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предмета и содержания, что обусловлено публичным, а не диспозитивным 

характером административного иска субъекта властных полномочий. 

Уделяется внимание институтам отказа от иска фискального органа, 

примирения сторон в административном судопроизводстве, которые 

рассматриваются не как отказ от субъективного материального права, а как 

отказ от реализации собственного полномочия по защите публичного интереса.  

Представление определяется как форма обращения фискального органа в 

административный суд с требованием о применении полномочия органа 

фискальной службы, в частности о принятии мер обеспечения исполнения 

налоговой обязанности. Обосновано, что термин «представление» для 

определения формы обращения в суд в порядке ст. 183-3 Кодекса 

административного судопроизводства Украины относительно взыскания и 

погашения налогового долга употреблен необоснованно – такое обращение 

должно происходить в форме заявления. 

Ключевые слова: обращение в суд, основание обращения в суд, полномочия 
органа государственной фискальной службы, представление, иск субъекта 

властных полномочий, нарушение публичного интереса. 
 
Minajeva K. V. Appeal to the court as the power of state fiscal services. – 

Мanuscript. 

Thesis for earning a candidate’s degree in legal sciences with a specialization in 

12.00.07 – administrative law and process; financial law; informational law. – 

Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2017. 

Thesis is devoted to comprehensive research of the appeal to the court of a public 

service in the sense of its powers as authority. Definition of the appeal to the court as 

a fiscal authority powers in the sense of duty to realize the right to appeal to court is 

given. Researched ground features of appeal to the court of public state bodies, which 

is in a combination of the existence of a violation of public interest in the taxation 

and obligatory fixing such circumstances in the law. 

Researched forms of appealing to the court of fiscal authorities: claim and 

submission. Proved the claim of state fiscal services has the specificity as a form of 

appealing to the court, which is in obligatory fixing grounds of claim in laws and a 

clear definition of the subject and content of the claim, due to the public, but not 

dispositive nature of administrative claim of state bodies. Submission defined as a 

form of appealing to administrative court by state fiscal services that contains a 

requirement to apply the powers, in particular, to apply the measures of enforcing the 

fulfillment of tax obligations. Proved that the term «submission» to determine the 

form of appealing to a court under Art. 183-3 of the Code of Administrative 

Procedure of Ukraine concerning the collection and repayment of the tax debt is used 

unreasonably, the recourse should has a form of an application. 

Key words: appeal to the court, grounds of appealing to the court, powers of state 
fiscal service, submission, claim of authority bodies, violation of public interest. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підписано до друку 21.03.2017. Формат 60x90/16. Папір офсетний. 

Друк ризографічний. Умовн. друк. арк. 0,9. Тираж 100 прим. Зам. № 0786. 

Видавництво і друкарня – Видавничий дім «Гельветика» 

73034, м. Херсон, вул. Паровозна, 46-а, офіс 105. 

Телефон +38 (0552) 39-95-80 

E-mail: mailbox@helvetica.com.ua 

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи 

ДК № 4392 від 20.08.2012 р. 


