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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Незворотність євроінтеграційного та 

євроатлантичного вектору України сприяла встановленню курсу на 

трансформацію суспільного життя, що полягає у реформуванні положень 

національного законодавства, а також у появі ефективних механізмів правового 

регулювання правовідносин, які складаються у тій чи іншій сфері суспільного 

життя. При цьому на сучасному етапі розвиток суспільних відносин, які 

складаються у сфері оподаткування, характеризується значною динамічністю та 

суперечливістю процесів, кардинальними змінами, що опосередковано 

численними соціальними, економічними та політичними факторами, а також 

численними реформами в економічній, політичній, правовій та інших сферах. 

Беззаперечно, завдяки збільшенню ролі податків та зборів у формуванні 

державного та місцевих бюджетів забезпечується існування держави та всього 

державного механізму, визначається рівень життя населення, а також 

здійснюється розвиток економічної сфери України. Вказане вимагає, серед 

іншого, динамічного реформування положень чинного податкового 

законодавства та трансформації правового регулювання інституційного 

механізму забезпечення сфери оподаткування Української держави. 

Важливо звернути увагу і на те, що, як свідчить аналіз вітчизняної та 

зарубіжної літератури, стан сфери оподаткування є прямо пропорційним до 

того, яке місце буде займати держава на світовій арені і, головне, чи буде вона 

економічно високорозвиненою та фінансово незалежною. Вказане, зокрема, 

пояснюється тим, що: а) наявність системи оподаткування є однією із ознак 

держави; б) завдяки стягненню податків та інших загальнообов’язкових 

платежів забезпечується існування держави та всього державного механізму; 

в) податки у механізмі публічного адміністрування відіграють забезпечувальну 

роль, адже від них залежить стан економіки держави. Однак докорінні зміни, 

які відбуваються у всіх сферах суспільного життя, насамперед численні 

реформи податкового законодавства та наявні факти зловживання його 

положеннями, свідчать про те, що натепер Україна перебуває на досить 

складному етапі формування правової держави. Вагомою ж детермінантою 

реалізації сучасної концепції побудови інституційного механізму забезпечення 

сфери оподаткування в Україні є те, що її успіх безпосередньо залежить від 

того, наскільки чітко та злагоджено буде здійснюватися функціонування 

суб’єктів публічної адміністрації, яких наділено владними повноваженнями у 

сфері оподаткування. 

Між тим, сфера оподаткування є основою економіки будь-якої держави, а 

податкам та зборам відводиться особливе місце як джерелам формування 

державного та місцевих бюджетів. З’ясування ж особливостей інституційного 

механізму забезпечення сфери оподаткування Україні, визначення системи 

суб’єктів публічного адміністрування, які безпосередньо формують 

інституційний механізм забезпечення сфери оподаткування та з’ясування 

правових основ їх діяльності, дозволить здійснювати належне регулювання 

сфери оподаткування, а також оцінити доцільність та ефективність 
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впровадження реформ податкової системи в Україні. Натепер же Україна 

перебуває на стадії трансформації правового регулювання інституційного 

механізму забезпечення сфери оподаткування. Одним із питань, що потребує 

особливої уваги, є проблематика правового та інституційного впливу на 

забезпечення сфери оподаткування. У зв’язку з цим актуальності набуває 

наукове дослідження проблематики інституційного механізму забезпечення 

сфери оподаткування як способу організації та здійснення діяльності 

уповноважених суб’єктів публічної адміністрації щодо впорядкування та 

створення належних умов для сплати податків, зборів та інших 

загальнообов’язкових платежів, яка має на меті досягнення публічного 

інтересу. 

Окремо варто вказати, що хоча система суб’єктів публічної адміністрації, 

яких наділено владними повноваженнями у сфері оподаткування, як 

специфічна науково-практична категорія, вже давно затвердилась у загальній 

системі наукових знань сучасної правової науки, в умовах сучасних докорінних 

реформаційних державотворчих та правотворчих процесів в Україні теоретико-

прикладне значення науково-обґрунтованої концепції інституційного механізму 

забезпечення сфери оподаткування Україні не втрачає своєї актуальності. 

Своєчасність обраного напряму пізнавального пошуку додатково посилюється 

відсутністю комплексного дослідження інституційного механізму забезпечення 

сфери оподаткування Україні на сучасному етапі державотворення з 

урахуванням світових тенденцій розвитку. 

Таким чином, теоретична та практична значимість обраної теми, її 

недостатня теоретична розробленість та актуальність зумовили необхідність та 

важливість теоретичного обґрунтування та внесення науково аргументованих 

пропозицій та рекомендацій щодо подальшого удосконалення національного 

законодавства, що стосується інституційного механізму забезпечення сфери 

оподаткування в Україні. 

Теоретико-правовий аналіз досліджуваної проблематики ґрунтується на 

доктринальних працях таких провідних фахівців у галузі адміністративного 

права, фінансового та податкового права, які, зокрема, досліджували і сферу 

оподаткування та правові механізми її забезпечення: В.Б. Авер’янов, 

Є.О. Алісов, О.Ф. Андрійко, М.І. Ануфрієв, О.М. Бандурка, В.Т. Білоус, 

Ю.С. Бездушна, Д.А. Бекерська, Ф.Ф. Бутинця, Д.В. Вінницький, М.Ю. Віхляєв, 

Л.К. Воронова, П.Т. Гега, Т.О. Губанова, Л.В. Гурєєва, О.М. Данілов, 

П.В. Діхтієвський, К.Ю. Іванова, В.М. Жук, М.І. Карлін, Л.М. Касьяненко, 

В.І. Кашин, В.С. Костюченко, А.В. Кормишова, Ю.О. Крохіна, 

М.П. Кучерявенко, А.М. Новицький, В.А. Панасюк, С.Б. Пархоменко, 

Г.В. Петрова, В.Ю. Попович, О.А. Прийма, Д.М. Серебрянський, 

А.М. Соколовська, О.І. Стрельніков, В.І. Теремецький, Н.М. Ткаченко, 

В.С. Шестак, І.П. Яковлєв та ряду інших. 

Проблематика адміністрування податків досліджувалася В.Л. Андрущенко, 

О.І. Баїк, В.В. Бесчервних, А.В. Бризгаліним, В.П. Вишневецьким, 

С.С. Єсімовим, Ю.Б. Івановим, М.В. Карасьовою, Т.О. Коломоєць, 
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В.К. Колпаковим, І.Є. Криницьким, А.І. Крисоватим, М.І. Мельник, 

А.О. Селівановим, С.Д. Ципкіним, Х.П. Ярмакі та іншими. 

Питання побудови податкової системи, а також окремі аспекти 

оподаткування на межі застосування національного податкового законодавства 

та міжнародних договорів розглядали у своїх дослідженнях С.О. Баєв, 

К.С. Бельський, О.О. Головашевич, О.М. Горбунова, О.Ю. Грачова, 

В.В. Гриценко, Н.Л. Губерська, С.В. Запольський, О.М. Козирін, 

Н.А. Куфакова, О.В. Макух, С.Г. Пепеляєв, М.І. Піскотін, Ю.А. Ровінський, 

Л.А. Савченко, О.В. Солдатенко, Ю.М. Старилов, Г.П. Толстоп’ятенко, 

О.А. Фоміна, Н.І. Хімічева. 

Історіографічний масив наукової літератури, який вплинув на результати 

дисертаційного дослідження, охоплює наукові праці фахівців у галузі філософії 

права, а також теорії та історії держави і права. Серед них: С.С. Алєксєєв, 

В.Б. Ісаков, М.С. Кельман, М.М. Марченко, М.І. Матузов, Н.М. Оніщенко, 

О.Ф. Скакун, В.М. Хропанюк, М.В. Цвік та інші. 

Серед наукових розробок, які стали науково-методологічним підґрунтям 

дослідження питання інституційного механізму забезпечення сфери 

оподаткування в Україні, слід відзначити дисертацію І.В. Ясько «Теоретико-

правові засади податкового адміністрування в Україні», подану на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук (2018), в якій автором на основі 

чинного законодавства України та практики його реалізації здійснено аналіз 

правових засад адміністрування податків в Україні. Серед іншого, автором 

досліджено систему органів податкового адміністрування з акцентом на 

необхідність розширення сфери функцій вказаних органів, спрямованої на 

налагодження взаємодії з платниками податків на паритетній основі, що 

дозволить досягти балансу інтересів платників податків та держави. У 

дисертаційному проєкті О.І. Баїк «Понятійно-категоріальний апарат 

податкового права України», поданому на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук (2019), автором на належному рівні акумульовано сучасні 

теоретичні та практичні перспективи подальшого розвитку понятійно-

категоріального апарату податкового права України. Інший аспект 

досліджуваної проблематики, а саме теорія та практика правового регулювання 

податкових правовідносин, розкрито у дисертації Н.С. Хатнюк «Система 

податкових правовідносин: теорія та практика правового регулювання в 

Україні», поданій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних 

наук  (2019). У дисертаційній роботі І.Я. Олендера «Правове регулювання 

виконання податкового обов’язку в режимі усунення подвійного 

оподаткування», поданій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних 

наук (2020), на підставі аналізу національного та зарубіжного законодавства, 

досвіду міжнародних організацій, доробку вчених відповідних галузей права 

досліджено реалізацію податкового обов’язку у режимі усунення подвійного 

оподаткування. Серед іншого, автором встановлено принципову відмінність 

між конструкціями «податковий обов’язок» та «податкове зобов’язання», що 

полягає у різному балансі прав та обов’язків зобов’язаного та владного суб’єкта 

у податкових відносинах. 
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Безперечно, теоретичні доробки вказаних науковців є неоціненним внеском 

у розвиток як теорії адміністративного, фінансового та податкового права, так й 

інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні 

зокрема. Водночас, попри всю значущість указаних та інших наукових праць, у 

контексті стрімкого реформування та оновлення законодавства, логіка 

попередніх наукових досліджень та інтереси практики зумовлюють 

актуальність потреби вирішення на науковому рівні низки дискусійних питань 

шляхом проведення комплексного дослідження інституційного механізму 

забезпечення сфери оподаткування в Україні, науковим «базисом» для якого 

стали праці вказаних вчених. 

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

Дисертаційне дослідження виконано в межах планів наукових досліджень 

Запорізького національного університету на 2015–2019 рр., комплексних 

наукових проєктів «Основні напрямки удосконалення законодавства України в 

умовах євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 0115U00710) 

та «Дослідження проблем теорії адміністративного права в умовах 

глобалізаційних процесів» (номер державної реєстрації 0115U00711). Крім 

того, проблематика дослідження є пов’язаною із підготовкою змін до 

адміністративного законодавства та безпосередньо стосується Концепції 

адміністративної реформи в Україні, затвердженої Указом Президента України 

від 22.07.1998 р. № 810/98; Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», 

схваленої Указом Президента України від 12.01.2015 р. № 5/2015; Національної 

стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016–2020 

роки, затвердженої Указом Президента України від 26.02.2016 р. № 68/2016; 

Стратегії реформування державного управління України на період до 2021 

року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 р. 

№ 474-р; Стратегії реформування системи державного нагляду (контролю), 

схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.12.2017 р. 

№ 1020-р.; Стратегії розвитку наукових досліджень Національної академії 

правових наук України на 2016–2020 роки, затвердженої постановою загальних 

зборів Національної академії правових наук України від 03.03.2016 р. 

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

щоб на основі комплексного аналізу положень чинного законодавства України, 

міжнародних правових актів та проєктів законів, вітчизняних та зарубіжних 

наукових, навчальних, публіцистичних джерел, з урахуванням вітчизняних 

наукових теорій та позитивного досвіду, обґрунтувати концептуальні 

адміністративно-правові засади інституційного механізму забезпечення сфери 

оподаткування в Україні, надати науково обґрунтовані пропозиції та 

рекомендації щодо його удосконалення, виділити закономірності та проблеми 

практики функціонування інституційного механізму забезпечення сфери 

оподаткування в Україні й сформулювати сучасну концепцію інституційного 

механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні. 

Для досягнення поставленої мети в дисертації необхідно вирішити такі 

основні задачі: 
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 охарактеризувати розвиток наукової думки щодо інституційного 

механізму забезпечення сфери оподаткування, ґрунтуючись на методології 

системного підходу,; надати поглиблену інтерпретацію розвитку 

інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні; 

 встановити методологічні особливості пізнання інституційного механізму 

забезпечення сфери оподаткування в Україні; 

 визначити поняття та надати сутнісно-якісну характеристику сфери 

оподаткування; 

 розкрити особливості правового регулювання питань функціонування 

суб’єктів публічної адміністрації, яких наділено владними повноваженнями у 

сфері оподаткування; 

 визначити основні сутнісні характеристики функціонування центральних 

органів державної виконавчої влади в інституційному механізмі сфери 

оподаткування в Україні; 

 охарактеризувати якісні ознаки діяльності інститутів громадянського 

суспільства як змістовного елемента інституційного механізму забезпечення 

сфери оподаткування; 

 встановити роль суб’єктів публічної адміністрації, яких не віднесено до 

органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, але яких 

наділено окремими повноваженнями щодо забезпечення управлінського впливу 

на сферу оподаткування в Україні; 

 розкрити особливості функціонування територіальних органів Державної 

митної служби України та Державної податкової служби України як змістовних 

елементів інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування; 

 охарактеризувати місце та роль органів місцевого самоврядування в 

інституційному механізмові забезпечення сфери оподаткування в Україні; 

 розкрити основні характеристики місцевих державних адміністрацій як 

суб’єктів, яких наділено окремими повноваженнями щодо забезпечення 

управлінського впливу на сферу оподаткування в Україні; 

 охарактеризувати сучасні тенденції розвитку інституційного механізму 

забезпечення сфери оподаткування в Україні; 

 обґрунтувати перспективи модернізації інституційного механізму 

забезпечення сфери оподаткування в Україні на шляху до європейського 

співтовариства та шляхи наповнення його новим змістом; 

 розробити концептуальні пропозиції теоретичного та практичного 

характеру, зорієнтовані на підвищення ефективності інституційного механізму 

забезпечення сфери оподаткування в Україні. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які пов’язані з процесом 

реалізації механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні. 

Предметом дослідження є інституційний механізм забезпечення сфери 

оподаткування в Україні. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертації становить 

сукупність методів та прийомів наукового пізнання, як загальнонаукових 

(діалектичного, історичного, логічного, системного аналізу тощо), так і 

спеціальних (документального аналізу, порівняльно-правового, статистичного 
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тощо), використання яких у взаємозв’язку дало змогу досягти поставленої мети, 

забезпечити повноту та всебічність осмислення предмета дослідження, а також 

наукову достовірність та переконливість отриманих результатів. 

Первинну векторну роль у дослідженні відіграв системний підхід, який в 

окремих питаннях доповнювався аксіологічним (ідеологічним) підходом (що 

дав змогу звертатися до таких сегментних ціннісних орієнтирів, як створення 

демократизованої державної інституції, мета інституційного забезпечення 

сфери оподаткування в Україні, належні умови для сплати податків, зборів та 

інших загальнообов’язкових платежів, досягнення публічного інтересу тощо). 

Діалектичний метод був основним методологічним засобом пізнання сутності 

та змісту сфери оподаткування, сутності та змісту інституційного механізму 

забезпечення сфери оподаткування в Україні, характеристики елементів 

інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні, 

системи суб’єктів публічної адміністрації, які є елементами інституційного 

механізму забезпечення сфери оподаткування, спрямовував та зумовлював 

результати наукового пошуку на основі ключових принципів діалектичного 

пізнання: історизму, об’єктивності, конкретності, детермінізму, розвитку, 

протиріч (підрозділи 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3). 

Історичний підхід сприяв виявленню закономірностей та динаміки розвитку 

інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в 

Україні (підрозділи 1.1, 1.4), аналіз та синтез дозволив визначити ознаки, 

сутність та зміст понять «інституційний механізм забезпечення сфери 

оподаткування», «сфера оподаткування», «податкова система» та «система 

оподаткування» (підрозділ 1.3), а також опрацювати доктринальні досягнення із 

відповідної тематики (підрозділ 1.1). За допомогою форми аналізу – 

систематизації – визначено проблеми градації правових норм, якими 

врегульовано діяльність суб’єктів публічної адміністрації, що формують 

інституційний механізм забезпечення сфери оподаткування шляхом 

виокремлення: а) норм, що регламентують статус суб’єктів публічної 

адміністрації; б) норм, якими закріплено компетенцію уповноважених суб’єктів 

у податкових правовідносинах; в) норм, якими визначено умови притягнення до 

відповідальності суб’єктів публічної адміністрації (підрозділ 1.4). Структурно-

функціональний метод застосовано під час проведення систематизації та 

обґрунтування класифікації суб’єктів публічної адміністрації, які формують 

інституційний механізм забезпечення сфери оподаткування в Україні 

(підрозділи 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3), дослідження проблематики специфічних 

ознак податкових правовідносин в аспекті сучасного податкового 

права (підрозділ 1.3), а також забезпечив зважене опрацювання стану правового 

регулювання питань функціонування суб’єктів публічної адміністрації, яких 

наділено владними повноваженнями у сфері оподаткування (підрозділ 1.4). 

Під час дослідження інституційного механізму забезпечення сфери 

оподаткування в Україні широкого застосування знайшли також спеціально-

правові методи. Так, формально-догматичний (догматичний, юридико-

технічний) метод дав змогу проаналізувати норми чинного законодавства, що 

регламентують статус суб’єктів публічної адміністрації як елементів 
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інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні, 

закріплюють компетенцію уповноважених суб’єктів у податкових 

правовідносинах, визначають умови притягнення до відповідальності суб’єктів 

публічної адміністрації як елементів інституційного механізму забезпечення 

сфери оподаткування в Україні, вирішити окремі проблемні аспекти щодо 

подолання наслідків, спричинених порушеннями положень чинного 

податкового законодавства України, сприяючи встановленню прикладних меж 

запобігання вказаним порушенням, змістового та суб’єктного обсягу такого 

запобігання (підрозділи 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3). Порівняльно-правовий 

метод використано для визначення напрямів удосконалення правових засад 

інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні, 

вивчення сучасних тенденцій розвитку інституційного механізму забезпечення 

сфери оподаткування в Україні, а також для обґрунтування перспектив 

модернізації інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в 

Україні на шляху до європейського співтовариства та наповнення його 

оновленим змістом (підрозділи 4.1, 4.2). Методи лінгвістичного аналізу і 

тлумачення правових норм сприяли виявленню прогалин та інших недоліків 

законодавства, виробленню пропозицій щодо його вдосконалення (підрозділи 

1.3, 2.3, 3.2, 3.3). Комплексне застосування вказаних методів забезпечило 

повноту та об’єктивність положень, наведених у дисертації. 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, Податковий 

кодекс України, акти Верховної Ради України, Президента України, Кабінету 

Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, міжнародні нормативно-правові акти, згоду на обов’язковість 

яких надано Верховною Радою України. 

Емпіричну базу дослідження становлять узагальнення практичної діяльності 

суб’єктів публічної адміністрації, функціонування яких є змістовним елементом 

інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування, політико-правова 

публіцистика, словниково-довідкові видання, статистичні матеріали. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертаційне 

дослідження є одним із перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці 

цілісним комплексним дослідженням, присвяченим інституційному механізмові 

забезпечення сфери оподаткування в Україні. У результаті проведеного 

дослідження сформульовано нові наукові положення та висновки, 

запропоновані здобувачем, зокрема: 

уперше: 

 проведено комплексне дослідження інституційного механізму 

забезпечення сфери оподаткування в Україні в аспекті нового розуміння 

сутності та призначення державного управління та обґрунтування 

концептуальних засад оптимізації ефективності його реалізації; 

 доведено, що сфера оподаткування охоплює суспільні відносини, які 

реалізуються у ході реалізаційних елементів податкової системи та системи 

оподаткування; 

 визначено поняття «інституційний механізм забезпечення сфери 

оподаткування» як спосіб організації та здійснення діяльності уповноважених 
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суб’єктів публічної адміністрації щодо впорядкування та створення належних 

умов для сплати податків, зборів та інших загальнообов’язкових платежів, яка 

має на меті досягнення публічного інтересу; 

 виділено характерні ознаки, які необхідно враховувати під час визначення 

поняття «інституційний механізм забезпечення сфери оподаткування» з позицій 

податкового права, зокрема організаційність, впорядкованість, системність та 

взаємозв’язок; 

 обґрунтовано основні принципи трансформації інституційного механізму 

забезпечення сфери оподаткування в Україні; 

удосконалено: 

 положення щодо підстав виникнення, зміни та припинення податкових 

правовідносин шляхом виокремлення: обов’язкових підстав (нормативна та 

фактична) та факультативної підстави (процедурна); 

 положення щодо необхідності законодавчого визначення вичерпного 

переліку правових підстав виникнення, зміни та припинення податкових 

правовідносин; 

 класифікацію суб’єктів публічної адміністрації, які є елементами 

інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування на підставі: 

функціонального відображення їх діяльності (органи державної виконавчої 

влади; органи місцевого самоврядування; суб’єкти делегованих повноважень) 

та наданих їм повноважень (суб’єкти, що здійснюють інституційне 

забезпечення на загальнодержавному рівні, та суб’єкти, що здійснюють 

інституційне забезпечення на місцевому рівні); 

 положення, що стосуються градації правових норм, якими врегульовано 

діяльність суб’єктів публічної адміністрації, що формують інституційний 

механізм забезпечення сфери оподаткування шляхом виокремлення: а) норм, 

які регламентують статус суб’єктів публічної адміністрації; б) норм, якими 

закріплено компетенцію уповноважених суб’єктів у податкових 

правовідносинах; в) норм, якими визначено умови притягнення до 

відповідальності суб’єктів публічної адміністрації; 

 визначення податкової політики як діяльності держави, вираженої у 

комплексі заходів, здійснюваних уповноваженими на те органами публічного 

адміністрування у сфері податків та зборів; 

набули подальшого розвитку: 

 положення щодо виокремлення специфічних ознак правового 

регулювання сферою оподаткування, яке: а) відображає вплив держави на 

суспільні відносини, що виникають під час справляння податків, зборів та 

інших обов’язкових платежів; б) здійснюється за допомогою спеціальних 

правових засобів (форм), сукупність яких складає механізм правового 

регулювання сплавляння податків, зборів та інших обов’язкових платежів; 

в) має спрямування на впорядкування публічно-владних відносин у сфері 

оподаткування через: застосування конкретно визначених процедур сплати 

податків; використання конкретних інструментів публічного адміністрування; 

встановлення відповідальності за порушення норм податкового законодавства; 
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г) наслідком упорядкування є встановлення прав та обов’язків учасників 

податкових правовідносин; 

 основні напрями міжнародної співпраці державних органів виконавчої 

влади загальнодержавного значення щодо стабілізації національної податкової 

політики, сприяння проведенню структурних реформ та створення підґрунтя 

для сталого економічного зростання; 

 обґрунтування пропозицій щодо забезпечення контролю за 

оприлюдненням звітності громадських рад на офіційних вебсайтах центральних 

органів державної виконавчої влади, яких наділено спеціальною компетенцією 

у сфері оподаткування; 

запропоновано внесення змін до законодавства України у сфері 

оподаткування. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

сформульовані у дисертації теоретичні положення, пропозиції та рекомендації 

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес, сприятимуть 

удосконаленню інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в 

Україні. Одержані результати можуть бути використаними та 

використовуються у таких напрямах: 

– у науково-дослідній сфері – як фундамент для розв’язання та подальшого 

дослідження проблематики інституційного механізму забезпечення сфери 

оподаткування в Україні; 

– правотворчій діяльності – з метою удосконалення нормативно-правових 

актів, якими встановлено механізм забезпечення сфери оподаткування в 

Україні; 

– у правозастосовній діяльності – для підвищення ефективності практичної 

реалізації визначеного національним законодавством механізму забезпечення 

сфери оподаткування в Україні, а також для поліпшення та удосконалення 

інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні; 

– у навчальному процесі – під час викладання навчальних дисциплін 

«Адміністративне право» та «Податкове право», для підготовки відповідних 

розділів підручників, навчальних посібників, курсів лекцій, а також під час 

підготовки студентами наукових робіт. 

Апробація результатів дисертації. Результати дослідження, його основні 

висновки та рекомендації оприлюднено на 10 міжнародних науково-

практичних конференціях: «Становлення громадянського суспільства в Україні: 

нормативно-правове підґрунтя» (м. Дніпро, 2019 р.); «Сучасне правотворення: 

питання теорії та практики» (м. Дніпро, 2019 р.); «Актуальні проблеми 

вдосконалення законодавства та правозастосування» (м. Запоріжжя, 2019 р.); 

«Актуальні питання розвитку права та законодавства: наукові 

дискусії» (м. Львів, 2019 р.); «Теоретичні та практичні проблеми правового 

регулювання суспільних відносин» (м. Харків, 2020 р.); «Право як ефективний 

суспільний регулятор» (м. Львів, 2020 р.); «Правове забезпечення політики 

держави на сучасному етапі її розвитку» (м. Харків, 2020 р.); «Правова система 

України: сучасні тенденції та фактори розвитку» (м. Запоріжжя, 2020 р.); 

«Новітні тенденції сучасної юридичної науки» (м. Дніпро, 2020 р.); «Місце 
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юридичних наук у формуванні правової культури сучасної 

людини» (м. Запоріжжя, 2020 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладено у 

31 науковій праці, у тому числі 1 одноосібній монографії, 20 наукових статтях, 

з яких 18 опубліковано у виданнях, що визнані як фахові з юридичних наук, і 

2 статті – у зарубіжних наукових виданнях, а також в 10 тезах доповідей, 

оприлюднених на міжнародних науково-практичних конференціях. 

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, 

які містять дванадцять підрозділів, висновків, додатків та списку використаних 

джерел. Загальний обсяг дисертації становить 411 сторінок, у тому числі 

основного тексту – 326 сторінок. Список використаних джерел налічує 

427 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, висвітлено ступінь 

наукової дослідженості обраної для аналізу проблематики, визначено мету і 

задачі, об’єкт і предмет, методи дослідження, розкрито наукову новизну та 

практичне значення одержаних результатів, зв’язок роботи із науковими 

програмами, планами, темами, наведено відомості про особистий внесок 

здобувача, апробацію результатів та публікації, а також структуру й обсяг 

роботи. 

Розділ 1 «Теоретико-методологічні основи дослідження інституційного 

механізму забезпечення сфери оподаткування» складається з чотирьох 

підрозділів і присвячений з’ясуванню фундаментальних проблем 

інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні, 

загальним засадам сфери оподаткування, а також оцінці сучасного стану 

правового регулювання означеної сфери. 

У підрозділі 1.1 «Стан та напрями розвитку наукової думки щодо 

інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні» 

окреслено теоретико-методологічні засади осягнення проблематики 

дослідження. Виокремлено та проаналізовано наукові та практичні підходи до 

проблематики інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в 

Україні, виділено групи праць за предметно-тематичним критерієм, зокрема: 

наукові дослідження загальнотеоретичного та різногалузевого характеру; 

наукові дослідження, які проводилися до моменту прийняття Податкового 

кодексу України; наукові праці, які репрезентовано у контексті норм 

Податкового кодексу України та прийнятих на його виконання нормативних 

актів. Зокрема, привертають увагу праці представників наукових шкіл, 

передусім О.І. Баїк, О.Р. Баріна, Т.В. Голобородька, М.П. Кучерявенка, 

Т.А. Латковської, О.О. Мамалуй, І.Я. Олендера, І.П. Сімонової, 

В.І. Теремецького, Н.С. Хатнюк, І.В. Яська та інших, які створили ґрунт для 

вирішення проблематики дисертаційного дослідження. 

Встановлено, що з огляду на наукові позиції щодо дослідження 

інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування у правовій науці 
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України визначення його сутності можна охарактеризувати урегульованістю 

нормами конституційного, адміністративного, міжнародного та податкового 

законодавства. 

Акцентовано увагу на тому, що питання інституційного механізму 

забезпечення сфери оподаткування в Україні частково входили до предмета 

багатьох наукових праць, однак пошуки у цьому напрямі не можна вважати 

вичерпаними. Водночас застосування системного підходу та критичний аналіз 

наукового доробку вчених, які займалися розробкою окремих аспектів 

інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні, дали 

змогу зробити висновок про відсутність комплексних робіт, присвячених 

безпосередньо проблематиці інституційного механізму забезпечення сфери 

оподаткування в Україні, які б повною мірою враховували положення 

адміністративно-правової доктрини та законодавства. 

У підрозділі 1.2 «Методологія дослідження інституційного механізму 

забезпечення сфери оподаткування в Україні» висвітлено сучасні методологічні 

підходи до з’ясування сутності та змісту інституційного механізму 

забезпечення сфери оподаткування в Україні, використовувані вченими у 

вітчизняній юридичній науці для його пізнання. Наголошено, що методологія 

містить у собі шляхи пізнання, сукупність діалектично зумовлених та 

взаємозалежних прийомів, способів та методів, що використовуються для 

пояснення та вирішення проблем, які виникають у сферах людської 

життєдіяльності. З огляду на те, що методологія науки податкового права не є 

відокремленою відносно загальнонаукової методології та є різновидом 

останньої, для неї є характерними всі загальні закономірності загальнонаукової 

методології. Акцентовано увагу на тому, що методологія юриспруденції 

постійно розвивається та вдосконалюється, що позитивним чином впливає на 

інтенсифікацію змін, які відбуваються не тільки у податковому законодавстві 

України та науці податкового права, а й змін, які відбуваються у всіх сферах 

суспільного життя. 

Визначено, що методи, за допомогою яких досліджено інституційний 

механізм забезпечення сфери оподаткування в Україні, доцільно поділити на 

декілька груп: 1) загальнонаукові методи; 2) спеціально наукові (спеціальні) 

методи та 3) галузеві методи. При цьому важливим у дослідженні 

інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні є 

комплексне використання вказаних методів. 

У підрозділі 1.3 «Сутнісно-якісна характеристика сфери оподаткування» 

встановлено, що сфера оподаткування як специфічний об’єкт правового 

регулювання є детермінованою наявними податковими правовідносинами. 

Визначено, що правове регулювання сфери оподаткування є цілеспрямованим 

впливом норм права на суспільні відносини, зміст якого полягає у забезпеченні 

своєчасності сплати коштів у формі податків та інших загальнообов’язкових 

платежів до бюджетів та інших централізованих фондів з метою забезпечення 

публічного інтересу та сталого порядку функціонування громадянського 

суспільства та держави. 
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Виокремлено ознаки, які є притаманними податковим правовідносинам, а 

саме: 1) є різновидом фінансових відносин, що регулюють процес формування, 

розподілу та використання фондів грошових коштів; 2) виникають між 

юридично нерівними між собою суб’єктами; 3) забезпечують публічний інтерес 

усіх членів суспільства; 4) характеризуються майновим (грошовим) аспектом. 

Визначено, що структура податкових правовідносин складається із таких 

елементів, як: суб’єкт, об’єкт та зміст. Звернено увагу на те, що суб’єкт 

податкового права перетворюється на реального учасника податкових 

правовідносин за наявності у нього спеціальної юридичної властивості – 

податкової правосуб’єктності, яка поєднує податкову правоздатність, 

податкову дієздатність та податкову деліктоздатність. Зазначено, що набуття 

суб’єктами податкових правовідносин елементів податкової правосуб’єктності 

здійснюється не одночасно, що зумовлюється насамперед їх правовим 

статусом. 

У підрозділі 1.4 «Поняття інституційного механізму забезпечення сфери 

оподаткування та його правове регулювання» визначено, що інституційний 

механізм забезпечення сфери оподаткування передбачає собою спосіб 

організації та здійснення діяльності уповноважених суб’єктів публічної 

адміністрації щодо впорядкування та створення належних умов для сплати 

податків, зборів та інших загальнообов’язкових платежів, яка має на меті 

досягнення публічного інтересу. В залежності від об’єму повноважень, яких 

надано суб’єктам публічної адміністрації, виокремлено групи суб’єктів 

забезпечення сфери оподаткування таким чином: 1) суб’єкти, які здійснюють 

інституційне забезпечення на загальнодержавному рівні (Кабінет Міністрів 

України, Міністерство фінансів України, Державна податкова служба України, 

Державна митна служба України, громадські ради при органах влади 

загальнодержавного значення, всеукраїнські громадські організації, Верховна 

Рада України, Президент України, Національний Банк України, Уповноважений 

Верховної Ради з прав людини); 2) суб’єкти, які здійснюють інституційне 

забезпечення на місцевому рівні (територіальні органи Державної податкової 

служби України та Державної митної служби України, місцеві державні 

адміністрації, органи місцевого самоврядування, громадські ради при місцевих 

органах влади, місцеві громадські організації, Верховна Рада АРК, військово-

цивільні адміністрації). 

Звернуто увагу на міжнародні стандарти функціонування суб’єктів 

публічної адміністрації у сфері оподаткування, а саме: а) загальні стандарти; 

б) спеціальні стандарти; в) стандарти щодо оскарження рішень, дій або 

бездіяльності суб’єктів публічного адміністрування. Встановлено, що 

найбільшу кількість міжнародних актів складають спеціальні стандарти, до 

яких належать: а) договори про уникнення подвійного оподаткування; 

б) договори про попередження податкових ухилень; в) договори про обмін 

податковою інформацією; г) договори, які спрямовано на протидію розмиванню 

бази оподаткування. 

Розділ 2 «Загальнодержавний рівень інституційного забезпечення 

сфери оподаткування» складається з трьох підрозділів і присвячений аналізу 
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правового статусу суб’єктів, яких наділено владними повноваженнями у сфері 

оподаткування, у контексті новел національного законодавства. 

У підрозділі 2.1 «Органи державної виконавчої влади як уповноважені 

суб’єкти у сфері оподаткування» проаналізовано роль органів державної 

виконавчої влади загальнодержавного значення у сфері оподаткування шляхом 

виокремлення сутнісно-змістовних характеристик: 1) Кабінету Міністрів 

України; 2) Міністерства фінансів України; 3) Державної податкової служби 

України, Державної митної служби України тощо. 

Визначено правовий статус Міністерства фінансів України шляхом 

детермінування його основних складників, зокрема: 1) принципи 

функціонування; 2) мета та завдання; 3) предмет відання; 4) компетенція; 

5) функції; 6) повноваження; 7) порядок прийняття рішень. 

З’ясовано, що до складу центральних органів державної виконавчої влади 

належать міністерства та інші центральні органи виконавчої влади – агентства, 

служби та інспекції, поділ яких здійснюється залежно від функціональних 

особливостей означених органів. До інших центральних органів виконавчої 

влади як суб’єктів публічного адміністрування сферою оподаткування належать 

Державна податкова служба України, Державна митна служба України та 

Державна фіскальна служба України. Визначено, що хоча на означених органів 

і покладено функції з надання адміністративних послуг фізичним та 

юридичним особам, вони можуть додатково здійснювати як функції з 

контролю, так і функції з управління об’єктами державної чи комунальної 

власності. 

Акцентовано увагу на тому, що Державна податкова служба України та 

Державна митна служба України виникли шляхом реорганізації Державної 

фіскальної служби України (процедуру якої було запроваджено у 2018 р.), 

поділу її повноважень на такі напрями: 1) реалізацію державної податкової 

політики та 2) реалізацію державної митної політики, та передачі її 

повноважень, відповідно, до окреслених контролюючих органів. 

У підрозділі 2.2 «Інститути громадянського суспільства як суб’єкти 

забезпечення сфери оподаткування» з’ясовано, що завдяки розширенню 

правової детермінації взаємовідносин держави та інститутів громадянського 

суспільства забезпечується широкий спектр юридичних та організаційних 

механізмів вироблення та реалізації державної податкової політики. 

Встановлено, що взаємодія суб’єктів публічної адміністрації з інститутами 

громадянського суспільства на загальнодержавному рівні є однією із умов 

визнання України як правової та демократичної держави. 

Визначено, що систему нормативно-правових актів, які є підґрунтям 

діяльності інститутів громадянського суспільства у сфері оподаткування, 

складають нормативно-правові акти, що визначають: а) правові засади 

створення, права та гарантії діяльності інститутів громадянського суспільства 

та б) форми участі інститутів громадянського суспільства в управлінні 

державними справами. Запропоновано шляхи удосконалення окремих аспектів 

залучення означених інститутів громадянського суспільства до забезпечення 
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сфери оподаткування в Україні через внесення змін до нормативно-правових 

актів різного рівня. 

Звернуто увагу на те, що у контексті сфери оподаткування, предметом 

громадської експертизи діяльності органу державної виконавчої влади мають 

виступати проєкти нормативних актів, які стосуються: 1) дотримання прав, 

свобод та законних інтересів людини і громадянина у сфері оподаткування; 

2) стану виконання уповноваженими суб’єктами державних та місцевих 

програм, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів; 3) стану дотримання 

уповноваженими суб’єктами режиму законності. 

У підрозділі 2.3 «Роль інших суб’єктів публічного адміністрування у 

забезпеченні сфери оподаткування» проаналізовано роль суб’єктів публічної 

адміністрації, яких не віднесено до органів державної виконавчої влади та 

місцевого самоврядування, але яких наділено окремими повноваженнями щодо 

забезпечення управлінського впливу на сферу оподаткування в Україні. 

Окреслено статусні положення, що характеризують Президента України, 

військово-цивільні адміністрації та Національний Банк України як складників 

інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні. 

Визначено, що військово-цивільні адміністрації є тимчасовими державними 

органами, на яких покладено повноваження місцевих органів виконавчої влади 

та органів місцевого самоврядування на тимчасово окупованих територіях в 

районі збройної агресії Російської Федерації, зокрема в зоні проведення АТО, 

для здійснення адміністрування, забезпечення стабільності та економічного 

добробуту населення, а також забезпечення сфери оподаткування. 

З’ясовано, що Національний Банк України є специфічним органом, 

правовий статус якого можна розцінити у трьох аспектах: як головного банку 

держави, особливого органу державного управління та юридичної особи 

публічного права. При цьому незалежно від статусного детермінування 

функціонування Національного Банку України завдає якісного впливу на сферу 

оподаткування. 

Розділ 3 «Муніципальний рівень інституційного забезпечення сфери 

оподаткування» складається з трьох підрозділів та присвячених 

характеристиці суб’єктів публічної адміністрації, які здійснюють в Україні 

інституційне забезпечення сфери оподаткування на місцевому рівні. 

У підрозділі 3.1 «Територіальні органи центральних органів виконавчої 

влади, що реалізують державну податкову та митну політику як елементи 

інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування» проаналізовано 

роль територіальних органів Державної митної служби України та Державної 

податкової служби України як суб’єктів, яких наділено повноваженнями щодо 

забезпечення управлінського впливу на сферу оподаткування в Україні. 

Визначено правовий статус територіальних органів Державної митної 

служби України та Державної податкової служби України як суб’єктів, яких 

наділено повноваженнями щодо забезпечення управлінського впливу на сферу 

оподаткування в Україні, шляхом детермінування його основних складників, 

зокрема: 1) принципи функціонування; 2) мета та завдання; 3) предмет відання; 

4) компетенція; 5) функції; 6) повноваження; 7) порядок прийняття рішень. 
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Наголошено, що правова основа функціонування територіальних органів 

Державної митної служби України та Державної податкової служби України як 

суб’єктів публічної адміністрації, яких наділено владними повноваженнями у 

сфері оподаткування, складається з сукупності правових норм, якими: 

а) регламентовано їх статус як суб’єктів публічної адміністрації; б) закріплено 

їх компетенцію як уповноважених суб’єктів у податкових правовідносинах; 

в) визначено умови притягнення до відповідальності. 

Встановлено, що митниці як змістовний елемент інституційного механізму 

забезпечення сфери оподаткування в Україні є контролюючими органами в 

частині забезпечення дотримання законодавства з питань митної справи та 

оподаткування митом, акцизним податком, податком на додану вартість, 

іншими податками та зборами, які відповідно до податкового, митного та 

іншого законодавства справляються у зв’язку із ввезенням (пересиланням) 

товарів на митну територію України або територію вільної митної зони або 

вивезенням (пересиланням) товарів з митної території України або території 

вільної митної зони. При цьому повноваження та функції митниць як 

контролюючих органів визначаються Податковим кодексом України, Митним 

кодексом України та законами України. 

Визначено, що територіальні органи Державної податкової служби України 

як суб’єкти, яких наділено повноваженнями щодо забезпечення управлінського 

впливу на сферу оподаткування в Україні, є контролюючими органами в 

частині дотримання законодавства з питань оподаткування (за винятком сфери 

відання митниць як контролюючих органів), законодавства з питань сплати 

єдиного внеску, а також щодо дотримання іншого законодавства, контроль за 

виконанням якого покладено на територіальні органи Державної податкової 

служби України. При цьому органами стягнення є виключно податкові органи 

(центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову 

політику, його територіальні органи), яких уповноважено здійснювати заходи 

щодо забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного 

внеску у межах повноважень, а також державні виконавці у межах своїх 

повноважень. 

Встановлено, що положеннями чинного законодавства України створено 

передумови для виключення дублювання функцій територіальних органів 

Державної митної служби України та територіальних органів Державної 

податкової служби України як суб’єктів, яких наділено повноваженнями щодо 

забезпечення управлінського впливу на сферу оподаткування в Україні, та 

передумови для забезпечення їх взаємодії у сфері оподаткування. 

Акцентовано увагу на питаннях відповідальності територіальних органів 

Державної митної служби України та Державної податкової служби України як 

суб’єктів, яких наділено повноваженнями щодо забезпечення управлінського 

впливу на сферу оподаткування в Україні. Встановлено, що положеннями 

чинного законодавства передбачено можливість застосування адміністративної, 

кримінальної та цивільно-правової відповідальності у разі вчинення 

контролюючим органом податкового правопорушення. З’ясовано, що цивільно-

правову відповідальність контролюючого органу у вигляді відшкодування 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
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шкоди регламентовано положеннями ст. 110.3 Податкового кодексу України, 

зміст якої співвідноситься з положеннями ст. 1173 та ст. 1174 Цивільного 

кодексу України, якими передбачено обов’язок відшкодування у повному 

обсязі шкоди, якої завдано незаконними рішеннями, діями або бездіяльністю 

державного органу та його посадових осіб, незалежно від вини. Зауважено, що 

до посадових осіб територіальних органів Державної митної служби України та 

Державної податкової служби України застосовується дисциплінарна 

відповідальність у вигляді дисциплінарних стягнень відповідно до положень ст. 

65 та ст. 66 Закону України «Про державну службу». 

У підрозділі 3.2 «Органи місцевого самоврядування як елемент 

інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування» проаналізовано 

особливості функціонування органів місцевого самоврядування як суб’єктів 

публічної адміністрації, яких наділено повноваженнями у сфері оподаткування 

та функціонування яких є змістовним елементом інституційного механізму 

забезпечення сфери оподаткування в Україні. 

Акцентовано увагу на питаннях правового регулювання діяльності органів 

місцевого самоврядування, до яких віднесено сільські, селищні, міські ради та 

виконавчі органи сільської, селищної, міської ради, у сфері оподаткування, як 

змістовного елементу інституційного механізму забезпечення сфери 

оподаткування в Україні. 

Звернено увагу на те, що концептуальні засади компетенції сільських, 

селищних, міських рад та виконавчих органів сільської, селищної, міської ради 

визначено положеннями Конституції України, які детермінують у тому числі 

функціонування органів місцевого самоврядування як змістовного елементу 

інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні. 

Встановлено, що правове забезпечення діяльності органів місцевого 

самоврядування у сфері оподаткування досить детально висвітлено в 

положеннях Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

Податкового кодексу України. Водночас визначено необхідність чіткого 

розмежування понять «закріплення», «встановлення» та «введення» податків чи 

зборів, адже якщо стосовно загальнодержавних податків та зборів реалізуються 

вони всі, то відносно місцевих податків та зборів і «закріплення», і 

«встановлення» є компетенцією Верховної Ради України, тоді як їх введення є 

компетенцією сільських, селищних, міських рад та рад об’єднаних 

територіальних громад. 

Акцентовано увагу на тому, що наявність розгалуженої системи органів 

місцевого самоврядування та недосконалість правової основи функціонування 

органів місцевого самоврядування як змістовного елементу інституційного 

механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні опосередковує не 

тільки потребу в систематизації їх повноважень у вказаній сфері, а й потребу 

теоретичного обґрунтування особливостей функціонування органів місцевого 

самоврядування як змістовного елементу інституційного механізму 

забезпечення сфери оподаткування в Україні. Крім того, досліджувана 

проблематика в сучасних умовах набуває актуальності і у зв’язку з 
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динамічністю процесів реформування місцевого самоврядування та 

децентралізації влади, які на теперішній час набули нового змісту. 

Зауважено, що повноваження органів місцевого самоврядування є 

обмеженими конкретною адміністративно-територіальною одиницею. Вказане 

пов’язано із тим, що адміністративно-територіальний устрій, будучи частиною 

територіального устрою, відображає приналежність особи до відповідної 

територіальної громади та обмежує повноваження конкретної територіальної 

громади. Загалом територіальні обмеження повноважень органів місцевого 

самоврядування пов’язано з такими детермінантами: 1) адміністративно-

територіальний устрій складається з трьох рівнів: базового (адміністративно-

територіальні одиниці – громади); районного (адміністративно-територіальні 

одиниці – райони); регіонального (адміністративно-територіальні одиниці – 

АРК, області, м. Київ і Севастополь); 2) територія адміністративно-

територіальної одиниці є нерозривною; 3) у межах адміністративно-

територіальної одиниці не може бути інших адміністративно-територіальних 

одиниць того ж рівня; 4) територія адміністративно-територіальної одиниці 

базового рівня визначається з урахуванням доступності основних публічних 

послуг, що надаються на території громади; 5) на кожному рівні 

адміністративно-територіального устрою функціонують відповідні органи 

місцевого самоврядування тощо. 

У підрозділі 3.3 «Місцеві державні адміністрації як змістовний елемент 

інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування» досліджено 

питання функціонування місцевих державних адміністрацій як змістовного 

елемента інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в 

Україні. Встановлено, що правову основу функціонування місцевих державних 

адміністрацій як змістовного елемента інституційного механізму забезпечення 

сфери оподаткування в Україні становлять: а) Конституція України; б) Закон 

України «Про місцеві державні адміністрації»; в) Податковий кодекс України; 

г) підзаконні нормативно-правові акти. 

Визначено, що діяльність місцевих державних адміністрацій у сфері 

оподаткування досить детально регламентовано положеннями Закону України 

«Про місцеві державні адміністрації», ст. 18 якого передбачено, що місцева 

державна адміністрація складає, схвалює та подає на розгляд ради прогноз 

відповідного бюджету, забезпечує його виконання, а також звітує перед 

відповідною радою про його виконання; подає в установленому порядку до 

органів виконавчої влади вищого рівня фінансові показники та пропозиції до 

проєкту Державного бюджету України; отримує від усіх суб’єктів 

підприємницької діяльності, незалежно від форм власності, інформацію, 

передбачену актами законодавства для складання та виконання бюджету. 

З’ясовано, що базовим для регулювання діяльності місцевих державних 

адміністрацій у сфері оподаткування є Податковий кодекс України, яким 

визначено практичні аспекти реалізації наданих місцевим державним 

адміністраціям повноважень у сфері оподаткування, зокрема ч. 3 ст. 250 

Податкового кодексу України та ч. 3 ст. 289 Податкового кодексу України, 

відповідно до яких обласні, Київська та Севастопольська міські державні 
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адміністрації до 1 грудня року, що передує звітному, подають до 

контролюючих органів переліки платників податків, яким в установленому 

порядку видано дозволи на викиди, спеціальне водокористування та 

розміщення відходів та не пізніше 15 січня поточного року інформують 

Державну податкову службу України, власників землі та землекористувачів про 

щорічну індексацію нормативної грошової оцінки земель. 

Визначено та проаналізовано основні проблемні аспекти та недоліки 

законодавчого регулювання питань функціонування місцевих державних 

адміністрацій як змістовного елемента інституційного механізму забезпечення 

сфери оподаткування в Україні, зокрема: 1) необхідність чіткого 

структурування повноважень та завдань місцевих державних адміністрацій у 

межах трьох ключових напрямів: координація діяльності територіальних 

органів (підрозділів) центральних органів виконавчої влади; забезпечення 

законності у діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування; 

виконання окремих повноважень органів місцевого самоврядування (до 

внесення відповідних змін у Конституцію України); 2) необхідність 

оптимального розподілу сфер компетенції та повноважень між органами 

місцевого самоврядування та органами виконавчої влади загалом та органами 

місцевого самоврядування та місцевими державними адміністраціями зокрема з 

метою уникнення конфліктів як між органами місцевого самоврядування, так і 

між органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої 

влади; 3) відсутність механізму забезпечення місцевими державними 

адміністраціями законності під час здійснення місцевого самоврядування; 

4) нагальна необхідність модернізації Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», у тому числі щодо питань їх функціонування як змістовного 

елемента інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в 

Україні, який відповідатиме вимогам європейських стандартів. 

Розділ 4 «Напрями удосконалення інституційного механізму 

забезпечення сфери оподаткування в Україні в умовах трансформаційних 

процесів» складається з двох підрозділів, які присвячені сучасним тенденціям 

та перспективам модернізації інституційного механізму забезпечення сфери 

оподаткування в Україні на шляху до європейського співтовариства. 

У підрозділі 4.1 «Сучасні тенденції трансформації інституційного 

механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні» проаналізовано 

сучасні тенденції розвитку інституційного механізму забезпечення сфери 

оподаткування в Україні, а також окреслено його проблемні аспекти. 

Акцентовано увагу на незавершеності побудови в Україні оптимальної системи 

оподаткування та податкової системи, дієвого механізму їх функціонування в 

умовах європеїзації, що негативним чином відображається на сфері 

оподаткування, яка змістовно охоплює сферу життя суспільства, пов’язану зі 

сплатою зборів, податків та інших обов’язкових платежів до державного та 

місцевих бюджетів. 

Зауважено, що якісне забезпечення сфери оподаткування в Україні залежить 

від багатьох факторів, у тому числі від стану наукової розробки відповідних 

категорій, від обліку розробниками проєкту законодавчих актів існуючих 



19 

наукових положень, що значно підвищує рівень нормативно-правової бази, 

якою урегульовано питання оподаткування в Україні. Визначено, що 

здійснення у дисертаційній роботі аналізу теоретичних засад визначення 

сутності інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні 

в сучасних умовах запровадження в Україні європейських стандартів, а також 

вироблення єдиної науково-обґрунтованої концепції інституційного механізму 

забезпечення сфери оподаткування в Україні не лише позитивно вплине на 

удосконалення національного податкового законодавства, а й сприятиме 

стабільності та забезпеченню достатнього обсягу надходження податків до 

бюджетів різних рівнів, підвищенню рівня довіри платників податків та 

зменшенню ухилень від податкових зобов’язань. 

У підрозділі 4.2 «Перспективи модернізації інституційного механізму 

забезпечення сфери оподаткування в Україні на шляху до європейського 

співтовариства» обґрунтовано необхідність врахування факторів зовнішнього 

оточення, ефективної реакції та пристосування до них, а також адекватного 

реагування на трансформацію соціально-економічних відносин. 

Акцентовано увагу на тому, що системний аналіз інституційного механізму 

забезпечення сфери оподаткування в Україні дозволяє глибше проникнути в 

сутність численних зв’язків і по вертикалі, і по горизонталі, а також відкриває 

значні можливості для подальшого удосконалення його системи та структури 

на основі досягнень сучасної науки. Неабиякого значення у цьому процесові 

набуває можливість використання доробків зарубіжних та вітчизняних 

науковців. 

Встановлено, що основними принципами подальшої трансформації 

інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні мають 

бути: мінімізація втручання держави в життєдіяльність суспільства; суспільний 

контроль прийняття управлінських рішень; підзвітність суб’єктів публічної 

адміністрації, котрі є змістовними елементами інституційного механізму 

забезпечення сфери оподаткування, громадянському суспільству, що своєю 

чергою посилить прозорість функціонування інституційного механізму 

забезпечення сфери оподаткування в Україні; повна прозорість основних 

заходів проведення реформи та громадська поінформованість. 

Доведено, що модернізація окремих складників інституційного механізму 

забезпечення сфери оподаткування в Україні без належної трансформації 

податкової системи та системи оподаткування не вирішить всіх нагальних 

проблем. А тому тільки за рахунок реформування інституційного механізму 

забезпечення сфери оподаткування в Україні загалом можна не тільки 

реалізувати задекларовані в Податковому кодексі України принципи простоти, 

системності та прозорості, а й закласти продуктивні основи модернізації сфери 

оподаткування. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено розв’язання актуальної наукової проблеми, яка 

полягає у розробленні теоретичних основ і практичних рекомендацій та в 
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обґрунтуванні основних напрямів покращення інституційного механізму 

забезпечення сфери оподаткування в Україні. Отримані висновки, пропозиції та 

рекомендації щодо наукового та прикладного використання отриманих 

результатів вирішення наукової проблеми підтверджують актуальність теми. 

Основні ідеї дослідження такі: 

1. Здійснено науковий аналіз доктринальних положень, які стосуються 

інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні в 

умовах глобалізаційних та євроінтеграційних процесів. Акцентовано увагу на 

відсутності комплексних наукових робіт, присвячених безпосередньо 

проблематиці інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в 

Україні. Водночас по відношенню до предмета дослідження виділено групи 

праць за предметно-тематичним критерієм, зокрема: наукові дослідження 

загальнотеоретичного та різногалузевого характеру; наукові дослідження 

окремих аспектів інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування 

в Україні, які проводилися до моменту прийняття Податкового кодексу 

України; наукові праці, в яких розкрито окремі аспекти інституційного 

механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні та які репрезентовано у 

контексті норм Податкового кодексу України та прийнятих на його виконання 

нормативних актів. 

2. Охарактеризовано, що сфера оподаткування охоплює увесь спектр 

суспільних відносин, які врегульовано нормами права та які виникають, 

змінюються та припиняються під час наявності правового зв’язку, що виникає 

між платниками податків та владним суб’єктом у вигляді податкового органу 

чи між податковим органом та його територіальними підрозділами у сфері 

фінансової діяльності держави щодо сплати податків, зборів та інших 

обов’язкових платежів до державного і місцевих бюджетів, а також до 

публічних цільових фондів, і які мають публічний владно-майновий характер. 

3. Встановлено, що суб’єкт публічної адміністрації, функціонування якого є 

змістовним елементом інституційного механізму забезпечення сфери 

оподаткування, є носієм владних повноважень щодо здійснення виконавчо-

розпорядчої діяльності та надання адміністративних послуг під час 

адміністрування податків, зборів та інших обов’язкових платежів до 

державного та місцевих бюджетів, а також до публічних цільових фондів. 

4. Визначено, що правова основа функціонування суб’єктів публічної 

адміністрації, яких наділено владними повноваженнями у сфері оподаткування, 

складається з сукупності правових норм, якими: а) регламентовано статус 

суб’єктів публічної адміністрації; б) закріплено компетенцію уповноважених 

суб’єктів у податкових правовідносинах; в) визначено умови притягнення до 

відповідальності суб’єктів публічної адміністрації. 

5. Обґрунтовано часткову декларативність набуття повноважень 

Державною податковою службою України та Державною митною службою 

України від Державної фіскальної служби України, що опосередковано 

відсутністю можливості припинення діяльності останньої до завершення 

утворення центрального органу виконавчої влади, на який покладатиметься 
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обов’язок із забезпечення запобігання, виявлення, припинення, розслідування 

та розкриття кримінальних правопорушень у сфері оподаткування. 

6. Виокремлено та проаналізовано форми участі інститутів громадянського 

суспільства у забезпеченні сфери оподаткування, а саме: 1) проведення 

консультацій з громадськістю; 2) утворення громадських рад при Державній 

податковій службі України та Державній митній службі України і забезпечення 

їх функціонування; 3) проведення громадської експертизи; 4) розгляд звернень 

громадян. 

7. Обґрунтовано, що правовий статус Президента України має подвійний 

характер: 1) для галузі податкового права конституційні повноваження 

Президента України щодо гарантування державного суверенітету, 

територіальної цілісності України, дотримання Конституції, прав і свобод 

людини та громадянина є вихідними положеннями, які мають розвиватися 

наукою податкового права; 2) повноваження Глави держави, залежно від 

функціонального призначення, доцільно класифікувати на: повноваження щодо 

контролю; повноваження щодо організації органів виконавчої влади; 

повноваження щодо керівництва; повноваження щодо встановлення окремих 

станів; інші повноваження. 

8. Встановлено, що натепер місцеве самоврядування визнається не лише 

правом, але й спроможністю жителів громад у межах Конституції України та 

законів України самостійно вирішувати питання місцевого значення в інтересах 

місцевого населення як безпосередньо, так і через органи місцевого 

самоврядування. Водночас органи місцевого самоврядування віднесено до 

суб’єктів публічної адміністрації, яких наділено повноваженнями у сфері 

оподаткування, а їх функціонування є змістовним елементом інституційного 

механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні. Однак наявність 

розгалуженої системи органів місцевого самоврядування та недосконалість 

правової основи функціонування органів місцевого самоврядування як 

змістовного елементу інституційного механізму забезпечення сфери 

оподаткування в Україні опосередковує не тільки потребу в систематизації їх 

повноважень у вказаній сфері, а й потребу теоретичного обґрунтування 

особливостей функціонування органів місцевого самоврядування як 

змістовного елементу інституційного механізму забезпечення сфери 

оподаткування в Україні. 

9. Визначено, що відповідно до положень ч. 2 ст. 92 Конституції України, 

система оподаткування, податки і збори встановлюються виключно законами 

України. Вказаний принцип містить у собі два аспекти: а) встановлення 

податків повинно здійснюватися компетентними органами державної влади; 

б) встановлення податків повинно здійснюватися тільки у встановленій формі – 

законами. А тому існує потреба чітко розмежувати поняття «закріплення», 

«встановлення» та «введення» податків чи зборів. Адже якщо стосовно 

загальнодержавних податків та зборів реалізуються вони всі, то відносно 

місцевих податків та зборів і «закріплення», і «встановлення» є компетенцією 

Верховної Ради України, тоді як компетенцією сільських, селищних, міських 

рад та рад об’єднаних територіальних громад є їх введення. 
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10. Доведено, що у контексті адаптації вітчизняного законодавства до 

стандартів Європейського Союзу удосконалення правового регулювання 

діяльності місцевих державних адміністрацій як змістовного елемента 

інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні 

передбачає необхідність внесення сутнісних змін до Закону України «Про 

місцеві державні адміністрації», у тому числі, шляхом чіткого розподілення та 

структурування повноважень і завдань місцевих державних адміністрацій у 

межах ключових напрямів: 1) координація діяльності та 2) забезпечення 

законності в діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування. 

11. Акцентовано увагу на тому, що основними принципами подальшої 

трансформації інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в 

Україні мають бути: мінімізація втручання держави в життєдіяльність 

суспільства; суспільний контроль прийняття управлінських рішень; підзвітність 

суб’єктів публічної адміністрації, котрі є змістовними елементами 

інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування, громадянському 

суспільству, що своєю чергою посилить прозорість функціонування 

інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні; повна 

прозорість основних заходів проведення реформи та громадська 

поінформованість. 

12. Запропоновано для усунення виявлених змістових та технічних 

недоліків нормативного регулювання сфери оподаткування: 

1) додати до ч. 4 Положення про Державну податкову службу України 

повноваження щодо врахування думки громадськості під час проведення 

державної податкової політики та ухвалення управлінських рішень; 

2) прийняти нормативно-правовий акт у податковій сфері, яким би було 

регламентовано взаємодію Державної податкової служби України, Державної 

митної служби України та Бюро економічної безпеки як правонаступників 

Державної фіскальної служби України, зокрема, в частині спільних 

повноважень у сфері оподаткування; 

3) внести зміни до Положень про Державну податкову службу України та 

Державну митну службу України в частині запровадження обов’язку 

врахування пропозицій інститутів громадянського суспільства; 

4) внести зміни до Порядку проведення консультацій з громадськістю з 

питань формування та реалізації державної політики в частині встановлення 

вимог до представників громадянського суспільства (вимоги щодо освіти, віку, 

трудового стажу) з метою підвищення рівня пропозицій, що надаються; 

5) прийняти положення про Громадську раду при Державній податковій 

службі України та Державній митній службі України;  

6) внести зміни до Закону України «Про звернення громадян» шляхом його 

доповнення та викладення положень ст. 1 такого змісту: 

«Стаття 1. Звернення громадян та юридичних осіб 

Громадяни України та уповноважені представники юридичних осіб мають 

право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, 

об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм 

власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх 
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функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що 

стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації 

своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних 

інтересів та скаргою про їх порушення». 
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АНОТАЦІЇ 

 

Янушевич Я.В. Інституційний механізм забезпечення сфери 

оподаткування в Україні. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

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

Дисертація є одним із перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці 

цілісним комплексним дослідженням, присвяченим інституційному механізму 

забезпечення сфери оподаткування в Україні. 

Обґрунтовано концептуальний підхід, за яким сфера оподаткування як 

специфічний об’єкт правового регулювання є детермінованою наявними 

податковими правовідносинами, охоплює весь спектр суспільних відносин, які 

врегульовано нормами права та які виникають, змінюються та припиняються 

під час наявності правового зв’язку, що виникає між платниками податків та 

владним суб’єктом у вигляді податкового органу чи між податковим органом та 

його територіальними підрозділами у сфері фінансової діяльності держави 

щодо сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів до державного і 

місцевих бюджетів, а також до публічних цільових фондів, і які мають 

публічний владно-майновий характер. Встановлено, що правове регулювання 

сфери оподаткування є цілеспрямованим впливом норм права на суспільні 

відносини, зміст якого полягає у забезпеченні своєчасності сплати коштів у 

формі податків та інших загальнообов’язкових платежів до бюджетів та інших 

централізованих фондів з метою забезпечення публічного інтересу та сталого 

порядку функціонування громадянського суспільства та держави. 

Виокремлено ознаки, які є притаманними податковим правовідносинам, а 

саме: 1) є різновидом фінансових відносин, що регулюють процес формування, 

розподілу та використання фондів грошових коштів; 2) виникають між 

юридично нерівними між собою суб’єктами; 3) забезпечують публічний інтерес 

усіх членів суспільства; 4) характеризуються майновим (грошовим) аспектом. 

Визначено, що структура податкових правовідносин складається із таких 

елементів, як: суб’єкт, об’єкт та зміст. Звернено увагу на те, що суб’єкт 

податкового права перетворюється на реального учасника податкових 

правовідносин за наявності у нього спеціальної юридичної властивості – 

податкової правосуб’єктності, яка поєднує податкову правоздатність, 

податкову дієздатність та податкову деліктоздатність. Зазначено, що набуття 

суб’єктами податкових правовідносин елементів податкової правосуб’єктності 

здійснюється не одночасно, що зумовлюється насамперед їх правовим 

статусом. 

Доведено, що інституційний механізм забезпечення сфери оподаткування 

являє собою спосіб організації та здійснення діяльності уповноважених 

суб’єктів публічної адміністрації щодо впорядкування та створення належних 

умов для сплати податків, зборів та інших загальнообов’язкових платежів, яка 

має на меті досягнення публічного інтересу. 
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Встановлено, що суб’єкт публічної адміністрації, функціонування якого є 

змістовним елементом інституційного механізму забезпечення сфери 

оподаткування, є носієм владних повноважень щодо здійснення виконавчо-

розпорядчої діяльності та надання адміністративних послуг під час 

адміністрування податків, зборів та інших обов’язкових платежів до 

державного та місцевих бюджетів, а також до публічних цільових фондів. 

Залежно від об’єму повноважень, які надано суб’єктам публічної 

адміністрації, виокремлено групи суб’єктів забезпечення сфери оподаткування : 

1) суб’єкти, що здійснюють інституційне забезпечення на загальнодержавному 

рівні (Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів України, Державна 

податкова служба України, Державна митна служба України, громадські ради 

при органах влади загальнодержавного значення, всеукраїнські громадські 

організації, Верховна Рада України, Президент України, Національний Банк 

України, Уповноважений Верховної Ради з прав людини); 2) суб’єкти, що 

здійснюють інституційне забезпечення на місцевому рівні (територіальні 

органи Державної податкової служби України та Державної митної служби 

України, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, 

громадські ради при місцевих органах влади, місцеві громадські організації, 

Верховна Рада АРК, військово-цивільні адміністрації). 

Проаналізовано роль органів державної виконавчої влади 

загальнодержавного значення у сфері оподаткування шляхом виокремлення 

сутнісно-змістовних характеристик: 1) Кабінету Міністрів України; 

2) Міністерства фінансів України; 3) Державної податкової служби України, 

Державної митної служби України тощо. Охарактеризовано місце та роль 

суб’єктів публічної адміністрації, яких не віднесено до органів державної 

виконавчої влади та місцевого самоврядування, але яких наділено окремими 

повноваженнями щодо забезпечення управлінського впливу на сферу 

оподаткування в Україні (Президент України, Національний Банк України, 

Уповноважений Верховної Ради з прав людини). 

Розкрито роль та особливості функціонування територіальних органів 

Державної митної служби України та Державної податкової служби України, 

органів місцевого самоврядування та основні характеристики місцевих 

державних адміністрацій як змістовних елементів інституційного механізму 

забезпечення сфери оподаткування в Україні. 

Виокремлено та проаналізовано форми участі інститутів громадянського 

суспільства у забезпеченні сфери оподаткування, а саме: 1) проведення 

консультацій з громадськістю; 2) утворення громадських рад при Державній 

податковій службі України та Державній митній службі України і забезпечення 

їх функціонування; 3) проведення громадської експертизи; 4) розгляд звернень 

громадян. 

Звернуто увагу на міжнародні стандарти функціонування суб’єктів 

публічної адміністрації у сфері оподаткування, а саме: а) загальні стандарти; 

б) спеціальні стандарти; в) стандарти щодо оскарження рішень, дій або 

бездіяльності суб’єктів публічного адміністрування. Визначено, що найбільшу 

кількість міжнародних актів складають спеціальні стандарти, до яких належать: 
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а) договори про уникнення подвійного оподаткування; б) договори про 

попередження податкових ухилень; в) договори про обмін податковою 

інформацією; г) договори, які спрямовані на протидію розмиванню бази 

оподаткування. 

Встановлено, що критично важливим фактором модернізації інституційного 

механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні на шляху до 

європейського співтовариства є індивідуалізація діалогу, що пояснюється 

незавершеністю процесів політичної структуризації суспільства та 

необхідністю посилення відкритості та прозорості підготовки та прийняття 

державно-управлінських рішень. 

Ключові слова: адміністративно-правове регулювання, адміністрування, 

загальнодержавний рівень інституційного забезпечення, інституційне 

забезпечення, інституційний механізм, інструменти публічного 

адміністрування, муніципальний рівень інституційного забезпечення, 

податкова система, податкові правовідносини, публічне адміністрування, 

система оподаткування, суб’єкт публічної адміністрації, суб’єкти податкових 

правовідносин, сфера оподаткування. 

 

Янушевич Я.В. Институциональный механизм обеспечения сферы 

налогообложения в Украине. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право, информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2021. 

Диссертация является одним из первых в отечественной административно-

правовой науке целостных комплексных исследований, посвященных 

институциональному механизму обеспечения сферы налогообложения в 

Украине. 

Обоснован концептуальный подход, согласно которому сфера 

налогообложения как специфический объект правового регулирования является 

детерминированной имеющимися налоговыми правоотношениями, охватывает 

весь спектр общественных отношений, урегулированых нормами права, 

которые возникают, изменяются и прекращаются при наличии правовой связи, 

возникающей между плательщиками налогов и властным субъектом в виде 

налогового органа или между налоговым органом и его территориальными 

подразделениями в сфере финансовой деятельности государства по поводу 

уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей в государственный и 

местные бюджеты, а также в публичные целевые фонды, и которые имеют 

публичный властно-имущественный характер. Установлено, что правовое 

регулирование сферы налогообложения является целенаправленным 

воздействием норм права на общественные отношения, содержание которого 

заключается в обеспечении своевременности уплаты средств в форме налогов и 

других общеобязательных платежей в бюджеты и другие централизованные 

фонды с целью обеспечения публичного интереса и устойчивого порядка 

функционирования гражданского общества и государства. 
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Выделены признаки, которые являются характерными для налоговых 

правоотношений, а именно: 1) являются разновидностью финансовых 

отношений, регулирующих процесс формирования, распределения и 

использования фондов денежных средств; 2) возникают между юридически 

неравными между собой субъектами; 3) обеспечивают публичный интерес всех 

членов общества; 4) характеризуются имущественным (денежным) аспектом. 

Определено, что структура налоговых правоотношений состоит из таких 

элементов: субъект, объект и содержание. Обращено внимание на то, что 

субъект налогового права превращается в реального участника налоговых 

правоотношений при наличии у него специального юридического свойства – 

налоговой правосубъектности, которая сочетает налоговую правоспособность, 

налоговую дееспособность и налоговую деликтоспособность. Отмечено, что 

приобретение субъектами налоговых правоотношений элементов налоговой 

правосубъектности осуществляется не одновременно, что объясняется, прежде 

всего, их правовым статусом. 

Доказано, что институциональный механизм обеспечения сферы 

налогообложения предусматривает собой способ организации и осуществления 

деятельности уполномоченных субъектов публичной администрации по 

упорядочению и созданию условий для уплаты налогов, сборов и других 

общеобязательных платежей, которая имеет целью достижение публичного 

интереса. 

Установлено, что субъект публичной администрации, функционирование 

которого является содержательным элементом институционального механизма 

обеспечения сферы налогообложения, является носителем властных 

полномочий по осуществлению исполнительно-распорядительной деятельности 

и предоставлению административных услуг при администрировании налогов, 

сборов и других обязательных платежей в государственный и местные 

бюджеты, а также в публичные целевые фонды. 

В зависимости от объема полномочий, которые предоставлены субъектам 

публичной администрации, выделены группы субъектов обеспечения сферы 

налогообложения: 1) субъекты, осуществляющие институциональное 

обеспечение на общегосударственном уровне (Кабинет Министров Украины, 

Министерство финансов Украины, Государственная налоговая служба 

Украины, Государственная таможенная служба Украины, общественные советы 

при органах власти общегосударственного значения, всеукраинские 

общественные организации, Верховная Рада Украины, Президент Украины, 

Национальный Банк Украины, Уполномоченный Верховной Рады по правам 

человека) 2) субъекты, осуществляющие институциональное обеспечение на 

местном уровне (территориальные органы Государственной налоговой службы 

Украины и Государственной таможенной службы Украины, местные 

государственные администрации, органы местного самоуправления, 

общественные советы при местных органах власти, местные общественные 

организации, Верховная Рада АРК, военно-гражданские администрации). 

Проанализирована роль органов государственной исполнительной власти 

общегосударственного значения в сфере налогообложения путем выделения 
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сущностно-содержательных характеристик: 1) Кабинета Министров Украины; 

2) Министерства финансов Украины; 3) Государственной налоговой службы 

Украины, Государственной таможенной службы Украины и прочих. 

Охарактеризованы место и роль субъектов публичной администрации, которые 

не отнесены к органам государственной власти и местного самоуправления, но 

которые наделены отдельными полномочиями по обеспечению 

управленческого воздействия на сферу налогообложения в Украине (Президент 

Украины, Национальный Банк Украины, Уполномоченный Верховной Рады по 

правам человека). 

Раскрыты роль и особенности функционирования территориальных органов 

Государственной таможенной службы Украины и Государственной налоговой 

службы Украины, органов местного самоуправления и основные 

характеристики местных государственных администраций как содержательных 

элементов институционального механизма обеспечения сферы 

налогообложения в Украине. 

Выделены и проанализированы формы участия институтов гражданского 

общества в обеспечении сферы налогообложения, а именно: 1) проведение 

консультаций с общественностью; 2) образование общественных советов при 

Государственной налоговой службе Украины и Государственной таможенной 

службе Украины и обеспечение их функционирования; 3) проведение 

общественной экспертизы; 4) рассмотрение обращений граждан. 

Обращено внимание на международные стандарты функционирования 

субъектов публичной администрации в сфере налогообложения, а именно: 

а) общие стандарты; б) специальные стандарты; в) стандарты обжалования 

решений, действий или бездеятельности субъектов публичного 

администрирования. Определено, что наибольшее количество международных 

актов составляют специальные стандарты, к которым относятся: а) договоры об 

избежании двойного налогообложения; б) договоры о предотвращении 

уклонения; в) договоры об обмене налоговой информацией; г) договоры, 

которые направлены на противодействие размыванию базы. 

Установлено, что критически важным фактором модернизации 

институционного механизма обеспечения сферы налогообложения в Украине 

на пути к европейскому сообществу является индивидуализация диалога, 

которая объясняется незавершенностью процессов политической 

структуризации общества и необходимостью усиления открытости и 

прозрачности подготовки и принятия государственно-управленческих решений. 

Ключевые слова: административно-правовое регулирование, 

администрирование, институциональное обеспечение, институциональный 

механизм, инструменты публичного администрирования, муниципальный 

уровень институционального обеспечения, налоговая система, налоговые 

правоотношения, общегосударственный уровень институционального 

обеспечения, публичное администрирование, система налогообложения, 

субъект публичной администрации, субъекты налоговых правоотношений, 

сфера налогообложения. 
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Ianushevych Ia. V. Institutional Arrangements for Ensuring the Taxation 

Sphere in Ukraine. – Manuscript. 

Thesis for the degree of Doctor of Law in Specialty 12.00.07 – Administrative 

Law and Legal Proceedings; Financial Law; and Information Law. – Zaporizhzhia 

National University, Zaporizhzhia, 2021. 

This thesis is one of the first holistic comprehensive researches in the domestic 

administrative and legal science dealing with the institutional framework for ensuring 

the taxation sphere in Ukraine. 

It substantiates a conceptual approach, according to which the sphere of taxation 

as a specific object of legal regulation is determined by existing tax legal relations, 

covers the entire spectrum of public relations that are regulated by rules of law and 

that arise, modify and terminate when there is a legal connection arising between 

taxpayers and a power entity in the form of a tax body or between a tax authority and 

its territorial divisions in the state financial activity sphere regarding the payment of 

taxes, fees and other mandatory payments to the state and local budgets, as well as to 

public trust funds, and which have a public power-property nature. 

It is established that legal regulation of the taxation sphere is a purposeful 

influence of the rules of law on public relations, the content of which is to ensure 

timely payment of funds in the form of taxes and other mandatory payments to 

budgets and other central funds in order to ensure the public interest and sustainable 

functioning of the civil society and state. 

The features inherent in tax legal relations are identified, namely: 1) they are a 

type of financial relations regulating the process of formation, distribution and use of 

cash funds; 2) they arise between legally unequal subjects; 3) they ensure the public 

interest of all members of society; 4) they are characterised by a property (monetary) 

aspect. It is determined that the structure of tax legal relations consists of such 

elements as subject, object and content. The author draw attention to the fact that the 

subject of tax law turns into a real participant in tax legal relations, if they have a 

special legal property – tax legal personality, which combines tax legal capacity, tax 

capacity and tax delictual dispositive capacity. It is noted that subjects of tax legal 

relations do not acquire elements of tax legal personality simultaneously, which is 

primarily due to their legal status. 

It is proved that the institutional framework for ensuring the taxation sphere 

provide for a way of organising and implementing the activities of the public 

administration subjects authorised to streamline and create appropriate conditions for 

paying taxes, fees and other mandatory payments, which is aimed at reaching public 

interest. 

It is established that the public administration subject whose functioning is a 

significant element of institutional framework for ensuring the taxation sphere is the 

bearer of power to carry out executive and administrative activities and provide 

administrative services during the administration of taxes, fees and other mandatory 

payments to the state and local budgets, as well as to public trust funds. 

Depending on the scope of powers granted to the public administration subjects, 

groups of subjects ensuring the taxation sphere are distinguished as follows: 

1) entities that provide institutional support at the national level (Cabinet of Ministers 
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of Ukraine, Ministry of Finance of Ukraine, State Tax Service of Ukraine, State 

Customs Service of Ukraine, public councils under governmental bodies of national 

importance, all-Ukrainian public organisations, the Verkhovna Rada of Ukraine, the 

president of Ukraine, the National Bank of Ukraine, and the Verkhovna Rada 

Commissioner for Human Rights) and 2) entities that provide institutional support at 

the local level (territorial bodies of the State Tax Service of Ukraine and the State 

Customs Service of Ukraine, local state administrations, local self-government 

bodies, public councils under local authorities, local public organisations, the 

Verkhovna Rada of the ARC, and military-civil administrations). 

The role of state executive authorities of national importance in the sphere of 

taxation is analysed by highlighting the substantial and meaningful characteristics of: 

1) the Cabinet of Ministers of Ukraine; 2) the Ministry of Finance of Ukraine; 3) the 

State Tax Service of Ukraine, the State Customs Service of Ukraine, etc. The thesis 

describes the place and role of public administration subjects that are not classified as 

state executive and local self-government bodies, but which are endowed with 

separate powers to ensure managerial influence on the taxation sphere in Ukraine (the 

president of Ukraine, the National Bank of Ukraine, and the Verkhovna Rada 

Commissioner for Human Rights). 

The role and features of the functioning of the central executive body territorial 

sections implementing the state tax policy, local self-government bodies and the main 

characteristics of local state administrations as substantial elements of the 

institutional framework for ensuring the taxation sphere in Ukraine are shown. 

The forms of participation of civil society institutions in ensuring the taxation 

sphere are identified and analysed, namely: 1) conducting public consultations; 

2) forming public councils under the State Tax Service of Ukraine and the State 

Customs Service of Ukraine and ensuring their functioning; 3) conducting public 

inspection; 4) considering citizens’ appeals. 

Attention is drawn to international standards for the functioning of public 

administration subjects in the sphere of taxation, namely: a) general standards; 

b) special standards; c) standards for appealing judgements, actions or omissions of 

public administration subjects. The largest number of international acts are made up 

of special standards, which include: a) agreements for the double taxation avoidance; 

b) agreements of the tax evasion prevention; c) agreements of the tax information 

exchange; and d) agreements aimed at countering the tax base erosion. 

It is established that a critical factor in modernising the institutional framework 

for ensuring the taxation sphere in Ukraine on the way to the European Community is 

the individualisation of the dialogue, which is explained by the incompleteness of the 

society political structuring processes and the need to strengthen the openness and 

transparency in the preparation and adoption of the state and management decisions. 

Key words: administration, administrative and legal regulation, institutional 

framework, institutional support, municipal level of institutional support, national 

level of institutional support, public administration, subject of public administration,  

subjects of tax legal relations, tax legal relations, tax system, tax system, taxation 

sphere, tools of public administration.  
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