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АНОТАЦІЯ 

 

Кобильнік Д.А. Особливості реалізації функцій податкового права 

(методологічний аспект). – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 

2021. 

У дисертації здійснено системний аналіз наукових і практичних 

проблем реалізації функцій податкового права. Проаналізовано підходи до 

характеристики предмета і методу податкового права, визначено місце 

податкового права в системі права України, охарактеризовано сучасну 

податкову політику та її вплив на розвиток податкового права. Позначено 

доктринальні підходи до визначення поняття «функції права» і «функції 

податкового права», визначено діалектику таких понять, як «мета 

податкового права», «завдання податкового права», «функції податкового 

права». Проведено класифікацію та систематизацію функцій податкового 

права. Визначено теоретико-прикладні проблеми реалізації регулятивної та 

охоронної функцій податкового права. 

Основну увагу в дисертаційному дослідженні приділено аналізу як 

змісту поняття «функція податкового права», так і безпосередньо 

визначенню особливостей реалізації двох юридичних функцій – регулятивної 

та охоронної. Принциповим моментом у з’ясуванні особливостей реалізації 

функцій податкового права є використання декількох підходів у єдності: 

етимологічного через з’ясування походження слова; історичного – шляхом 

темпорального огляду тематики; практичного – коли аналізуються практичне 

значення, спрямованість, мета, перспективи розвитку; лексичного – 

з’ясування змісту терміну.  
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Окрему увагу приділено характеристиці податкового права як 

самостійній галузі права. Установлено, що виникнення і становлення 

податкового права як самостійної галузі обумовлено об’єктивними 

факторами, соціальними і практичними потребами, динамічністю системи 

права. Предмет податкового права, з урахуванням спрямованості 

податкового законодавства: а) окреслює відповідне коло відносин, на яке 

відбувається цілеспрямований правовий вплив податково-правових норм; б) 

забезпечує реалізацію мети податково-правового регулювання; в) обумовлює 

необхідність збалансованого, несуперечного регулювання відносин; г) є 

підґрунтям для виокремлення цілісної, структурованої галузі права і системи 

законодавства. Ґрунтуючись на аргументах, пов’язаних із особливостями 

предмета (наявності відповідної однорідної сфери суспільних відносин) та 

методу регулювання, системи законодавства, наявністю об’єктивно 

обумовленого інтересу в самостійному регулюванні цього комплексу 

відносин, обґрунтовано позицію стосовно характеристики податкового права 

як самостійної галузі права. 

Запропоновано концептуальні засади вдосконалення та розвитку 

податкового права шляхом реалізації його функцій, що корелюється з його 

метою, завданнями і роллю. Встановлено, що система функцій являє собою 

складне й різнорівневе угруповання, що поєднує загальносоціальні та 

юридичні його функції. Податкове право через загальносоціальні функції 

чинить правовий вплив на всю сукупність суспільних відносин, на свідомість 

платників податків та інших зобов’язаних осіб, формуючи ціннісні орієнтири 

в їх поведінці (організаційна, виховна, стимулююча, орієнтуюча, 

компенсаційна, оціночна, економічна, політична, та ін.). Юридичні функції 

представлено  регулятивною й охоронною, що різняться за змістом із 

урахуванням таких аспектів: юридичні і фактичні підстави, характер 

юридичних дій суб’єктів податкових відносин, форми і засоби їх реалізації, 

мета, завдання податково-правового регулювання, результати. Інший рівень 
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системи функцій податкового права представлено субсистемою, що охоплює: 

загальногалузеві функції (регулятивна і охоронна), спеціально-юридичні 

(галузеві та інституційні, що обумовлюються предметом і методом 

конкретної галузі чи інституту права). 

Акцентовано увагу на необхідності вдосконалення системи та 

структури державних органів, що забезпечують формування, реалізацію та 

контроль за виконанням державної податкової політики в Україні, оскільки 

сучасний розподіл відповідних компетенційних повноважень між 

державними органами характеризується як прогалинами, так і дублюванням 

окремих функцій. Проведені протягом 2010 – 2020 років численні 

реорганізації податкових органів не дали позитивного результату. У цьому 

контексті обґрунтовано необхідність розроблення: Концепції державної 

податкової політики України на середньостроковий (5 років) та 

довгостроковий (10 років) періоди; Стратегії реформування податкових 

органів на середньостроковий період. Упровадження таких документів 

дозволить здійснити на концептуальних засадах системне вдосконалення та 

оновлення податкового законодавства, а цілеспрямовані й узгоджені 

нововведення підвищать ефективність податково-правового регулювання, а 

також забезпечать інституційну спроможність органів державної влади, 

відповідальних за реалізацію державної податкової політики, і економію та 

доцільність використання бюджетних коштів за таких трансформацій. 

Підкреслено, що нині у зв’язку із подальшою інтеграцією України до 

європейського простору, активною співпрацею із міжнародними 

організаціями, пов’язаними із необхідністю вирішення питань розмивання 

податкової бази та виведення прибутку з-під оподаткування, усунення 

подвійного оподаткування, пошуку новітніх форм щодо електронної 

комерції, обміну податковою інформацією посилюється міжнародне 

урегулювання податкових відносин. Особливу роль у цьому відіграють 

міжнародні організації, наприклад Організація економічного співробітництва 
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і розвитку (ОЕСР), Організація Об’єднаних Націй (ООН). Розглянуто підходи 

про встановлення правової природи документів ОЕСР щодо оподаткування 

(приміром, Настанови щодо трансфертного ціноутворення, коментар до 

Модельної конвенції ОЕСР, меморандуми про взаєморозуміння тощо), адже 

в умовах, за яких Україна бере участь України у глобальних податкових 

ініціативах ОЕСР актуалізується це питання.  

Акцентовано увагу на визначенні правової природи актів Верховного 

Суду та Конституційного Суду України. Констатовано наявність 

розрізненості думок учених, які вказані судові акти розглядають як 

нормативний регулятор, судовий прецедент, судову правотворчість, 

прецедент тлумачення, акт тлумачення права, джерело права. Обґрунтовано 

позицію, відповідно до якої ознака нормативності, що полягає у 

спрямованості на регулювання виду суспільних відносин, встановленні 

загальнообов’язкового порядку та відповідних заходів, не може бути єдиним 

критерієм ані для віднесення судових актів до джерел податкового права, ані 

для характеристики їх природи як форми реалізації регулятивної функції в 

контексті встановлення податково-правових норм.  

Установлено співвідношення термінів «юридичний акт», «правовий 

акт», «нормативно-правовий акт», «акт тлумачення». Резюмовано їх 

відмінності та взаємозв’язок: наслідком юридичного акту як акту-дії є 

прийняття відповідним органом правозастосовного рішення, що 

об’єктивізується у правовому акті, зміст якого може бути з’ясовано й 

оформлено в інтерпретаційно-правовому акті. 

Констатовано, що регулятивна функція реалізується через 

установлення податково-правових норм (правотворчість у сфері 

оподаткування) і динаміку податкових правовідносин; виокремлено дві 

сфери впливу регулятивної функції: внутрішню (зумовлена здатністю права 

до саморегулювання) і зовнішню (випливає із призначення податкового 

права упорядковувати поведінку суб’єктів). Зважаючи на такий 
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методологічний підхід, окреслено механізм реалізації регулятивної функції 

податкового права як сукупність відповідних елементів. Охоронна функція 

податкового права, зважаючи на форму (добровільну чи примусову), 

реалізується через податковий контроль, податково-правовий примус.  

Вивчено зарубіжний досвід правового регулювання заходів, якими 

реалізується охоронна функція податкового права, а саме: а) заходи 

податкового контролю, що передбачають систему відбору платників податків 

для поглибленого податкового контролю; б) інформування платників 

податків із питань податкового законодавства, консультування або надання 

іншої допомоги, (сервісне обслуговування платників податків); в) широке 

використання комп’ютерних програм для своєчасного виявлення порушення 

податкового законодавства. Позначено можливості впровадження таких 

напрацювань до податкового законодавства України. 

Підкреслено, що охоронна функція податкового права реалізується без 

застосування примусу, тобто в загальному, добровільному порядку через 

провадження податкового контролю (які також характеризуються розмаїттям 

форм та методів). Податковий контроль – це вид контролю, який становить 

діяльність спеціально уповноважених суб’єктів щодо особливого об’єкта, 

спрямовану на забезпечення дотримання податкового законодавства 

платниками податків, податковими агентами та іншими суб’єктами, які 

забезпечують реалізацію податкового обов’язку платників податків, 

установлення та притягнення винних осіб до відповідальності. Доведено, що 

податковий контроль не може бути віднесено до заходів податково-

правового примусу, він виступає лише передумовою його застосування. 

Розглянуто камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні 

або невиїзні) та фактичні перевірки як засоби реалізації охоронної функції 

податкового права. Звернено увагу на проблему формування плану-графіку 

податкових перевірок. Проаналізовано підходи до визначення ризиковості 
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платників податків і запропоновано відповідні зміни до податкового 

законодавства.  

Обґрунтовано концепцію податково-правового примусу як форми 

реалізації охоронної функції податкового прав, яка полягає в тому, що 

державний вплив реалізується через систему його заходів, зокрема: а) заходи 

забезпечення виконання податкового обов’язку, що спрямовані на 

гарантування і спонукання належного виконання платником своїх обов’язків; 

б) заходи компенсації; в) заходи відповідальності, які чинять каральний 

вплив. Цей підхід варто використати для вдосконалення Податкового 

кодексу України, а саме як підґрунтя для виділення його окремої глави під 

назвою «Податково-правовий примус» із переліком здійснюваних заходів та 

характеристикою їх процедури застосування. 

Ключові слова: функції права, функції податкового права, регулятивна 

функція податкового права, охоронна функція податкового права, 

правотворчість у сфері оподаткування, нормативно-правовий акт, 

податкове законодавство, Податковий кодекс України, реалізація 

податкового права, податкові правовідносини, податковий контроль, 

податково-правовий примус. 

 

SUMMARY 

Kobylnik D.A. Features of realization of tax law functions (methodological 

aspect). – Qualifying scientific work as a manuscript. 

The dissertation for the scientific degree of Doctor of Legal Science in 

speciality 12.00.07 – administrative law and procedure; financial law; information 

law. – Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2021. 

This thesis introduces a systematic analysis of scientific and practical 

problems of implementing the functions of tax law. The approaches to the 

characteristics of the subject and method of tax law are analyzed, the place of tax 

law in the system of law of Ukraine is determined, modern tax policies and its 
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impact on the development of tax law are characterized. The doctrinal approaches 

to the definition of "functions of tax law" and "functions of tax law" are indicated, 

the dialectics of such concepts as "the purpose of tax law", "tasks of tax law", "tax 

law" are defined. Classification and systematization of tax law functions have been 

carried out. Theoretical and action-oriented problems of realization of regulatory 

and security functions of tax law are determined. 

The special emphasis is placed on analysis as a content of the concept of 

"tax law", and directly defining the peculiarities of the implementation of two legal 

functions - regulatory and protective. The fundamental point in finding out the 

peculiarities of the implementation of tax law functions is the use of several 

approaches in unity: etymological through the determination of the origin of the 

content of the word; historical - through temporal examination of subjects; 

practical - when practical importance, orientation, purpose, development prospects 

are analyzed. 

Particular attention is paid to the characteristics of tax law as an independent 

branch of law. It is established that the emergence and formation of tax law as an 

independent industry is due to objective factors, social and practical needs, the 

dynamism of the system of law. The subject of tax law, taking into account the 

orientation of tax legislation: a) outlines the corresponding range of relations, 

which takes place a purposeful legal impact of tax and legal norms; b) ensures the 

purpose of tax-legal regulation;  c) necessitates a balanced, consistent regulation of 

relations; d) are the basis for isolating the integral, structured branch of law and the 

system of legislation. Based on the arguments related to the features of the subject 

(the presence of the corresponding homogeneous sphere of social relations) and the 

method of regulation, the legislation system, the presence of an objectively 

stipulated interest in the independent regulation of this complex of relations, is 

substantiated by the position regarding the characteristics of tax law as an 

independent branch of law. 

https://www.multitran.com/m.exe?s=the+author+places+special+emphasis+on&l1=1&l2=2
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In this case, the conceptual principles of improvement and development of 

tax law by realizing its functions correlated with its purpose, tasks and role are 

proposed. It has been established that the system of functions is a complex and 

multi-level grouping, which combines the general social and legal functions. Tax 

law through all-social functions carries out legal influence on the entire set of 

social relations, on the consciousness of taxpayers and other obligations, forming 

value benchmarks in their behavior (organizational, educational, stimulating, 

orientation, compensatory, evaluation, economic, political, and etc.). Legal 

functions are represented by regulatory and protective varies in the context of such 

aspects: legal and actual grounds, the nature of legal actions of subjects of tax 

relations, forms and means of their implementation, purpose, tasks of tax-legal 

regulation, results. Another level of system of tax law is represented by a 

subsisture covering: general functions (regulatory and protective), specially legal 

(sectoral and institutional and institutional, subject to a specific industry or the 

institution of law). 

The emphasis ontо improvement the system and structure of state bodies that 

ensure the formation, implementation and control over the implementation of state 

tax policy in Ukraine, since the current distribution of relevant competence powers 

between state bodies is characterized by gaps and duplication of individual 

functions. Conducted during 2010 - 2020 years, numerous reorganization of tax 

authorities did not give a positive result.  In this context, the need for development: 

the Concepts of State Tax Policy of Ukraine on the Medium-Term (5 years) and 

long-term (10 years) periods are substantiated; Strategies for reforming tax 

authorities on the medium term. The introduction of such documents will allow to 

implement systematic improvement and updating of tax legislation on the 

conceptual basis, and the purposeful and coordinated innovations will increase the 

efficiency of tax and legal regulation, as well as provide institutional capacity of 

state authorities responsible for the implementation of state tax policies, and saving 

and expedient use of budget funds for such transformations. 
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It is emphasized that now in connection with the subsequent integration of 

Ukraine to the European source, active cooperation with international 

organizations related to the need to solve the issues of blurring the tax base and 

bringing profits from taxation, dual taxation, the search for the latest e-commerce 

forms Exchange of tax information is intensified by international settlement of tax 

relations. International organizations play a special role, such as organizing 

economic cooperation and development (OECD), United Nations (UN). 

Approaches to establish the legal nature of OECD documents on taxation (for 

example, transfer pricing guidelines, a commentary on the Model Convention 

OECD, Memorandum of Understanding, etc.), because under which Ukraine 

participates in Ukraine in the Global Tax Initiatives of the OECD actualizes this 

issue. 

The emphasis on the determination of the legal nature of acts of the Supreme 

Court and the Constitutional Court of Ukraine. The existence of disruption of the 

opinions of scientists, which these judicial acts are considered as a normative 

regulator, judicial precedent, court law-creation, an interpretation precedent, an act 

of interpretation of law, a source of law. The position substantiated, in accordance 

with which a sign of normativity, which consists in the direction of regulation of 

the type of social relations, establishing compulsory order and appropriate 

measures, can not be the only criterion for the attribution of litigation to sources of 

tax law, nor to characterize their nature as a form. Implementation of the regulatory 

function in the context of establishing tax and legal norms. 

The ratio of the terms "legal act", "legal act", "normative legal act", "аct of 

interpretation", is established. Their differences and interconnection are summed 

up: the consequence of a legal act as an act-action is the adoption of an appropriate 

body of an enforcement decision that is objectified in the legal act, the content of 

which can be found and decorated in an interpretational and legal act. 

It is stated that the regulatory function is realized through the establishment 

of tax and legal norms (law-creation in the field of taxation) and the dynamics of 
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tax legal relations; two areas of influence of the regulatory function are 

distinguished: the internal (due to the ability of the right to self-regulation) and 

external (follows from the appointment of tax law to organize the behavior of 

subjects). Given such a methodological approach, a mechanism for implementing 

the regulatory function of tax law as a set of relevant elements is outlined. The 

protective function of the tax law in view of the form (voluntary or compulsory) is 

realized through tax control, tax and legal coercion and resolution of tax disputes 

acting as a means of realizing protective function. 

The foreign experience of legal regulation of measures, which is 

implemented by the security function of tax law, is studied,: a) tax control 

measures that provide for the system of selection of taxpayers for in-depth tax 

control; b) informing taxpayers on tax legislation, counseling or other assistance 

(service of taxpayers); c) the widespread use of computer programs for timely 

detection of tax violations. The possibilities of introducing such developments to 

the tax legislation of Ukraine are founded. 

It is emphasized that the security function of tax law is realized without the 

use of coercion, that is, in general, voluntary order due to tax control (which are 

also characterized by diversity of forms and methods). Tax control is a type of 

control, which is the activity of specially authorized subjects on a special object 

aimed at ensuring compliance with tax legislation by taxpayers, tax agents and 

other subjects that ensure the implementation of tax duty of taxpayers, 

establishment and  bringing guilty people to responsibility. It is proved that tax 

control can not be attributed to measures of tax and legal coercion, it acts only a 

prerequisite for its application. 

Cameral, documentary (scheduled or unscheduled; outbound or non-

discretion) and actual inspections are considered as means of realizing the security 

function of tax law. The approaches to determining the risk of taxpayers are 

analyzed and appropriate changes to tax legislation are proposed. 
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The concept of tax and legal coercion as a form of implementation of the 

security function of tax rights is substantiated, which is that state influence is 

realized through a system of its measures, in particular: a) measures to ensure the 

implementation of tax duty aimed at guaranteeing and encouraging the proper 

execution by the payer of their own.  responsibilities; b) compensation measures; 

c) the measures of responsibility that have a punitive impact. This approach should 

be used to improve the Tax Code of Ukraine, namely as the basis for the allocation 

of its separate chapter called "Tax and Legal concussion" with the list of measures 

carried out and the characteristic of their application procedures. 

Key words: functions of law, tax law, regulatory function of tax law, 

protective function of tax law, law-creation in the sphere of taxation, normative 

legal act, tax legislation, Tax Code of Ukraine, realization of tax law, tax legal 

relationships, tax control, tax law coercion. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Жодна країна світу нині не існує без податків, 

за рахунок яких наповнюються публічні фонди, зокрема й бюджети. У 

регулюванні відносин, пов’язаних з оподаткуванням, держава (в особі 

відповідних органів) завжди відіграє особливу роль. Здійснюється це за 

допомогою податкового права. Воно традиційно визначається як сукупність 

правових норм (правил поведінки) щодо встановлення та справляння 

податків і зборів, а також адміністрування й відповідальності за порушення 

податкового законодавства. Водночас сучасні трансформації суспільних 

відносин, що зумовлені глобалізацією, виникненням нових технологій, 

розширенням інформаційного простору, зміною парадигми життєдіяльності 

держави, суспільства та кожної особи, вказують на необхідність перегляду 

формату взаємодії держави та її органів із платниками податків і зборів, 

потребу в пошуку оптимальних шляхів ефективного впливу податкового 

права на поведінку суб’єктів відносин оподаткування. Наведені, а також інші 

фактори впливають на сутність функцій сучасного податкового права, що 

зазнають якісних і кількісних перетворень. 

Одним із важливих і водночас складних у процесі подальшого 

реформування податкової системи залишається питання вдосконалення норм, 

які регламентують установлення податків і зборів, їх адміністрування, а 

також притягнення до відповідальності суб’єктів податкових правовідносин. 

Особливо актуальною ця проблема вбачається в період трансформацій 

фінансових відносин, що додатково ускладнюється необхідністю вжиття 

заходів у зв’язку з пандемією коронавірусної хвороби, збільшенням 

бюджетного дефіциту. Отже, для того щоб з’ясувати та розкрити вплив 

податкового права на суспільні відносини, визначити його соціальну цінність, 

необхідно достеменно вивчити його функції, що дасть змогу сформувати 

цілісне уявлення про дію податкового права, його ефективність, 

результативність і значення. 
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Питання функцій податкового права не є абсолютно новим для 

науки фінансового й податкового права. Однак нині не можна сказати, що 

воно отримало належний науковий аналіз, оскільки вчені-фінансисти не 

вдавалися до комплексного його розгляду, а проводили здебільшого 

фрагментарні наукові пошуки. Теоретичним та методологічним підґрунтям 

дослідження є праці вітчизняних і зарубіжних учених – представників теорії 

права й галузевих наук та правників-фінансистів. Зокрема, у дисертації 

використано наукові здобутки А. Абрамова, С. Алексєєва, М. Байтіна, 

С. Балаєва, С. Братуся, В. Горшеньова, С. Дроботова, Р. Зварича, Л. Зівса, 

Н. Іванюти, Д. Керімова, В. Ковальського, М. Козюбри, В. Копєйчикова, 

В. Косовича, О. Малька, М. Марченка, В. Нерсесянца, Н. Пархоменко, 

О. Петришина, В. Погорілка, П. Рабіновича, Т. Радька, А. Селіванова, 

В. Смородинського, Ю. Тихомирова, Ю. Толстого, Р. Халфіної, 

Г. Шершеневича, В. Щербини та інших учених. Що стосується надбань 

фінансово-правової науки, то робота значною мірою ґрунтується на працях 

Р. Браславського, Д. Вінницького, Л. Воронової, Д. Гетманцева, О. Дмитрик, 

Е. Дмитренко, Д. Дорошенка, А. Іванського, М. Кармаліти, Л. Касьяненко, 

А. Коваленка, Т. Коломоєць, А. Котенка, І. Криницького, М. Кучерявенка, 

О. Лукашева, О. Макух, Н. Маринів, Н. Маринчак, А. Нечай, О. Орлюк, 

С. Очкуренка, П. Пацурківського, М. Піскотіна, О. Покатаєвої, 

Ю. Ровинського, В. Рядінської, Л. Савченко, А. Сліденка, Р. Ханової, 

В. Хохуляка, О. Худякова, С. Ципкіна, В. Чайки та інших науковців. 

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

Дисертацію виконано на кафедрі фінансового права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого відповідно до цільової 

комплексної програми «Проблеми правового забезпечення справляння 

податків та зборів в Україні» (номер державної реєстрації 0111U000965). 

Мета та задачі дисертаційної роботи. Мета роботи полягає в 

комплексному розробленні положень стосовно реалізації функцій 
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податкового права та їх особливостей, а також у підготовці науково 

обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення чинного податкового 

законодавства. 

Відповідно до поставленої мети дослідження в роботі необхідно 

було вирішити такі задачі: 

 охарактеризувати податкове право як соціальну цінність; 

 установити місце податкового права в системі права України; 

 окреслити підходи до характеристики предмета й методу 

податкового права; 

 охарактеризувати сучасну податкову політику та її вплив на 

розвиток податкового права; 

 розкрити доктринальні підходи до визначення поняття «функції 

податкового права»; 

 з’ясувати мету, завдання та функції податкового права, висвітлити 

їх співвідношення; 

 навести класифікацію та систему функцій податкового права; 

 установити зміст регулятивної функції податкового права; 

 визначити поняття й особливості правотворчості у сфері 

оподаткування; 

 розкрити межі та рівні податково-правового регулювання; 

 визначити вплив рішень судових органів на реалізацію 

регулятивної функції податкового права; 

 установити зміст охоронної функції податкового права; 

 диференціювати форми та способи реалізації охоронної функції 

податкового права, провести їх аналіз. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у 

зв’язку з реалізацією функцій податкового права. 

Предметом дослідження є особливості реалізації функцій 

податкового права (методологічний аспект). 
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Методи дослідження. У ході проведення дисертаційного 

дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи пізнання. Їх 

використання в комплексі забезпечило досягнення поставленої мети, 

отримання об’єктивного й достовірного наукового результату. Головним 

методом у дослідженні став діалектичний. Саме за його допомогою здійснено 

вивчення наукових концепцій стосовно функцій права, функцій податкового 

права, предмета й методу податкового права та інших питань, що сприяло 

виокремленню етапів виникнення й розвитку тих чи інших соціально-

правових явищ, розкриттю сучасного стану досліджуваного предмета 

(підрозділи 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2). 

Окрім того, у роботі використано такі загальні емпіричні та 

загальнологічні методи і прийоми, як аналіз, синтез, індукція, дедукція, 

моделювання, описання, узагальнення, конкретизація, що забезпечило 

всебічний розгляд проблем реалізації функцій податкового права. За 

допомогою інтегрального аналізу опрацьовано результати наукових здобутків 

із цієї теми (підрозділи 1.1, 1.2, 2.1), та застосування формально-юридичного 

та логіко-семантичного методів дало змогу провести ґрунтовний аналіз 

нормативно-правових актів, які регулюють податкові відносини, виявити їх 

недоліки та сформулювати пропозиції щодо їх удосконалення (підрозділи 2.2, 

3.2). За допомогою методу альтернатив через зіставлення та критику 

протилежних теорій і концепцій виявлено суперечності між різними 

гіпотезами податково-правових явищ (підрозділи 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2). 

Порівняльно-правовий метод використовувався з метою пошуку можливості 

застосування зарубіжного досвіду правового регулювання податкових 

відносин (підрозділи 2.2, 3.2). 

У процесі дослідження проблем реалізації функцій податкового 

права було застосовано й інші методи наукового пізнання. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертаційне дослідження є одним із перших у вітчизняній правовій науці 
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комплексних досліджень, у яких розглянуто особливості реалізації функцій 

податкового права. За підсумком аналізу положень, що увійшли до 

дисертаційної роботи, було сформульовано висновки, які містять наукову 

новизну та практичну значущість, зокрема: 

уперше: 

 запропоновано концептуальні засади вдосконалення та розвитку 

податкового права шляхом реалізації його функцій, що корелюється з його 

метою, завданнями й роллю (мета – це стан упорядкування суспільних 

відносин, які забезпечують надходження коштів у формі податків і зборів від 

платників до публічних грошових фондів; завдання позначають шляхи 

досягнення мети податкового права; роль – це значення податкового права в 

державотворенні та життєдіяльності суспільства й індивіда, зв’язок функцій з 

іншими елементами); 

 установлено, що система функцій податкового права являє собою 

складне та різнорівневе угруповання, яке поєднує загальносоціальні та 

юридичні його функції. Податкове право через загальносоціальні функції 

здійснює правовий вплив на всю сукупність суспільних відносин, на 

свідомість платників податків та інших зобов’язаних осіб, формуючи ціннісні 

орієнтири, створюючи певний вимір взаємодії платників і контролюючих 

органів, у якому можливе, належне й заборонене відбивається в їхній 

поведінці (це організаційна, інформаційна, виховна, стимулююча, 

орієнтуюча, обмежувальна, компенсаційна, оціночна, економічна, політична, 

культурна та інші функції). Юридичні функції представлено регулятивною та 

охоронною, що розрізняються за змістом з урахуванням таких аспектів, як 

юридичні й фактичні підстави, характер юридичних дій суб’єктів податкових 

відносин, форми та засоби їх реалізації, мета, завдання податково-правового 

регулювання, результати. Інший рівень системи функцій податкового права 

можна визначити як певну субсистему, що охоплює загальногалузеві функції 
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(регулятивну й охоронну) та спеціально-юридичні функції (галузеві та 

інституційні, що зумовлюються предметом і методом конкретної); 

 доведено, що регулятивна функція податкового права – це 

зумовлені його соціальним призначенням, спрямуванням правового 

регулювання на відносини у сфері оподаткування та роллю властивості 

податкового права встановлювати податково-правові норми, а також 

реалізовувати ці норми в податкових правовідносинах; 

 обґрунтовано висновок про те, що охоронна функція податкового 

права – це зумовлені його соціальним призначенням, спрямуванням 

правового регулювання на відносини у сфері оподаткування та роллю 

властивості податкового права забезпечувати й охороняти права та законні 

інтереси як владного, так і зобов’язаного суб’єктів податкових 

правовідносин, а також попереджати протиправні дії в цій сфері; 

 доведено, що охоронна функція податкового права, з огляду на 

добровільний чи примусовий порядок застосування, реалізується через 

податковий контроль і податково-правовий примус, які є формою реалізації 

охоронної функції; 

 доведено, що загальними юридичними функціями податкового 

права є забезпечення балансу приватних і публічних інтересів суб’єктів 

податкового права, забезпечення соціальної справедливості у сфері 

оподаткування, вираження й закріплення податкової політики, забезпечення 

виконання податкового обов’язку тощо. Натомість до числа спеціальних 

(інституційних) функцій податкового права віднесено каральну (стосується 

фінансової відповідальності), компенсаційну (щодо пені), превентивну 

(податковий контроль), забезпечувальну (адміністративний арешт майна, 

податкова застава), інформаційну (інформаційно-аналітичне забезпечення 

діяльності контролюючих органів, податкові консультації), облікову 

(податковий облік) та інші функції; 
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удосконалено: 

 підхід до визначення предмета податкового права як такого, що 

має системний характер, зокрема: 1) це майнові відносини, що зумовлені 

економічним змістом оподаткування, втручанням у право власності через 

майно платника податків і зборів; 2) це організаційні відносини, які 

спрямовані на впорядкування інших суспільних зв’язків, дій їхніх учасників; 

3) це владні відносини, що передбачають наявність обов’язкового владного 

суб’єкта; 4) їм притаманні складність і структурування, що передбачає 

інтеграцію різних відносин, пов’язаних з оподаткуванням. Ці характеристики 

мають розглядатися в єдності; 

 характеристику податкового права з позицій соціальної цінності. 

Зокрема, виокремлено такі його цінності: 1) інструментальну цінність як 

регулятора суспільних відносин, засобу для вирішення різноманітних 

завдань; 2) суспільну цінність права як соціального явища, адже податкове 

право постає як міра свободи в суспільстві, виражає справедливу й рівну міру 

свободи; 3) здатність регулювати економічні відносини, у розвитку чи 

організації яких зацікавлені держава та суспільство; 4) змогу податкового 

права вирішувати потенційний конфлікт правовими засобами; 

5) забезпечення стабільності й порядку в суспільних відносинах; 6) здатність 

бути засобом реалізації публічних інтересів; 7) інформаційну цінність як 

засіб доведення інформації до суб’єктів податкових відносин; 8) здатність 

бути засобом утілення діючої концепції державної податкової політики тощо; 

 позицію щодо виокремлення в системі податкового примусу двох 

груп заходів, а саме каральних (фінансової відповідальності (штрафу) та 

забезпечення податкових обов’язків (податкової застави, адміністративного 

арешту майна платника податків, пені); 

 визначення поняття функцій податкового права, що становлять 

зумовлені його соціальним призначенням, спрямуванням правового 
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регулювання на відносини у сфері оподаткування, метою та роллю 

властивості податкового права; 

 характеристику регулятивної функції, яка реалізується через 

установлення податково-правових норм (правотворчість у сфері 

оподаткування) і динаміку податкових правовідносин. Такий методологічний 

підхід зумовлює виокремлення як двох сфер впливу регулятивної функції 

(внутрішньої, що зумовлена здатністю права до саморегулювання, і 

зовнішньої, яка постає з призначення податкового права впорядковувати 

поведінку суб’єктів), так і двох форм такої функції (правотворчої та 

правореалізаційної); 

 висновок про те, що ознака нормативності, яка полягає у 

спрямованості на регулювання виду суспільних відносин, встановленні 

загальнообов’язкового порядку й відповідних заходів, не може бути єдиним 

критерієм для віднесення судових актів до джерел податкового права, а також 

для характеристики їх природи як форми реалізації регулятивної функції в 

контексті встановлення податково-правових норм; 

 підхід до характеристики постанов/рішень Верховного Суду з 

огляду на два аспекти, що засвідчують їх дуалістичну природу: а) вони є 

обов’язковими для судів нижчих інстанцій; б) суди касаційної інстанції 

можуть звернутися до Великої Палати Верховного Суду в разі виявлення 

необхідності забезпечення розвитку права й формування єдиної 

правозастосовної практики та відступити від висновку щодо застосування 

норми права у схожих правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому 

рішенні Верховного Суду; 

набули подальшого розвитку: 

 концепція балансу публічного й приватного інтересів у 

податково-правовому регулюванні, що має враховувати чотири напрями: 

а) встановлення межі публічного та приватного регулювання податкових 

відносин; б) встановлення такого обмеження прав і свобод громадян, що має 
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бути співмірним із соціально значущими інтересами й цілями; в) визначення 

засобів захисту приватного інтересу в податково-правовому регулюванні; 

г) визначення засобів захисту публічного інтересу; 

 характеристика договірних конструкцій у податковому праві в 

разі реалізації його регулятивної функції; при цьому зазначені конструкції, 

залишаючись за формою договірними, не засновуються на диспозитивних 

засадах, а набувають відповідної податково-правової природи; 

 підхід, відповідно до якого діяльність держави у сфері 

оподаткування є її функцією, а існування сучасної держави неможливе без 

існування права, що має на меті забезпечити реалізацію цієї та інших функцій 

держави. Реалізація функції оподаткування опосередкована різними галузями 

права (конституційним, податковим, господарським, земельним, 

кримінальним тощо), однак саме податкове право в цьому впливі відіграє 

ключову роль. Податкова діяльність держави зумовлена статусом України як 

суверенної, правової й соціальної держави. Шляхом її здійснення 

забезпечується податковий суверенітет держави; 

 підхід, відповідно до якого під час реалізації регулятивної функції 

податкового права держава є самостійним суб’єктом відповідних відносин, 

при цьому податкова юрисдикція є абсолютним правом держави 

встановлювати податки, збори й інші платежі та справляти їх як у межах 

податкової території держави, так і за такими межами (зокрема, з платників 

податків – резидентів, які отримують дохід за межами податкової території 

держави); 

 висновок щодо характеристики податкового права як самостійної 

галузі права, що зумовлено об’єктивними факторами, соціальними і 

практичними потребами, а саме особливостями предмета (наявність 

відповідної однорідної сфери суспільних відносин) та методу регулювання 

(наявність об’єктивно зумовленого інтересу в самостійному регулюванні 

цього комплексу відносин). 
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Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

напрацювання, які досягнуті під час аналізу проблем, що увійшли до 

дисертаційного дослідження, а також зроблені висновки та пропозиції 

можуть бути використані в таких напрямах: 

 навчальному процесі – під час підготовки навчальних посібників, 

підручників, методичних розробок, за допомогою яких здійснюється 

підготовка з дисциплін «Фінансове право», «Податкове право» та інших 

дисциплін фінансово-правового циклу, а також у викладанні зазначених 

дисциплін; 

 науково-дослідній сфері – для визначення напрямів та 

розроблення проблем, що пов’язані з особливостями реалізації функцій 

податкового права, зокрема розроблення теоретико-методологічних і 

практичних проблем правового регулювання податкових відносин; 

 правозастосовній діяльності – для вдосконалення податкового 

законодавства, вироблення рекомендацій щодо застосування норм 

Податкового кодексу України; 

 правотворчій діяльності – у підготовці пропозицій щодо 

внесення змін до чинного податкового законодавства України з метою 

вдосконалення правового регулювання оподаткування, а також нормотворчої 

роботи Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства 

фінансів України, Державної податкової служби України та інших місцевих і 

державних органів. 

Особистий внесок здобувача. Наукові положення, які знайшли 

відображення в дисертаційній роботі, висновки й рекомендації, що 

виносяться на захист, одержані в ході дослідження здобувачем самостійно. 

Ідеї співавторів у дисертації не використовувалися. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення 

дисертаційної роботи, рекомендації та пропозиції, які сформульовані під час 

дослідження проблем реалізації функцій податкового права, оприлюднені на 
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22 міжнародних та українських науково-практичних конференціях, круглих 

столах та інших заходах: «Системообразующие категории в финансовом 

праве: состояние и перспективы трансформации» (м. Харків, 2010 р.); 

«Особливості розгляду податкових спорів в контексті прийняття Податкового 

кодексу України» (м. Харків, 2011 р.); «Принципы финансового права» 

(м. Харків, 2012 р.); «Удосконалення місцевого самоврядування в аспекті 

конституційної реформи» (м. Полтава, 2013 р.); «Правова доктрина – основа 

формування правової системи держави» (м. Харків, 2013 р.); «Юридическая 

наука и образование в условиях глобализации: состояние и перспективы 

развития» (м. Донецьк, 2013 р.); «Актуальні напрями правового забезпечення 

інноваційної та інвестиційної політики в Україні» (м. Харків, 2014 р.); 

«Проблемні питання застосування Податкового кодексу України при 

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

«Адаптація до права ЄС регулювання економіки України в сучасних умовах» 

(м. Харків, 2015 р.); «Фінансове право: сучасний стан та перспективи» 

(м. Київ, 2016 р.); «Сучасні практики вищої юридичної освіти і педагогіки» 

(м. Харків, 2016 р.); «Вороновські читання (співвідношення матеріального та 

процесуального в регулюванні фінансових відносин)» (м. Чернівці, 2017 р.); 

«Децентралізація публічного адміністрування в умовах інтеграції України до 

європейської спільноти: проблеми та перспективи» (м. Сєвєродонецьк, 

2017 р.); «Правове забезпечення адаптації інвестиційної моделі розвитку 

економіки України та ринків фінансових послуг до права Європейського 

Союзу» (м. Харків, 2017 р.); «Methodology of Modern Research» (м. Дубай, 

2017 р.); «Вороновські читання (єдність адміністративних та фінансових 

процедур)» (м. Львів, 2018 р.); «Розвиток підприємництва в Україні: безпека 

здійснення господарської діяльності» (м. Харків, 2018 р.); «Економіко-

правові проблеми розвитку та сприяння господарській діяльності в сучасних 

умовах» (м. Харків, 2018 р.); «Економіко-правові проблеми розвитку та 

сприяння господарській діяльності в сучасних умовах» (м. Харків, 2019 р.); 
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«Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні» 

(м. Ужгород, 2020 р.); «Економіко-правові проблеми розвитку та сприяння 

господарській діяльності в сучасних умовах» (м. Харків, 2020 р.); 

«Регіональні інноваційні ініціативи» (м. Харків, 2020 р.). 

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи знайшли своє 

відображення в 51 науковій праці, з-поміж яких – 1 стаття у 20-томній 

«Великій українській юридичній енциклопедії», 27 статей, що опубліковані у 

фахових виданнях України та зарубіжних виданнях (3 з них у співавторстві), 

1 стаття в нефаховому науковому виданні та 22 тези доповідей на українських 

і міжнародних науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, 

трьох розділів, які включають 6 підрозділів і 20 пунктів, висновків, списку 

використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертаційної роботи 

становить 443 сторінки, з них основного тексту – 368 сторінок. Список 

використаних джерел налічує 428 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ 

ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЙ ПОДАТКОВОГО ПРАВА 

1.1. Податкове  право в системі права України 

1.1.1 Податкове право як соціальна цінність 

Податкове право, як і будь-яка галузь чи інститут права, що 

функціонує в державі, може бути піддане дослідженню в різних контекстах, з 

урахуванням надбань інших наук: гносеології, онтології, аксіології, 

праксеології тощо. При цьому кожен із таких аспектів буде за власним 

підходом характеризувати його відповідну специфіку. Враховуючи 

положення загальної теорії пізнання – гносеології [138], відповідно до яких 

будь-яке розуміння явища відбувається за посередництвом пізнавальної 

діяльності, загальні закономірності пізнання поширюються на право загалом 

і податкове право зокрема. Як справедливо вказують науковці, на сьогодні не 

має жодних сумнівів, що право постає в нашій реальності як його 

гносеологічна трансформація. «Сучасний же розвиток загальної концепції 

теорії пізнання визначається подальшим посиленням процесів глобалізації, 

соціологізації та інформатизації, відповідно, наповнюючи проблематику 

інтерпретації новим синергетичним змістом та все більше розширюючи її 

методологічні рамки. У цьому зв’язку поступово змінюється і предмет 

юридичної гносеології – пізнавальне ставлення до ius, у сукупності всіх його 

аспектів, остаточно заміщується поняттям правової реальності. Остання 

включає в себе значно більшу багатоманітність явищ, пізнання яких вимагає 

динамічного використання у взаємозв’язку тих чи інших відповідних 

дослідницьких прийомів. При цьому провідними та основними 

методологіями дослідження в рамках концепції юридичної гносеології 

залишаються правова герменевтика (яка відповідає за вивчення, аналіз, 

дослідження та розробку процедур пізнання ius та його зовнішніх проявів) та 

епістемологія (курує питання відповідності отриманого знання дійному 
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змісту, тобто займається проблемами їх перевірки на предмет істинності)» 

[31, с. 20]. 

За аксіологічного підходу акцент робиться на ціннісних 

характеристиках податкового права, через які останнє здатне задовольняти 

певні потреби людини. При цьому вчені підкреслюють, що проблеми, 

пов’язані з людськими цінностями, належать до числа найважливіших для 

будь-якої науки, що вивчає людину і суспільство, насамперед через те, що 

цінності стають інтегративним підґрунтям як для окремо взятого індивіда, 

так і для будь-якої малої чи великої соціальної групи, культури, нації, 

нарешті, для людства в цілому [364, с. 491 – 499]. Дійсно, ціннісний підхід 

має вкрай важливе значення, особливо з огляду на те, що через його 

застосування можна скласти комплексне,  поліаспектне  уявлення про дію 

податкового права, а також змоделювати та спрогнозувати його розвиток, 

беручи до уваги доволі велику кількість релевантних критеріїв. Дедалі 

більше соціальних цінностей знаходять своє закріплення у  податково-

правових нормах, окрім того, зміст таких норм доволі часто неможливо 

визначити  без звернення до таких аксіологічних понять, як 

«справедливість», «рівність», «добросовісність», «розумність» та ін.  

Очевидно, що застосування аксіологічного підходу в податковому праві має 

ґрунтуватися на універсальних методологічних засадах філософії з 

обов’язковою їх  проекцією з урахуванням специфіки предмета й методу 

податкового права.  

Отже, соціальне призначення права являє собою синтез потреб 

суспільства в процесі розвитку останнього. Відповідно до потреб соціальних 

запитів суспільства органами державної влади приймаються нормативні 

правові акти, спрямовані на закріплення виникнення, зміну та припинення 

тих чи інших суспільних відносин, їх державно-правове регулювання і 

охорону. Причому те чи інше призначення права стає то виразнішим, 

наочнішим, що гострішою відчувається потреба (необхідність) саме у 
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відповідній його соціальній ролі – закріпити, захистити або спрямувати 

розвиток певних суспільних відносин [410, с .20].  

Показово, що останнім часом все більше вчених вдаються до 

характеристики соціальної цінності різних галузей права: кримінального, 

адміністративного, господарського тощо [77, с. 28–37]. Такий вектор  не є 

непередбаченим, адже, як справедливо визначив Р. П. Луцький, застосування 

соціокультурного підходу до розуміння позитивного права має низку 

переваг, зокрема, такі як: посилення процесів демократизації та лібералізації 

суспільного і державного життя; необхідність упорядкування процесів 

конвергенції правових систем з метою мінімізації можливості їх асиміляції 

внаслідок різноманітних соціокультурних реалій їх формування і розвитку; 

посилення локальних і регіональних конфліктів, які все частіше починають 

вирішуватися за допомогою силових засобів їх розв’язання, що в 

остаточному підсумку підриває авторитет права як ефективного засобу 

впливу на суспільно-державні процеси; розширення категоріально-

методологічного апарату сучасних гуманітарних наук, який є наслідком 

взаємної інтеграції наукових знань та сприяє всебічному й повнішому 

дослідженню тих чи інших соціальних явищ в межах різноманітних форм їх 

прояву [174, с. 5].  

Зважаючи на начебто очевидну ціннісну властивість права, серед 

правників наявні неоднозначні погляді на це питання. Йдеться навіть про 

заперечення ціннісного потенціалу права, а також  про його певну 

абсолютизацію.  Приміром, Н. І. Суховій аналіз наукових підходів дозволив  

їх синтезувати та певною мірою згрупувати. У підсумку дослідниця 

виокремила такі наукові течії: 1) цінність має не право само собою, а 

виключно ті відносини, які воно охороняє. Зважаючи на такий посил, 

цінність права пов’язується саме з його призначенням як «знаряддя», 

«інструмент», «засіб» вирішення завдань, що постають перед суспільством []; 

2) цінність права виявляється в його здатності бути організатором суспільних 
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відносин, адже право функціонує саме як засіб задоволення потреб [332, с. 9]; 

3) цінністю права є його суспільна природа, а можливості права як соціальної 

цінності містяться в його властивостях (нормативність, формальна 

визначеність, динамізм і т.ін.) [16, с. 62–80]; 4) цінність права існує як 

здатність і функція служити інтересам учасників суспільних відносин, адже 

право є засобом і метою задоволення закономірних, науковообґрунтованих, 

соціально-справедливих, прогресивних потреб громадян і їх об’єднань [28, 

с.79]; 5) цінність права обумовлена соціальною цінністю будь-якого 

нормативного припису і виявляється у здатності права об’єктивно 

відображати процес суспільного розвитку. Резюмуючи, Н. І. Сухова пише, 

що у будь-якому разі акцент робиться на інструментальній цінності права, 

тобто розгляду його як засобу задоволення потреб різних суб’єктів [370, с. 

28-30]. При цьому соціальну цінність права вона визначає як його 

юридичносоціологічну характеристику, що виражається в його необхідності, 

корисності й досягненні виключно позитивного результату, що сприяє 

виокремленню права як особливого об’єкта  дійсності, а також властивостей 

права, що виникають у наслідок його взаємодії з суспільними потребами та 

інтересами, і задовольняють останні [370, с. 27]. Такий підхід  є цілком 

об’єктивним та придатним і щодо характеристики податкового права, 

оскільки  його виникнення в будь-якому разі обумовлене відповідними 

потребами у грошових коштах, пов’язаними із відповідними умовами 

життєдіяльності суспільства і держави. Тож соціальну цінність податкового 

права можна визначити як властивість, що окреслює його взаємодію 

державою, суспільством, індивідом через задоволення відповідних 

суспільних потреб та інтересів.  

Дійсно, розкриттю ціннісного значення права сприяє виокремлення 

різних його аспектів. До таких належать: 1) безпосередньо соціальна 

цінність, що виявляється в його здатності вирішувати проблеми в суспільстві 

правовими засобами, розвивати ті відносини, в яких зацікавлені як окремі 
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індивіди, так і суспільство в цілому, вносити стабільність і порядок у 

суспільні відносини, забезпечувати надійність соціального захисту громадян; 

2) інструментальна цінність як регулятор суспільних відносин, інструмент 

для вирішення різноманітних завдань, у тому числі для забезпечення 

функціонування соціальних інститутів, інших соціальних благ; 3) цінність 

права як соціальне явище, адже право має глибокий особистісний зміст, 

постає як міра свободи в суспільстві і виражає справедливу й рівну міру 

свободи; 4) історико-культурна цінність як невід’ємний компонент світової 

культури й результат еволюції людини в процесі боротьби за свободу, 

рівність і справедливість [345, с. 32]. Як бачимо, при наголошенні на 

різноаспектності стосовно ціннісного розуміння права, у будь-якому разі ми 

стикаємося з тим, що основна його цінність вбачається в його здатності й 

призначенні до врегулювання відповідних  відносин. Тож, вважаємо цілком 

виваженим міркування Т. Л. Рябовол, яка пояснює такий підхід тим, що 

шляхом закріплення у джерелах права меж бажаної й дозволеної поведінки 

для усіх суб’єктів права, підстав і видів застосування примусових заходів до 

тих із них, які виходять за визначені межі, право (порівняно з іншими видами 

соціальних норм) найбільш ефективно упорядковує суспільні відносини, 

наділяючи їх такими ознаками, як організованість, прогнозованість, 

передбачуваність, чим забезпечує їх стабільність і водночас закладає 

підґрунтя для розвитку. Це в підсумку означає усвідомлення його позитивної 

ролі для особистості, суспільства, людства загалом [345, с. 32, 33]. 

Водночас підкреслимо, що як зміст права у цілому, так і 

податкового права зокрема, з часом змінюється. Цей аспект яскраво 

виявляється при історичному екскурсі щодо оподаткування. Невипадково 

М. П. Кучерявенко, аналізуючи генезис податково-правового регулювання, 

зазначає, що податки в тій формі, з якою ми стикаємося в сучасних умовах, 

склалися відносно нещодавно, хоча тенденції до виникнення податкових 

механізмів з’явилися ще в давнину. Головними передумовами до їх 
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виникнення вчений називає  перехід від натурального господарства до 

грошового і зародження та формування держави [161, с. 9]. Дійсно, з часом 

змінюються підходи до податково-правового регулювання, змісту багатьох 

системоутворювальних категорій, понять, режимів. Це можна прослідкувати 

зважаючи на трансформацію поглядів на сутність податку й податкового 

обов’язку; порядку встановлення, сплати режимів звільнення від сплати 

податків; кількості податків; системи оподаткування і податкової системи, 

значення оподаткування, взаємовідносин між владними суб’єктами і 

зобов’язаними та ін.  

Приміром, М. І. Тургенєв акцентував увагу на тому, що в дикому 

стані у людини потреба в податках існувати не може, адже кожна особа сама 

про себе піклується. Водночас, зважаючи на поступовий розвиток 

суспільства, необхідність у відповідних приватних пожертвах на користь 

загальної потреби затвердилася між людьми. «Такі пожертви, що спочатку за 

змістом були охоплені простими роботами, в наданні частини плодів, що 

отримуються від землі, помножувалися і удосконалювалися відповідно до 

вдосконалення суспільства  і набули такого стану, в якому постали перед 

нами» [387, с. 125.]. Показово, що на цей аспект звертає увагу 

М. П. Кучерявенко, який, спираючись на наукові здобутки Е. Селігмана, 

позначає декілька стадій розвитку оподаткування: 1) ідея дарунку (особа 

робить подарунок державі у вигляді податку); 2) підтримка (податок є 

реакцією платника на прохання з боку держави на підтримку); 3) допомога 

(участь у реалізації державних завдань); 4) ідея пожертви (особа 

відмовляється від якогось блага в інтересах держави, інтересах суспільного 

блага); 5) ідея обов’язку; 6) примус (лише на цьому етапі податок вже 

пов’язується з певними примусовими заходами з боку держави); 7) ідея 

частки чи окладу (пов’язується з існуванням встановленої державою частки 

коштів, які особа має передати державі незалежно від власної волі та 
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ставлення до цього) [164]. Тож, можемо констатувати, що і призначення 

податкового права  на кожному історичному етапі розрізнятиметься. 

Так, поступово ситуація, на яку звертав увагу М. І. Тургенєв, 

змінюється. І тут доречно звернутися до Стародавньої Греції та 

Стародавнього Риму, де існувало правило, за яким усі без винятку особи 

мали сплачувати податки. Сплата пов’язувалася такою властивістю осіб, як 

їхнє громадянство. З цього приводу М. П. Кучерявенко зазначає, що  «у 

Греції та Римі нижчий клас був звільнений від податків, і тому його 

представники не були повноправними громадянами. За законом Солона, тети 

були звільнені від податків і через це не могли призначатися на державні 

посади. У Римі, за законом Сервія Туллія, шостий клас також не сплачував 

податків і тому мав нікчемне значення у центуристських зборах» [162, 

c. 277].  Є очевидним, що такий підхід мав важливе соціальне значення, адже 

становив плідне підґрунтя для добровільного виконання податкового 

обов’язку якомога широким колом осіб, які дійсно користувалися всіма 

благами державно-суспільного життя, а значить, мали за це сплачувати 

визначену суму до державної казни задля можливості продовжувати й у 

подальшому отримувати відомі блага. До того ж сплата податку такими 

знатними та поважними особами, окрім того, що подавала гарний приклад 

іншим громадянам, фактично була одним із засобів легалізації влади, 

простого та зрозумілого для всіх обґрунтування того, чому саме ця особа 

могла претендувати на отримання певних повноважень щодо державного 

управління [57, c. 12]. Тож, через таке ставлення до оподаткування і, 

відповідно, запровадження його регулювання з позицій «сплата податку – 

отримання благ», відбувалося досягнення публічних інтересів. Не випадково  

Р. О. Гаврилюк підкреслює, що податкове право виникло як невід’ємна 

складова частина права людини загалом, і його поява збіглася з появою 

останнього, тобто задовго до появи держави. Додержавне податкове право 

людини є для неї саме правом тому, що тільки вона і ніхто більше є носієм як 
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індивідуальних, так і публічних потреб. Звідси людина є єдиним безумовним 

суб’єктом податкового права [61, с. 123]. 

Однак і наведена ситуація з часом також зазнала перетворення. Із 

зникненням цих стародавніх держав, настанням із падінням Західної 

Римської імперії у 476 році епохи Середньовіччя відбулася докорінна зміна 

соціально-економічного ладу. Колись могутня авторитарна імператорська 

влада була заміщена королівською владою феодальних монархій. Причому із 

посиленням феодальної роздробленості така королівська влада ставала ще 

слабкішою, а вагому частину реальних управлінських повноважень 

отримував клас феодалів – великих монопольних землевласників. Поступово, 

із збільшенням своїх володінь, останні перетворювалися на керівну верству 

середньовічного суспільства,  масштаб реальної влади якої майже зливався із 

державною владою [57, c. 13, 14]. Зі зміною епох, змінюються і 

оподаткування та його правове регулювання. Так, у Середньовіччі склалася 

протилежна ситуація, і основний тягар податків припадав на незаможні 

класи, а заможні верстви взагалі не сплачували податків» [162, c. 277]. 

Цілком закономірно, що така ситуація призводила до кризових соціальних 

вибухів, постійного протистояння і суперечностей. Інакше кажучи, за таких 

умов отримав прояв конфліктний характер оподаткування. 

М. І. Вишемирський описує це таким чином: «За цих умов до певної межі 

суспільне багатство продовжувало концентруватись у руках середньовічної 

владної верхівки, але одночасно із поширенням торгівлі, настанням епохи 

Великих географічних відкриттів, знаходженням нових виробничих 

можливостей та ринків збуту нарощувала свій потенціал і буржуазія. Й лише 

прості громадяни, селяни та прирівняні до них особи, сплачуючи непомірні 

для них податки, залишались на узбіччі як власного добробуту, так і справ 

управління державою. Зрештою це призвело до кричущої диспропорції в 

розподілі суспільного багатства і проходження хвилі революцій та війн по 
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всій Європі й остаточної загибелі старих середньовічних держав із 

буржуазно-демократичними революціями Нового часу» [57, c. 13, 14].  

Очевидно, що конфліктні відносини характеризували 

оподаткування з моменту виникнення як самої держави, так і відносин 

оподаткування як однієї з її принципових ознак. Суверенне право 

встановлювати та збирати податки на своїй території традиційно 

розглядається як одна з ознак держави. Система оподаткування 

супроводжувала державні утворення протягом усієї історії людства, і більш 

ефективного способу фінансування суспільних потреб у масштабі держави 

наразі не існує [104, c. 25]. До речі, на конфліктність податкових відносин 

звертають увагу багато науковців. Показово, що М. В. Жернаков виокремлює 

два рівні конфліктності в податковому регулюванні: 1) інституційний, у 

межах якого вирішуються об’єктивність та доцільність взагалі існування 

такого явища, як оподаткування, а також справедливість саме тієї системи 

оподаткування, яка існує у державі у певний момент. При цьому в податково-

правовому регулюванні треба об’єктивно знайти та обґрунтувати підстави, 

чому громадянин, який чесно заробив гроші або має майно, мусить віддати 

його частку абстрактним утворенням — державі або іншим адміністративно-

територіальним утворенням; 2) характеризує відносини на межі фінансово-

правових інститутів публічних доходів та публічних видатків. Тобто саме за 

цих обставин ідеться про об’єктивне і чітке узгодження коштів, які платник 

передав як податки та збори та фінансове забезпечення соціальних потреб і 

суспільного розвитку, з метою чого, власне, ці кошти і збиралися державою. 

Податки і збори є основним джерелом фінансування держави і є очевидним її 

прагнення до збереження цього джерела та його ефективного 

функціонування. Саме тому збалансоване й раціональне співвідношення 

правового регулювання дохідних та видаткових напрямів обігу публічних 

грошей і є тим засобом, що спрямований на уникнення або подолання 

податкового конфлікту на цьому рівні [104, c. 23, 24]. Ми поділяємо наведену 
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позицію науковця і зазначимо, що незалежно від часових вимірів така 

конфліктність має свій прояв. І вкрай важливо при встановленні норм, за 

якими буде здійснено як встановлення податків, так і їх сплату й контроль за 

цими процесами, передбачати правила, що будуть долати таку конфліктність. 

Не випадково А. М. Котенко вказує, що апріорна конфліктність податкових 

відносин вимагає наявності певних гарантій для зобов’язаного суб’єкта 

(платника податків) передбачуваності правової регламентації відносин, 

учасником яких такий платник вже є. Формалізуючись як платник податків, 

фізична чи юридична особа має бути впевнена в тому, що правова 

регламентація податків і зборів, що мають  бути нею сплачені, не зміниться, а 

якщо і зміниться, то ці зміни відповідатимуть наперед установленим 

вимогам. Ідеться про гарантії передбачуваності змін до податкового 

законодавства як певного набору вимог, дотримання яких є обов’язковим для 

податкових законів [151, с. 43-56]. Тож, очевидно, що це має здійснювати 

саме податкове право. 

Зазначимо, що сучасний етап розвитку вітчизняної 

загальнотеоретичної юриспруденції позначається принциповими змінами в її 

методології. Свій вияв це знаходить у тому числі й у відмові від 

«монопольного панування» позитивістського підходу до розуміння права та 

активному й широкому впровадженні у відповідні наукові дослідження 

положень природно-правового, соціокультурного, аксіологічного та інших 

методологічних підходів. Це тягне за собою перегляд сутності права та 

пов’язаних із ним явищ (правових явищ, процесів, механізмів), дозволяє 

розглянути юридичне право у різних аспектах, динаміці [345, с. 30]. Такі 

тенденції властиві й податковому праву, незважаючи на те, що воно 

належить до публічних галузей права, покликаних забезпечувати досягнення 

саме публічних інтересів. Тож, цілком очевидно, що розгляд податкового 

права з урахуванням аксіологічного підходу дозволяє зробити наголос на 

його здібності у розв’язанні  потенційного конфлікту, що споконвічно 
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характерний для податкових відносин і оподаткування в цілому з метою 

досягнення компромісу, забезпечення законності й правопорядку.  

Таким чином, саме через податкове право і вирішується завдання 

знизити, невілювати, побороти такий конфлікт саме правовими засобами. 

Наведена мета може бути досягнута через використання численних 

механізмів, що дозволяють визначити оподаткування рівним, справедливим, 

зручним та ін. (наприклад, через закріплення принципів оподаткування, 

принципів податкового законодавства, встановлення меж податково-

правового регулювання, процедури захисту інтересів платників податків і 

держави через адміністративне чи судове оскарження, запровадження 

спеціальних податкових режимів тощо). 

Якщо йти за часом далі, то ми знов будемо спостерігати зміну 

підходів до оподаткування у світі. Зокрема, із ідеями Просвітництва 

починаючи з ХVI століття, що були пронизані посиленням філософської 

течії, відповідно до якої  метою суспільства вважалося людське щастя, «а 

шлях до нього бачили у перебудові суспільства відповідно до принципів 

справедливості» [57, с. 13, 14], зазнала реформування і сфера оподаткування 

через знаходження шляхів для узгодження приватних і публічних інтересів 

суб’єктів при справлянні податків.  В цей час з’являються спроби визначити 

саме соціальну сутність оподаткування. Так, А. Сміт, одним із перших 

досліджуючи шляхи досягнення добробуту суспільства, достеменно визначив 

сутність податків через їх функціональне призначення. У підсумку він 

аргументував, що податки не лише забезпечують надходження коштів до 

казни, а й чинять регулюючий і стимулюючий вплив на розвиток соціально-

економічних відносин [362, c. 114]. Наведене яскраво ілюструє той факт, що 

податкове право має безпосередньо інструментальну цінність. І це 

виявляється в його здатності вирішувати проблеми в суспільстві правовими 

засобами, знаходячи шляхи для обходу зіткнень, згладжування диспропорції 

в розподілі суспільного багатства, уникнення революцій, тобто йдеться про  
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його змогу вирішувати потенційний конфлікт правовими засобами. Окрім 

того, через податкове право намагалися розвивати ті відносини, в яких були 

зацікавлені  суспільство в цілому і держава, вносити стабільність і порядок у 

відносини оподаткування, що у підсумку позитивно впливало на 

забезпечення соціального захисту громадян, підвищення їх добробуту, а 

також фінансової стабільності й безпеки держави загалом. 

Характерно, що О. М. Ковальчук і В. О. Хаврук також убачають 

соціальну цінність права у тому, що воно втілює загальну, групову та 

індивідуальну волю (інтереси) учасників суспільних відносин, є ефективним 

засобом забезпечення й існування стабільності і порядку різних відносин та 

має особливе значення для розвитку тих із них, в яких зацікавлені як окремі 

індивіди, так і суспільство. Тому соціальна цінність права визначається тим, 

наскільки загальні інтереси суспільства виражатимуть різні, навіть 

протилежні за своєю сутністю інтереси окремих індивідів / колективів. При 

цьому вони наголошують, що цінність права – це досить мінлива категорія, 

яка залежить від суспільних інтересів, реально наявних відносин та практики 

вирішення справ [135, с. 15–18]. Дійсно, як право загалом, так і податкове 

право, зокрема, є ефективним способом забезпечення й існування 

стабільності й порядку відповідних відносин (у нашому випадку відносин 

оподаткування). І це у першу чергу буде залежати від того,  наскільки в його 

змісті вдалося втілити різного роду інтереси. Приміром, податкове право 

перш за все спрямовано на реалізацію публічних інтересів. У загальному 

вигляді останнє можна представити як стабільне,  повною мірою 

надходження коштів від податків і зборів до публічних фондів.  І у разі якщо 

податкове право буде спрямовано лише на досягнення позначених публічних 

інтересів, залишаючи осторонь інтереси платників податків, приміром, 

збільшуючи податковий тягар, ускладнюючи податковий облік тощо, то 

навряд чи таке регулювання буде ефективним. У підсумку воно призведе до 

того, що платники будуть намагатися оминути податковий закон, і можливо, 
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навіть порушити, аби зменшити своє податкове навантаження, що призведе 

до тінізації економіки і зменшення надходжень до публічних фондів. 

Якщо міркувати далі, то можна логічно констатувати, що податкове 

право, маючи безпосередню соціальну інструментальну цінність, набуває 

властивостей, за допомогою яких вирішуються різноманітні завдання, у тому 

числі для забезпечення функціонування соціальних інститутів, соціальних 

благ. Інакше кажучи, йдеться про суспільну цінність податкового права як 

соціального явища, адже податкове право постає як міра свободи в 

суспільстві, виражає справедливий і рівний ступінь свободи. Яскраво цей 

аспект виявляється при аналізі податкового стимулювання і пільгування. Так, 

М. І. Вишемирський, удаючись до ґрунтовного дослідження податкових пільг 

у контексті реалізації принципу рівності, справедливо зазначає, що надати 

податкові пільги – означає якісно перевтілити принцип формальної рівності у 

забезпечення, на тлі фактичної матеріальної нерівності, рівної для всіх 

платників податків міри свободи і можливостей її реалізації.  Наведене є 

важливим не лише для відносин оподаткування, а й узагалі становить один із 

базисів життєдіяльності сучасного демократичного людського соціуму, 

побудованого у формі правової держави, де існує не стихійне протистояння 

одних осіб іншим (так зване становище bellum omnium contra omnes – «війни 

всіх проти всіх», де немає ані справедливості, ані власності у звичному сенсі, 

ані будь-яких прав людини ), а налагоджена співпраця кожного на благо усіх, 

забезпечення публічного інтересу (де реально забезпечується принцип «один 

за всіх і всі за кожного») [57, с. 13, 14]. На цей аспект звертає увагу й 

М. П. Кучерявенко, який пише, що через механізм пільгування відбувається 

здійснення функцій соціального захисту (звільнень для пенсіонерів, інвалідів, 

ветеранів війни тощо) [162, c. 282, 283].  

При характеристиці податкового права як соціальної цінності 

неможливо оминути увагою його здатність регулювати саме ті економічні 

відносини, у розвитку чи організації яких зацікавлені держава та суспільство. 
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На цей аспект звертають увагу численні науковці, адже право як самостійне 

явище завжди справляло значний вплив на економічні процеси на всіх 

стадіях їх розвитку. Більш того, специфічність взаємодії права та економіки 

як самостійних інститутів полягає в тому, що право, за допомогою 

формування системи власне юридичних і соціальних норм виступило 

гарантом найважливіших економічних інститутів, таких як власність, свобода 

підприємництва і деяких інших [410, с. 47].  

Дійсно, податки виступають одним із найдієвіших інструментів 

регулювання економіки, адже вони безпосередньо впливають на результати  

фінансово-господарської діяльності платників, а також на макроекономічні 

процеси та розвиток окремих регіонів. Тому не дивно, що можливості 

податкової системи як «вбудованого економічного регулятора» активно 

використовують країни. У сучасному світі податки з огляду на базову 

економічну концепцію з тією чи іншою мірою активності є одним із 

основних інструментів державного регулювання соціально-економічного 

розвитку суспільства [60, с. 12]. Цей вплив може здійснюватися через: 

зниження ставок, розширення оподатковуваної бази, інтеграцію 

прибуткового і корпораційного податків, розширення застосування непрямих 

податків як більш нейтральних, удосконалення податкових методів 

стимулювання інвестиційної активності підприємців і населення у 

виробничій та науково-технічній сфері, підтримка малого бізнесу; зниження 

номінальних ставок податку та ін. [193, с. 28–42]. 

Характерно, що такий вплив може чинитися у межах як прямого, 

так і непрямого оподаткування. Цікавими у цьому контексті є висновки 

М. Д. Казацької, яка, досліджуючи правове регулювання акцизного податку, 

акцентує на тому, що регулятивна функція акцизного податку може 

реалізовуватися як шляхом зменшення споживання певних товарів з огляду 

на підвищення їхньої ціни через встановлення ставок акцизного податку, так 

і шляхом стимулювання виробників / імпортерів до вчинення певних дій. 
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Таке стимулювання досягається за допомогою надання пільг та звільнень від 

сплати акцизного податку за умови виконання платниками податку певних 

умов (які власне і є тими «бажаними» діями) [116, с. 186]. До цього додамо, 

що вплив на розвиток економічних відносин може також відбуватися й 

шляхом запровадження певних податкових стимулів стосовно здійснення 

інвестицій у певні сектори економіки. У свою чергу, це може призвести до 

стимулювання ринку праці, збільшення як кількості працюючих осіб на 

підприємствах певної галузі, так і підвищення заробітної плати зайнятих у 

такій галузі працівників.  

Окрім того, через податкові важелі можна стимулювати чи, 

навпаки, дестимулювати розвиток підприємництва  в країні [21; 187; 349]. І 

тут можна послатися на спрощену систему оподаткування та звітності, що 

була запроваджена для суб’єктів малого підприємництва в нашій державі. За 

допомогою її введення відбувалося: по-перше, стимулювання виведення 

суб’єктів малого підприємництва з тіні, чим забезпечувалися реалізація 

публічних інтересів, збільшення надходжень до бюджетів; по-друге, 

зменшення податкового навантаження на господарюючих осіб і тим самим 

досягнення  приватних інтересів. Водночас, із плином часу, ми спостерігаємо 

спроби скасування цього податкового режиму, і це спричиняє протидію 

господарюючих суб’єктів через соціальні протести. Причин для підтримки 

чи, навпаки, відмови від застосування такої системи може бути безліч: 

наприклад,  загальна система оподаткування щодо суб’єктів малого 

підприємництва взагалі за роки свого функціонування так і не набула 

зрозумілості, чіткості та прозорості;  загальна система оподаткування щодо 

суб’єктів малого підприємництва є неефективною та обтяжливою, адже 

переведення на неї вважається «своєрідним засобом покарання для тих 

суб’єктів, які порушили вимоги спрощеної системи обліку та звітності [155, 

с. 138–143]; використання спрощеної системи платниками для ухилення від 

сплати податків та ін.  Отже, податкове право має здатність регулювати 
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економічні відносини, у розвитку чи організації яких зацікавлені держава та 

суспільство. 

Водночас, того можна констатувати, що податкове право 

спрямоване на досягнення й інших, не менш важливих завдань, що лише 

підвищує його соціальну цінність. Приміром, через акцизне оподаткування 

можна впливати на охорону навколишнього середовища. Зокрема, 

М. Д. Казацька справедливо пропонує максимально використовувати 

регулятивний потенціал акцизного податку для цілей охорони 

навколишнього середовища та зменшення шкідливого впливу людської 

діяльності на екологію. Оподаткування шкідливих для довкілля товарів 

(продукції) також є однією зі світових тенденцій у цій сфері й нині 

застосовується в багатьох європейських країнах. Більше того, саме акцизний 

податок є одним із найефективніших фіскальних механізмів не просто для 

скорочення виробництва / імпорту таких товарів, а й для стимулювання їх 

повторного використання та/або перероблення. Очевидно, що Україна не є 

винятком, і питання охорони навколишнього середовища є досить 

актуальним та потребує свого вирішення. У підсумку науковець цілком 

логічно пропонує до товарів, які є підакцизними, з метою скорочення їх 

споживання в Україні віднести поліетиленові пакети, пластик та різні види 

упаковок. Одночасно з цим запровадити надання податкових пільг, зокрема 

звільнень, платникам податку, що повторно використовують уже вироблені 

пакети та упаковки, – для стимулювання їх багаторазового використання 

[116, с. 215–217]. Схожий механізм можливо використовувати й стосовно 

таких товарів, як паливо, енергоносії та електроенергія, шкідливі для 

навколишнього середовища товари (батареї та акумулятори, нікель-кадмієві 

батареї, упаковка та пакети, товари, що містять м’який поливинилхлорид; 

добрива, що містять азот; речовини, що пошкоджують озоновий шар, адже 

європейський досвід оподаткування зазначених продуктів свідчить про 

широке застосування акцизного податку для розв’язання екологічних 
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завдань, зокрема, для заохочення використання альтернативних видів енергії 

та зменшення емісії парникового газу тощо [87]. 

Усі наведені аспекти можуть і повинні бути віддзеркаленням тієї 

податкової політики, що реалізується в країні. Традиційно податкова 

політика науковцями визначається як сукупність правових, економічних і 

організаційних заходів держави у сфері оподаткування щодо регулювання 

податкових відносин, за допомогою яких держава встановлює умови 

оподаткування та які спрямовані на забезпечення надходжень податків до 

централізованих фондів грошових ресурсів держави й стимулювання 

економічного зростання за допомогою податкової системи [407; 244, с. 80]. 

Очевидно, що практично будь-яка держава зацікавлена в тому, щоб 

реалізовувати свої завдання за допомогою здійснення узгоджених, 

послідовних, взаємопов’язаних і схвалюваних суспільством дій. Саме 

досягнення узгодженості в діях державних інститутів, а також забезпечення 

поєднання інтересів держави з приватними і суспільними інтересами є 

основним завданням будь-якої держави, яка претендує на те, щоб називатися 

демократичною та правовою [119, с. 16]. Цей процес передбачає постійний 

пошук і належне впровадження у життя засобів, що будуть ефективними і 

доцільними на відповідному етапі розвитку державотворення, дозволять 

справедливо визначити як межі державного втручання у відносини, пов’язані 

з відчуженням приватної власності, так і відповідні правові засоби 

проведення такої політики. Тож, податки і податкове право мають 

унікальний характер, «у якому однаковою мірою представлені засадничі 

публічні та приватні засади  суспільного розвитку, його статика і динаміка, 

дискретність і неперервність, уявлення про суспільну справедливість та їх 

найрізноманітніші втілення» [24, с.49], а соціальна цінність податкового 

права підкреслює його значення як: регулятора суспільних відносин, засобу 

для вирішення різноманітних завдань; соціального явища, коли податкове 

право постає як ступінь свободи в суспільстві; регулятора економічних 
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відносин, у розвитку чи організації яких зацікавлені держава та суспільство; 

засобу вирішувати конфлікт у правовий спосіб, забезпечення стабільності й 

правопорядку у відносинах оподаткування, реалізації публічних  і приватних 

інтересів; утілення діючої концепції державної податкової політики  та ін.  

Повністю поділяємо думку, що соціальна цінність, роль і 

призначення права розкриваються в його функціях як основних напрямах 

його впливу на суспільне життя. Наразі ціннісний потенціал права 

розкривають як загальносоціальні, так і спеціально-юридичні його функції, 

однак передусім загальні, через які право впливає на суспільну свідомість, 

формуючи ціннісні орієнтири, створюючи певний вимір соціальної взаємодії, 

в якому можливе, належне й заборонене знаходять своє чітке окреслення в 

людських вчинках. Традиційно до таких функцій належать: гуманістична, 

організаційна, пізнавальна, інформаційна / комунікативна, виховна, 

орієнтуюча, оціночна, безпекова, економічна, політична, культурна [345, с. 

32, 33].   

Отже, податкове право як соціальне явище впливає на суспільну 

свідомість осіб, формуючи ціннісні орієнтири, створюючи певний вимір 

соціальної взаємодії суб’єктів  податкових правовідносин (платників 

податків і зборів, держави, контролюючих органів та ін.). При цьому 

податкове право реалізує гносеологічну, організаційну, комунікативну, 

виховну, орієнтуючу, оціночну, економічну, політичну, культурну та інші 

загальносоціальні функції. 

 

1.1.2. Підходи до характеристики предмета і методу податкового 

права 

Як ми зазначили у попередньому пункті дисертації, при 

наголошування на різноаспектності стосовно ціннісного розуміння 

податкового  права, у будь-якому разі ми стикаємося із тим, що основна його 

цінність вбачається в його здатності й призначенні до врегулювання 
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відповідних відносин. Це, в свою чергу, обумовлює необхідність чіткої 

характеристики податкового права. Однак у наукових колах відсутній 

одностайний підхід щодо визначення податкового права як самостійної 

галузі  права чи підгалузі або інституту фінансового права.  

За сучасних умов у наукових колах точаться дискусії щодо 

галузевої самостійності чи навпаки, приналежності податкового права. 

Аналіз позицій науковців дозволяє їх групувати таким чином: а) податкове 

право – це  частина фінансового права, що становить його складний інститут 

(О. А. Музика-Стефанчук, Н. Ю. Пришва І. Л. Самсін та інші науковці [202; 

293]; б) податкове право – підгалузь фінансового права О. І. Баїк, 

К. О. Гетьман; М. П. Кучерявенко, О. А. Лукашев [25; 26; 68; 158; 173], в) 

податкове право – комплексний інститут, що становлять норми 

конституційного, фінансового та адміністративного права[72]; г) податкове 

право є самостійною галуззю права  (Д. В. Вінницький, О. В. Дьомін, 

Р. Г. Браславський, А.М. Котенко ) [40; 54; 55; 85; 151]; д) податкове право – 

це частина бюджетного права (С. Д. Ципкін) [406, с. 26].  

Зауважимо, що таке розмаїття думок має цілком об’єктивне 

пояснення, адже суспільні відносини невпинно розвиваються, а їх динаміка  

відбивається в їх правовому регулюванні. І тут можна провести відповідну 

паралель із тим, яка ситуація існувала навколо визначення фінансового 

права. На цей аспект влучно акцентував О. А. Лукашев, зазначаючи, що за 

великим рахунком досить активні спори щодо самостійності фінансового 

права як галузевого утворення тривали ще 50–60 років тому, а податкового 

права не було взагалі. Лише з початку 90-х років ХХ століття починається 

розвиток податкового права як помітного правового угруповання, що на 

сьогодні призвело до висновків щодо нього як складного інституту, підгалузі, 

комплексної галузі права і та ін. Саме тому нинішня позиція, безумовно, 

може і повинна корегуватися і в подальшому, що може призвести і до 

визначення їх у перспективі як самостійних галузевих утворень [173, c. 239]. 
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Таким чином, очевидно, що ми зараз перебуваємо на тому історичному етапі, 

об’єктивні умови якого вимагають перегляду вже усталених позицій як щодо 

характеристики податкового права, так і фінансового права взагалі.  

З урахуванням такого методологічного підходу вважаємо, що наразі 

відсутні підстави визначати податкове право як комплексний інститут, який 

становлять норми конституційного, фінансового та адміністративного права, 

частина бюджетного права, або складний інститут чи підгалузь фінансового 

права. Ці міркування можна вважали цілком прийнятними лише з 

відповідною прив’язкою до того часу, в який вони висловлювалися. 

Приміром, висновок про те, що податкове право становить частину 

бюджетного права, можна вважати цілком прийнятним і достовірним при 

характеристиці стану суспільних відносин 70-х років ХХ століття. «В той час 

державні підприємства, об’єднання, залишаючи в собі певну кількість 

відрахувань до нормованих фондів, решту коштів перераховували як 

обов’язковий платіж до бюджету. При цьому податки фактично вони не 

сплачували. Основними платниками податків та зборів були підприємства, 

засновані на колгоспній та кооперативній власності, і фізичні особи» [173, с. 

234, 235].  

Те ж саме можна зазначити й стосовно характеристики податкового 

права. Л. В.  Вакарюк свого часу писала,  що «сьогодні об’єктивних підстав 

для кваліфікації податкового права як підгалузі (сукупності різних правових 

інститутів) фінансового права України поки що мало, тому його потрібно 

розглядати саме як складний інститут фінансового права. Причому, 

враховуючи якісні перетворення, реформування та кодифікацію податкового 

законодавства, поступове відокремлення податкових відносин, найближчим 

часом можна буде говорити про податкове право як самостійну підгалузь 

фінансового права» [46, с. 208]. Наразі ситуація зовсім інша. Тому вважаємо 

за потрібне корелювати міркування вчених щодо характеристики 
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відповідного правового явища із тими об’єктивними відносинами, що 

існували чи існують у відповідний період державотворення.  

Підкреслимо, зараз вони лише демонструють еволюцію поглядів на 

розвиток і становлення податкового права як самостійної галузі права. Тож  

на наше переконання, методологічний підхід, за якого оцінка певного 

правового явища відбувається на підґрунті динамічного аспекту розвитку 

правового угруповання (підгалузі, інституту), є конструктивним. Не 

випадково О. А. Лукашев указував, що «в умовах, коли складається 

об’єктивний розвиток суспільних відносин, що може призвести до нової 

галузі права, не передбачати це – навряд чи послідовно [173, с. 238]. Таким 

чином, динамізм суспільних відносин обумовлює потребу у відповідній 

реакції системи права, що виявляється у формуванні нових інститутів і 

галузей права. При цьому найчастіше нові галузі виникають як об’єктивна 

потреба в регулюванні на розвиток та становлення тих суспільних відносин, 

які раніше не були регламентовані, або шляхом відділення від вже існуючих 

галузей декількох взаємопов’язаних інститутів, що у процесі еволюції 

суспільних відносин набувають особливих якісно нових властивостей і 

формують нові галузі права. 

Ми вже звертали увагу на те, що і фінансового права як самостійної 

галузі  свого часу не було. Але існування її на сьогодні ніхто не заперечує. 

Таким же чином може розвиватися тенденція і стосовно розвитку окремих 

структурних утворень фінансово-правової галузі в перспективі [173, с. 238]. 

Не випадково Д. В. Вінницький зазначає, що наявні доктринальні суперечки 

про самостійність податкового права не мають вирішального практичного 

значення і не впливають на загальні тенденції, пов’язані з позиціонуванням 

податкового права в інших правопорядках і правових системах [54, с. 17]. Він 

обґрунтовує, що податкове право покликане забезпечити реалізацію певних 

функцій, найважливіша з яких – розподіл серед членів суспільства тягаря 

публічних витрат. Забезпечення виконання цієї функції не може бути 
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покладено на жодну іншу галузь права. Наявність власної функції і предмета 

правового регулювання є основою для формування специфічного методу 

податково-правового регулювання, а також податково-правових принципів, 

категорій і особливих юридичних конструкцій. Усе це створює об’єктивну 

підставу для становлення цілісної, відносно автономної системи податкового 

права [54, с. 17]. Ми повністю поділяємо такий підхід, адже наведені аспекти 

у поєднанні з тим, що податкове право має самостійну систему принципів, 

законодавства, суб’єктний склад тощо засвідчують про становлення його як 

самостійної галузі українського права. 

Водночас для підтвердження нашої позиції стосовно галузевої 

характеристики податкового права, зупинимося на аналізі деяких наукових 

позицій. Справа в тому, що навіть сьогодні  більшість науковці стверджують 

про приналежність податкового права до фінансового права. 

М. П. Кучерявенко не погоджується із «розпадом» фінансового права на 

окремі галузі (бюджетне, податкове, валютне та ін.) [163, с. 30 – 32]. Схоже 

міркує й К. В. Андрієвський, акцентуючи увагу на тому, що лише деякі риси 

податково-правового регулювання дозволяють вести мову про своєрідність 

фінансово-правових відносин у сфері оподаткування. При цьому науковець 

наголошує на наявності специфічного предмета та методу податкового права, 

але він вважає їх  не ізольованими від фінансового [20, с. 26]. 

К. О. Гетьман також твердить про податкове право як підгалузь 

фінансового права. Свою точку зору вона обґрунтовує із використанням 

таких критеріїв, як: а) існування двох або більше правових інститутів; б) 

єдина галузева направленість таких правових інститутів; в) відповідна 

предметна єдність правових норм конкретної підгалузі, яка утворюється 

завдяки стійкому взаємозв’язку та взаємодії між нормами тих інститутів, які 

формують підгалузь (пов’язаність предмета податкового права та предмета 

фінансового права) [68, с. 19, 20]. При цьому авторка, поділяючи думку 

М. П. Кучерявенка, пише, що податкове право відповідає заявленим 
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характеристикам, оскільки: 1) наявний єдиний кодифікований акт – 

Податковий кодекс України; 2) до складу входять відповідні інститути, що 

регулюють більш звужене коло відносин (інститут оподаткування фізичних 

осіб, місцевих податків та зборів і та ін.); 3) існування в податковому праві не 

лише матеріальних та процесуальних норм, за допомогою яких регулюються 

відносини, що становлять предмет податкового права; 4) предмет та метод 

досліджуваної підгалузі тісно переплітається із предметом та методом 

фінансово-правового регулювання (предметом податкового права є група 

однорідних суспільних відносин, які визначають надходження коштів від 

платників податків та зборів у відповідні бюджети у вигляді податків та 

зборів [158, с. 75]. І далі К. О. Гетьман зазначає, що фактично, предметом 

податкового права є суспільні відносини, пов’язані з акумуляцією грошових 

коштів, тоді як предмет фінансового права становлять відносини з приводу 

мобілізації, розподілу (перерозподілу), використання грошових коштів [68, 

с. 20] . На наш погляд, за сучасних умов такий підхід не є аргументованим. 

Навпаки наразі є всі підстави наголошувати на доцільності розгляду 

податкового права як окремої галузі права.  

Дійсно, саме предмет правового регулювання як якісно однорідний 

вид суспільних відносин, на який впливають норми відповідної галузі права, 

поряд із іншими ознаками виступає тією властивістю, на підставі якої ми 

визначаємо однорідну сукупність відповідних правових норм галуззю, 

підгалуззю чи інститутом права.  Власне предмет правового регулювання 

вказує, на яке коло суспільних відносин (або сферу) спрямований вплив норм 

права, зокрема, диспозицій останніх, де визначено права та обов’язки 

суб’єкта [68, с. 20-24]. Однак необхідно з’ясувати, чи може нині предмет 

податкового права бути певною мірою «похідним» від предмета фінансового 

права. 

Зазвичай вчені-фінансисти для обґрунтування своєї позиції , і 

зокрема, характеристики предмета податкового права, проводять його 
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механічне співвідношення із предметом фінансового права. У підсумку вони 

констатують приналежність податкових відносин до складу фінансово-

правових, і співвідносять їх як частину і ціле й констатують, що податкові 

відносини також виникають при здійсненні публічної фінансової діяльності, 

але не на всіх її стадіях (мобілізація, розподіл і використання), а лише на 

стадії мобілізації коштів до публічних фондів. При цьому далі думка йде 

таким шляхом, що позначається  взаємозв’язок податкового права із  

бюджетним правом (яке також виступає підгалуззю фінансового права, однак 

його предмет опосередковує вже всі три стадії публічної фінансової 

діяльності).  Проте, на наш погляд, реалії сьогодення вказують на 

необхідність відмови від підходу, за яким предмет як фінансового права, так 

і, приміром, податкового чи бюджетного права, визначається з огляду на таку 

категорію, як «публічна фінансова діяльність». Не випадково 

Д. В. Вінницький у конструкції «фінансова діяльність – фінансові 

правовідносини» вбачає логічні суперечності, які на його думку, полягають у 

тому, що фінансові правовідносини «породжуються явищем (фінансовою 

діяльністю держави), зміст якого воно водночас і становить». При цьому, як 

уточнює вчений, залишається незрозумілим, чим вирізняється фінансова 

діяльність, одягнена в правову форму, від фінансових правовідносин, які 

також є відносинами в певній правовій формі. У чому відмінності цих двох 

«правових форм» [56, с. 74]. До цього додамо, що наразі публічна фінансова 

діяльність може розглядатися як комплексне поняття, що набуває лише 

наукового значення. Більше того, як справедливо вказує А. М. Котенко, 

«відносити податкове право до підгалузі фінансового права тільки тому, що 

податки і збори формують дохідні частини бюджетів, принаймні некоректно, 

по відношенню до, наприклад, адміністративного права і штрафів за 

адміністративні правопорушення. Вони теж є доходом бюджету. Але 

адміністративне право – самостійна галузь права» [151, с. 44]. 
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Наразі ми спостерігаємо динамічний розвиток податкового, 

валютного, бюджетного, банківського законодавства, які за звичаєм 

включалися до складу фінансового законодавства. Про це свідчить поява 

Податкового кодексу України (далі – ПК України), Бюджетного кодексу 

України, Закону України «Про валюту і валютні операції» та інших 

нормативно-правових актів. При цьому такий розвиток нерідко 

супроводжується існуванням значної кількості неузгоджених положень (на 

що, до речі, часто звертають увагу науковці у своїх публікаціях). Вочевидь, 

наявність розрізнених нормативно-правових актів, які регулюють різні види 

фінансових відносин (передусім податкові й бюджетні), зниження їх 

визначеності та неузгодження їхніх положень, певною мірою засвідчує 

подальшу неспроможність фінансового права, як інтегративного чинника, 

забезпечувати єдність галузевого фінансово-правового регулювання. Навряд 

чи ця проблема може бути вирішена шляхом проведення систематизації 

фінансового законодавства, приміром через його кодифікацію чи 

інкорпорацію. Тож, вважаємо примарними міркування О. О. Дмитрик та 

інших вчених про те, що необхідно розробити та прийняти нормативно-

правовий акт (Фінансовий кодекс чи Закон «Про фінанси»), у якому 

закріпити наскрізні, єдині для всіх інститутів і підгалузей фінансового права 

принципи, юридичні категорії і поняття, що в кінцевому підсумку дозволить 

забезпечити єдність фінансового права як галузі права [92, с. 61]. Наша 

позиція може бути обґрунтована об’єктивним існуванням різного правового 

режиму, суб’єктного складу, об’єктів і змісту названих відносин, що не 

передбачають інтегрованого регулювання. Приміром, суб’єкти податкових, 

бюджетних, валютних та інших відносин за своїм правовим статусом суттєво 

розрізняються. Неможливо одночасно розглядати  одну й туж саму особу як 

платника податків, і як отримувача бюджетних коштів, і як суб’єкта 

валютних операцій чи грошової емісії, і як вкладника та клієнта банку, 

оскільки всі вони вміщують  різні за змістом права і обов’язки. Тож, 
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підтримувати штучну єдність фактично означає стримувати розвиток 

об’єктивних відносин. Наведене вказує на те, що фінансове право як 

інтегративне явище, яким було забезпечено розвиток галузей фінансового 

законодавства незалежної України і формування податкового, бюджетного та 

інших галузей права, виправдало своє призначення. 

Якщо більш детально підійти до характеристики податкових 

правовідносин, то ми можемо констатувати, що вони володіють всіма 

загальними ознаками правовідносин, а саме: виникають згідно з нормами 

податкового права, є формою реалізації податково-правової норми, 

обумовлені інтересами держави, є правовим зв’язком відповідних осіб, 

гарантуються можливістю застосування державного примусу та ін. Водночас, 

зважаючи на специфіку податково-правового регулювання, наведені 

властивості набувають власних характеристик. Ідеться про: особливості 

структури таких відносин (об’єкти, суб’єкти, зміст); зміст інтересів, що 

забезпечуються при сплаті податків і зборів та їх співвідношення; специфіку 

податково-правових норм і податкового законодавства (наявність єдиного 

кодифікованого акта, норми якого конкретизовано низкою підзаконних 

нормативно-правових актів); природу примусу, через реалізацію якого 

забезпечується виконання норм податкового права.  

З урахуванням викладеного ми підтримуємо позицію 

Р.Г. Браславського, який твердить, що «податкове право наділене достатнім 

внутрішнім потенціалом для того, щоб бути виокремленим у самостійну 

галузь права». Такий висновок він базує на таких обставинах: а) складна 

внутрішня структура податкового права, в межах якої вже сформувалися 

власні інститути як загального, так і спеціального характеру; б) внутрішній 

потенціал податкового права та суспільна потреба в його якісному 

«переродженні» (трансформації) у нормативне явище вищого порядку; 

в) наявність системи власних принципів, які визначають векторально-

орієнтаційні основи регламентації податкових правовідносин [41, с. 50]. До 
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цього додамо, що сутнісною ознакою предмета податкового права можна 

вважати  його комплексний характер: по-перше, це майнові відносини, що 

обумовлені економічним змістом оподаткування, втручанням у право 

власності через майно платника податків і зборів; по-друге, це організаційні 

відносини, які спрямовані на упорядкування інших суспільних зв’язків, дій 

їхніх учасників; по-третє, це владні відносини, що передбачають наявність 

обов’язкового владного суб’єкта як їх учасника; по-четверте, це складність і 

структурування, що  передбачають інтеграцію різного роду відносин, 

пов’язаних із оподаткуванням. Ці характеристики мають розглядатися в 

єдності.  

Наведені характеристики в поєднанні із безумовною значимістю 

відносин оподаткування для існування держави і суспільства об’єктивно 

приводять до перегляду місця податкового права у системі фінансового права 

і системі права загалом. 

Далі звернемося до аналізу підходів стосовно методу податкового 

права. Зазначимо, що, незважаючи на те, що метод правового регулювання 

суспільних відносин вже тривалий час виступає об’єктом наукових 

досліджень, наразі все одно виокремлюють декілька підходів до його 

тлумачення. Зокрема, йдеться про такі, як: а) спосіб правового впливу; 

б) сукупність способів правового впливу; в) сукупність способів правового 

регулювання; г) сукупність способів та прийомів; д) способи, засоби і 

прийоми правового регулювання; е) юридичні засоби [141, с. 9; 142, с. 12; 

218, с. 11;  375, с, 8;].  

Переважна більшість фахівців із податкового права одностайні у 

своїй позиції стосовно того, що у податково-правовому регулюванні 

використовується як базовий метод саме імперативний (інколи його ще 

називають методом владних приписів). Метод фінансового права на 

сучасному етапі становить сукупність прийомів, способів впливу 

фінансового права на суспільні відносини, що реалізуються через вплив на 
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поведінку учасників суспільних відносин, характер їх взаємозв’язків. 

Методом фінансового права є імперативний, що передбачає: державно-владні 

веління одним учасникам фінансових відносин з боку інших, що виступають 

від імені держави; відсутність права оперативної самостійності суб’єктів; 

права й обов’язки сторін фінансових правовідносин регламентуються 

законом однозначно без будь-яких варіантів; учасники фінансових 

правовідносин позбавлені права самостійно обирати варіант поведінки, бо 

він чітко визначений нормами права [49, с. 571-572]. 

Держава, закріплюючи вимоги щодо забезпечення публічних 

потреб (формування фондів коштів для забезпечення виконання державних 

функцій), становлює чіткі межі поведінки зобов’язаних суб’єктів. Наприклад, 

обов’язок сплати податку опосередкований правом вимагати його сплати і 

контролювати його. Імперативний метод обумовлює нерівність суб’єктів 

відносин, що забезпечує надзвичайний стан і роль публічних суб’єктів 

(держави і територіальної громади). На цьому базується визначення 

правосуб’єктності, коли у владних суб’єктів вона складається переважно з 

прав, а у зобов’язаних суб’єктів – в основному з обов’язків і похідних від них 

прав. 

Науковці зазначають, що відмінності методу фінансового права від 

імперативного методу, що застосовується іншими галузями права, полягають 

у визначеному змісті, а також у колі органів, уповноважених державою на 

владні дії. При фінансово-правовому регулюванні владні приписи стосуються 

кола платників, порядку, умов і розміру платежів у публічні фонди, мети 

використання коштів та ін., чим обумовлюється переважне застосування 

позитивних зобов’язань [49, с. 571-572]. 

Держава, видаючи владні розпорядження, зобов’язує суб’єктів до їх 

виконання (причому нерідко в однозначній, визначеній формі). Суб’єкт 

фінансового права за наявності певного юридичного факту зобов’язаний 

вступити в ці правовідносини і суворо слідувати приписам закону, а не волі 
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вибору.  До кола державних органів, уповноважених давати розпорядження 

учасникам фінансових відносин, належать органи загальної і спеціальної 

компетенції. При цьому вчені справедливо вказують на той факт, що 

останнім часом сфера фінансово-правового регулювання підлягає суттєвій 

трансформації, що виявляється в застосуванні диспозитивних способів 

регулювання: договору, рекомендацій, погоджень. Їх особливістю є похідний 

від імперативного методу характер. На підтвердження вказаної позиції 

науковці зазначають про передбачену податковим законодавством 

можливість укладення договору між суб’єктами (наприклад, щодо 

розстрочення чи відстрочення), але в чітко визначених межах; узгодження 

дій між суб’єктами фінансових правовідносин (але з приводу більш зручного, 

точного, своєчасного виконання імперативного обов’язку, тобто 

погоджується не сама природа обов’язку, а порядок, особливості її 

виконання). Дійсно, податкові органи можуть надати суб’єктам 

господарювання податковий кредит, відстрочення платежу на підставі 

спеціальної угоди. Крім того, часткова диспозитивність поведінки підлеглої 

сторони – платника податків може виявлятися й у можливості податкового 

планування. Рекомендації також доречні у фінансовому праві, однак вони або 

гарантуються, підкріплюються імперативними веліннями, або уточнюють їх. 

Тож, юридичний режим, що забезпечується фінансовим правом, виражається 

в особливостях його регулятивних властивостей, способів і прийомів. 

Система цих особливостей саме і формує метод правового регулювання, що 

виражається в природі й спрямованості норм. Застосування імперативного 

методу в умовах сьогодення може передбачати використання як його 

способів рекомендацій, погоджень, наявності права вибору в поведінці 

підлеглого суб’єкта у межах, визначених законом. Однак вони в кінцевому 

підсумку підлягають основній засаді – методу владних приписів [49, с. 571]. 

З урахуванням публічно-правової природи фінансового права, що 

визначає пріоритет публічного інтересу над приватним при регулюванні 
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фінансових відносин, у питаннях захисту публічного інтересу основне місце 

посідає воля держави, яка, проте, обумовлюється економічними потребами і 

підпорядковується завданням захисту інтересів суспільства в цілому. 

Публічне право відповідними засобами створює такі умови правопорядку, за 

наявності яких громадянин відчуває себе захищеним і має можливість 

реалізувати власні приватні інтереси, використовуючи при цьому відповідні 

приватно–правові засоби [49, с. 571 – 572]. 

Слід акцентувати увагу на тому, що незважаючи на те, що 

податкове право – це галузь публічного права й у податкових відносинах 

превалює реалізація публічного інтересу, диспозитивність, яка реалізується в 

межах владного імперативу, виступає тим чинником, за допомогою якого 

формується певний баланс. Так, йдеться про формування такої системи 

правового регулювання відносин оподаткування, за якої відбувається 

гармонізація публічного та приватного інтересів. Саме такий підхід 

дозволить побудувати партнерські відносини між державою та платниками 

податків.  

Аналізуючи диспозитивність у праві, деякі науковці звертають 

увагу на те, що її прояв обмежується наявністю суб’єктивних прав у 

конкретного суб’єкта відповідних правовідносин. На перший погляд 

указаний підхід є логічним, оскільки законодавець надає йому (учаснику 

правовідносин) право вчиняти ті чи інші дії, регламентуючи його у 

відповідних нормах права. Разом із цим наведена позиція, на нашу думку, є 

занадто вузькою, оскільки диспозитивність може виявлятися й у перебігу 

реалізації відповідних юридичних обов’язків. Учасник відповідних 

правовідносин обирає для себе найбільш оптимальний варіант необхідної 

поведінки. 

У цьому контексті вважаємо слушними міркування О. В. Дьоміна. 

Науковець наголошує: диспозитивність виражається в багатьох аспектах 

правової реальності й включає в себе використання (або ж відмову від 
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використання) альтернативних та диспозитивних норм, суб’єктивних прав та 

процесуальних засобів захисту, дискреційний розсуд владних суб’єктів, 

договірні форми та акти локального саморегулювання, відносно визначені та 

невизначені строки, рамкове та рекомендаційне регулювання, конкретизацію 

правових принципів, судових доктрин та оціночних понять, а також 

кваліфіковане мовчання закону та ін. [85, с. 57-67]. З огляду на наведене, 

робимо висновок про те, що наразі диспозитивність у царині податкового 

регулювання характеризується доволі широким колом проявів. 

Показово, що у податково-правовій науці досить тривалий час 

усталеним є підхід, за якого до проявів диспозитивності у податковому 

регулюванні належать розстрочення та розстрочення грошових зобов'язань 

або податкового боргу платника податків. Більш широкий підхід обрала 

В. Чайка, підкреслюючи, що елементами диспозитивності часто називають 

права платників податків, регламентовані ст. 17 ПК України: обирати 

самостійно метод ведення обліку доходів і витрат; представляти свої інтереси 

в контролюючих органах самостійно або через податкового агента або 

уповноваженого представника; одержувати розстрочення, відстрочення або 

податковий кредит та ін. [408]. В цілому погоджуючись із таким підходом, 

наше переконання, до цих форм диспозитивності необхідно віднести ще й 

податкове планування, а також розсуд (дискрецію) суб’єктів податкових 

правовідносин. Зупинимося на цьому більш докладно. 

На думку Ю. В. Старих, розсуд – визначена межами законодавства 

про податки і збори свобода вибору уповноваженого правозастосовчого 

органу (уряду, податкового, митного органу) при прийнятті суб'єктивно-

оптимального рішення, що відповідає конкретним обставинам справи, що 

розглядається, яка обумовлена поставленими перед ним завданнями, 

відповідає інтересам держави і суспільства та заснована на пізнанні 

об'єктивної дійсності [366, с. 8, 9]. Певною мірою схожим убачаємо 

визначення розсуду у податковому правозастосуванні, надане 
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І. Л. Желтобрюх. Вчена пропонує його розуміти як передбачену 

законодавством про податки і збори свободу вибору уповноваженого 

суб’єкта при ухваленні індивідуально оптимального рішення [103, с. 6, 7]. 

При цьому науковець наголошує, що розсуд у податковому 

правозастосуванні пов’язується не лише з реалізацією повноважень 

контролюючих органів, а й органів, які беруть участь у вирішенні 

податкового спору  [103, с. 7]. 

Обґрунтованими вбачаємо міркування О. В. Дьоміна стосовно того, 

що атрибутивні ознаки дискреції повною мірою співпадають з ознаками 

диспозитивності як загальноправового феномену. До них віднесено такі, як: 

а) наявність правових підстав для застосування – має прямо передбачатися 

законом або ж опосередковано випливати зі змісту того чи іншого фрагменту 

в системі правового регулювання; б) наявність альтернативних варіантів 

поведінки відповідного учасника правовідносин; в) можливість вибору 

вольовими зусиллями заінтересованих осіб оптимальних для них (у кожній 

конкретній ситуації) варіантів поведінки. При цьому слід зазначити, що іноді 

в нормативному тексті прямо закріплені декілька варіантів поведінки, одна 

вільна альтернатива не передбачена. Фактично адресат не вправі обирати з 

наданих варіантів поведінки, оскільки слідування кожному з них 

детерміновано фактичними обставинами; (г) ініціативність суб’єкта права, 

саме вольові зусилля якого (а не вимоги закону) спрямовані на запуск у дію 

релевантних правовідносини [85]. Через самостійні ініціативні дії 

зацікавлених осіб якраз і виявляється зміст принципу диспозитивності, 

оскільки через самостійні дії суб’єкта потенційна можливість вибору, 

передбачена у нормативній моделі, фактично стає реальністю. На наш 

погляд, запропонований підхід є конструктивним. 

Аналізуючи прояви дискреції у бюджетній сфері, К. О. Токарєва 

наголошує, що наразі чинне законодавство України не містить закріпленого 

визначення поняття «дискреційні повноваження». Однак з урахуванням 
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загальнотеоретичних та галузевих напрацювань констатуємо, що дискреційні 

повноваження являють собою право відповідних органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування обирати один із можливих варіантів 

правомірної поведінки для оптимального врегулювання певних питань і 

досягнення найкращого результату. При цьому доцільно виокремлювати такі 

ознаки дискреції у фінансово-правовому регулюванні: а) підставами для 

виникнення й застосування дискреції є колізії та прогалини у законодавстві; 

б) межі дискреції мають бути чітко визначені законодавством; в) свобода 

вибору уповноваженого органу обумовлюється конкретними життєвими 

обставинами, які характеризують випадок, що стосується правозастосування 

на розсуд такого органу; (г) прийняття рішення передбачає вибір із декількох 

варіантів, кожен з яких має законні підстави та може бути реалізований; д) 

при реалізації розсуду рішення приймається на підставі обставин, які 

характеризують виключно конкретну ситуацію та конкретних учасників 

відносин [386]. В цілому ми погоджуємося із таким твердженням. Водночас 

зауважимо, що підставами для дискреції є не лише колізії і прогалини. Ними 

можуть бути: вади законодавчої техніки, через які невірно сформульовано 

зміст норми: використання оцінних понять, які надають певну свободу їх 

тлумачення і застосування; закріплення певної варіативності при прийнятті 

рішення (приміром, стягнення коштів та продаж майна платника податків 

провадяться не раніше ніж через 30 календарних днів з дня надіслання 

(вручення) такому платнику податкової вимоги). Окрім того, про дискрецію 

свідчить і наявність у податково-правовій нормі таких формулювань, як 

«може», «має право», «або».  

На нашу думку, дискреційні повноваження владних суб’єктів 

обов’язково мають бути обмежені законодавством. Позитивно, що така 

позиція відбита у рішеннях Європейського суду з прав людини, в яких було 

підкреслено вищевказану необхідність. Удаючись до характеристики якості 

закону, Суд зазначає: «надання правової дискреції органам виконавчої влади 
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у вигляді необмежених повноважень було б несумісним із принципом 

верховенства права. Отже, закон має з достатньою чіткістю визначати межі 

такої дискреції, наданої компетентним органам, і порядок її здійснення, з 

урахуванням законної мети даного заходу, щоб забезпечити особі належний 

захист від свавільного втручання» (п. 49 рішення від 2 листопада 2006 р. у 

справі «Волохи проти України») [131, с. 218 – 219]  

О. В. Макух зазначає, що обов’язковою ознакою розсуду, в тому 

числі й у податковому регулюванні, є наявність декількох варіантів рішень. У 

цьому контексті вчена наводить позицію Верховного Суду, який зауважив, 

що повноваження державних органів не є дискреційними, коли є лише один 

правомірний та законно обґрунтований варіант поведінки суб’єкта владних 

повноважень. Також хотілося б ще раз наголосити на тому, що розсуд може 

мати місце не лише з боку контролюючих органів, а й з боку платників 

податків. Проте виявлятися він буде по-різному. Наприклад, платник 

податків може на власний розсуд обирати: зручну для нього систему 

оподаткування (загальний чи спеціальний режим), спосіб подання податкової 

звітності (в паперовій чи електронній формі) та ін. При застосуванні розсуду 

вибір певної моделі поведінки у податкових відносинах як платників 

податків, так і контролюючих органів спрямований на забезпечення 

позитивного підсумку взаємодії вказаних суб’єктів, тобто на досягнення 

оптимального результату відповідно до мети податково-правового 

регулювання [182, с. 101, 102]. За такого підходу розсуд контролюючих 

органів пов’язано із його повноваженнями, а розсуд планика – із його 

правами.  

На переконання І. Л. Желтобрюх, доцільно виокремлювати 

позитивний та негативний розсуд контролюючих органів у податковій сфері. 

При цьому, на думку вченої, позитивний розсуд становить ідеальну, 

системно-обґрунтовану модель мисленнєво-аналітичної діяльності, яка 

здійснюється посадовими особами контролюючих органів, у рамках якої 
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виробляються належні підходи до правозастосовчої практики. Позитивний 

розсуд виступає зовнішнім виявом публічного інтересу, який повинен 

реалізовуватися в рамках діяльності публічно-владних суб’єктів 

правозастосування, до яких зокрема належить і контролюючий орган. Такий 

розсуд здійснюється контролюючим органом в силу виконання ним своїх 

компетенційних повноважень, які обумовлюються спрямуванням 

функціональної діяльності відповідних публічно-владних суб’єктів. У рамках 

позитивного розсуду не мають місця прояви особистісного суб’єктивного 

інтересу посадової особи контролюючого органу. Не завжди позитивний 

розсуд є правильним з точки зору належності сформульованих підходів до 

правозастосування, що обумовлюється складним характером мисленнєво-

аналітичної діяльності, за посередництвом якої формуються підходи до 

правозастосування та можливими проявами людського фактору [103, с. 110]. 

Під негативним розсудом І. Л. Желтобрюх розуміє неправомірну, 

суб’єктивно обумовлену діяльність посадових осіб контролюючого органу з 

приводу формулювання підходів до правозастосування, які обумовлюються 

не системно-аналітичним підходом до правозастосування, а викривленим 

праворозумінням, яке зумовлюється квазіпублічним інтересом відповідних 

посадових осіб [103, с. 111]. Фактично у цьому контексті йдеться про те, що 

посадові особи контролюючих органів керуються не інтересами податково-

правового регулювання, а передбачають власну вигоду від вирішення 

відповідних питань. Очевидно, що правниця, здійснюючи такий поділ, 

виходить із того, що дискреція має межі, які визначаються самою нормою, а 

також залежать від правосвідомості й моральних якостей особи. 

Водночас, на наш погляд, такий поділ розсуду на види є штучним, 

оскільки за своїм змістовим наповненням негативний розсуд суб’єкта 

владних повноважень становить зловживання правом учасників податкових 

правовідносин. Справа в тім, що межа між категоріями «розсуд (дискреція)» 

та «зловживання правом» дуже тонка. Однак, указані поняття не є 
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тотожними. Зловживання правом, на думку О. М. Офман, має визначатися 

через такі ознаки: а) заподіяння шкоди (або створення реальної загрози його 

заподіяння) іншим суб’єктам; б) отримання необґрунтованих переваг одного 

суб’єкта права перед іншими уповноваженими особами; в) неправомірне 

обмеження суб’єктами, які зловживають, прав інших уповноважених 

суб'єктів; г) порушення цілей, установлених нормативними правовими 

актами [234, с. 7].  

Не зупиняючись детально на ознаках зловживання правом, Д. С. 

Сахно стверджує, що зловживання правом становить використання 

учасником податкових правовідносин наданих йому суб’єктивних прав або 

закріплених за ним владних повноважень у сфері оподаткування всупереч їх 

призначенню й меті регулювання й охорони податкових відносин, що з 

формальної сторони відповідає законній поведінці особи й тому не утворює 

складу податкового правопорушення, однак за своїми суспільно шкідливими 

наслідками становить загрозу нормальному розвитку податкових відносин, а 

тому потребує реагування уповноважених органів для зупинення відповідної 

поведінки цього суб’єкта й за необхідності застосування заходів податкового 

правовідновлення [348, с. 4]. При цьому науковець наголошує на розгляді 

зловживання правом у двох аспектах: широкому та вузькому. Так, у 

широкому сенсі йдеться про випадки суттєвої загрози для охоронюваних 

суспільних відносин від учинення протиправного діяння. У такому разі 

зловживання правом утворює склад правопорушення або злочину. Це 

підкреслює рівень суспільної небезпеки діяння, яке тягне за собою юридичну 

відповідальність і застосування каральних санкцій. У вузькому ж сенсі 

зловживання правом не є правопорушенням, оскільки за об’єктивною 

стороною не утворюється складу правопорушення й немає, відповідно, 

ознаки караності діяння. При цьому у вузькому розумінні зловживання 

правом зберігає свою сутність як використання наданого права особою 
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всупереч меті правового регулювання, а тому є неправомірною поведінкою 

такої особи [348, с. 8]. 

О. В. Макух констатує, що зловживання правом – це 

цілеспрямоване діяння певного суб’єкта податкових правовідносин, що 

передбачає реалізацію його законно встановленого суб’єктивного права 

всупереч інтересам податково-правового регулювання і спричиняє шкоду або 

створює реальну загрозу її спричинення правам і законним інтересам інших 

суб’єктів правовідносин [182, с. 104]. Зловживання правом, так само, як і 

розсуд, може мати місце як з боку уповноважених органів, так і з боку 

зобов’язаних осіб податкових правовідносин, зокрема платників податків. 

При цьому найчастіше платники податків зловживають своїми правами при 

виконанні податкового обов’язку в широкому сенсі (сплата, облік та 

звітність). Також деякі науковці наголошують на можливості зловживання 

правами платників податків при оскарженні дій і рішень контролюючих 

органів. Показово, що такий вид зловживання формується за допомогою 

використання презумпції правомірності дій платника і покладення як 

податковим, так і адміністративно-процесуальним законодавством тягаря 

доведення правомірності прийнятих контролюючими органами рішень саме 

на ці органи [348, с. 10]. Як убачається, презумпція правомірності рішень 

платників податків (п. 4.1.4 ст. 4 ПК України) виступає одним із тих важелів, 

які застосовуються для захисту платників податків від зловживань правом з 

боку представників контролюючих органів. Зупинимося на цьому 

детальніше. 

Презумпція правомірності рішень платника як одна із законодавчо 

закріплених засад податкового законодавства передбачає прийняття рішень 

на користь платника, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового 

акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних 

нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) 

трактування прав та обов’язків платників податків або контролюючих 
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органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як 

платника податків, так і контролюючого органу. Фактично, реалізація цього 

принципу передбачає вибір платником податків одного з двох (або більше) 

альтернативних варіантів поведінки. З урахуванням викладеного, робимо 

висновок, що цей принцип за своїм змістом презюмує наявність певної 

варіативності, диспозитивності у податковому регулюванні. 

Важливо враховувати, що вищевказана презумпція певним чином 

деталізується у п. 56.4 ст. 56 ПК України: під час процедури 

адміністративного оскарження обов'язок доведення того, що будь-яке 

нарахування, здійснене контролюючим органом у випадках, визначених цим 

Кодексом, або будь-яке інше рішення контролюючого органу є правомірним, 

покладається на контролюючий орган. Обов'язок доведення правомірності 

нарахування або прийняття будь-якого іншого рішення контролюючим 

органом у судовому оскарженні встановлюється процесуальним законом 

[249]. 

М. В. Мірошніченко, досліджуючи сутність та прояви реалізації 

презумпції правомірності рішень платника податків, з певною обережністю 

припускає можливість реалізації правової презумпції через розсуд. 

Науковець розмірковує таким чином: з одного боку, розсуд – це форма 

мислення, за допомогою якої з одного або кількох суджень виводиться нове 

судження. А з іншого – ведучи мову про презумпцію правомірності рішень 

платника податків як принцип податкового права, ми не можемо говорити 

про те, що вона буде реалізовуватися саме шляхом розсуду, адже вона є 

об’єктивною, законодавчо закріпленою категорією, яка у зв’язку зі своєю 

імперативністю поширює свою дію на всі правовідносини, які виникають у 

сфері податкового права [199, с. 15]. 

Що ж до категорії «розсуд», то вона буде реалізовуватися в 

правозастосовній практиці під час аналізу окремо взятого податково-

правового казусу, пов’язаного з колізією нормативних приписів податкового 
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законодавства, за якої платник податків обирає один з альтернативних 

варіантів поведінки. Розсуд правомірності вибору платником податків 

алгоритму поведінки має місце під час виникнення конфлікту інтересів 

платника податків та контролюючого органу щодо обраної першим 

поведінки [199, с. 15]. 

Ми не можемо підтримати наведені висновки М. В. Мірошніченка з 

огляду на те, що: по-перше, розсуд суб’єктів податкових відносин передбачає 

останніми реалізацію найбільш оптимального (в кожній конкретній ситуації) 

варіанта з декількох альтернатив. Разом із цим обов’язковою умовою 

виступає законність усіх можливих варіантів поведінки й можливість їх 

реалізації в рамках обраної моделі регламентації податкових відносин; по-

друге, вчений зазначає, що розсуд має місце під час виникнення конфлікту 

інтересів платника податків та контролюючого органу [199, с. 15-17]. Однак, 

навряд чи доцільно вести мову про те, що розсуд має місце лише «під час 

виникнення конфлікту». Справа в тім, що конфліктність – характерна ознака 

загалом податкових правовідносин. Природа такої конфліктності  має витоки 

із зіткнення публічного й приватного інтересів. З одного боку, кожний 

індивід дбає про збереження власного добробуту, і вилучення коштів з його 

власності, очевидно, лежить поза межами його економічних інтересів. З 

другого боку, податки і збори є основним джерелом фінансування держави, і 

очевидним є її прагнення до збереження цього джерела та його ефективного 

функціонування. Таким чином, якщо вважати, що інтереси держави й 

платника є діаметрально протилежними, і кожна зі сторін дбатиме лише про 

збереження власного, можна дійти висновку не тільки про неминучість 

конфліктів у податковому праві, а й про те, що податковий конфлікт, а разом 

з ним і податковий спір є нормальними етапами розвитку податкових 

правовідносин [105, с. 109].  

На нашу думку, за сучасних умов з урахуванням різних чинників 

податкові правовідносини (й їх регулювання, відповідно) трансформується. 
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Зрозуміло, що певний рівень конфліктності все одно зберігатиметься, 

виходячи з сутності податкового регулювання. Водночас, слід відзначити 

соціальне призначення податкового права, а також наявність низки 

послаблень та стимулів для платників податків. 

Окрім сутності розсуду у податковій сфері І. Л. Желтобрюх 

наголошує на доцільності визначення таких сфер його прояву: 1) розсуд на 

стадії законотворчості. У цій ситуації подібна ініціатива закріплюється 

виключно за суб’єктом, який готує проект відповідного акта та закріплює 

саме ту редакцію, яку вважає найбільш слушною та своєчасною. Безумовно, 

та чи інша конструкція відповідної норми утворюється на підставі аналізу 

чинних норм за допомогою реалізації прогностичної функції права; 2) розсуд 

платників податків. Вихідними засадами цього виду розсуду є правова 

свідомість та правова культура користувачів норм податкового 

законодавства. Йдеться про правозастосування особами, щодо поведінки 

яких безпосередньо і спрямовані податково-правові норми. Але в цій ситуації 

зміст такого припису може принципово відрізнятися від розуміння 

зобов’язаної особи, використання загальної спрямованості цього припису 

відносно конкретних життєвих обставин, коли загальний характер податково-

правової норми набуває конкретних правових наслідків; 3) розсуд 

контролюючих органів має подвійний характер: з одного боку, він 

передбачає оцінку, розуміння правової поведінки зобов’язаних осіб; з 

другого ‒ стосується розуміння меж та можливостей реалізації власних 

контролюючих повноважень; 4) розсуд на рівні судового вирішення 

податкових спорів обумовлюється появою особи, яка має бути незалежною 

та незаінтересованою в протистоянні інтересів власника коштів та особи, за 

рахунок якої такі кошти утворюються. Слід зауважити на те, що судові 

рішення, що приймаються щодо податкового спору, мають спиратися не 

лише на чинні законодавчі норми, але і на судову практику, яка набула 

відповідної формалізації – рішення та листи судів вищих інстанцій. 
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Безумовно, останні не набувають сили нормативних приписів, але без них 

складно виробити єдині критерії щодо оцінки однотипних ситуацій та 

вирішення єдиних за формою конфліктів між владним та зобов’язаним 

суб’єктом [103, с. 116 – 117]. Наведений поділ вбачається дещо умовним. Для 

податково-правового регулювання важливе значення має й характеризується 

певною специфічністю розсуд сторін податкових відносин – контролюючих 

органів та платників податків, оскільки ці суб’єкти (уповноважені та 

зобов’язані) перебувають у постійному та тісному взаємозв’язку. Говорячи 

про розсуд на стадії законотворення та судового розгляду справ, вважаємо, 

що його властивості дещо інші. Йдеться про те, що розсуд на стадії 

законотворення має загальний й всеохоплюючий характер, поширюється на 

всю цілісну систему регулювання відповідної галузі. Розсуд на рівні судового 

вирішення податкових спорів, навпаки, має ситуативний характер, оскільки 

податкові спори між кожним конкретним платником податків та посадовими 

особами контролюючих органів можуть виникати, або не виникати. 

Таким чином, розсуд (дискреція) як прояв диспозитивності має 

відповідати таким ознакам: межі дискреції мають бути чітко визначені 

законодавством; свобода вибору уповноваженого органу обумовлюється 

конкретними життєвими обставинами, які характеризують випадок, що 

стосується правозастосування, на розсуд такого органу; прийняття рішення 

передбачає вибір із декількох альтернативних варіантів, кожен з яких має 

законні підстави та може бути реалізований; при реалізації розсуду рішення 

приймається на підставі обставин, які характеризують виключно конкретну 

ситуацію та конкретних учасників відносин; розсуд може мати місце не лише 

з боку контролюючих органів, а й з боку платників податків, проте 

виявлятися він буде по-різному.  

Розсуд та зловживання правом мають спільні та відмінні риси. 

Спільною ознакою є можливість застосування як уповноваженими 

суб’єктами податкових відносин (контролюючими органами), так і 
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зобов’язаними (передусім платниками податків). Відмінними є: прояви та 

наслідки застосування; мета застосування; внутрішнє ставлення суб’єкта до 

втілення в життя вказаних явищ. 

Податкове планування як прояв диспозитивності у регулюванні 

податкових відносин є відносно новим явищем для України. Наразі правники 

одностайні в міркуваннях стосовно того, що відсутність у національному 

податковому законодавстві України визначення податкового планування та 

принципів його реалізації не лише не заперечує його існування, а навіть 

навпаки  - підштовхує науковців до ґрунтовних наукових досліджень 

сутності податкового планування, його характерних ознак, проведення його 

співвідношення з близькими за змістом категоріями й розроблення 

відповідних пропозицій до чинного законодавства з метою його 

удосконалення, з огляду на існуючі тенденції розвитку відносин 

оподаткування.  

Водночас фахівці у сфері податкового права висловлюють різні 

думки щодо податкового планування. Приміром, В. Я. Кожинов пропонує під 

податковим плануванням вважати використання всіх нюансів податкового 

законодавства [137, с. 3]. О. А. Магопець стверджує, що податкове 

планування дозволяє мінімізувати всю сукупність податкових платежів і 

зобов’язань, суттєво знижує ризики неправильного обчислення податків, 

захищає підприємство від можливих суттєвих збитків, пов’язаних із 

застосуванням штрафних санкцій» [176, с. 185]. Вищенаведені міркування 

тією чи іншою мірою відображають сутність податкового планування. Нам 

імпонує підхід до визначення податкового планування, запропонований 

М. О. Бондаренко. Вчена констатує: податкове планування – це дії платника 

податків, що полягають у реалізації його інтересу, шляхом розробки стратегії 

та подальшому її дотриманні для досягнення ділової мети своєї діяльності, за 

допомогою дозволених законом методів без порушень вимог українського та 

міжнародного податкового законодавства [36, с. 20]. За такого підходу 
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встановлено, яким чином і для чого здійснюється податкове планування. 

Крім того, з урахуванням євроінтеграційних процесів України, а також 

інтенсивного розвитку податкових відносин на території інших держав 

(ідеться про податкових резидентів та нерезидентів), важливим є дотримання 

приписів не лише національного, але й міжнародного законодавства з питань 

оподаткування. Необхідність податкового планування визначена податковим 

законодавством, що передбачає різні податкові режими, залежно від статусу 

платника податків, напрямів і результатів його фінансово-господарської 

діяльності, місця реєстрації та організаційної структури підприємства. 

Однак не слід оцінювати податкове планування лише з позитивного 

боку. В сучасних умовах оподаткування діяльності суб’єктів господарювання 

існує досить тонка межа між такими механізмами та категоріями, як 

податкове планування, уникнення податків та ухилення від сплати податків. 

Показово, що для більшості держав виникають труднощі не стільки у 

встановленні випадків ухилення від сплати податків, а саме у визначенні 

відмінностей між уникненням сплати податків та податковим плануванням. 

Це зумовлено тим, що застосування принципу свободи вибору контрагента 

передбачає, що платники податків можуть вести господарську діяльність так, 

як вони хочуть для цілей мінімізації податкових платежів. Разом із цим 

необхідно враховувати принцип правової визначеності, відповідно до якого 

платники податків повинні також бути впевнені, що угоди, укладені ними, є 

юридично (з погляду приватного права) грамотно оформлені і їх будуть 

враховувати податкові органи та суди. Виходячи з міркувань економічної 

ефективності та справедливості, платники податків не повинні зловживати 

правом мінімізувати своє податкове навантаження. Однак знайти межу між 

використанням права і зловживанням інколи доволі важко [6]. Також у цьому 

контексті вже досить тривалий проміжок часу середній та великий бізнес 

широко застосовують схеми агресивного податкового планування. За 

допомогою зазначених схем знижується фіскальна ефективність податкових 
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систем різних країн. Агресивне податкове планування (aggressive tax 

planning) – особливий вид податкового планування, що здійснюється 

платником податків шляхом прийняття рішень у сфері оподаткування, які 

можуть призвести до наслідків, відмінних від закріплених податковим 

законодавством через його невизначеність або багатоваріантне трактування 

[331, с. 38].  

Віднесення схем податкового планування до складу агресивних 

розглядається як сукупність двох ознак. По-перше, йдеться про прийняття 

податкових рішень, які хоча й обґрунтовані, але можуть спричинити 

ненавмисні та несподівані податкові наслідки, відмінні від тих, які припускав 

законодавець; по-друге – створення сприятливої податкової ситуації за 

рахунок приховування того, що існує невизначеність в істотних питаннях 

оподаткування, які визначено в законодавчому порядку. З огляду на наведене 

основною ознакою агресивного податкового планування є те, що 

інструменти, які використовуються, є легальними, але при цьому не 

відповідають первинним намірам законодавця [339]. Ураховуючи зазначене, 

констатуємо, що агресивне податкове планування – це один із можливих 

варіантів зловживання платниками податків своїми правами. Отже, для того, 

аби податкове планування виступало реальним інструментом для 

регулювання податкових відносин і відповідало загальній меті існування 

податково-правового регулювання, необхідно закріпити правовий механізм 

його реалізації у податковому законодавстві України. 

Схоже міркує й М. О. Бондаренко, яка стверджує, що, закріпивши 

можливість для платника податків законним способом скорочувати обсяг 

своїх податкових обов’язків, держава дозволяє не довільну поведінку 

платника податків щодо його податкового планування, а встановлює певні 

визначені рамки, в межах яких платник може обирати методи та способи 

законного скорочення податкових платежів. При цьому держава матиме 

можливість контролювати вихід за ці рамки, що є забороненою поведінкою 
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для платника податків. Таким чином, держава отримує ще один важіль 

контролю, за допомогою якого можна якщо не побороти повністю, то суттєво 

знизити явище, з яким намагаються боротися державні органи протягом 

усього існування держави – ухилення від сплати податків. До того ж 

цілеспрямована боротьба з податковою оптимізацією ніколи не дасть 

системного результату. Так, у окремих випадках, можливим буде виявлення і 

усунення явища скорочення податкових обов’язків платниками, які при 

цьому використовували прогалини в законодавстві чи інші способи 

оптимізації, але це будуть лише локальні рішення проблеми [36, с. 41 - 42]. 

Знову ж таки, при розгляді розсуду як прояву диспозитивності у 

царині податкового регулювання ми вже робили акцент на тому, що в 

сучасних умовах відбувається трансформація відносин між державою в особі 

контролюючих органів та платниками податків. При цьому така 

трансформація націлена на побудову партнерських відносин і досягнення 

балансу публічного й приватного інтересів сторін через регламентацію 

різних форм диспозитивності в межах імперативного методу правового 

регулювання, однією з яких саме і виступає податкове планування. Платник 

податків, скорочуючи суми своїх податкових зобов’язань, реалізує свій 

інтерес, при цьому відраховуючи необхідні грошові суми державі. Для нього 

це має сенс, адже платник податків завжди зацікавлений у системі 

соціального забезпечення, захисті своїх приватних та майнових інтересів, 

високому рівні розвитку правової та соціальної культури, інфраструктури  та 

ін. у державі, на території якої він проживає та/або веде свою господарську 

діяльність, а це означає, що дозволяючи платникові податків захищати свої 

приватні інтереси, для нього матиме сенс на добровільних засадах дбати про 

інтереси публічні [1, c. 13]. 

На підставі викладеного зробимо висновок про те, що податкове 

планування є відносно новою формою розсуду в Україні. Воно спрямоване на 

оптимальне узгодження інтересів уповноважених та зобов’язаних осіб 
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податкових відносин. Крім того, податкове планування – правомірний спосіб 

узгодження інтересів сторін. За допомогою податкового планування на 

макрорівні (державний та місцевий) відбувається узгодження інтересів 

вищевказаних суб’єктів, а на мікрорівні (рівень кожного окремого 

підприємства) реалізується безпосередньо побудова стратегії діяльності 

такого суб’єкта господарювання, яка дозволяє прорахувати й чітко визначити 

напрями подальшої діяльності, відобразити ризики й обрати саме ту 

«податкову» модель, яка є оптимальною в кожному окремому випадку. 

Для ілюстрації того, що податково-правове регулювання в сучасних 

умовах набуває ознак диспозитивності, можна послатися також на 

можливості застосування податкової амністії [292], податкового кредиту, а 

також  у виключних випадках застосовувати аналогію права при вирішенні 

проблем, пов’язаних із існуванням колізій і прогалин у податковому праві. 

І ще одне зауваження. Доволі часто диспозитивний спосіб, що 

застосовується в межах імперативного методу правового регулювання, 

пов’язують саме із договірними формами об’єктивізації податково-правових 

норм. Однак очевидним наразі є те, що останнім часом сфера податково-

правового регулювання трансформується. Це виявляється в застосуванні 

диспозитивних способів регулювання: договору, рекомендацій, погоджень. Їх 

особливістю є похідний, допоміжний характер від імперативного методу. 

Так, укладення договору між контролюючим органом і платником податків  

можливе, наприклад: при пропорційному коригуванні  податкових 

зобов’язань сторони контрольованої операції, виходячи з умов, що 

відповідають принципу «витягнутої руки» (підп. 39.5.5.1 п. 39.5 ст. 39 ПК 

України ); за результатами попереднього узгодження ціноутворення у 

контрольованих операціях (підп. 39.6.2  п. 39.6 ст. 39 ПК України);  при 

застосуванні розстрочення і відстрочення (ст. 100 ПК України); щодо 

переведення права вимоги дебіторської заборгованості платника податків у 

разі, якщо здійснення заходів щодо погашення податкового боргу платника 
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податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, не 

привело до повного погашення суми податкового боргу або у разі 

недостатності у платника коштів для погашення податкового боргу, і 

контролюючий орган визначає дебіторську заборгованість платника податків, 

строк погашення якої настав, джерелом погашення податкового боргу такого 

платника податків (п. 87.5 ст. 87 ПК України) та ін.  У цьому контексті 

можна говорити саме про договірні способи регулювання, як об’єктивізацію 

податково-правових норм.  

Окрім того, і ми про це вище зазначали, відповідне узгодження між 

суб’єктами податкових правовідносин також є дозволеним. Це відбувається  з 

приводу більш зручного, точного, своєчасного виконання імперативного 

обов’язку, тобто погоджується не сама природа обов’язку, а порядок, 

особливості його виконання. Крім того, часткова диспозитивність поведінки 

платника податків виявляється й у можливості податкового планування. Тож, 

юридичний режим, що забезпечується податковим правом, виражається в 

особливостях його регулятивних властивостей, способів і прийомів. Система 

цих особливостей саме і формує метод правового регулювання, що 

виражається в природі й спрямованості податково-правових норм. 

Застосування імперативного методу в умовах сьогодення може передбачати 

використання як його способів погоджень, наявності права вибору в 

поведінці суб’єктів в межах, визначених законом. Однак вони в кінцевому 

підсумку підлягають основній засаді – методу владних приписів. Таким 

чином, ми підтримуємо позицію, відповідно до якої податкове право 

застосовує імперативний метод регулювання, у змісті якого з метою 

забезпечення балансу приватного і публічного інтересів відбувається 

поєднання імперативних і диспозитивних (альтернативних) способів. Такий 

підхід засвідчує, що диспозитивність при податково-правовому регулюванні 

може бути як за змістом, так і за формою. 
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1.1.3. Сучасна податкова політика та її вплив на розвиток 

податкового права 

Як ми встановили в попередньому пункті дисертаційного 

дослідження, податкове право здатне й призначено саме до врегулювання 

відносин оподаткування. Шляхом закріплення у джерелах права меж бажаної 

і дозволеної поведінки для усіх суб’єктів права, підстав і видів застосування 

примусових заходів до тих з них, які виходять за визначені межі, право 

(порівняно з іншими видами соціальних норм) найбільш ефективно 

упорядковує суспільні відносини, надаючи їм таких ознак, як 

організованість, прогнозованість, передбачуваність, чим забезпечує їх 

стабільність і водночас закладає підґрунтя для розвитку. Це у підсумку 

означає усвідомлення його позитивної ролі для особистості, суспільства, 

людства загалом [345, с. 32, 33]. Тож, встановлення норми податкового права 

– це первісний найважливіший різновид вияву сутності податкового права як 

регулятора суспільних відносин. Отже ,головне – належним чином визначити 

зміст податково-правової норми, що багато в чому залежить від тієї 

податкової політики, яку реалізують у державі. 

Державна податкова політика науковцями визначається по-різному. 

Приміром, як: діяльність держави у сфері встановлення, правового 

регламентування та організації справляння податків і податкових платежів у 

централізовані фонди грошових ресурсів держави [247], або системна 

діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування з приводу 

створення та вдосконалення ефективного механізму податково-правового 

регулювання, спрямованого на мобілізацію грошових коштів до публічних 

централізованих фондів із метою фінансування публічних витрат та 

виконання завдань і функцій держави, а також заснованого на збалансуванні 

публічного та приватного податкового інтересу [407, с. 85]. Державна 

податкова політика охоплює своїм змістом ідейно-теоретичні та діяльнісно-

практичні аспекти державного управління процесами функціонування, 
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удосконалення та розвитку податкової системи України. Як явище ідейно-

теоретичного плану вона є системою концептуально усвідомлених ідей, 

цілей, завдань, принципів, програм, що виражають офіційну позицію 

держави з ключових питань податкового регулювання та є ідейно-

теоретичною основою податкової діяльності в державі (податкова політика в 

статиці). Водночас податкова політика – це діяльність державних і 

недержавних інституцій, громадян, що полягає у виробленні, коригуванні та 

реалізації державно-правової стратегії (тактики) у сфері податкового 

регулювання, створенні умов, що забезпечують стан правової захищеності 

суб’єктів податкових правовідносин (податкова політика в динаміці) [407, с. 

86].  

На складність і багатоаспектність податкової політики останнім 

часом звертають увагу все більше науковців. Приміром, В. Ю. Хомутинник 

зазначає, наведені властивості обумовлено тим, що вона у своєму змісті 

поєднує різні аспекти, головним із яких є задоволення публічних інтересів. 

Водночас публічні інтереси мають узгоджуватися з інтересами приватними, 

носієм яких є платники податків. За допомогою правового регулювання 

податкових відносин і мають забезпечуватися узгодження, баланс публічних 

і приватних інтересів у сфері оподаткування. Очевидно, що, реалізуючи 

податкову політику, закріплюючи той чи інший різновид податкової ставки, 

при встановленні правового механізму обов’язкового податкового платежу 

законодавцю потрібно керуватися тією метою, що він ставить собі як 

провідну. Все це буде варіюватися залежно від того, на що зроблено акцент, 

які функції податку визначені пріоритетними (фіскальна чи регулятивна, 

стимулююча чи дестимулююча), яким є загальний стан економіки держави 

тощо [399, с. 126]. 

Під час реалізації податкової політики одним із пріоритетних 

завдань постає узгодження публічних і приватних інтересів, адже сфера 

оподаткування характеризується певною конфліктністю. Він пов’язаний із 
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тим, що держава через відповідне «вторгнення» у право власності платників 

податків,  реалізацію фіскальної і регулятивної функцій податків забезпечує 

наповнення публічних фондів коштів. Цей процес передбачає постійний 

пошук і належне впровадження у життя заходів, що будуть ефективними і 

доцільними на відповідному етапі розвитку державотворення. Водночас 

платники податків намагаються захистити свої приватні інтереси, що у 

підсумку відбивається у пошуку шляхів оптимізації сплати податків. Саме 

тому питання про те, якими є межі державного втручання у відносини, 

пов’язані  з відчуженням приватної власності і якими правовими засобами 

держава обмежується при проведенні податкової політики, є одним із 

центральних питань податкової політики [251, с. 80, 81]. 

Характерно, що основною, але не єдиною формою реалізації 

податкової політики науковці вважають податкове законодавство [407, с.90]. 

Тож, можна говорити про відповідну діалектичну залежність податково-

правового  регулювання і податкової політики. Це виявляється у двох 

площинах: 1) через визначення мети, завдань, результатів податкової 

політики окреслюються напрями регулювання податкових відносин, його 

предмет, межі та способи, чим встановлюються правила поведінки для 

суб’єктів податкових відносин, тобто йдеться про вплив на правотворчу 

діяльність у сфері оподаткування, реалізацію регулятивної функції 

податкового права; 2) шляхом визначення якості, ефективності податкового 

законодавства оцінюється те, чи повною мірою податкова політика  була 

реалізована. Саме такий підхід дозволяє побачити відхилення від бажаної 

моделі функціонування податкової системи; встановити рівень реалізації тих 

положень, що визнані стратегічними; виявити недоліки як податково-

правового регулювання, так і податкової політики в цілому; виробити нові 

підходи до забезпечення сталого і дієвого функціонування податкової 

системи держави. 



 84 

Забезпечення формування та реалізацію єдиної державної 

податкової політики в нашій країні покладено на Міністерство фінансів 

України (п. 1 Положення про Міністерство фінансів України, що 

затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 

375 [312]), а також Державну податкову службу України (п. 1 Положення про 

Державну податкову службу України, що затверджено постановою Кабінету 

Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 227 [254]).  Основні завдання і 

напрями податкової політики визначено у Стратегії реформування системи 

управління державними фінансами на 2017-2020 роки та затверджено 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р. № 142-р, 

до яких належали: підвищення якості та ефективності адміністрування 

податків і зборів та рівня дотримання вимог податкового законодавства; 

посилення контролю за фіскальними ризиками та здійснення заходів для їх 

мінімізації, зокрема, щодо державних підприємств, державних гарантій та 

інших умовних боргових зобов’язань тощо [368]. 

Науковці справедливо зазначають, що основна суперечність 

податкової політики полягає у пошуку компромісу між економічною 

ефективністю і соціальною справедливістю, зміст якої задовго до чітких 

математичних доведень сучасної теорії оптимального оподаткування був 

сформульований у загальновідомому афоризмі Жан-Батіста Кольбера: 

«Оподаткування – це мистецтво обскубувати гусака так, щоб отримати 

максимальну кількість пір’я з мінімумом шипіння». У сучасному науковому 

дискурсі зазначена суперечність має дати відповідь на питання: яку саме 

потрібно сформувати податкову систему з погляду її складу з різних податків 

та елементів кожного такого окремого податку, щоб вона забезпечувала 

фінансування суспільних потреб та була найменш шкідливою для 

економічного зростання [246, с. 7]. І у цьому контексті виникає багато 

проблем, адже на порядку денному постає низка питань як щодо 

встановлення певної сукупності податків та зборів, їх конкретних правових 
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механізмів, так і контролю за справлянням податків і зборів, повноважень 

органів, що здійснюють адміністрування податків і зборів та ін.  

Для  прикладу зупинимося на декількох аспектах. Так, одним із 

завдань у Стратегії реформування системи управління державними 

фінансами на 2017–2020 р. було позначено підвищення стабільності та 

прогнозованості податкової системи. Далі зазначалося, що Міністерством 

фінансів України буде розроблено Стратегію розвитку податкової системи на 

середньострокову перспективу, яка повинна узгоджуватися із стратегією 

економічного розвитку, реформуванням бюджетного процесу та пенсійної 

системи. Буде посилено контроль за дотриманням вимоги щодо 

передбачення компенсаторів податкових надходжень або зменшення 

видатків державного бюджету у разі зменшення таких надходжень внаслідок 

внесення змін до податкового законодавства, а також за тим, щоб зміни до 

будь-яких елементів податків та зборів не вносилися пізніш як за шість 

місяців до початку нового бюджетного періоду [246]. Зважаючи на 

окреслений напрям податкової політики, при податково-правовому 

регулюванні  мають бути реалізовані вказані завдання. Однак, чи відбулося 

це насправді? Відповідь є очевидною, адже  станом на кінець 2020 р. 

Стратегію розвитку податкової системи на середньострокову перспективу  не 

розроблено і не затверджено. Хоча, у звіті про хід виконання плану заходів з 

реалізації Стратегії реформування системи управління державними 

фінансами на 2017–2020 р.р., затвердженого розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 24 травня 2017 р., зазначено, що цей аспект виконано 

[111]. З певною умовністю до виконання цього завдання можна віднести 

розробку місії та стратегічних цілей діяльності Державної податкової служби 

України до 2022 року, що була затверджена 10 грудня 2019 р. наказом [310]. 

Однак, як убачається, це все-таки різні за змістом і метою нормативні акти. У 

підсумку ми отримуємо безсистемне, часте внесення змін до податкового 

законодавства, адже навряд чи логічної трансформації податкового 
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законодавства можна досягти без чіткої стратегії, в якій вказується обраний 

державою курс на перспективу, спрямований на вирішення питань 

оподаткування. Тож провадження податкової політики у позначеному 

контексті негативно впливає на ефективність податково-правового 

регулювання. 

Можна навести й інший приклад. Так, ще одним завданням  у 

Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017–

2020 р. позначено розробку заходів для протидії стратегіям та практикам 

розмивання бази оподаткування та виведення прибутків з-під оподаткування 

(ВЕРS) відповідно до рекомендацій Організації економічного 

співробітництва та розвитку, зокрема, перегляд умови угод про уникнення 

подвійного оподаткування, оподаткування платників податку, які беруть 

участь у контрольованих операціях, операціях з пов’язаними особами-

нерезидентами, які зареєстровані в юрисдикціях з низьким рівнем 

оподаткування; посилення податкового контролю за трансфертним 

ціноутворенням, у тому числі шляхом запровадження деталізованої звітності 

для міжнародних груп компаній (подання спеціального звіту у розрізі країн)  

[368]. Щодо його виконання, то, по-перше, 23 липня 2018 р. у м. Лондон 

першим заступником Міністра фінансів України від імені України було 

підписано Конвенцію MLI, а 28 лютого 2019 р. Верховна Рада України 

схвалила розроблений Міністерством фінансів України Закон України «Про 

ратифікацію Багатосторонньої конвенції щодо виконання заходів, які 

стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню 

податкової бази і виведенню прибутку з-під оподаткування», який набрав 

чинності 2 квітня 2019 р. [321]. По-друге, 16 січня 2020 р. було прийнято 

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України про 

вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних 

неузгодженостей у податковому законодавстві» [301], яким позначені 

аспекти також було врегульовано. Як бачимо, у наведеному випадку 
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позначений вектор податкової політики повною мірою було реалізовано. 

Звичайно, далі можна порушувати питання про якість податкового 

законодавства та його ефективність, до яких є певні зауваження. 

І ще один аспект. Очевидно, що податкова політика має 

змінюватися під впливом певних об’єктивних чинників, обумовлюючи при 

цьому внесення необхідних змін до податкового законодавства. Яскравим 

прикладом належного реагування на негативні виклики стала зміна підходів 

до провадження податкового контролю, оскільки, з одного боку, держава має 

всіляко сприяти платникам податків аби допомогти витримати кризу, а з 

іншого – не допустити великих втрат бюджету і порушення податкової 

дисципліни. Незважаючи на закріплення різних способів податкового 

контролю у чинному ПК України (п. 75.1 ст.75), саме перевірки (зокрема, 

камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та 

фактичні) є оптимальним та дієвим його способом [249]. Так, Законом 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, 

спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних 

гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 30 

березня 2020 р. було запроваджено тимчасовий мораторій на проведення 

документальних та фактичних податкових перевірок [297]. Законом України 

«Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів 

України щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення 

заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню 

коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 13 трпвня 2020 р. дію цього 

мораторію було продовжено по останній календарний день місяця (включно), 

в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів 

України на всій території України з метою запобігання поширенню на 

території України коронавірусної хвороби [299]. Таким чином, законодавець 

чітко встановив на час карантину мораторій на проведення податкових 

перевірок контролюючими органами. Види перевірок, на які мораторій не 
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поширюється, теж законодавцем прямо зазначено у вищевказаних 

нормативно-правових актах. У подальшому Законом України «Про внесення 

змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 17 

вересні 2020 р. було надано право Кабінету Міністрів України скорочувати 

строк дії обмежень, заборон, пільг та гарантій, встановлених відповідними 

законами України [298]. Втім, право на таке скорочення було надано 

виключно крім випадків, коли зазначене може призвести до обмеження 

конституційних прав чи свобод особи.  

На перший погляд можна констатувати, що, зважаючи на певні 

обставини, серед яких наголос робиться на запровадженні відповідних 

заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню 

коронавірусної хвороби (COVID-19), і як наслідок зміни напрямів реалізації 

податкової політики в державі, встановлення позначених вище норм є 

об’єктивним і доречним. Однак, чи може це бути здійснено саме таким 

чином, який обрали нормотворці. Справа у тім, що виникає питання про 

доцільність закріплення вказаних положень у Законі України про Державний 

бюджет України на відповідний рік. Це пов’язано із тим, що Закон про 

Державний бюджет України має чітко визначений предмет. У ст. 40 

Бюджетного кодексу України закріплено, які відомості повинні міститися в 

такому Законі. З огляду на те, що закон про Держбюджет є основним 

фінансовим документом держави, через своє спеціальне призначення цей 

закон не повинен регулювати відносини в інших сферах суспільного життя. 

Наступний аспект щодо реалізації податкової політики стосується 

окреслення кола та правового статусу органів, що мають здійснювати 

контроль за справлянням податків і зборів. Для цього проведемо історичний 

екскурс, що свідчить про постійні перетворення, реорганізацію, ліквідацію 

таких суб’єктів . Так, вже доволі довгий проміжок часу висловлюються 

думки щодо необхідності ліквідації податкової міліції. Для цього розроблено 

законопроект, яким пропонується створити Бюро економічної безпеки 
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України. Його створення обґрунтовується низкою факторів, серед яких 

значиться оптимізація структури та чисельності органів, які ведуть боротьбу 

зі злочинами у сфері економіки, усунення дублювання їх функцій, адже 

наразі правоохоронну функцію в сфері економічних порушень бізнесу 

виконують податкова міліція, Служба безпеки України та Національна 

поліція України [288]. Водночас є певні сумніви щодо доцільності здійснення 

такого реформування. І вони передусім обумовлені тим, що всі попередні 

спроби трансформувати контролюючі органи  були неефективними, що 

спричиняло  подальшу зміну їх правового статусу, інколи навіть протилежну. 

Наприклад, ще  у 2012 р. відповідно до Указу Президента України 

від  24 грудня 2012 р. «Про деякі заходи з оптимізації системи центральних 

органів виконавчої влади» Міністерства доходів і зборів України (далі – 

Міндоходів) відбулася реорганізація Державної митної служби України та 

Державної податкової служби України [307]. Як було вказано у 

розпорядженні Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 166-р, 

саме на Міндоходів покладено функції і повноваження Державної податкової 

служби та Державної митної служби, що припиняються [245]. Отже, 

фактично органів державної податкової служби не мало бути з цього періоду. 

Однак, проводячи адміністративну реформу, нормодавці не досягли 

узгодженості у використанні термінології для позначення тих органів, що 

мають контролювати сплату податків і зборів. До речі,  у п. 7 Положення про 

Міністерство доходів і зборів України було вказано, що Міндоходів здійснює 

повноваження безпосередньо та через територіальні органи. До 

територіальних органів Міндоходів було віднесено його територіальні органи 

в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, 

міжрегіональні територіальні органи (повноваження яких поширюються на 

кілька адміністративно-територіальних одиниць), митниці, спеціалізовані 

департаменти та спеціалізовані органи Міндоходів, державні податкові 

інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у 
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містах, об'єднані та спеціалізовані державні податкові інспекції [256]. 

Територіальні органи Міністерства доходів і зборів було визначено у  

постанові Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. [327]. З цього 

приводу правники справедливо твердили, що, перш ніж сформувати 

Міністерство доходів і зборів, потрібно було спочатку внести відповідні 

зміни до Податкового та Митного кодексів, а отже, «новостворене 

Міністерство доходів та зборів є незаконним. Одним указом неможливо 

повноцінно сформувати діяльність структури, яка об’єднуватиме функції 

митниці та податкової» [213]. Дійсно, такі міркування були логічними, адже, 

проводячи певні реформування, необхідно узгоджувати норми, що містяться 

в різних нормативно-правових актах, тим більше таких, що мають різну 

юридичну силу. Йдеться про положення, що містилися у Податковому та 

Митному кодексах України й в Указі Президента України від 18 березня 

2013 р., яким було затверджено Положення про Міністерство доходів і зборів 

України, та їх співвідношення. 

Характерно, що схожа проблема існувала майже рік до прийняття 

указу Президента України від 18 березня 2013 р., оскільки правовий статус 

податкових органів визначався одночасно і законом України «Про державну 

податкову службу України» і Указом Президента  від 12 травня 2011 р., яким 

було затверджено Положення про Державну податкову службу України. При 

цьому норми названих нормативно-правових актів не узгоджувалися між 

собою (йшлося про дещо різні завдання, функції і повноваження податкових 

органів).  

На наш погляд, за такого підходу не дотримувався принцип 

верховенства права, який закріплено у ст. 8 Конституції України [146]. 

Принцип верховенства права є одним із провідних елементів загальних засад 

конституційного ладу будь-якої сучасної демократичної, правової держави. 

Він становить похідну всіх загальних засад права. Як ціннісний сплав ідей 

справедливості, рівності, свободи і гуманізму, верховенство права формує 
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відповідний образ правової системи і визначає ті умови, що дозволяють 

перетворити цей образ на реальність. Відданість принципу верховенства 

права – загальноприйнята в усьому світі міра легітимності уряду [371, с. 10; 

342]. При цьому, як слушно зазначає О.В. Петришин, принцип верховенства 

права  розглядається як підґрунтя для верховенства закону, але не є йому 

тотожним, оскільки є більш ширшим за обсягом. Принцип верховенства 

права означає й необхідність не виходити за межі принципу законності, 

інакше питання про «верховенство права» позбавляється будь-якого сенсу 

[242, с. 57]. Верховенство права не відміняє верховенство закону в системі 

джерел права [182, с. 64]. Отже, проводячи адміністративну реформу, 

обов’язково потрібно дотримуватися цих принципів. Як слушно зауважує 

О. О. Дмитрик, юридична сила джерел фінансового права передбачає, що 

кожний із їх різновидів обов'язково має відповідати принципам і нормам 

Конституції країни. Цього положення, безумовно, треба дотримуватися, бо в 

разі невідповідності будь-якого із джерел положенням Основного Закону 

країни воно має визнаватися нечинним. Окрім того, юридична сила 

виражається в суворій відповідності встановленій Конституцією і законами 

класифікації правових актів. Далі вчена зазначає: це означає, що такі джерела 

фінансового права як рішення Конституційного Суду України мають 

відповідати  Конституції та законам країни, закони – Конституції, а у певних 

випадках і рішенням Конституційного Суду України, укази Президента – 

Конституції, рішенням Конституційного Суду і законам України  тощо. 

Отже, кожен державний орган зобов'язаний розробляти свої розпорядження 

відповідно до вже виданих вищестоящими органами правових актів [92, с. 36, 

37]. Однак, як ми бачимо,  на практиці такого співвідношення не завжди 

дотримуються. Тому про якісний і дієвий вплив обраного вектору 

трансформації контролюючих органів навряд чи можна було говорити.  

Не відзначався логічністю і той підхід, що було застосовано при 

окресленні завдань та функцій Міндоходів, адже на той час при його 
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створенні не вдалося уникнути дублювання повноважень цього органу і 

Міністерства фінансів України у частині формування та реалізації єдиної 

державної податкової та митної політики. Так, згідно із положеннями статей 

6, 7 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади України» від 

17 березня 2011 р. міністерство є центральним органом виконавчої влади, 

який забезпечує  формування  та  реалізує  державну політику в одній чи 

декількох визначених Президентом України сферах шляхом забезпечення 

нормативно-правового регулювання; визначення пріоритетних напрямів 

розвитку; інформування   та   надання роз'яснень  щодо  здійснення 

державної політики тощо [329]. Виходячи із цього Міндоходів, як визначено 

Положенням від 18 березня 2013 р., мало стати головним органом у системі 

центральних органів виконавчої влади з питання адміністрування податків і 

зборів, митних платежів та реалізації єдиної державної податкової, державної 

митної політики. Серед його основних завдань було названо забезпечення 

формування єдиної державної податкової, державної митної політики в 

частині адміністрування податків і зборів, митних платежів та реалізація 

єдиної державної податкової, державної митної політики, а також боротьба з 

правопорушеннями під час застосування податкового та митного 

законодавства, здійснення в межах своїх повноважень контролю за 

надходженням до бюджетів та державних цільових фондів податків і зборів 

та інших платежів. Водночас відповідно до п. 1 Положення про Міністерство 

фінансів України, що затверджено Указом Президента України від 8 квітня 

2011 р., саме Мінфін України  є  головним  органом  у  системі  центральних 

органів  виконавчої  влади з формування та забезпечення реалізації 

державної  фінансової,  бюджетної,  а  також  податкової  і митної політики  

(крім  адміністрування податків, зборів, митних платежів та  реалізації  

податкової  і  митної  політики), політики у сфері державного  фінансового  

контролю тощо [257].  
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Аналіз наведених положень засвідчував той факт, що формувати і 

реалізовувати податкову політику на той період мали два Міністерства: 

Мінфін і Міндоходів. У той же час Міністерство фінансів мало формувати та 

забезпечувати реалізацію фінансової політики, не провадячи у життя 

податкову політику в частині адміністрування податків, зборів, митних 

платежів та  реалізації  податкової і  митної  політики. Очевидно, що таке 

формування і забезпечення реалізації не могло бути результативним, що було 

згодом підтверджено. Навряд чи можна здійснювати фінансову політику 

окремо від податкової, а податкову політику – не проводячи адміністрування 

податків і зборів, оскільки координатором має бути один суб’єкт – 

Міністерство фінансів. Більше того, що собою являє адміністрування 

податків і зборів, у чинних нормативно-правових актах  на той час не було 

встановлено. Лише згодом у п. 14.1 ст. 14 ПК України з’явився підпункт, в 

якому  було наведено поняття адміністрування податків, зборів, митних 

платежів [300]. Нез’ясованим на той час залишалося й  питання про 

реалізацію політики у сфері державного  фінансового  контролю. 

Сьогодні можна з упевненістю твердити, що із створенням 

Міндоходів результативно реалізувати державну політику у частині 

формування доходів державного бюджету не вдавалося. Тут доречно навести 

такий приклад. Так, відповідно до п. 22 Положення про Міністерство 

фінансів України цей центральний орган виконавчої влади мав вносити у 

встановленому порядку пропозиції щодо щорічного перегляду  ставок 

податків і зборів,  установлених у фіксованому значенні, для компенсації 

інфляційного впливу на обсяг надходжень до бюджету [257]. Однак, згідно із 

підп. 25 п. 4 Положення про Міністерство доходів і зборів саме останнє готує 

пропозиції щодо прогнозу доходів бюджетів і надходжень єдиного внеску з 

урахуванням прогнозу макроекономічних показників і тенденцій розвитку 

світової економіки. Яким чином мають співвідноситися повноваження 
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названих органів у цій частині не встановлено. Зрозуміло, що реалізовувати 

такі функції мав саме один державний орган.  

Окрім того, відповідно до чинного на той час законодавства 

Міністерство доходів і зборів України вважалося центральним органом 

виконавчої влади, діяльність якого мала спрямовуватися і координуватися 

Кабінетом Міністрів України. Із цього випливав логічний висновок, що 

Мінфін у такому випадку позбавлене безпосереднього впливу на діяльність 

Міндоходів. А це, зрозуміло, ускладнювало здійснення повноважень у сфері 

формування та забезпечення реалізації державної митної й податкової 

політики, які були передбачені у Положенні про Міністерство фінансів 

України після внесення відповідних змін (пп. 22, 24, 64 тощо). Отже, 

надавати функції Мінфіну іншим органам принаймні недоцільно. 

Окрім того, були наявні й нормативні колізії при встановленні 

Міндоходів повноважень щодо забезпечення формування та реалізації 

державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування, а також боротьби з правопорушеннями при 

застосуванні законодавства з питань сплати єдиного внеску. Справа у тім, 

що, згідно із чинним на той час Положенням про Міністерство доходів і 

зборів України, Міндоходів для виконання з покладених на нього завдань 

здійснювало нормативно-правове регулювання діяльності щодо 

адміністрування єдиного внеску; визначало єдині методологічні засади 

складення звітності з єдиного внеску; контролювало  своєчасність подання 

платниками єдиного внеску передбаченої законом звітності (декларації, 

розрахунки тощо), своєчасність, достовірність, повноту нарахування та 

сплати єдиного внеску; здійснювало контроль за додержанням законодавства 

щодо адміністрування єдиного внеску; забезпечувало достовірність та 

повноту обліку платників єдиного внеску; забезпечувало ведення обліку 

єдиного внеску та інші повноваження, віднесені законодавством України до 

компетенції Міністерства [256]. Водночас в Україні система соціального 
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страхування є відокремленою від податкової системи та децентралізованою. 

При цьому відповідно до ст. 12 Закону України від 8 липня 2010 року «Про 

збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» в той період часу саме Пенсійний фонд мав забезпечувати збір 

єдиного внеску,  ведення обліку надходжень від його сплати  та  здійснення 

контролю за сплатою єдиного внеску [315]. Отже, знову-таки були наявні 

розбіжності між законом і указом Президента. Тож, цілком доречним кроком 

було чергове реформування контролюючих органів, зокрема через 

припинення здійснення заходів щодо реорганізації Державної податкової 

служби та Державної митної служби, що розпочаті відповідно до Указу 

Президента України від 24 грудня 2012 р. «Про деякі заходи з оптимізації 

системи центральних органів виконавчої влади» і відновлення діяльності 

Державної податкової служби та Державної митної служби [319]. Окрім того, 

на той час законодавство потребувало ґрунтовних змін у частині 

розмежування повноважень Міндоходів з повноваженнями Пенсійного 

фонду, зокрема, тих, що передбачені частинами 6, 8, 9, 10 п. 4 Положення 

про Міністерство доходів і зборів, і тих, які було встановлено у ст. 12 

вищеназваного Закону. 

Однак на цьому процес реформування контролюючих органів не 

завершився, адже 21 травня 2014 р. було прийнято рішення утворити 

Державну фіскальну службу як центральний орган виконавчої влади, 

діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів 

України, реорганізувавши Міністерство доходів і зборів шляхом 

перетворення [326], а вже 18 грудня 2018 р.у Кабінет Міністрів прийняв нову 

постанову про реорганізацію Державної фіскальної служби шляхом поділу на 

Державну податкову та Державну митну служби. Новостворені служби 

ставали центральними органами виконавчої влади з питань забезпечення 

реалізації державної політики у податковій та митній сферах (відповідно); 

спрямування та координація діяльності служб здійснювалися Кабінетом 
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Міністрів України через Міністра фінансів України; служби були 

правонаступниками прав та обов’язків реорганізованої ДФС у відповідних 

сферах діяльності [325]. Водночас у 2019 році знову відбулося створення 

Державної податкової служби України [327].  

Як бачимо, процес трансформації контролюючих органів триває ще 

й дотепер. Очевидно, що успішну діяльність, спрямовану на забезпечення 

реалізації завдань та функцій держави, її економічне зростання,  можливо 

проводити тільки за умови створення злагодженої системи органів, що мають  

здійснювати контроль за сплатою податків та зборів. При цьому це має 

забезпечуватися стабільною, злагодженою, несуперечливою системою 

нормативно-правових актів, що є її підґрунтям. А тому в умовах сьогодення,  

коли Україна йде шляхом невпинного і перманентного реформування 

багатьох сфер життєдіяльності, не можна ігнорувати необхідність чіткого 

законодавчого визначення завдань, функцій, компетенції, системи тих 

органів, що здійснюють контрольну діяльність у сфері оподаткування. 

Справа в тім, що за  відсутності чіткого правового регулювання цих 

питань суб’єкти податкових правовідносин, що протистоять державі і які 

мають виконувати покладені на них обов’язки, опиняються у певному 

правовому вакуумі, що породжує виникнення багатьох спірних  ситуації. За 

таких обставин досягти балансу приватного і публічного інтересу у сфері 

фінансової діяльності вкрай важко, адже правова невизначеність не сприяє 

заінтересованості зобов’язаних суб’єктів у виконанні норм податкового 

права.  

Як бачимо, провадження податкової політики на сучасному етапі 

державотворення навряд чи можна назвати послідовним і виваженим. Цей 

факт констатують багато як науковців, так і практиків [251, с. 83]. 

«Українська податкова система є, за зовнішніми ознаками, дуже подібною до 

більшості податкових систем європейських країн. Проте, на відміну від країн 

Європейського Співтовариства податкова система України не є інструментом 
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підвищення конкурентоспроможності держави, не сприяє зростанню 

економічної активності суб’єктів господарювання», – саме так зазначалося в 

пояснювальній записці до проекту Закону України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо проведення податкової реформи та 

підвищення інвестиційної привабливості України», який був відкликаний у 

2019 р. [290]. Водночас і нині виважених і результативних зрушень у цьому 

напрямі не здійснено. Проведені протягом 2010 – 2020 років численні 

реорганізації податкових органів не дали позитивного результату, що вказує 

на необхідність удосконалення системи та структури державних органів, що 

забезпечують формування, реалізацію та контроль за виконанням державної 

податкової політики в Україні, оскільки сучасний розподіл відповідних 

компетенційних повноважень між державними органами характеризується як 

прогалинами, так і дублюванням окремих функцій. 

Таким чином, можна і надалі констатувати, що «існуюча система 

формування державних доходів відображає недосконалість перехідної 

економіки та має переважно фіскальний характер, а основна проблема 

української податкової системи полягає в надмірному навантаженні як на 

бізнес, так і на громадян. Тож, очевидно, що важливим чинником 

забезпечення економічної стабільності країни виступає здійснення 

ефективної фінансової політики, яка перш за все повинна бути направлена на 

стимулювання економічного зростання та соціального розвитку» [290]. Отже, 

в Україні трансформація податкової системи  останніми роками не має 

виваженого і сталого характеру, безсистемно врегульовуються окремі 

питання та зміни, орієнтовані на нетривалі терміни часу. Хоча певні 

зрушення у цьому напрямі вже зроблено, про що свідчать міжнародні 

рейтинги. 

У цьому контексті доволі цікавим та інфомативним є рейтинг Doing 

Business, що щорічно публікує Світовий Банк. У ньому відображаються різні 

аспекти щодо складності відкриття і ведення власного бізнесу в різних 
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країнах світу. Цей рейтинг висвітлюється з метою надання об’єктивних 

даних про стан законодавства держав в аспекті регулювання бізнесу та про 

його застосування, що дозволяє визначити рівень бізнес-клімату в країні, 

безпосередньо впливає на приплив інвестицій і позитивно позначається на 

рівні життя держави. Рейтинг формується на підставі 10 індикаторів 

(реєстрація підприємств; отримання дозволів на будівництво; підключення 

до системи електропостачання; реєстрація власності; кредитування; захист 

інвесторів; оподаткування; міжнародна торгівля; забезпечення виконання 

контрактів; ліквідація підприємств), кожен з яких має однакове значення.  

Індикатор «оподаткування» (The paying taxes) відображає податки 

та обов’язкові платежі, які так звана «стандартизована компанія» (середня 

компанія) повинна сплатити за певний рік, а також заходи з їх 

адміністрування та дотримання процедур після подачі податкових 

декларацій. Індикатор «The paying taxes» базується на балах за чотирма 

показниками: час (кількість годин на рік для підготовки, подання декларацій 

і сплати податків); загальна ставка податку та внесків (тверде податкове 

зобов'язання як відсоток від прибутку до сплати всіх податків); податкові 

платежі (кількість податкових платежів на рік); індекс постзаповнення 

(базується на чотирьох показниках: час для відшкодування ПДВ; час для 

отримання відшкодування ПДВ; час для коректування податку на прибуток; 

час для завершення коректування податку на прибуток підприємств).  

У ньому визначено й аспекти, що  відображають зростання 

перешкод зі сторони оподаткування для здійснення підприємницької 

діяльності в Україні. Наприклад, у 2016 році в загальному рейтингу легкості 

ведення бізнесу прогноз сприятливості оподаткування знизився на одне 

місце. Таким чином, Україна опинилася на 107-му місці з-поміж 189 

досліджуваних країн за показником оподаткування (Payng taxes) і на 83-му 

місці в загальному рейтингу Doing business-2016. При цьому найбільшими 

проблемами для бізнесу названо кількість часу, необхідного вітчизняним 
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підприємцям для нарахування та сплати податків – 350 годин на рік, що 

відображає адміністративний тягар підприємств та високе податкове 

навантаження, яке становить 52,2 % комерційного прибутку підприємств [3].  

Можна й далі дослідити відповідну динаміку. Так, станом на 2019 р. 

за індикатором «The paying taxes» Україна вже посідала 54-те місце із 

загальною кількістю балів 79.35. Для порівняння сусідні Росія та Білорусь 

займали за цим індикатором 53-тє та 99-те місце відповідно. Найбільш 

сприятливою для ведення бізнесу країною за цим показником визнано 

Гонконг, на другому місці – Катар, на третьому – Об’єднані Арабські 

Емірати,  четверта – Ірландія, п’ятий – Бахрейн [4].  

Підсумовуючи наведене зазначимо, що сьогодні відсутні 

документи, в яких уряд би визначав напрями реалізації податкової політики. 

З певним застереженням до кола таких документів можна віднести Стратегію 

реформування системи управління державними фінансами на 2017–2020 

роки, що схвалена  8 лютого 2017 року. Вона базувалася на Стратегії сталого 

розвитку «Україна-2020», що схвалена Указом Президента України від 12 

січня 2015 р.[368]. Водночас у цьому правовому акті вказано на 

непередбачуваність податкової політики у середньостроковій перспективі. 

Тож, цілком очевидними є негативні наслідки цього: платники податків не 

знають, які податки будуть запроваджені найближчим часом, державні 

установи не знають, який обсяг коштів буде їм доступний у 

середньостроковій перспективі, а громадяни не знають, на які цілі будуть 

виділятися бюджетні кошти та які послуги вони можуть отримати. На жаль, 

такий висновок є об’єктивним. Наслідком цього є виникнення податкових 

конфліктів і спорів, зумовлених: а) дефектами податкового законодавства 

(його складність, колізійність, суперечливість, нестабільність, унесення 

численних змін до ПК України); б) економічними недоліками (надмірний 

податковий тиск на платників податків, зниження ділової активності 

суб’єктів господарювання, численні, значні масштаби тінізації економіки 
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тощо). До того ж у цих документах не визначено конкретних кроків, які б 

дозволили виправити позначену ситуацію. Отже, такий стан негативно 

позначається як на функціонуванні всієї податкової системи, так і податковій 

політиці в цілому.  

Усе наведене переконує в тому, що податкова політика може бути   

ефективною та результативною виключно на підґрунті достеменно 

розробленої і  обґрунтованої концепції  розвитку податкової системи, яка 

буде охоплювати різні аспекти як оподаткування, так і правового статусу 

органів, що контролюють сплату податків. Такі концепції, зазвичай, мають 

своїм підґрунтям  вивчення і визначення стану економіки, перспектив 

розвитку виробничих, інвестиційних та інших відносин, можливості 

зростання фінансових ресурсів держави. Причому це має відбуватися з 

обов’язковим урахуванням міжнародних інтеграційних аспектів на поточний 

період і перспективу. І до цієї роботи мають залучатися як науковці, так і 

практики. Окрім того, такі концепції та стратегії мають бути підготовлені на 

середньострокову і довгострокову перспективу, що засвідчуватиме 

податкову стратегію і тактику, обрану урядом. Невипадково науковці 

зауважують, що стратегічне планування передбачає окреслення шляхів і 

засобів на довгостроковий період і розраховане на перспективу. У підсумку 

його реалізація передбачає вирішення великомасштабних завдань, 

визначених економічною і соціальною стратегією, прогнозування основних 

тенденцій розвитку оподаткування. Податкова тактика спрямована на 

вирішення завдань конкретного етапу розвитку суспільства шляхом 

своєчасної зміни способів організації податкових відносин. Розглядаючи 

взаємозв’язок цих двох напрямів, необхідно акцентувати увагу на тому, що 

при відносній стабільності податкової стратегії податкова тактика повинна 

бути гнучкою, адже  економічні умови за своєю суттю є рухливими [119, с. 2; 

151, с. 82].  Тільки в такому разі податкова політика може стати  потужним 

інструментом державного регулювання економіки і становити 
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цілеспрямовану, системну й чітко організовану діяльність уповноважених 

державних органів стосовно оподаткування, складовими елементами якої є 

стратегія і тактика. Таким чином, пропонуємо розробити: Концепції 

державної податкової політики України на середньостроковий (5 років) та 

довгостроковий (10 років) періоди, а також Стратегії реформування 

податкових органів на названі періоди. Упровадження таких документів 

дозволить здійснити на концептуальних засадах системне вдосконалення та 

оновлення податкового законодавства, а цілеспрямовані й узгоджені 

нововведення підвищать ефективність податково-правового регулювання,  а 

також забезпечать інституційну спроможність органів державної влади, 

відповідальних за реалізацію державної податкової політики, і економію та 

доцільність використання бюджетних коштів за таких трансформацій. 

 

1.2. Поняття та значення функцій податкового  права 

1.2.1. Доктринальні підходи до визначення функцій податкового 

права  

Аналіз наукових здобутків вчених свідчить про підвищення 

інтересу до проблем визначення як функцій права загалом, так і функцій 

податкового права. Така тенденція є цілком закономірною, оскільки 

«проблема функцій права – у кінцевому підсумку це проблема про напрями 

його впливу на суспільні відносини» [333, с. 65]. При цьому, як слушно 

вказується вченими, «вона є ширшою за проблему механізму правового 

регулювання, оскільки відбиває не лише здатність права регулювати 

суспільні відносини, а й характеризує його економічну, ідеологічну й 

політичну роль» [333, с. 65]. Дійсно, оскільки функції податкового права 

відображають сутність і його призначення, їх дослідження віднесено до 

фундаментальних проблем податково-правової науки, що безумовно мають 

вагоме методологічне значення. Проте в теорії податкового права розгляду 

його функцій приділялося недостатньо уваги. Однак ми переконані, що 



 102 

успішне вирішення питання про підвищення ефективності податково-

правового регулювання багато в чому залежить від з’ясування сутності 

податкового права у функціональному аспекті.  

Зазначимо, що вважаємо методологічно правильним  розуміння 

функцій податкового права базувати з урахуванням принципових 

загальнотеоретичних підходів до визначення права в цілому, бачення його 

сутності й змісту. При цьому в основу розуміння права має бути покладено 

висновок, що функціональне навантаження права в суспільстві пов’язане не 

стільки із реалізацією влади, скільки з досягненням рівноваги в суперечливих 

відносинах суб’єктів, тобто право є чинником самоорганізації і 

самозбереження суспільства, а не інструментом політичного управління [50, 

с. 825]. При цьому сутність функціонального підходу до розгляду 

податкового права полягає у «виділенні елементів соціальної взаємодії, що 

підлягають дослідженню, і визначенні їх місця і значення в деякому зв’язку, 

якісна визначеність якої робить необхідним її системний розгляд». Тож, 

невипадково саме такий підхід вчені вважають одним з основних 

методологічних підходів практично у всіх соціальних науках і він відповідно 

займає важливе місце в теорії права [106, c. 32]. 

Показово, що науковці по-різному підходять до визначення поняття 

як «функції права», так і «функції податкового права». Відсутність 

одностайності у поглядах науковців має своїм підґрунтям неоднозначність 

розуміння терміна «функція», використанням його у різних сферах. Так, 

А. А. Коваленко підкреслює, що нині поняття «функція» широко 

використовується в різних науках, зокрема, гуманітарних, соціологічних, 

природничих, фізико-математичних. З огляду на це різними є і підходи до 

визначення: 1) як відповідна величина, що змінюється разом із змінами такої 

величини як аргумент (у математиці); 2) діяльність органу і організму – 

функція руки, щитовидної залози тощо (у медицині);  3) напрям дії якої-

небудь системи (у кібернетиці); 4) роль, яку, відповідно до встановлених 
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правил, виконує певний соціальний інститут (чи, можливо, приватний 

соціальний процес) задля забезпечення потреб суспільної системи більш 

високого щабля організації чи інтересів складових її класів, соціальних груп 

та індивідів (у соціології); 5) залежність, що спостерігається між різними 

соціальними процесами в межах такої суспільної системи [133, с. 35, 36].  

Поряд із тим науковці підкреслюють, що найширше значення має 

поняття функції у філософії, коли воно трактується як поняття, в якому 

фіксується стійкий спосіб активного взаємовідношення речей. При цьому, 

зміна в одних речах супроводжується змінами в інших. У функції 

реалізуються потенції сутності речі залежно від умов існування. Характер 

функції визначається природою її елементів та їхніми структурними 

взаємозв’язками. Від типу структури залежить тип функції [354, с. 34; 

243, с. 75].   

Так, поняття «функція» за змістом є різнобарвним, адже воно 

охоплює філософсько-правові, загальноправові та галузеві трактування. При 

акцентуванні на філософське трактування поняття «функції права» зазвичай 

спираються на опосередкування цього поняття категоріями узагальнюючого 

змісту, якими є світоглядні, ідейні, соціологічні категорії («сенс права», 

«справедливість права», «примусове право», «регулятивне право», 

«моральність права», «образ права») тощо. Однак ідучи таким шляхом треба 

враховувати, що залишаються нез’ясованими багато питань, вирішення яких 

мало б формувати синтезовані знання, типи праворозуміння, стратегічні 

рішення тощо. 

Показово, що на позначені нами аспекти звертають увагу майже всі 

дослідники, що підходять до вивчення функцій як права в цілому, так і 

функцій відповідних галузей права. Наприклад, В. І. Щербина, вдаючись до 

розгляду функцій трудового права перш за все звертається до певних 

тлумачних словників і відзначає існуюче розмаїття у підходах: 1) як явище, 

що залежить від іншого явища, є формою його виявлення і змінюється 
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відповідно до його змін; 2) як робота кого-, чого-небудь, обов’язок, коло 

діяльності когось, чогось; обов’язок, повинність, місія [217, с. 707]; 3) як 

завдання, обов’язки, зв’язані з діяльністю, посадою людини [424, c. 47].  

Визнаючи таке розмаїття, І. М. Ситар, для адекватного розуміння 

категорії «функція» пропонує застосовувати системний підхід, який вимагає 

розкриття внутрішньої взаємодії в об’єктах і взаємодії об’єктів між собою як 

систем, що складаються з елементів, які мають структуру і виконують певні 

функції. Успіхи біології, кібернетики, соціальної науки в дослідженні своїх 

об’єктів як складних систем, що є самокерованими, зумовлюють розвиток 

системно-структурного підходу, в межах якого будь-який об’єкт 

розглядається як складна система, кожна частинка якого чітко виконує певну 

роль у загальному функціонуванні системи [354, c. 34]. 

Як бачимо, розтлумачити поняття «функції», і відповідно, «функції 

права», «функції податкового права» доречно із використанням декількох 

підходів: 1) етимологічного – через з’ясування походження слова; 

2) історичного – шляхом темпорального огляду тематики; 3) практичної 

значущості – коли аналізуються практичне значення, спрямованість, мета, 

перспективи розвитку. Такий методологічний підхід є найоптимальнішим, 

адже дозволяє звернути увагу на різні боки поняття «функція», що є 

полісемантичним, виявити оригінальні інтерпретації, комплексно 

використати наведені підходи для цілісного з’ясування його змісту. Водночас 

тенденція розрізненості у поглядах щодо визначення поняття «функція» 

переходить й у площину права, і впливає не лише на розмаїття поглядів 

авторів, а й відбивається в тому, що вчені, виражаючи власне бачення щодо 

функцій права, по-різному їх розкривають у своїх численних працях.  

Як приклад можна послатися на міркування С. С. Алексєєва. 

Характеризуючи функції права, правник дає такі їх визначення: 1) юридичне 

призначення для тих або інших суспільних відносин, яке виражається 

головним чином у результатах правового регулювання [14, с. 63]; 2) роль як 
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регулятора суспільних відносин [17, с. 23]; 3) напрями правового впливу, що 

виражають роль права в організації (упорядкуванні) суспільних відносин [13, 

с. 131]. Як бачимо, з плином часу змінювався і підхід С. С. Алексєєва до 

розглядуваного явища як «призначення», «регулятора», «напряму впливу, що 

виражає роль» .  

А. І. Абрамов при визначенні поняття «функції права» 

використовує методологічний підхід, за якого воно характеризується як 

явище, що внутрішньо властиве праву та обумовлене роллю (призначенням) 

права в суспільстві, яке являє собою основний (головний) напрям його 

впливу на об’єктивну реальність і виражає зв’язок права з іншими явищами 

соціальної дійсності [10, с. 71]. Як бачимо, правник для означення сутності 

розглядуваного поняття акцентує увагу на: призначенні права; напрямі 

впливу;   взаємозв’язку з іншими явищами соціальної дійсності.  

Дещо по-іншому підходить до цього аспекту М. Й. Байтін. Він  

пише, що  функції права безпосередньо пов’язані із дією права, з практичною 

реалізацією його властивостей офіційно-владного регулятора відносин між 

людьми, його роллю та місцем у структурі правової системи суспільства. У 

підсумку він резюмує, що функції права – це найбільш суттєві напрями та 

сторони його впливу на суспільні відносини, в яких розкриваються 

загальнолюдська й класова природа, а також соціальне призначення права 

[27, с. 167, 168]. Схоже твердять й інші науковці, коли  вказують, що сутність 

і соціальне значення права виявляється в його функціях, які відображають 

основні напрями впливу права на суспільні відносини та поведінку людей і 

дозволяють мати узагальнюючу характеристику дії юридичних норм [376, с. 

241]. Тож, окрім акценту на тому, що функції відбивають соціальне 

призначення і напрями впливу права, в наведених думках справедливо 

підкреслюється динамічна властивість функції,  адже саме через неї 

відбується безпосередня дія права. 
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Водночас низка правників зосереджує увагу лише на якійсь одній 

властивості, що розкриває сутність функцій права. Наприклад, В. Г. Смирнов 

зазначає, що поняття «функція права» у своїй єдності виражає соціальне 

призначення правового регулювання, оскільки відображає в сукупності 

предмет, завдання і метод регулювання [360, с. 9]. З точки зору 

Ю. Г. Ткаченка, під функціями права слід розуміти конкретну роль (дію) 

права з організації суспільних відносин [383, с. 34]. Д. А. Керімов 

підкреслює, що функції права – це суворо цілеспрямований вплив на 

суспільні відносини [128, с.191]. А. М. Шульга зазначає, що функції права – 

це визначені сутністю права, його соціальним призначенням у країні основні 

напрямки юридичного впливу на суспільні відносини права як нормативного 

регулятора цих відносин [377, с. 154 ].  

Можна знайти й інші погляди. Так, В. М. Горшеньов пропонує 

розглядати функції права в широкому і вузькому значеннях. У широкому 

сенсі, із його точки зору, функції права розкривають узагальнену 

характеристику правової дії на суспільні відносини, за яких регулювання є 

лише одним із способів вираження службової ролі права. Функції права у 

вузькому сенсі розкривають можливості власне правової регулятивної дії, 

показують, як виявляється соціальне призначення права – регулювати 

суспільні відносини залежно від характеру і значення для соціального 

розвитку [71, с. 36]. Нам імпонує такий підхід, адже за його використання 

можливо чітко прослідкувати зв’язок соціального призначення як права в 

цілому, так і податкового права,  а також виявити широкий спектр дії права 

(податкового права) на численні відносини, що виникають у суспільстві і 

зазнають правового впливу. І водночас при цьому зробити наголос саме на 

його регулятивній властивості.  

Здається, в наведеному міркуванні залишено вкрай важливий 

аспект.  Ідеться про те, що сутність функції як наукової категорії, 

незважаючи на використовувану сферу, полягає в тому, що вона завжди 
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виражає певне ставлення одного предмета (явища) до іншого предмета 

(явища), вказує на залежність між ними. З огляду на це, А.І. Абрамов 

справедливо підкреслює, що немає потреби в доведенні того факту, що в 

об’єктивній  реальності (в тому числі в соціальному світі) всі явища і процеси 

так чи інакше пов’язані між собою – десь цей зв’язок  прямий і проявляється 

з найбільшою очевидністю, десь він прихований від безпосереднього 

спостереження, втім він існує і певним чином виявляється в зовнішньому 

світі. Саме через використання функцій такі відносини між предметами, 

явищами і процесами знаходять своє вираження в об’єктивній реальності [10, 

с. 13, 14]. Тож, вважаємо, що цей методологічний підхід має бути враховано 

при визначенні поняття «функції податкового права». 

Позначимо ще декілька міркувань. Наприклад, В. В. Віконський 

твердить, що «функції сучасного українського права покликані закріпити і 

забезпечити існування держави, врегулювати правом відповідні відносини, 

забезпечити досягнення поставлених цілей, установити правовий порядок у 

конкретній сфері діяльності, сформувати правову свідомість, правове життя 

суспільства, захистити права і законні інтереси фізичних і юридичних осіб. 

Функції права є каталізатором демократичних відносин у сучасному 

суспільстві» [58, с. 24]. Як вбачається, такий підхід є доволі спірним, адже 

навряд чи функції покликані «врегулювати правом відповідні відносини», 

адже за  таких характеристик відбувається змішування функцій і змісту 

права. Так само функції права не можуть «установити правовий порядок у 

конкретній сфері діяльності», оскільки це здійснюється не функцією як 

такою, а правовою нормою.  

О. Г. Чернявський, вдаючись до аналізу означеного питання, 

констатує, що науковці у кінцевому підсумку під функцією права розуміють 

або соціальне призначення права, або напрям правового впливу на суспільні 

відносини (регулятор), або об’єднують  обидві позиції. Останнє, на його 

переконання, пов’язано  з тим, що як соціальне призначення, так і напрями 
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впливу права на суспільні відносини, взяті окремо, не вичерпують собою 

поняття «функції права». Якщо під функцією права розуміти тільки його 

соціальне призначення, то таке поняття буде лише загальним. Якщо ж 

прямувати тим шляхом, за яким функції права пов’язують тільки як напрями 

правового впливу на суспільні відносини, то залишається осторонь 

спрямовуючий момент такого впливу.  У підсумку він стверджує про 

недоцільність ототожнення або протиставлення напрямів правового впливу 

соціальному призначенню права і навпаки. Зважаючи на це, правник дає таке 

визначення функцій права – це дія права, що істотно впливає на форми і 

методи його реалізації, що зумовлюють конкретні шляхи правового впливу 

на процеси виникнення, зміни та припинення суспільних відносин [410, с. 18, 

19]. 

Схожими із поглядом О. Г. Чернявського є позиції В.М. Зінченка та 

Л. І. Заморської. Вони пишуть, що в юридичній науці поняття «функція» 

характеризує соціальну роль держави і права. Майже віковий досвід 

активного використання поняття «функція права» сьогодні не дає змоги 

констатувати наявність єдиного погляду на цю проблему. Якщо синтезувати 

численні точки зору, то можна зробити висновок, що під функцією права 

розуміють або соціальне призначення права, або його напрями правового 

впливу на суспільні відносини, або те та інше разом [108; 113]. У цьому 

зв’язку науковці акцентують увагу на недоцільності ототожнення або 

протиставлення напрямів правового впливу соціальному призначенню права 

і навпаки. Таке твердження вони обґрунтовують тим, що, розкриваючи зміст 

будь-якої функції права, необхідно постійно мати на увазі зв’язок 

призначення права з напрямами його впливу і навпаки – визначеність 

останніх призначенням права. І далі науковці ставлять питання: що ж слід 

розуміти під соціальним призначенням права і правовим впливом. Їх 

відповідь така: соціальне призначення права визначається потребами 

суспільного розвитку, відповідно до яких створюються закони, спрямовані на 
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закріплення певних відносин, їх регулювання чи охорону. Напрям впливу – 

найбільш суттєвий компонент функції права, він є свого роду відповіддю на 

потреби суспільного розвитку, результатом законодавчої політики, що 

концентрує ці потреби і трансформує їх у позитивне право. Правовий вплив – 

категорія, що характеризує шляхи, форми і способи впливу права на 

суспільні відносини. Це реалізація правових принципів, настанов, заборон, 

приписів і норм у суспільному житті, діяльності держави, її органів, 

громадських об’єднань та громадян. Правовий вплив – це не тільки 

нормативний, а й психологічний, ідеологічний вплив права на почуття, 

свідомість та дії людей [108; 113]. Ми вважаємо такий підхід у цілому 

конструктивним. Водночас зробимо декілька доповнень.  

По-перше, очевидною є здатність права, і податкового права 

зокрема, впливати на різні процеси, пов’язані з існуванням суспільства, 

державотворенням. Невипадково науковці зазначають, що під функціями 

розуміється здатність того чи іншого соціального явища (інституту) 

виконувати певну роль у системі суспільних відносин і впливати на ті чи інші 

соціальні процеси, сприяючи їхньому нормальному існуванню, розвитку чи, 

навпаки, обумовлюючи їх стагнацію. Функціональний підхід  завжди 

орієнтує дослідника на вивчення залежності, яка спостерігається між різними 

сторонами чи компонентами того самого єдиного соціального процесу 

(явища), або між декількома явищами (об’єктами), тобто необхідності 

встановлення (за кількісними або якісними показниками), – якою мірою 

зміни однієї частини системи є залежними (похідними) від змін в іншій 

частині. При цьому функціональний підхід  завжди має відповідати на 

запитання: «для чого?», «яке призначення?», «яким чином?», «яка роль та 

значення?» того чи іншого явища чи інституту в системі інших явищ чи 

інститутів, що дає підстави зробити висновок про роль і значущість кожного 

з елементів наукового дослідження [237, c. 15].  
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По-друге, можна виокремити ті властивості, які позначають саме 

сутнісній момент функцій права і податкового права. Ними є, за 

справедливою думкою А.І. Абрамова, ставлення, зв’язок, залежність [10, с. 

14]. Дійсно, всі визначення функції в будь-якій галузі знань (будь-то 

гуманітарні або технічні науки) засновані на зазначених елементах. Навіть 

коли функція розглядається з суто соціологічних позицій – як роль 

(призначення) явища в суспільстві, сутність функції у вищевказаному сенсі 

залишається незмінною і чітко простежується. Роль, яку виконує явище в 

суспільстві, є не що інше, як сутність відносини, зв'язки цього явища з 

іншими явищами соціальної дійсності. Явище не може реалізувати своє 

соціальнє призначення, не перебуваючи у взаємозв’язку з іншими 

суспільними явищами; в іншому випадку воно просто не зможе чинити на 

них жодного впливу, тобто спричинити певних змін у зовнішньому світі [10, 

с. 14]. Тож, обов’язковим при визначенні змісту функцій податкового права 

вважаємо указівку на роль, яку право відіграє, а також його зв'язок  з іншими 

правовими поняттями, категоріями, явищами (приміром, функціями держави, 

функціями податків, правотворчістю, податково-правовими нормами, 

принципами податкового законодавства, податковими правовідносинами та 

ін.). 

По-третє, очевидно, що функціональні характеристики сучасного 

українського податкового права, що відображають його в динаміці, є 

базовими для досягнення високого рівня правосвідомості громадян, вони 

спрямовують дію права, роблячи її не хаотичною, а цілеспрямованою, 

сконцентрованою на певних напрямах. Динамізм соціального і культурного 

життя зумовлює не лише зміну самих цих напрямів, але і зміну їх значущості 

і співвідношення [58, с. 22]. При цьому,  якими б важливими не були 

розглянуті вище підходи до аналізу, наприклад правової свідомості платника, 

вони передусім будуть вже відбивати комплексний характер дослідження, 

мати міждисциплінарне значення. Беззаперечним є ідеологічний момент, 
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особливо в умовах сьогодення, коли все більше акцентують увагу на таких 

якостях, як справедливість оподаткування, добросовісність платника та ін. 

Тож, цей аспект також необхідно враховувати, вибудовуючи концепцію 

функцій податкового права. 

По-четверте, поняття «функції податкового права» буде також 

залежати від того, яким чином розуміється право в даний період 

державотворення. Тож необхідно погодитися з С. І. Максимовим у тому, що 

в будь-якому підході є як сильні, так і слабкі сторони, як можливості, так і 

межі в загальному розумінні права. Він досить чітко, на нашу думку, 

розкриває складність і рухливість розуміння реальності права: а) це правовий 

позитивізм, який акцентується на зовнішньому боці правової реальності, 

сукупності правових норм, забезпечених примусовою силою держави; б) це 

правовий об’єктивізм, що базується на соціальній обумовленості права, його 

вкоріненості у соціальне життя; в) це правовий суб’єктивізм, в якому дістає 

вияв ідеалістично-моральна інтерпретація права, що розкриває активну роль 

суб’єкта права; г) це правова інтерсуб’єктність, яка базується на змістовому 

значенні права, його незмінних силі та авторитеті в процесі взаємодії 

суб’єктів права, їх комунікації, та узгодженні власної позиції з позицією 

іншої сторони або сторін [179, с. 72-99].  

По-п’яте, можна стверджувати, що функціям податкового права 

властиві стабільність і динамізм. Стабільність як ознака функцій податкового 

права означає, що вони: 1) завжди притаманні податковому праву як 

правовому явищу; 2) діють безперервно, адже їх реалізація є триваючим 

процесом. Динамізм засвідчує різне змістове наповнення таких функцій 

залежно від того стану соціально-економічного розвитку суспільства, що 

знаходиться на конкретному історичному етапі розвитку.   

По-шосте, функції права слід розглядати і як напрям його впливу на 

суспільні відносини, потреба в здійсненні якого породжує необхідність 

існування права як суспільного і соціального явища. У цьому сенсі можна 
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констатувати, що функція характеризує конкретний напрям впливу права на 

суспільні відносини. При цьому прояв знаходить саме такий вплив, який по-

справжньому актуальний для суспільства  і держави на конкретному етапі 

розвитку останнього [410, c. 22].  Що стосується механізмів і форм 

здійснення функції права, то ці категорії змінюються і розвиваються 

відповідно до потреб практики. 

По-сьоме, значення функцій податкового права має визначатися  з 

урахуванням їх здатності розкривати дію податкового права, виявити його 

різні аспекти, а також проаналізувати його як цілісне  й комплексне явище, 

простежити, як податкове право впливає на розвиток відносин 

оподаткування, або суспільні відносини впливають на розвиток податкового 

права.  

Відмінною від вищенаведених є позиція І. М. Ситар. Він пише, що 

зміст функцій позитивного права повинен полягати не стільки у впливі чи 

регулюванні, скільки в орієнтації на підтримку існуючих стихійних 

правовідносин. Вихідним пунктом тут повинні слугувати рівні (ступені) 

правової культури різних верств населення та соціальних груп. Оскільки ці 

рівні (ступені) завжди будуть різними, тому функції права повинні бути 

спрямовані передусім на піднесення рівнів правової культури у громадян, а 

потім на диференційне їх дотримання. Адже коли йдеться про вплив чи 

регулювання, то значною мірою здійснюється нехтування правовою 

культурою, зрівнюються ступені у громадян із різною правовою свідомістю. 

Тоді позитивне право не виконує свої функції регулятора, а виступає 

«залякуючим мечем, орієнтується на страх перед покаранням» [354, с. 51, 

52]. Слідуючи таким міркуванням, правник вважає перспективною думку 

В. Синюкова про соціокультурний вимір функцій права, тобто розгляд 

функцій права як характеристику соціокультурної реальності суспільства та 

окремих його компонентів. При цьому науковець зазначає, що в результаті 

взаємодії права із зовнішніми умовами «середовища», з процесами, які 
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відбуваються у суспільному менталітеті, перетворюються, видозмінюються 

самі функції права, адаптуючи правову систему до нових умов. Поряд із тим 

він упевнений, що питання про функції права як динамічний аспект 

правового регулювання дає теоретичний інструментарій визначення 

негативних для правового регулювання сфер суспільних відносин. 

Особливість права як явища культури полягає в тому, що його вплив 

випробовують багато моральних відносин. Проте далеко не всі відносини 

право може і повинно регулювати, включаючи їх у свої функціональні 

зв’язки з суспільством. Надмірне втручання держави і права (навіть із 

найкращими намірами) в суспільне життя паралізує його власні 

саморегулівні механізми [217, с. 155; 354, с. 52]. У наведених позиціях є як 

конструктивні аспекти, так і ті, з якими ми не можемо погодитися. Навряд чи 

право, у тому числі й податкове, спрямоване на «підтримку існуючих 

стихійних правовідносин».  

По-перше, автор не називає, що являє собою «підтримка», тоді як у 

теорії права використовуються такі поняття, як «правове регулювання» і 

«правовий вплив». При цьому, навіть при застосуванні у нормативно-

правових актах слова «підтримка», йдеться про закріплення певних стимулів, 

що впливають на розвиток  відповідних відносин (наприклад, Закон України 

«Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в 

Україні» [323]).  

По-друге, «стихійними» можуть бути лише суспільні відносини, 

тоді як правовідносини – це ті зв’язки, які вже зазнали правового 

регулювання і, звідси, є упорядковуваними, а не стихійними.  

По-третє, правова культура, швидше за все, є похідною категорією 

від поняття «право», яке виконує відповідні функції. Тож, реалізація 

останніх, що вимірюється, приміром через ефективність правового 

регулювання, безумовно, впливає на піднесення рівнів правової культури у 

громадян, але не навпаки.   
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По-четверте, дійсно, право не може, та й не повинно регулювати 

абсолютно всі без винятку суспільні відносини, що виникають на певному 

історичному етапі розвитку суспільства. Більше того, ми переходимо в ту 

епоху, коли з’являються нові явища, які здатні виконати роль 

упорядкувального інструменту (способу) взаємних відносин між певними 

суб’єктами і об’єктами. І тут можна згадати, приміром, розвиток технології 

блокчейн. Зокрема, у 2009 р. було створено першу криптовалюту біткоїн, яка 

стала новим феноменом у сфері економіки. Одночасно з біткоїн було 

розроблено і технологію блокчейн – розподілений реєстр, що становить 

вибудований за певними правилами послідовний ланцюжок із блоків 

транзакцій, де кожний наступний блок містить інформацію про попередній. 

Така логіка роботи блокчейну дозволила забезпечити безпеку та прозорість 

транзакцій і процесів, що в ньому відбуваються, завдяки чому ця технологія 

знайшла своє застосування у багатьох сферах. Такі тенденції зумовили 

стрімкий розвиток цифрової економіки та викликали значну зацікавленість 

суспільства феноменом цифрових активів [49, с. 110]. Таким чином, 

вважаємо, що не самі функції права чи податкового права, а їх зміст і форми 

їх реалізації  віддзеркалюють   історичний розвиток суспільства, його 

менталітет, тенденції, традиції, особливості, що дозволяє виявити відповідні 

закономірності з метою формування орієнтирів для розвитку як самого права 

в цілому, так і податкового права. 

Зауважимо, що науковці не завжди з наведених позицій підходили 

до характеристики функцій права. Доволі ґрунтовно до еволюцій розвитку 

поглядів на поняття «функції права» підійшов В. М. Жимиров. Окремо він 

констатував, що саме на початку XX століття в межах функціонального 

підходу до державно-правових явищ було виділено теорію функцій права. Її 

появу пов’язують з оприлюдненням в 1901 р. праці Л. Дюгі «Держава, 

об’єктивне право і позитивний закон». Саме в ній дослідник надає власні 

міркування стосовно ролі права і його функцій у житті суспільства. 
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Подальшого свого розвитку теорія функцій права набуває в роботі К. Реннера 

«Правові інститути права власності та їх соціальні функції», що вийшла 

друком у 1905 р. В ній К. Реннер виокремлює економічну, виробничу, 

розподільчу, споживчу функції, функцію спадкоємства, які «однаковою 

мірою» впливають на робітників (власника робочої сили) і капіталістів 

(власника підприємства) [106, с. 52, 53]. 

У Росії розглядувану проблему досліджував Л. І. Петражицький. 

Він зазначав, що для загального ознайомлення з характером і соціальним 

значенням права важливо особливо враховувати два напрями цього 

нормування, дві спеціальні, досить суттєві для соціального життя, функції 

права: розподільчу та  організаційну. При цьому далі він вказував, що у сфері 

нормування і координації соціальної поведінки, яка створюється правом, 

можна й виокремлювати різні спеціальні напрями такого нормування і 

координації, і з огляду на це – різні спеціальні, властиві праву, на відміну від 

моралі, соціальні функції. Так, сутність розподільчої функції, на погляд 

вченого, полягала в тому, що в результаті «мотивацій веління і боргу», що 

відбуваються в психіці людей, знаряддя і засоби виробництва юридично 

закріплюються за певними особами. Організаційна функція права сприяє 

установленню компетенції органів влади, завдяки людській психіці, що 

визнає за представниками влади відповідні правомочності [241, с. 177-209]. 

Тож, зі зміною підходів до характеристики самого права трансформувалися 

погляди на його функції. 

Отже, функції податкового права становлять зумовлені його 

соціальним призначенням, спрямуванням правового регулювання на 

відносини у сфері оподаткування, метою та роллю властивості податкового 

права. Функції права є відображенням його сутності, де виражаються його 

глибинна, внутрішня, головна сторона, що визначає його природу. Через 

пізнання функцій пізнається сама сутність податкового права. Вони 

зумовлені об’єктивною соціальною потребою і відображають такі напрями 
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правового впливу на відносини оподаткування, яких потребує суспільство на 

певному етапі його розвитку» [144, с. 17–18].  

 

1.2.2. Мета, завдання і функції податкового права: діалектика 

понять 

Далі перейдемо до характеристики функцій податкового права 

через з’ясування їх співвідношення із метою і завданням. Позначимо, що 

незважаючи на проведене науковцями останніми роками ґрунтовне 

дослідження проблем податково-правового регулювання, вказаний аспект 

залишено осторонь.   

Спершу визначимо взаємозв’язок ролі і функцій права. Так, 

О. Г. Чернявський зазначає, що поняття «роль права» означає призначення 

права в житті суспільства, держави взагалі й на певному етапі їх розвитку 

зокрема. Визначаючи роль права на конкретному етапі розвитку суспільства, 

або в рішенні певних питань, слід кореспондувати до тих або інших функцій 

права, синтез яких визначає право як самостійне явище. Обсяг поняття «роль 

права» більше, ніж поняття «функції права». У цьому і полягає відмінність 

розглянутих категорій. Що стосується поняття «завдання права» – це ті 

питання, що стоять перед правом: економічні, політичні, соціальні проблемні 

питання, які право, в процесі реалізації своїх функцій, покликане вирішити 

[410, с. 23].  

Схоже твердить і А. В. Константинова, коли зазначає, що поняття 

«роль права» вказує на те значення, яке право відіграє в житті конкретного 

суспільства під впливом об’єктивних і суб’єктивних факторів його розвитку; 

роль права, відбиваючи його соціальне призначення, характеризує те місце, 

яке відводиться праву поряд із іншими засобами державного управління 

суспільством. При незмінному соціальному призначенні роль права в 

окремих країнах, за різних політичних режимів, може відрізнятися. Тому 

правильніше використовувати сполучник «і» між термінами «роль» і 
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«призначення» [144, с. 20] . Переходячи у площину податкового права, його 

роль визначається з урахуванням низки соціальних, політичних та інших 

факторів. У цьому контексті доречно послатися міркування Р. О. Гаврилюк. 

Вчена обстоює доволі не традиційний для фінансово-правової науки підхід, 

адже говорить не просто про «податкове право», а про «перерозподільне 

податкове право», яке, в свою чергу, може бути додержавним податковим 

правом. Водночас саме обраний нею підхід дозволяє ґрунтовно визначити 

сутність, роль і функціональне призначення податкового права, зважаючи на 

відповідні темпоральні межі. Зупинимося на цьому більш детально. 

Так, на думку Р. О. Гаврилюк, державному податковому праву 

передував досить тривалий з історичної точки зору додержавний період його 

розвитку. В цей період таке право за своєю суттю було правом людини. 

Цьому (додержавному) праву властиві такі характеристики: антропність, 

конструктивність і контекстуальність. При цьому саме ці властивості 

визначають сутність такого права. Що стосується функціонального 

призначення такого права, то Р. О. Гаврилюк наголошує на його 

перерозподільності. А вже ця функція вказує на його мету і одночасно 

забезпечує досягнення цієї мети [62, с. 153-226]. Показово, що антропність 

додержавного податкового права Р. О. Гаврилюк пов’язує із тим фактом, що 

потреби (в тому числі й публічні) є невід’ємними властивостями людини. Це 

право є прямим наслідком «притаманності індивідам публічних потреб, а 

також властивості неподільності загальних благ і одночасної притаманності 

людям незнищеного індивідуального егоїзму» [62, с. 155-171].  

Конструктивність державного податкового права, на її думку, 

полягає в тому, що всі «податково-правові й соціальні інститути не існують 

апріорі у фізичному світі, а створюються колективними діями індивідів до 

вироблених ними правил». Окрім того, ця властивість означає, що при 

конструюванні кожного податкового та іншого соціального інституту має 

місце логічний пріоритет фактів над інституційними фактами. Останні 
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правниця визначає як такі, що «існують поверх грубих фізичних фактів». При 

цьому інституційні факти, на її погляд, не існують ізольовано, оскільки для 

того, аби у суспільстві діяло право, повинна існувати потреба в праві, мають 

бути спільні для більшості або всіх індивідів чи їх спільноти потреби, а також 

необхідно,  щоб з’явилися загальні або публічні потреби в соціумі,  їм 

повинні передувати потреби кожного окремо взятого індивіда [62, с. 172–

201]. 

Контекстуальність додержавного податкового права Р. О. Гаврилюк 

визначає як таку властивість, відповідно до якої будь-які норми або правила 

поведінки ми можемо сприймати лише в контексті тих відносин, в межах 

яких вони виникають, діють і припиняються. Це пов’язано із тим, що жодна 

норма не існує і не розуміється в принципі поза історичним контекстом. При 

цьому її тлумачення не є абстрактним, а виходить із певних історичних 

реалій адже сама собою норма не визначає контекст права, не контролює 

його [62, с. 202–225].  

У наведеній позиції є як конструктивні, так і доволі дискусійні 

аспекти. До спірних Д. О. Гетманцев, В. Л.  Форсюк та І. С. Бєліцький 

відносять те, що Р.О. Гаврилюк перерозподільне податкове право визначає як 

«право людини», адже людина є носієм не лише індивідуальних, а й 

суспільних потреб [67, с. 29]. Далі вчені звертають увагу на те, що для 

виникнення будь-якого відношення потрібен все-таки більш ніж один 

суб’єкт, а враховуючи публічний характер перерозподільних відносин як в 

додержавний, так і в державний період, всетаки має йтися про наявність 

другого суб’єкта. Ним є суб’єкт, який протистоїть індивіду, тобто публічний, 

владний. І перерозподільне право вже не може бути схарактеризоване як 

суб’єктивне право, оскільки саме воно і становить сукупність норм, що є 

обов’язковими правилами поведінки для людини. При цьому, за 

справедливими твердженнями науковців, антропність перерозподільчого 
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податкового права не скасовує, а підкреслює його обов’язковість для людини 

в будь-який, навіть додержавний, період [67, с. 29]. 

Водночас автономність існування податкових відносин, які за своєю 

суттю з економічної точки зору є перерозподільними, і  держави є 

очевидною. Науковці з цього приводу зазначають, що «перерозподіл 

обумовлюється природою людського суспільства, а не волею державної 

машини». Поряд із тим податки та податкове право є невід’ємною частиною 

держави. При цьому держава не може існувати без податків, а податковий 

суверенітет є невід’ємною частиною суверенітету державного. Податкове 

право знаходить унікальні особливі риси тоді, коли стає державним, а саме: 

наявність державного примусу, закріплення правил поведінки в правових 

нормах, які санкціоновані державою. І, звичайно, в такому випадку 

податкове право є унікальним, тотожним самому собі явищем. Однак, далі 

продовжують правники, погоджуючись із позитивіською теорією в тому, що 

податкове право не існує поза державою, будучи його породженням, і маючи 

сенс тільки в рамках його самого, ми тим самим безпідставно зміщуємо 

акценти, адже ми визнаємо за податковим правом не самостійне значення, що 

суперечить як його сутності, так і конкретним історичним реаліям [67, с. 29]. 

Таким чином, вони резюмують, що «визнання несамостійності податкового 

права (перерозподільчого права), фактично перетворює його на сукупність 

інструкції зі збору коштів для потреб держави, на більш-менш ефективний 

інструмент з відбирання коштів у громадян держави. Чим, власне кажучи, 

податкове право є навіть сьогодні не тільки у визнаних у світі авторитарних 

режимах, але й у розвинених західних демократіях [67, с. 30]. 

Якщо далі міркувати про мету права, то вона визначає завдання, які 

мають бути реалізовані для цього. У філософії та психології поняття «мета» 

трактують як: 1) усвідомлений образ певного результату, на досягнення 

якого спрямована дія людини; 2) передбачення у свідомості людини засобів, 

використання яких призведе до досягнення бажаного результату. У 



 120 

юридичних дослідженнях поняття «мета» найчастіше розуміється в її 

першому значенні, у вигляді результатів, до яких прагне суспільство, 

держава, встановлюючи і застосовуючи правові норми [, с. 11]. Поняття 

«мета» у філософії вживається лише стосовно людської діяльності – мета є 

актом свідомої діяльності, яка передбачає прогнозування результатів такої 

діяльності; є ідеальним образом (моделлю) бажаного суб’єктом результату 

його дій, що відображає потреби суб’єкта [, с. 80].  

О. Г. Чернявський твердить, що «саме мета права, якої воно 

повинно всіляко сприяти або досягти в процесі власної реалізації, реалізації 

всього спектра функцій права, обумовлює формулювання його завдань. При 

цьому без реалізації функцій не може вирішуватися жодне із завдань, що 

стоять перед правом. Функції визначають як способи, так і  напрями 

вирішення цих завдань. Зважаючи на таку діалектику, вчений резюмує, що 

виникнення тих чи інших завдань тягне за собою появу функції права 

відповідної категорії. Однак їх співвідношення не настільки однозначне. 

Необґрунтовано розглядати окремо взяте завдання як єдину передумову 

виникнення функції права. Остання є наслідком економічних, політичних, 

соціальних завдань» [410, с. 23]. Як бачимо, тут вибудоване таке 

співвідношення: мета визначає завдання, завдання визначають функції. При 

цьому на функції впливає не одне завдання, а їх сукупність, зважаючи на 

соціальні, політичні й інші чинники. Окрім того, наявний і зворотний вплив, 

адже функції обумовлюють напрями і способи вирішення завдань права. 

Показово, що О. Г. Чернявський зауважує також на тому, що 

завдання права мають визначатися з урахуванням тих потреб суспільства, що 

обумовлені загальносоціальними закономірностями розвитку держави і 

права, особливостями соціально-економічних умов конкретних етапів 

розвитку суспільства, держави, і, відповідно права, історичної обстановкою, 

співвідношенням політичних сил, національними факторами і багатьма 

іншими явищами [410, с. 23]. Інакше кажучи, окреслення завдань права 
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пов’язано із  тими потребами, що виникають у конкретний проміжок часу. Як 

вбачається, цей аспект характеризує динамічний характер як завдань, так і 

функцій права. Динамізм свідчить про різне змістове наповнення таких 

функцій залежно від того стану соціально-економічного розвитку 

суспільства, що спостерігається на конкретному історичному етапі розвитку. 

Якщо говорити про причинні взаємозв'язки залежності функції 

права від його завдань, то вони обумовлені таким: а) завдання в деяких 

випадках обумовлюють саме існування функцій; б) визначають зміст функцій 

права; в) завдання значною мірою впливають на процес реалізації функцій, 

зумовлюють конкретні напрями правового впливу чи регулювання [410, с. 

24]. Завдання тісно пов’язані з метою.  

Завданням фінансового права А. А. Коваленко вважає певні 

імперативи, інструкції до бажаної поведінки відповідних суб’єктів у сфері 

публічної фінансової діяльності, які формулюються і закладаються у вигляді 

фінансово-правових норм, з огляду на те, що їх дотримання забезпечує 

досягнення мети фінансово-правового регулювання. Науковець підкреслює, 

що завдання фінансового права мають складний зміст. Конкретно-історичний 

зміст завдань фінансового права визначається їх предметним наповненням, 

яке отримує відображення у формулюваннях фінансово-правових норм [133, 

c. 89, 90]. Що ж стосується функцій фінансового права, то вони, на погляд 

науковця, відображають ту діяльність органів публічної влади, яка 

регулюється фінансово-правовими нормами інституціонального характеру, а 

також безпосередньо сам масив фінансово-правових норм, включаючи 

юридичні засоби забезпечення їх практичної реалізації та загальної 

обов’язковості у суспільстві, зокрема засоби державного примусу, що 

застосовуються у разі потреби, як реакція держави на порушення норм 

фінансового права, які охороняються відповідно до чинного законодавства 

[133, c. 87]. Основне завдання податкового права А. І. Худик вбачає у захисіт 
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права власності від безмежних домагань чиновницького апарату, підтримка 

балансу інтересів платника податків та держави [403, c. 125]. 

Характерно, шо А. А. Коваленко, намагаючись віднайти відповідь 

на питання щодо співвідношення понять «мета фінансового права», 

«завдання фінансового права» і «функції фінансового права», пише: «…, що 

функції права впливають на форми та методи реалізації завдань фінансово-

правового регулювання, на форми та методи публічної фінансової діяльності 

тощо. Водночас усе це початково розглядається на доктринальному рівні, 

адже зв’язок функцій і завдань як такий на практиці може мати місце лише 

тоді, коли будуть чітко визначені власне ці функції та завдання, коли вони у 

той чи інший спосіб отримають своє закріплення. До того часу відповідні 

доктринальні розробки можуть використовуватися для додаткового 

обґрунтування якихось нормативно-правових положень….» [133, с. 77]. На 

наше переконання, А. А. Коваленко, переносить акцент із характеристики 

функцій, мети і завдань фінансового права як галузі права на розгляд 

функцій, мети і завдань фінансового права як науки, що неправильно з 

методологічної точки зору. Наука – це процес творчої діяльності з отримання 

нового знання, і результат цієї діяльності у вигляді цілісної системи знань, 

сформульованих на основі певних принципів. Наука як діяльність є 

процедурою узагальнення реальності, а наука як система знань – це сума 

суджень, що узагальнюються. Наука становить цілу систему поглядів і 

уявлень, вироблених за тисячоліття розвитку людської думки, певний 

світогляд, в основі якого лежить осмислення взаємозв’язків природи і 

людини [80, с. 30]. Вихідна і основна мета науки – пізнання об’єктивного 

світу – зумовлює виконання завдання аналізу самого наукового знання як 

його необхідної умови і засобу [401, с. 3].  

Як зазначають науковці, мета правової науки, будь-то фінансово-

правової, податково-правової чи науки кримінального права, полягає у 

вивченні законів, за якими відбуваються правові явища. З цього приводу 
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Д. А. Керімов зазначає: «правознавство має вивчити закони розвитку тієї 

сфери соціальних явищ, що називається право, а за відсутності одного 

ідеального правового стану і за постійної зміни форм суспільного і 

юридичного життя наука має відкривати закони, за якими відбувається така 

трансформація. Наука має визначити відносини, за якими відбуваються 

відповідні правові явища. Вона має визначити, що насправді є» [127, c. 304].  

Цікавими є міркування В. М. Твердохлєбова, який, досліджуючи 

зміст та сутність науки фінансового права, вважав, що її призначенням є 

вивчення фінансових явищ як явищ соціальних, а об’єктом фінансово-

правових досліджень є закони та розпорядження влади, що впливають на 

економічне життя. Завдання науки фінансового права полягає в 

систематизації законодавства та в застосуванні вироблених норм до 

конкретних ситуацій [372, с. 37]. І. Х. Озеров наголошував, що предметом 

науки фінансового права є фінансове господарство держави, громад, міст 

тощо, а основним її завданням є вивчення причинного зв’язку даного кола 

явищ з точки зору їх формального й матеріального розвитку. Досягнення 

такого завдання можливе, на думку вченого, шляхом застосування 

відповідного методологічного інструментарію в рамках «чистої» аналітичної 

науки. Він писав: «Ось завдання чистої фінансової науки: ми досліджуємо в 

ній «що» і «чому» і залишаємо за дверима науки наші симпатії і антипатії» 

[219, с. 18]. 

Показово, що для визначення мети і завдання науки фінансового 

права В. В. Хохуляк вдавався до аналізу наукових поглядів 

Г. Ф. Шершеневича, який визначав такі основні завдання соціальних наук, до 

яких відносив і юриспруденцію: 1) встановити наукові факти; 2) пояснити 

процес їх утворення; 3) оцінити їх з точки зору людських інтересів. При 

цьому відносно правознавства учений уточнював ці завдання. На його думку, 

вони зводилися до встановлення, пояснення і оцінки норм права [417, с. 328]. 

Пристосовуючи вказане положення Г. Ф. Шершеневича до науки 



 124 

фінансового права, В. В. Хохуляк стверджує, що її завданнями є 

встановлення, пояснення і оцінка норм однойменної галузі права. Зокрема, 

під установленням норм фінансового права мається на увазі виокремлення в 

науці за предметним принципом норм даної галузі, їх вивчення, 

класифікація, систематизація в основному за допомогою формально-

догматичного методу. У свою чергу, пояснення та оцінка передбачає 

теоретичне тлумачення норм фінансового права, формально виражених в 

юридичних джерелах. Для виконання цього завдання використовуються 

переважно історичний і соціологічний методи наукового дослідження, а 

правові позиції і висновки доповнюються історичними і соціологічними 

характеристиками [401, c. 66]. 

Що стосується завдань і функцій саме податкового права, то у 

наукові літературі цей аспект позначається лише дотично, при розгляді 

інших питань. Наприклад,  А. А. Коваленко пише про «розгорнуте завдання 

податкового права», яке, за його переконанням, можна вивести зі сфери дії 

податкових норм (сфери регулювання податкових відносин) та критеріїв 

ефективності дії галузі (підгалузі) загалом. Використовуючи подібний підхід, 

А. А. Коваленко завданнями податкового права України, у широкому 

розумінні, називає охорону прав і свобод людини і громадянина, юридичних 

осіб та держави у правовідносинах, що виникають у сфері справляння 

податків і зборів, попередження порушень податкового законодавства та 

застосування заходів податкової відповідальності за їх вчинення [133]. З 

таким міркуванням погодитися доволі складно. Податкове право регулює 

податкові відносин, які опосередковують рух коштів від платника у формі 

податків і зборів до публічних фондів. «Формування за рахунок податкових 

надходжень коштів, що фінансово забезпечують реалізацію державних 

функцій, підносить податкові правовідносини до рангу одних із найбільш 

значущих для існування держави і таких, що потребують безумовного 

державного регулювання. Сучасні податки – це ефективний та універсальний 
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засіб регулярного і стабільного формування основної частини державних 

доходів. Забезпечення належного порядку виконання податкового обов’язку 

є головною метою правового регулювання у сфері оподаткування» [225, с. 

11]. Тож, з урахуванням вищенаведених методологічних підходів, метою 

податкового права необхідно вважати стан упорядкування суспільних 

відносин, які забезпечують надходження коштів у формі податків і зборів від 

платників до публічних грошових фондів. Інакше кажучи, йдеться про 

забезпечення надходження коштів до публічних фондів від податків і зборів, 

створення оптимального податково-правового режиму, що відповідає 

сучасним економічним умовам і соціальним потребам суспільства з метою 

надходження коштів від платників податків до публічних фондів. При цьому 

реалізація такого завдання відбувається шляхом виокремлення напрямів 

державно-правового впливу, визначення орієнтирів у проведенні податкової 

політики і відповідної правової регламентації. І саме охорона прав і свобод 

людини і громадянина, юридичних осіб та держави у правовідносинах, що 

виникають у сфері справляння податків і зборів, попередження порушень 

податкового законодавства та застосування заходів податкової 

відповідальності за їх вчинення, про які пише А. А. Коваленко, і являють 

собою одне із великої кількості завдань податкового права. 

Визначаючи мету податкового права необхідно навести слушне 

міркування Р. О. Гаврилюк, яка твердить, що метою податкового права є не 

пошук і тим більше не підтримка протистояння держави і платника ні на 

загальнодержавному рівні, ні в будь-якому іншому випадку. Тож, 

основоположною метою податкового права вона вважає забезпечення 

держави в достатній мірі фінансовими ресурсами [62, с. 209]. Далі 

Р. О. Гаврилюк пише, що податкове право має також і вторинні цілі, які є 

похідними від цілей податкової політики. Вони виступають у формі 

зовнішнього впливу податків на різні сегменти соціуму і можуть слугувати 

«меті досягнення визначених перерозподільних відносин між соціальними 
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верствами суспільства, галузями економіки, територіями та ін. Історичний 

досвід дає впевненість у тому, що кожна держава прагне досягнути своєї 

мети в оподаткуванні з найменшими витратами» [62 с. 209, 210]. У цілому 

погоджуючись із визначенням мети податкового права як забезпечення 

держави в достатній мірі фінансовими ресурсами, зробимо декілька 

зауважень.  

По-перше, складно погодитися із використанням в такому випадку 

категорії «фінансові ресурси». У цьому контексті наведемо слова 

М. І. Дамірчиєва, який, характеризуючи фінансову діяльність, її пов’язує з 

рухом грошей, коштів та інших об’єктів, які ми відносимо до узагальненої 

категорії «фінансові ресурси» [79, с. 96]. Традиційно виокремлюють низку 

джерел, що формують дохідні частини публічних фондів. Показово, що свого 

часу І. Я. Горлов окреслював три види джерел державних фінансових 

ресурсів, серед яких, поряд із доменами та регаліями, податки 

спрямовувалися на задоволення колективних потреб [70, с. 13, 14, 56, 57]. 

К. Рау поділяв державні доходи на приватно-господарські (доходи від 

державного майна, промислів тощо) та державно-господарські або податки – 

доходи за рахунок платежів (податків), що беруться державою нібито за саму 

належність особи до певної держави [167, с. 204, 205]. Л. Штейн також 

засвідчував, що відповідні історичні епохи розвитку державного 

господарства виражають три основні форми державних доходів: доходи від 

власної діяльності, податки та кредит. Причому спочатку право на збір 

податків надавалося лише у випадках надзвичайних, як виплата, але потім 

вони стають переважним джерелом державних доходів [167, с. 206]. Сьогодні 

відповідно до ст. 9 Бюджетного кодексу України доходами бюджету є: 

податкові надходження; неподаткові надходження; доходи від операцій з 

капіталом; трансферти [45]. Таким чином, податки становлять лише частину 

фінансових ресурсів, що є надходженнями публічних фондів. При цьому 
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податкове право не регулює відносини, пов’язані із надходженням коштів в 

іншій, ніж податки і збори, формі.  

По-друге, навряд чи логічно і методологічно обґрунтовано 

виділення «вторинних цілей, які є похідними від цілей податкової політики». 

Не заперечуючи вплив податкової політики на зміст податкового права, 

вважаємо, що мета у останнього одна – забезпечення надходжень до 

публічних фондів у формі податків і зборів. Іншими словами, мета – 

створити такий стан упорядкування суспільних відносин, за якого 

забезпечено надходження коштів у формі податків і зборів від платників до 

публічних грошових фондів. Мета податкового права – це те, що бажано 

здійснити. Звичайно, таку мету можна деталізувати, уточнити, приміром, 

говорити не просто про «забезпечення надходжень до публічних фондів у 

формі податків і зборів», а про «безперервне насичення публічних фондів 

грошовими коштами у формі податків і зборів» та ін. 

Для досягнення цієї мети перед податковим правом ставляться 

завдання. Завдання  вказує на певну проміжну або кінцеву мету, що 

ставиться на певний період для досягнення відповідної мети. Останні 

визначаються з урахуванням державної податкової політики, що реалізується 

на конкретному етапі державотворення. Тож, те, що називає Р. О. Гаврилюк 

як вторинні цілі, швидше за все, необхідно вважати завданнями податкового 

права.  

Таким чином, зважаючи на соціальні, політичні та інші фактори, що 

притаманні сучасній Україні, названа мета податкового права буде 

досягатися численними завданнями.  До їх числа можна віднести такі: 

установлення податкового обов’язку; установлення податкової системи; 

визначення податкового законодавства; визначення правового механізму 

податків; визначення правового статусу платника податків і зборів; 

забезпечення одностайного підходу до використання понятійно-

категоріального апарату в актах податкового законодавства; забезпечення 



 128 

балансу публічного та приватного інтересів у сфері оподаткування; 

установлення способів забезпечення податкового обов'язку та ін. 

При цьому, встановлюючи певні завдання, їх можна формулювати 

розширено, наприклад: визначення податкового обов'язку та порядку його 

реалізації; закріплення правового статусу суб'єктів податкових відносин (як 

зобов’язаних, так і уповноважених); регламентація підстав та умов 

притягнення до відповідальності за порушення податково-правових норм 

(для забезпечення реалізації публічного інтересу); закріплення способів 

захисту прав та законних інтересів учасників податкових відносин; 

установлення податково-правових стимулів для платників податків і зборів 

(приміром, установлення податкових пільг, можливість обрати спрощену 

систему оподаткування, обліку та звітності); установлення оптимального 

(поміркованого) податкового навантаження на платників податків та ін.; 

установлення заходів податкового контролю та порядку їх застосування; 

мінімізація конфліктності податкових правовідносин (через застосування 

варіативності, альтернативності, диспозитивної поведінки суб’єктів у межах 

методу владних приписів); закріплення реально значущих для регулювання 

відносин оподаткування й дієвих принципів оподаткування та податкового 

законодавства; установлення правового механізму кожного податку та збору, 

що входить до податкової системи держави. У цьому контексті йдеться про 

закріплення в актах податкового законодавства таких елементів, як: платник 

податку та(або) збору, об'єкт та ставка оподаткування, база оподаткування, 

податковий період та ін. (ст. 7 ПК України). Інколи в науковій літературі 

можна зустріти поділ указаних елементів правового механізму податку на 

обов’язкові та факультативні. Однак, на наш погляд, вони всі є обов'язковими 

і мають вагоме значення для оподаткування; установлення податкової 

системи держави (в якій передбачаються: а)  види платежів, які входять до 

складу такої системи (передусім йдеться про встановлення податків та  

зборів. Указані категорії є різними та мають певні специфічні 



 129 

характеристики, що саме і дозволяють відмежувати їх одна від одної); б) два 

рівні податків і зборів – загальнодержавні та місцеві) та ін. 

Таким чином, роль, мета, завдання і функції податкового права є 

близькими за змістом, однак нетотожними поняттями. Податкове право для 

досягнення своєї мети виконує велику кількість завдань, а значить 

функціонує, виконує притаманні йому функції. Саме мета і завдання 

визначають наявність певних функцій та їх конкретний зміст. 

Установлюючи взаємозв’язок між метою, завданнями та функціями 

податкового права, ми можемо говорити про те, що відбувається реалізація 

функцій податкового права. Це пов’язано із тим, що певна функція 

податкового права є реалізованою лише тоді, коли повністю вирішено всі 

завдання та досягнуто кінцевої мети правового регулювання, коли одержано 

необхідний результат – соціальний ефект, запланований законодавцем, з 

урахованими при цьому інтересами більшості верств населення, а також з 

високим рівнем гарантій прав і свобод людини. Тож реалізація функції 

податкового права означає досягнення мети цієї функції, практичне втілення 

її в діяльності суб’єктів податкових правовідносин. При цьому необхідно 

зважати на той факт, що та чи інша функція права може бути реалізованою 

частково, її реалізація може бути розтягнена у часі. Отже, функції 

податкового права з огляду на синергетичні зв’язки із завданнями та цілями 

податкового права перебувають у відносинах реляційності та взаємовпливу. 

Таким чином, метою податкового права ми вважаємо упорядкування 

суспільних відносин, які забезпечують надходження коштів у формі податків 

і зборів від платників до публічних грошових фондів. Завдання визначають 

шляхи досягнення кінцевої або проміжної мети податкового права 

(встановити правовий статус платника податків, визначити зміст податкового 

обов’язку, встановити правовий механізм податку чи збору тощо).  Їх 

кількість може бути різною. Роль – це значення податкового права в 

державотворенні та життєдіяльності суспільства й індивіда, зв’язок функцій з 
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іншими елементами. Саме мета та завдання податкового права як певні 

статичні явища зумовлюють існування відповідних функцій як конкретної дії 

податкового права, тоді як функції податкового права позначають його 

призначення та напрями впливу на суспільні відносини відповідно до 

поставлених мети й завдань.  

І ще один аспект, що вартий уваги. Так, А. А. Коваленко пише, що 

«функції фінансового права походять від функцій публічних фінансів, які, 

якщо узагальнити наукові підходи, виконують розподільну, перерозподільну, 

контрольну, стабілізуючу, регулятивну функції. При цьому до основних 

функцій вчені здебільшого відносять розподільну (її сутність полягає в тому, 

що за допомогою фінансів відбувається розподіл і перерозподіл 

національного доходу. Перерозподіл передбачає, наприклад, рух коштів у 

різних формах, від одного бюджету до іншого, з метою їх збалансування 

тощо» [133, с. 86]. До цього додамо, що функціями фінансів традиційно 

називають: розподільну (реалізується на стадії формування первинних 

фондів базового рівня (наприклад, доходів домогосподарств, прибутків 

підприємств), сукупність яких формує національний дохід держави); 

перерозподільну (реалізується у процесі перерозподілу коштів первинних 

фондів базового рівня. Так, при сплаті податків і зборів суми коштів 

переходять із власності платника податків у власність держави чи органів 

місцевого самоврядування. Через бюджет чи інші публічні грошові фонди 

кошти перерозподіляються між розпорядниками бюджетних коштів, які 

забезпечують їх освоєння);  контрольну (виявляється у ході контрольної 

діяльності органів публічної фінансової діяльності); регулятивну (передбачає 

участь органів публічної влади у створенні правових підстав для 

регулювання відносин у сфері публічних фінансів. Крім того, така функція 

реалізується у процесі регулювання грошової маси, валютних резервів тощо); 

стабілізаційну (передбачає забезпечення стабільного соціально-економічного 

та фінансового стану держави. Особливо важливим у цьому контексті є 
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створення стабільного фінансового законодавства, що для України у 

нинішніх реаліях є досить проблемним). 

Водночас ми не можемо погодитися із таким твердженням 

А. А. Коваленка. Якщо виходити із методологічного підходу, відповідно до 

якого система функцій податкового права, так само, як і функцій будь-якої 

галузі права, є складиною і супідрядною, то саме функції фінансів можуть 

обумовлювати виокремлення субсистеми у межах регулятивної функції 

фінансового права. Водночас тут може відбуватися і зворотний вплив, за 

якого реалізація функцій фінансів неможлива без фінансово-правового 

регулювання. Іншими словами, на визначення субсистеми спеціальних 

функцій фінансового права будуть чинити вплив функції фінансів (про цей 

аспект ми будемо говорити у наступних підрозділах нашої роботи).  

Що стосується функції податкового права, то такий вплив чинять 

функції податків. Функції податку визначають його призначення, 

підкреслюють важливість цієї форми мобілізації публічних коштів. 

Комплексне регулювання поведінки всіх учасників податкових відносин при 

реалізації функцій податку може здійснюватися виключно системно. Так, 

можна наголошувати на різних підставах співвідношення між його 

функціями, різних засобах їх упорядкування та розподілення на групи, але 

цілісний правовий вплив забезпечується через системне здійснення всієї 

сукупності функцій податку [68, с. 3]. Д. В. Вінницький характеризує функції 

податку виходячи з його міжгалузевої природи, досліджуючи податок як 

комплексну міжгалузеву категорію, наголошуючи, що основне 

функціональне призначення податку міститься в покритті публічних видатків 

[56, с. 122]. Класики економічної теорії А. Сміт та Д. Рікардо вбачали у 

податку фіскальну функцію й негативно стпвилися до думки про 

використання податків як засобу активної економічної політики. На початку 

минулого століття такої ж позиції дотримувались й П. Леруа-Больє, Стурм та 

ін. На переконання А. А. Соколова, податок виконує дві основні функції – 
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функцію акумулювання (збирання) грошових коштів й функцію їх 

перерозподілу. А. Вагнер, навпаки, виходячи з «соціально-політичної» теорії 

податку та його функцій, підкреслював, що податкова політика має 

переслідувати не лише фіскальні, а й соціально-економічні цілі [63, с. 320-

322 ].  

Іноді виокремлюють регулятивну функцію податку, яка забезпечує 

галузевий прояв призначення права в  цілому. Право як засіб упорядкування 

відносин в суспільстві, засіб організації поведінки учасників відносин 

спрямовується і на відносини оподаткування. В деяких випадках при 

визначенні предмета податково-правового регулювання як акий 

виокремлюють регулювання надходження коштів від податків та зборів до 

бюджетів. Водночас, на наш погляд, це вже  похідне явище. Регулюється не 

власне надходження коштів, а поведінка учасників податкових відносин 

стосовно такого надходження [68, с. 22].  

В. М. Родіонова також наводить визначення категорії «функція», 

відмежовуючи її від деяких близьких за змістом понять. Вчена стверджує, що 

функція виступає засобом вираження сутності самої економічної категорії, 

тому функція діє завжди в межах тих економічних відносин, які становлять 

зміст відповідної категорії. Якщо ж дія (точніше, навіть вплив) поширюється 

на об'єкти, які лежать поза межами економічних відносин, що становлять 

таку економічну категорію, то йдеться не про функції категорії, а саме про її 

роль, тобто, ті результати, які ми отримуємо від використання функцій [344, 

c. 29].  До речі, такий вплив чиниться через інші податково-правові явища. 

Тут слушно згадати про функції фінансової відповідальності, функції 

податкового контролю, функції заходів податково-правового примусу, 

функції пені та ін. 

Таким чином, при побудові концепції розвитку податкового права 

необхідно чітко визначати його функції, що корелюється з його метою, 

завданнями й роллю, коли мета – це упорядкування суспільних відносин, які 
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забезпечують надходження коштів у формі податків і зборів від платників до 

публічних грошових фондів; завдання позначають шляхи досягнення мети 

податкового права; роль – це значення податкового права в державотворенні 

та життєдіяльності суспільства й індивіда, зв’язок функцій з іншими 

елементами. 

 

1.2.3. Система функцій податкового права 

Як ми встановили, функції податкового права визначають його 

здатність як соціального явища відповідно до поставленої мети  виконувати 

певну роль у системі суспільних відносин та впливати на відносини 

оподаткування й інші соціальні процеси, сприяти їх динаміці чи, навпаки, 

зумовлювати їх статику, сприяти розвитку виробництва та загалом економіки 

або гальмувати цей процес. Саме через своє функціонування податкове право 

визначається в дії, дає змогу відстежити залежності, які спостерігаються між 

різними інститутами його як складного й системного угруповання податково-

правових норм, а також установити, якою мірою зміни однієї частини його 

системи впливають або є залежними (похідними) від змін в іншій частині. 

Функціональні характеристики сучасного податкового права, що 

відображають його в динаміці, є базовими для досягнення ефективного 

правового регулювання відносин оподаткування. Функції права тісно 

пов’язані  між собою, діють системно, а в окремих випадках дію одних 

функцій прямо обумовлено іншими. Відповідно всебічне й повне вивчення 

будь-якої конкретної функції права неможливе у відриві від інших, без 

встановлення їх  системи. 

При проведенні комплексних аналітичних досліджень сутність 

поняття «система» може бути розкрита через вироблені практикою 

неформальні ознаки, характеристики та класифікації [373, c.38]. Ознаками 

системи є такі: а) організаційне (структурне) відокремлення як усієї системи 

в цілому, так і кожного її складника, елемента; б) чітко визначене просторове 
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розташування цих складників, а саме – за вертикаллю; в) ієрархічність; 

г) певна самостійність кожного з елементів, які входять до системи; 

д)  використання останньою різних комплексів засобів активного впливу на 

середовище з боку системи в цілому й кожного її елемента окремо; 

е) процесуальні засади їх функціонування [363 с. 254].  

Так, Д. О. Білінський, звертаючись до праць М. Вебстера і 

Р. Гібсона, справедливо вказує, що система – це інтегрована сукупність 

взаємодіючих елементів, що покликана шляхом поєднання виконувати 

заздалегідь визначені функції, а поняття системності передбачає взаємодію 

певних елементів [32, c. 157] . Можна наводити й інші поняття: «система – це 

множина пов’язаних між собою елементів, що має той чи інший вид 

упорядкованості за певними якостями і зв’язками і має відносно стійку 

єдність, яка характеризується внутрішньою цілісністю, що виражена у 

відносній автономності поведінки і (чи) існуванні цієї множини в 

навколишньому середовищі» [22, с. 109; 35, с. 69]. Як бачимо, система 

починається тоді, коли вона поєднує елементи, які взаємодіють між собою 

таким чином, що вони надають їй необхідну властивість цілісності. Тож, 

невід’ємною властивістю системи є її відносність, яка полягає в тому, що ця 

система може розглядатися як елемент іншої, більш широкої системи, тобто 

системи більш високого порядку [363, с. 254].  

Показово, що О. Г. Чернявський, аналізуючи погляди 

С. С. Алексєєва і І. П. Малинової, підкреслює, що останнім часом у зв’язку з 

активним розробленням загальнотеоретичних і філософсько-правових 

проблем виникають нові підходи до висвітлення функцій права як 

нормативно-ціннісної регулятивної системи [410]. Ці підходи гуртуються на 

розумінні того, що в умовах розвиненої правової культури за допомогою 

правових засобів і механізмів регулювання «постійно відтворюється 

загальний модус права», і «право несе в собі властивий всій культурі 

інваріант громадського опосередкування суб’єкт – суб’єктних  відносин» 
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[183, с. 106]. У тому ж напрямі будуються твердження про те, що право 

виступає «перш за все як система відтворення загальних умов існування 

суспільства, його стійкості і впорядкованості» [99, с. 33] . Розгляд права із 

зазначених позицій дозволяє побачити в ньому соціальну підсистему, що 

забезпечує таку безперервну динаміку функціонування суспільства, за якої 

відповідно до потреби в реалізації нормативності досягається постійне й 

стабільне відтворення а отже, збереження й утвердження (свого роду 

«увічнення») виражених у праві соціальних цінностей, умов і механізмів 

функціонування суспільства [15, с. 314].  

Характеризуючи будь-яку систему, важливо мати на увазі 

діалектичне співвідношення між стабільністю системи та діалектичним 

розвитком як її, так і елементів, що її утворюють, адже виходячи з цього, 

зміна суспільних відносин, об’єктивних умов функціонування системи 

передбачають корегування ознак, характеристик системного явища в цілому 

[32, с. 86].  У цьому контексті методологічно значимим є твердження 

А. А. Коваленка, що система функцій права – складне, ієрархічне утворення. 

Її (систему функцій) не потрібно розглядати як назавжди дане і незмінне. 

Загальне правило, у цьому разі, таке: як тільки певна сфера суспільного 

життя стає істотно значущою, врегульовується нормами відповідних галузей 

права, доцільно ставити питання про наявність певної її функції. Однак, 

взаємозв’язок різних функцій не дає підстав для приєднання однієї 

самостійної функції до складу іншої. З огляду на це система функцій права є 

динамічним утворенням, схильним до змін у зв’язку зі змінами у правовому 

регулюванні [133]. Так, на динамічний аспект при визначенні змісту функцій 

податкового права ми вже звертали увагу. Зараз же наголосимо, що така 

зміна притаманна й системі функцій податкового права в цілому.  

В.С. Ковальський зазначає, що  у структурі функцій відбуваються 

зміни, які свідчать про збільшення або зменшення ролі тієї чи іншої функції, 

хоча їх склад визначається історично і закріплюється в чинній Конституції. 
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Наразі спостерігається  диференціація правового життя, причому не тільки в 

Україні, а й у всьому світі. У цьому процесі різні соціально-правові 

організації, явища і системи, зокрема й функції як такі, набувають дедалі 

більші автономію і значення [134, с. 121]. У цілому, поділяючи наведену 

позицію стосовно динамічності й історичного характеру  функцій права, і 

відповідно, функцій податкового права, зазначимо, що навряд чи такі функції 

визначаються в Конституції держави. Швидше за все, Конституція може  

впливати на зміст відповідних функцій, але не на їх систему. Окрім того, 

Конституція, як і інший нормативно-правовий акт, є результатом 

правотворчої діяльності відповідних суб’єктів, яка є формою реалізації 

регулятивної функції.  

Показово, що Т. М. Радько звертався до таких критеріїв, проводячи 

класифікацію функцій права: 1)  елементи системи права (виокремлював 

загальні, міжгалузеві, галузеві, функції правових інститутів, норм права); 

2)  напрями правового впливу на суспільні відносини (окреслював основні 

(регулятивна, охоронна, економічна, політична, виховна) та неосновні 

(охоплюють менш широку сферу впливу, і характерні для окремих галузей 

права – обмежувальна, відновна, компенсаційна, екологічна, інформаційна, 

соціальна (у вузькому сенсі цього слова)); 3)  спосіб впливу права на 

суспільні відносини (власне юридичні (регулятивна (статична, динамічна), 

охоронна та соціальні функції права) [333]. Вважаємо, що за наведеними 

ознаками можна провести й виокремлення й групування функцій 

податкового права. Водночас, не всі наведені класифікаційні ряди за змістом 

можна представити саме запропонованим способом. 

Характерно, що А. В. Малько функції права розглядає в двох 

площинах:  а) широкій (загальносоціальні) і б) вузькій (спеціально-

юридичні). За широкого змісту серед функцій права він виокремлює такі: 

економічна (право впорядковує виробничі відносини, закріплює форми 

власності тощо); політична (регламентує політичні відносини, регулює 
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діяльність суб'єктів політичної системи та ін.); виховна (відображає певну 

ідеологію, чинить специфічний педагогічний вплив на осіб, пов'язана з 

формуванням у суб'єктів мотивів правомірної поведінки); комунікативна 

(виступає способом зв'язку між суб'єктом і об'єктом управління) [185, с. 88]. 

Дійсно, такий підхід є конструктивним, адже, використовуючи для поділу 

функцій спосіб впливу права на суспільні відносини, ми отримуємо чіткий 

розподіл, за якого йдеться про власне юридичні та соціальні функції права. 

Податкове право за своєю суттю є соціальним, тож, його соціальна цінність 

підбивається в системі його соціальних функцій. 

На вузькому, спеціально-юридичному рівні, зазначає А.В. Малько, 

право виконує регулятивну (розвиток суспільних відносин) і охоронну 

функції. Регулятивна функція має первинне значення, творчий характер, бо 

право за її допомогою сприяє розвитку найбільш цінних для суспільства і 

держави соціальних зв’язків. Далі вчений зазначає, що регулятивну функцію 

забезпечують, як правило, правові стимули – заохочення, пільги, дозволи, 

рекомендації та ін. Такі засоби сприяють задоволенню інтересів осіб, 

відкриваючи простір для їх активності, ініціативи, підприємливості. 

Охоронна функція реалізується за допомогою правових обмежень – 

обов'язків, заборон, покарань, призупинень – і має вторинний характер. Вона 

спричинена регулятивною функцією і покликана її забезпечувати [185, с. 92], 

бо охорона і захист починають діяти тоді, коли порушується нормальний 

процес розвитку тих чи інших соціальних зв'язків, коли йому заважають 

конкретні перешкоди. Для того, щоб прибрати зі шляху ці перешкоди, і 

використовуються правові обмеження, які охороняють і захищають інтереси 

осіб. Право за своєю суттю спрямоване на виключення з життя людей 

свавілля, безконтрольності окремих індивідів, їх груп, держави стосовно до 

своїх громадян. У сучасних умовах саме від права люди чекають надійних 

гарантій від свавілля влади, корпоративних структур, засилля злочинності 

[410, с. 18 ]. 
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Як бачимо, до спеціальних юридичних функцій права у теоретико-

правовій літературі зазвичай відносять регулятивну та охоронну. Регулятивна 

функція полягає в упорядкуванні суспільних відносин, визначенні лінії 

поведінки людей та наділенні їх певними правами й обов’язками. Так, 

О. Ф. Скакун пропонує розглядати два варіанти означеної юридичної функції 

права – регулятивну статичну функцію права (функція упорядкування 

суспільних відносин шляхом закріплення основних прав і свобод особи, 

компетенції державних органів і посадових осіб через встановлення 

дозвільних і заборонних норм, які спричиняють правовідносини пасивного 

типу) та регулятивну динамічну функцію права (функція забезпечення 

активної поведінки суб’єктів права, що здійснюється за допомогою 

зобов’язуючих норм, які спричиняють правовідносини активного типу) [355, 

с. 257]. 

О. С. Ємельянов указує, що система функцій фінансового права 

містить регулятивну, охоронну та стимулюючу функції. Це іманентно 

притаманні фінансовому праву функції. Своєрідність їх реалізації у галузі 

публічних фінансів характеризує фінансове право як специфічне якісно 

самостійне правове утворення. Необхідність існування фінансового права як 

правової галузі полягає в необхідності реалізації ним цих функцій [98, с. 12, 

33]. А. А. Тедеєв та В. А. Паригіна функції податкового права визначають як 

напрями правового впливу у сфері оподаткування. Особливої уваги 

заслуговують соціально-політичні та економічні функції податкового права 

(опосередковуються у податковій політиці держави, виражають її напрями) і 

юридичні функції (їх загальнотеоретичним осмисленням відає правова наука) 

[207, с. 45]. На думку О. О. Головашевича, найбільш яскраво фіскальна 

функція податкового права проявляється при наповнюваності бюджету 

переважно за рахунок використання фіскальних методів. Фіскальна функція 

при цьому, майже повністю гальмує стимулювальну функцію [69, с. 93-94]. 

Однак далі – у висновках своєї роботи – вчений вже не згадує про функції 
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права і стверджує  про фіскальну та стимулюючу функції податків [69, с. 

150]. 

Під функціями податкового права, на думку С. В. Запольського, 

потрібно розуміти основні напрями правового регулювання суспільних 

відносин, що є предметом регулювання податкового права. Функції 

податкового права зумовлені передусім необхідністю впорядкування 

соціально значущих суспільних відносин. Для цього податкове право має 

своє функціональне призначення стосовно впорядкування відносин щодо 

встановлення, запровадження, справляння податків і зборів, проведення 

податкового контролю, оскарження актів податкових органів, дії 

(бездіяльності) їх посадових осіб, притягнення до відповідальності за 

податкові правопорушення. Вчений виокремлює дві функції податкового 

права: регулятивну і охоронну. Регулятивна функція знаходить своє 

вираження у визначенні прав, обов’язків, обмежень суб’єктів податкового 

права [395, с. 339]. 

На думку М. О. Клейменової, функції податкового права, залежно 

від їх характеру, поділяються на: змістові та інструментальні. Так, змістові 

функції податкового права – це функції, що виражають загальне призначення 

податкового права і сутність предмета податкового права. До змістових 

функцій податкового права належать такі: функція розподілу між 

оподатковуваними особами тягаря державних і муніципальних (тобто 

публічних) витрат; функція непрямого регулювання економічних і 

соціальних процесів. Інструментальні функції – це функції податкового 

права, властиві окремим структурним елементам цієї галузі права. 

Інструментальні функції мають спеціально-юридичне, прикладне значення і 

покликані забезпечити реалізацію змістових податково-правових функцій. Ці 

функції податкового права не відрізняються оригінальністю і мають 

допоміжний характер. До таких функцій належать: регулятивна статична; 

регулятивна динамічна; охоронна. Всі названі інструментальні функції 
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властиві різним інститутам податкового права. Додатково до функцій 

податкового права вчена відносить: міжгалузеву функцію, яка здійснює 

вплив податкових відносин на виникнення умов для узгодження і взаємодії 

різних фінансових і правових сфер в інтересах розвитку сучасного права у 

сфері економіки і фінансів; правову функцію, яка допомагає формувати 

системи норм податкового законодавства і його кодифікацію [130]. Як 

вбачється, за такого підходу виокремлюються загальносоціальні функції 

податкового права і юридичні (хоча останні науковуць називає 

інструментальними). 

Специфіка податкового права, на думку Д. В. Вінницького, полягає 

в особливому поєднанні й формах взаємодії зазначених функцій, тобто в 

кінцевому підсумку в тому, які саме податково-правові інститути покликані 

виконувати статичну функцію, які – динамічну, які – охоронну. Так, інститут 

встановлення і введення податків і зборів є виразом загальнорегулятивної 

статичної функції податкового права, він покликаний закріпити основи 

діючої податкової системи, порядок її зміни. Податкове зобов’язальне право і 

значна частина податкового процедурного права виконують 

загальнорегулятивну динамічну функцію, опосередковують переміщення 

матеріальних благ у межах податкових відносин, взаємодію учасників цих 

відносин. Податкове деліктне право і частина податкового процедурного 

права (податковий процес) – забезпечують охорону податкових відносин 

системою податкових санкцій та заходами з їх примусової реалізації. 

Змістовні функції податкового права є інтегративним результатом взаємодії 

його окремих інститутів, тобто, результатом реалізації на рівні окремих 

елементів системи податкового права, відповідних, притаманних цим 

елементам, інструментальних функцій. Так, основна функція податкового 

права – розподіл тягаря публічних витрат не може бути реалізована без 

злагодженої взаємодії окремих компонентів системи податкового права, 

виконання ними притаманних їм інструментальних функцій – статичної, 
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динамічної і охоронної. У такий спосіб, основні (змістовні) функції 

податкового права найбільш суттєво впливають на його предмет і його 

юридичні характеристики як цілісної системи, а інструментальні функції 

дають додаткові підстави для диференціації предмета і системи податкового 

права [55, с. 68-69]. На наше переконання, такий підхід має раціональне 

підгрунтя і ще раз підкреслює правільнисть обраного нами методологічного 

підходу, відповідно до якого система є складнорівневою. Водночас, не зі 

всіма наведеними груповуваннями ми могоджуємося. 

Н. О. Макарова зазначала, що «власне юридичні функції права є 

такими напрямами правового впливу, що найбільш повно відображають 

природу права, його сутність і соціальне призначення, а тому потребують 

найбільш пильного вивчення. Так, до власне юридичних функцій належать 

дві функції права – регулятивна й охоронна. Обидві являють собою досить 

складні юридичні конструкції, які, з одного боку, виявляються в усіх сферах 

права, життя сучасного суспільства (регулювання й охорони потребують 

найрізноманітніші сфери життя – економіка, політика, освіта тощо), а з 

іншого – є своєрідними мікросистемами, що включають одразу кілька 

специфічних підфункцій» [177, с. 194]. 

М. І. Байтін підкреслює, що для виокремлення основних і загальних 

функцій права доцільно використовувати критерій, який включає два боки 

впливу права на суспільні відносини: його характер і мету. Коли йдеться про 

характер впливу права, то необхідно розмежовувати поняття «вплив права» 

та «правове регулювання», які співвідносяться як загальне та частина. 

Вчений пропонує таке групування (класифікацію) функцій права: основні 

загальноправові функції – регулятивно-статична, регулятивно-динамічна та 

регулятивно-охоронна; виховна функція – одна із загальних функцій права, 

що належить до права, як надбудовного явища загалом, що постійно 

взаємодіє з різними напрямами та сторонами його дії; похідні від основних – 

загальні функції права – економічна, політична, соціально-культурна. Кожна 
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з цих функцій містить у собі певні підфункції (наприклад, науково-технічна 

підфункція як складова економічної функції права); похідні від основних – 

окремі функції права (являють собою комплексний додаток основних 

спеціально-юридичних функцій до певних менш широких сфер суспільних 

відносин) – екологічна, податкова, демографічна та інші; функції, похідні від 

основних функцій права – це функції конституційного, адміністративного, 

фінансового, трудового, цивільного, кримінального права й інших галузей 

права; функції, похідні від основних і галузевих функцій правових інститутів 

– функції встановлення основ конституційного ладу, закріплення прав і 

свобод людини і громадянина, набуття права власності, інституту 

адміністративного стягнення тощо; функції окремих правових норм, похідні 

від основних, галузевих і функцій правових інститутів – заборонювальна, 

відновлювальна, засновницька [27, с. 137–139, 147–148]. У цілому 

погоджуючись із поділом функцій права на дві групи, вважаємо подальший 

їх поділ дуже перевантаженим, а пропоновану  вченим систему – вкрай 

складною.  

Схоже пише й А. А. Коваленко. Вдаючись до характеристики 

системи функцій фінансового права, він резюмує, що в літературі 

зустрічається поділ функцій права на підфункції, оскільки, кожна функція 

права складається з декількох підфункцій, синтезуючи при цьому безліч 

однопорядкових напрямів (наприклад, у межах охоронної функції 

виокремлюють правозабезпечувальну, превентивну, каральну, 

компенсаційну та правовідновлювальну підфункції права; відновну, 

профілактичну, контрольну, каральну, конфліктну; попереджувальну 

(превентивну), правовідновлювальну, каральну [133, с. 198]; превентивну, 

правовідновлювальну, компенсаційну; в структурі екологічної функції права 

виокремлюють природокористувальну, природоохоронну, функцію 

відновлення (реконструкції) знищених чи пошкоджених об’єктів природи, 

керованого розвитку природи, її цілеспрямованої зміни [133, с. 53]). Нажаль 
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А. А. Коваленко на надає оцінки такій супідрядності. Однак, вочевидь, такі 

супідрядність і взаємозв’язок, обумовленість мають велике значення для 

того, аби, використовуючи певні критерії, побудувати логічну систему 

функцій як права загалом, так і податкового чи фінансового права зокрема. У 

цьому є сенс. Справа у тому, що система функцій права за своїм змістом є 

складною. Тож така проекція є цілком доречною і на податкове право. Це 

означає, що одна функція може бути також розкрита через сукупність інших, 

які більш детально конкретизують першу. І тоді вибудовується  

складносупідрядна система. Тут доречно навести думку Н. О. Бондаренко, 

яка стверджує, що функції  кримінального права «характеризуються 

багатофункціональним характером». «Визначаючи основною функцією 

охоронювальну, необхідно відмітити регулятивну функцію. До складу 

регулятивної функції входять: організаційний, попереджувальний, виховний, 

заохочувальний напрями. Такі функції можуть мати опосередкований 

характер, тобто здійснюватися через охоронну функцію, яка виступає нібито 

первісним ланцюгом впливу на суспільні відносини, інші функції 

реалізуються через охоронну й у такий спосіб здійснюють вторинний ефект 

впливу. Функції кримінального права можуть мати самостійний стосовно 

охоронного впливу характер, тобто безпосередньо виконувати 

попереджувальну, заохочувальну, виховну роль» [37, с. 456]. 

Водночас не всі науковці на цьому зосереджують увагу. Наприклад, 

В. Б. Авер’янов по суті говорив про складну супідрядну систему, коли 

стверджував, що головними характеристиками у розумінні адміністративного 

права мають стати не «управлінська» чи «каральна» його функції, а такі нові 

функції, як правозабезпечувальна (пов’язана із реалізацією прав і свобод 

людини) і правозахисна (передбачає захист порушених прав), бо саме вони 

відтворюють суспільне призначення такої особливої галузі права, як 

адміністративне право [11, с. 7]. 
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Показово, що А. А. Коваленко пропонує таке групування функцій 

фінансового права: (1) загально-правові (регулятивна, охоронна, захисна, 

контрольна, обмежувальна, виховна, інформаційна, пізнавальна, ідеологічна 

тощо). Далі він повнює зміст і реалізацію зазначених ним функцій. Так, 

регулятивна, охоронна та контрольна функції фінансового права 

передбачають застосування різноманітних попереджувальних заходів з 

метою уникнення правопорушень у сфері публічної фінансової діяльності. 

Для цього існують виховна, інформаційна, пізнавальна, ідеологічна функції. 

Що стосується пізнавальної функції, то на його думку, вона притаманна 

правотворчому процесу, в якому законодавець задля того, аби дійсно 

відобразити суспільне життя, його тенденції та закономірності, правильно 

урегулювати суспільні відносини, має попередньо пізнати ці тенденції та 

сутність відповідних суспільних відносин. У праві пізнавальна функція має 

відображувальний характер. З огляду на це, норми права безпосередньо не 

можуть виконувати пізнавальну функцію… Аналогічно й виховна функція – 

вона є не загально-правовою, а є соціальною [133, с. 60-62].  

Далі вчений зазначає, що у він розглядає не лише функції 

фінансового права у розумінні права як законодавства та правових норм, а ще 

й вказує на існування функцій фінансового права як науки та навчальної 

дисципліни. З огляду на це, він стверджує про логічність виокремлення 

виховної, інформаційної, пізнавальної, ідеологічної функцій фінансового 

права. Що стосується превентивної та виховної функції, то вони 

А. А. Коваленком досліджуються в контексті фінансово-правової 

відповідальності. Далі вчений наполягає на існуванні галузевих функцій 

(економічна, екологічна, політична, майнова, матеріальна тощо) та функцій 

підгалузей і правових інститутів (функції бюджетного, податкового, митного, 

банківського, валютного, емісійного права) [133, с. 61, 62]. У наведеній 

позиції є як логічні, так і дискусійні аспекти, які пов’язані із тим, що 

правник, проводячи власну думку, змішує функції фінансового права як 
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галузі права,  і функції фінансового права як науки. Це з методологічної 

точки зору недоцільно.  

Позначимо, що, використовуючи як класифікатор таку ознаку, як 

елементи системи права, Т.М. Радько виокремлює п’ять груп функцій права, 

що утворюють їх систему: загальні (властиві всім галузям права);  

міжгалузеві (властиві двом і більше, але не всім галузям права);  галузеві 

(властиві одній галузі права); правових інститутів (властиві конкретному 

інституту права) [333, с. 25]. О. Г. Чернявський, підкреслюючи значення 

такого поділу, вказує, що як категорія «функції права» співвідносяться з 

правом взагалі, так і система функцій права безпосередньо, пов'язана з 

системою права [410]. Однак з таким поділом погоджуються не всі науковці. 

Наприклад, Н. О. Макарова вважає неприйнятним те, що такі функції, як 

компенсаційно-відновлювальна і каральна, віднесені до галузевих функцій, 

адже вони властиві лише такій галузі права, як кримінальне право. На її 

думку, нелогічним є віднесення до однієї класифікаційної групи 

регулятивної, охоронної, стимулюючої, обмежувальної та превентивної 

функцій. Таку позицію вона мотивувала існуванням різних критеріїв їх 

виділення. Так, критерії виділення стимулюючої і обмежувальної функцій 

передбачені в напрямах інформаційно-психологічного впливу права, а 

регулятивної та охоронної – у меті й завданнях, що стоять перед правом. 

Обмежувальна функція, натомість, може бути співвіднесена з охоронним 

напрямом правового впливу і конкретно з його превентивною 

(попереджувальною) частиною [177, с. 195]. У таких запереченнях є певний 

сенс. Справа у тім, що функції права за своєю суттю є розгалуженими, і 

навряд чи коректно кожну функцію при розгляді конкретної галузі права 

переводити у площину міжгалузевих чи галузевих. Це пов’язано із 

специфікою режиму регулювання різних видів суспільних відносин 

(податкових, кримінальних, адміністративних, конституційних, 
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господарських та ін.). Водночас наведене не означає, що такий критерій 

недоцільно використовувати. Він має право на існування.  

Вочевидь, на побудову системи функцій податкового права чинить 

вплив його система. Так, система податкового права – це об’єктивна 

сукупність податково-правових норм, які визначають внутрішню структуру 

податкового права (зміст і особливості їх розміщення) та регулюють податко-

ві відносини. Загальна частина податкового права вміщує інститути, що за-

кріплюють загальні підходи до регулювання системи оподаткування, які 

стосуються всіх видів податків та зборів, усіх норм Особливої частини. 

Загальна частина охоплює норми, які нібито винесені за дужки. У дужках – 

інститути Особливої частини, і саме до них застосовуються положення 

Загальної частини, але вже в конкретному випадку, зумовленому певним 

податком або збором. До Загальної частини включаються норми, що 

визначають характер інституту податкового права, зміст податкової системи, 

податку, елементи правового механізму податку, податкового контролю, 

забезпечувальних  заходів, відповідальності за порушення податкового 

законодавства, усунення подвійного оподаткування тощо. Особлива частина 

податкового права включає систему інститутів, що деталізують податкову 

систему в цілому і визначають конкретні механізми окремих податків та 

зборів. Саме Особлива частина й охоплює правові механізми елементів 

податкової системи [248, с. 47]. Виходячи із цих позицій, серед функцій 

податкового права можна виокремити, приміром, контрольну, 

забезпечувальну, каральну, інформаційну та ін. При цьому такі функції за 

назвою можуть збігатися із функціями інших галузей права, однак за змістом 

такого ототожнення не буде, адже, очевидно, що приміром кримінальна 

відповідальність суттєво відрізняється від фінансової відповідальності, 

забезпечення у цивільному процесі не є тотожним забезпеченню в 

податковому праві. Такі функції будуть становити субсистему в межах 

юридичних функції права. Вони розрізняються за змістом, що визначається з 
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урахуванням юридичних і фактичних підстав, характеру юридичних дій 

відносин, форм і засобів їх реалізації, мети, завдань та результатів правового 

регулювання. Позначимо деякі з них. 

Так, компенсаційна функція податкового права реалізується через 

відновлення порушеного порядку надходження коштів від платника до 

публічних фондів шляхом застосування пені. Каральна функція податкового 

права виявляється через залучення зобов’язаних осіб до фінансової 

відповідальності. Ідеологічна функція також притаманна податковому праву. 

Ідеологія у праві забезпечує процес формування безпечного соціального та 

політико-правового простору з огляду на законодавче закріплення та 

реалізацію прав і свобод людини як відправних, основоположних до пошуку 

адекватних відповідей на виклики, ризики і небезпеки глобалізованого світу, 

що дає підстави розглядати усталені юридичні механізми реалізації прав 

людини в їхньому підпорядкуванні обраній моделі державотворення [ковал , 

с. 304]. У такий спосіб ідеологічна функція податкового права відображає 

фундаментальні засади і принципи податково-правового регулювання. Це 

може реалізовуватися шляхом затвердження відповідних стратегій (такою 

приміром була Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020», затверджена 

Указом Президента України від 12 січня 2015 р.) [369]. 

Контрольна функція податкового права реалізується шляхом 

контролю і забезпечує дотримання учасниками податкових правовідносин 

установлених законодавством положень. Екологічна функція податкового 

права реалізується через запровадження екологічного податку, який є 

загальнодержавним обов’язковим платежем, що справляється з фактичних 

обсягів викидів у атмосферне повітря, скидів у водні об’єкти забруднюючих 

речовин, розміщення відходів, фактичного обсягу радіоактивних відходів, що 

тимчасово зберігаються їх виробниками, фактичного обсягу утворених 

радіоактивних відходів та з фактичного обсягу радіоактивних відходів, 

накопичених до 1 квітня 2009 р.» ( 57 п. 1 ст. 14  ПК України) [249]. 
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Якщо говорити про інформаційну функцію податкового права, то 

вона реалізується через надання відповідної інформації платниками та 

іншими суб’єктами до контролюючих органів. Окрім того, вона передбачає 

проведення роз’яснювальної роботи шляхом надання податкових 

консультацій. Тож, саме податкове право постійно чинить відповідний 

інформаційний вплив на  свідомість платників податків та інших суб’єктів, 

що сприяє усвідомленню явищ податково-правової дійсності, переконанню в 

необхідності дотримуватися податково-правових норм, формує у них певні 

світоглядні позиції. За допомогою виховної функції податкового  права 

забезпечується підвищення рівня правосвідомості та податково-правової 

культури, підвищення правової активності суб’єктів податкових 

правовідносин (наприклад, платників податків заохочують до сплати 

прихованих надходжень, застосовуючи податкову амністію тощо ). 

З таких підстав можна підтримати позицію Є. Бурлай стосовно  

виокремлення наступних  функцій права: балансування інтересів і 

відповідної поведінки суб’єктів з різними соціальними прагненнями (функція 

компромісу); перспективне жорстке моделювання поведінки соціальних 

суб’єктів (функція організації); фіксація наявних соціальних статусів і 

ствердження відповідної соціально-рольової структури суспільства (функція 

соціальної стабілізації); засіб і механізм вирішення конфліктів, що 

складаються з приводу порушення узгоджених інтересів або загальних 

формалізованих владно-контрольованих стандартів необхідної поведінки 

(норм) (конфліктно-розв’язувальна функція); засіб та механізм відновлення 

порушеного інтересу й відповідної компенсації шкоди, яка заподіяна 

суб’єкту в результаті довільних дій інших суб’єктів (відновлювально-

компенсаційна функція) [43, с. 38-39]. 

У цьому контексті С.С. Алексєєв справедливо вказував, що навіть у 

тій площині, коли право розглядається як регулятор, його місія в праві є 

ширшою. Щодо цього видається принципово важливим з необхідною 
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строгістю окреслити функції права як регулятора. До них вчений відносить:  

відтворення даної соціальної системи; утвердження в житті суспільства 

нормативних почав; регулятивний правовий вплив на суспільні відносини 

[15, с. 78]. З огляду на наведені методологічні засади юридичні функції 

податкового права можна визначити як субсистему, що охоплює 

загальногалузеві функції (регулятивну й охоронну) та спеціально-юридичні 

функції (галузеві та інституційні). При цьому в межах кожної галузі права 

можливе виокремлення загальних і спеціальних функцій, адже 

загальносоціальні функції реалізуються в межах регулятивних та охоронних 

відносин, що переводить їх у площину юридичних функцій. Так, соціальна 

цінність, роль і призначення податкового права розкриваються в його 

загальносоціальніих функціях, приміром, організаційній, інформаційній, 

виховній, стимулювальній тощо, які, переходять у площину юридичних, 

становлячи собою відповідну субсистему.  

Таким чином, система функцій податкового права являє собою 

складне і різнорівневе угруповання, що поєднує загальносоціальні та 

юридичні його функції. Податкове право через загальносоціальні функції 

здійснює правовий вплив на всю сукупність суспільних відносин, на 

свідомість платників податків та інших зобов’язаних осіб, формуючи ціннісні 

орієнтири, створюючи певний вимір взаємодії платників і контролюючих 

органів, в якому можливе, належне й заборонене відбивається в їхній 

поведінці. Це організаційна, інформаційна, виховна, стимулююча, 

орієнтуюча, обмежувальна, компенсаційна, оціночна, економічна, політична, 

культурна та інші функції.  

Юридичні функції представлено регулятивною та охоронною, що 

розрізняються за змістом із урахуванням таких аспектів: юридичні й 

фактичні підстави, характер юридичних дій суб’єктів податкових відносин, 

форми і засоби їх реалізації, мета, завдання податково-правового 

регулювання, результати. Інший рівень системи функцій податкового права 
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можна визначити як певну субсистему, що охоплює: загальногалузеві 

функції (регулятивну і охоронну), спеціально-юридичні (галузеві та 

інституційні, що обумовлюються предметом і методом конкретної галузі чи 

інституту права). 

Зважаючи на особливості податково-правового регулювання, до 

кола загальних юридичних функцій податкового права можна віднести: 

1) забезпечення балансу приватних і публічних інтересів суб’єктів 

податкового права; 2) забезпечення соціальної справедливості у сфері 

оподаткування; 3) вираження й закріплення податкової політики; 

4) забезпечення виконання податкового обов’язку тощо. До числа 

спеціальних (інституційних) функцій податкового права відносимо: каральну 

(стосується фінансової відповідальності); компенсаційну (щодо пені); 

превентивну (податковий контроль); забезпечувальну (адміністративний 

арешт майна, податкова застава); інформаційну (інформаційно-аналітичне 

забезпечення діяльності контролюючих органів, податкові консультації); 

облікову (податковий облік) та ін. 

Виходячи з таких методологічних засад, юридичні функції 

податкового права можна визначити як субсистему, що охоплює: 

загальногалузеві функції (регулятивна і охоронна); спеціально-юридичні 

(галузеві та інституційні). При цьому в межах кожної галузі права можливе 

виокремлення загальних і спеціальних функцій, адже загальносоціальні 

функції реалізуються в межах регулятивних і охоронних відносин, що 

переводить їх у площину юридичних функцій. У цьому виявляються їхні 

взаємозв’язок і взаємовплив.  

Для побудови інших класифікаційних рядів сукупності функцій 

податкового права доцільно використовувати такі критерії: а) обсяг 

правового впливу (основні (регулятивна й охоронна) і додаткові 

(інформативна, каральна, забезпечувальна, компенсаційна тощо)); б) 

завдання (функція правового регулювання, охорони, захисту, виховна тощо); 
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в) характер та мета тощо. Система функцій податкового права не має 

абсолютного характеру, адже її змістове наповнення змінюється залежно від 

соціально-економічних умов розвитку суспільства та конкретних завдань, що 

поставлені при цьому. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

У ході аналізу проблем, що увійшли до Розділу 1, ми дійшли таких 

висновків. 

1. Сучасний етап розвитку права характеризується принциповими 

змінами, що виявляються в активному використанні провадження в наукових 

дослідженнях положень природно-правового, соціокультурного, 

аксіологічного та інших методологічних підходів до розуміння права. 

Незважаючи на те, що податкове право належить до публічних галузей права, 

які мають забезпечувати досягнення саме публічних інтересів, такі тенденції 

властиві і йому. 

2. Соціальна цінність податкового права розкривається з огляду на 

такі його особливості, як: 1) інструментальна цінність права як регулятора 

суспільних відносин, засобу для вирішення різноманітних завдань; 

2) суспільна цінність права як соціального явища, адже податкове право 

постає як міра свободи в суспільстві, виражає справедливий і рівний ступінь 

свободи; 3) здатність регулювати економічні відносини, у розвитку чи 

організації яких зацікавлені держава й суспільство; 4) змога вирішувати 

потенційний конфлікт правовими засобами; 5) здатність забезпечувати 

стабільність і правопорядок у відносинах оподаткування; 6) здатність бути 

засобом реалізації публічних інтересів; 7) інформаційна цінність як засіб 

доведення інформації до суб’єктів податкових відносин; 8) здатність бути 

засобом утілення діючої концепції державної податкової політики тощо. У 

підсумку правове регулювання податкових відносин спрямоване на 
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досягнення численних соціальних цілей, які лежать за межами податкового 

права. 

3. Податкові правовідносини, як вид правових відносин, володіють 

усіма ознаками останніх, а саме: виникають згідно з нормами податкового 

права, є формою реалізації податково-правової норми, зумовлені інтересами 

держави, є правовим зв’язком відповідних осіб, гарантуються можливістю 

застосування державного примусу тощо. Водночас з огляду на специфіку 

податково-правового регулювання наведені властивості набувають власних 

характеристик. Зокрема, йдеться про особливості структури таких відносин 

(об’єкти, суб’єкти, зміст); зміст інтересів, що забезпечуються в разі сплати 

податків і зборів, та їх співвідношення; специфіку податково-правових норм і 

податкового законодавства (наявність єдиного кодифікованого акта, норми 

якого конкретизовано низкою підзаконних нормативно-правових актів); 

природу примусу, через реалізацію якого забезпечується виконання норм 

податкового права. 

4. Публічна фінансова діяльність є комплексним поняттям, яке в 

умовах сьогодення, з огляду на динамічний розвиток податкового, 

валютного, бюджетного й банківського законодавства, набуває лише 

наукового значення. При цьому проблему існування значної кількості 

розрізнених нормативно-правових актів, які регулюють різні види 

фінансових відносин (насамперед податкові й бюджетні), зниження їх 

визначеності та неузгодження їхніх положень не може бути вирішено через 

проведення систематизації фінансового законодавства шляхом його 

кодифікації чи інкорпорації (прийняття Фінансового кодексу України або 

Закону України «Про фінанси»). Такий висновок випливає з об’єктивного 

існування різного правового режиму, суб’єктного складу, об’єктів і змісту 

названих відносин, що не передбачають інтегроване регулювання. Наразі 

фінансове право як інтегративне явище, яким було забезпечено розвиток 
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галузей фінансового законодавства незалежної України та формування 

податкового, бюджетного й інших галузей права, виконало своє призначення. 

5. Сутнісною ознакою предмета податкового права є його 

комплексний характер, який визначається такими особливостями: 1) це 

майнові відносини, зумовлені економічним змістом оподаткування, 

втручанням у право власності через майно платника податків і зборів; 2) це 

організаційні відносини, спрямовані на впорядкування інших суспільних 

зв’язків, дій їх учасників; 3) це владні відносини, що передбачають наявність 

обов’язкового владного суб’єкта як їх учасника; 4) складність і 

структурування, що передбачають інтеграцію різних відносин, пов’язаних з 

оподаткуванням. Ці характеристики мають розглядатися в єдності. 

6. За сучасних умов у податково-правовому регулюванні активно 

використовуються диспозитивні способи здійснення такого регулювання, що 

свідчить про те, що наразі метод податкового регулювання передбачає доволі 

широке коло проявів диспозитивності, обмежених імперативністю 

регулювання податкових правовідносин. З метою забезпечення балансу 

приватного й публічного інтересів відбувається поєднання імперативних і 

диспозитивних (альтернативних) способів. 

7. Інтеграція та диференціація фінансового права виступає однією з 

ознак для характеристики предмета податкового права. Виникнення й 

становлення податкового права як певного самостійного утворення 

зумовлене об’єктивними факторами, соціальними та практичними 

потребами. З огляду на аргументи, пов’язані з особливостями предмета 

(наявності відповідної однорідної сфери суспільних відносин) і методу 

регулювання, з наявністю об’єктивно зумовленого інтересу в самостійному 

регулюванні цього комплексу відносин, податкове право становить 

самостійну галузь права.  

8. Динамізм системи права, яка не може не реагувати на розвиток та 

ускладнення суспільних відносин, виявляється у формуванні нових 
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інститутів і галузей права. Найчастіше нові галузі виникають як об’єктивна 

потреба в регулюванні тих суспільних відносин, які раніше не були 

регламентовані, або шляхом відділення від уже існуючих галузей декількох 

взаємопов’язаних інститутів, що у процесі еволюції суспільних відносин 

набувають особливих, якісно нових властивостей і формують нові галузі 

права, які мають здебільшого комплексний характер. 

9. Незважаючи на те, що Україна вже достатньо тривалий час є 

суверенною та незалежною державою, податкова політика та її провадження 

є безсистемними. Податкова політика має бути потужним інструментом 

державного регулювання економіки, становити цілеспрямовану, системну й 

чітко організовану діяльність уповноважених державних органів стосовно 

оподаткування, складовими елементами якої є стратегія і тактика.  

10. Останнім часом податкова політика в Україні здійснюється за 

відсутності єдиної загальнодержавної стратегії (програми, концепції), що дає 

змогу охарактеризувати її як безсистемну, непослідовну й неефективну. 

Наслідком цього є виникнення податкових конфліктів і спорів, зумовлених 

дефектами податкового законодавства (його складністю, колізійністю, 

суперечливістю, нестабільністю, внесенням численних змін до Податкового 

кодексу України) та економічними недоліками (надмірним податковим 

тиском на платників податків, зниженням ділової активності суб’єктів 

господарювання, значними масштаби тінізації економіки тощо). 

11. Наразі існує потреба в удосконаленні системи та структури 

державних органів, що забезпечують формування, реалізацію й контроль за 

виконанням державної податкової політики в Україні. Проведені впродовж 

2010–2020 рр. численні реорганізації податкових органів не дали 

позитивного результату. У цьому контексті наголошуємо на необхідності 

розроблення Концепції державної податкової політики України на 

середньостроковий (5 років) і довгостроковий (10 років) періоди, а також 

Стратегії реформування податкових органів на середньостроковий період. 
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12. Поняття «функції права» та «функції податкового права» 

доречно тлумачити з використанням декількох підходів: етимологічного (для 

з’ясування походження слова), історичного (для темпорального огляду 

тематики), практичного (для аналізу практичного значення, спрямованості, 

мети, перспектив розвитку) і лексичного (для з’ясування змісту терміна). 

Такий методологічний підхід є найоптимальнішим, адже дає змогу звернути 

увагу на різні аспекти поняття «функція», що є полісемантичним, виявити 

оригінальні інтерпретації, комплексно використати наведені підходи для 

цілісного з’ясування його змісту. Сутність функції як наукової категорії, 

незважаючи на використовувану сферу, полягає в тому, що вона завжди 

виражає певну належність одного предмета (явища) до іншого предмета 

(явища), вказує на залежність між ними та взаємозв’язок.  

13. Співвідношення мети, завдань і функцій податкового права має 

визначатися з урахуванням певних методологічних підстав. Саме мета та 

завдання податкового права як певні статичні явища зумовлюють існування 

відповідних функцій як конкретної дії податкового права, тоді як функції 

податкового права позначають його призначення та напрями впливу на 

суспільні відносини відповідно до поставлених мети й завдань. Функції 

податкового права з огляду на синергетичні зв’язки із завданнями та цілями 

податкового права перебувають у відносинах реляційності й взаємовпливу.  

14. Стабільність і динамізм виступають ознаками функцій 

податкового права. Стабільність як ознака функцій податкового права 

означає, що вони, по-перше, завжди притаманні податковому праву як 

правовому явищу, а по-друге, діють безперервно, адже їх реалізація є 

триваючим процесом. Динамізм свідчить про різне змістове наповнення 

таких функцій залежно від того стану соціально-економічного розвитку 

суспільства, що спостерігається на конкретному історичному етапі розвитку. 

15. Система функцій податкового права являє собою складне й 

різнорівневе угруповання. Соціальна цінність, роль і призначення 
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податкового права розкриваються в його функціях як основних напрямах 

його впливу на суспільні відносини. Ціннісний потенціал права розкривають 

як загальносоціальні (організаційна, гносеологічна, інформаційна, виховна, 

стимулююча тощо), так і юридичні (регулятивна й охоронна) його функції. 

При цьому юридичні функції вирізняються змістом, що визначається з 

урахуванням юридичних і фактичних підстав, характеру юридичних дій 

суб’єктів податкових відносин, форм і засобів їх реалізації, мети, завдань та 

результатів податково-правового регулювання. 

16. Юридичні функції податкового права становлять певну 

субсистему, що охоплює загальногалузеві функції (регулятивну й охоронну) 

та спеціально-юридичні функції (галузеві та інституційні). При цьому в 

межах кожної галузі права можливе виокремлення загальних і спеціальних 

функцій, адже загальносоціальні функції реалізуються в межах регулятивних 

та охоронних відносин, що переводить їх у площину юридичних функцій. У 

цьому виявляються їх взаємозв’язок і взаємовплив. 

17. До загальних юридичних функцій податкового права належать  

такі: 1) забезпечення балансу приватних і публічних інтересів суб’єктів 

податкового права; 2) забезпечення соціальної справедливості у сфері 

оподаткування; 3) вираження й закріплення податкової політики; 

4) забезпечення виконання податкового обов’язку тощо. До спеціальних 

(інституційних) функцій податкового права можна віднести каральну 

(фінансову відповідальність); компенсаційну (пеню); превентивну 

(податковий контроль); забезпечувальну (адміністративний арешт майна, 

податкову заставу); інформаційну (інформаційно-аналітичне забезпечення 

діяльності контролюючих органів, податкові консультації); облікову 

(податковий облік) тощо. 

 

  



 157 

РОЗДІЛ 2. РЕАЛІЗАЦІЯ РЕГУЛЯТИВНОЇ ФУНКЦІЇ 

ПОДАТКОВОГО ПРАВА 

2.1. Сутність регулятивної функції податкового права 

2.1.1. Поняття та зміст регулятивної функції податкового права 

У попередньому розділі цього дослідження ми зазначили, до кола 

юридичних функцій податкового права зазвичай включають регулятивну і 

охоронну. Однак у їх системі чільне, визначальне місце, на думку науковців, 

належить регулятивній функції. Не потребує доведення той факт, що 

основним соціальним призначенням права є регулювання суспільних 

відносини. У зв’язку  з цим головною, і такою, що визначає сенс існування 

права, є його регулятивна функція. «Це унікальне у своєму роді правове 

явище, яке виражає сутність права як регулятора соціального життя, реалізує 

його внутрішній регулятивний потенціал, визначає якісну специфіку права 

(тобто робить право правом, а не якимсь іншим явищем)», – справедливо 

вказує А. І. Абрамов [10, c. 1]. 

Тож, не випадково О. С. Ємельянов, міркуючи про функції 

фінансового права, стверджує таке: «виражається фінансове право у формі 

нормативних або фінансово-планових актів, чи реалізується в абсолютних 

або відносних правовідносинах, чи прагне до визначення правового стану 

учасників фінансових відносин – у всіх цих формах виявляється його основне 

соціальне призначення – регулювати суспільні відносини у сфері публічних 

фінансів» [98, с. 33]. Специфічні ознаки цієї функції вчений вбачає перш за 

все у встановленні позитивних правил поведінки, організації суспільних 

відносин, координації соціальних взаємозв'язків у процесі перерозподілу 

суспільного багатства [98, с. 33]. Водночас очевидно, що на реалізацію 

регулятивної функції права впливають низка чинників.  

У науковій літературі зазначається, що  зміст регулятивної функції 

права розкривається через виокремлення в ньому двох аспектів: статичного 

(встановлення правових норм) і динамічного (реалізація правових норм). З 
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приводу цього Т. М. Радько зазначає, що регулятивна функція права містить 

дві складові: регулятивно-статичну функцію, або функцію закріплення, 

стабілізації суспільних відносин, та регулятивно-динамічну, через яку право 

визначає майбутню поведінку людей [334]. Схожою є думка й інших вчених. 

Так,  Ю. Л. Смирникова зазначає, що регулятивна функція фінансового права 

включає регулятивно-статичну і регулятивно-динамічну підфункції. 

Розмежування між ними обумовлене проявом двох закономірностей розвитку 

права – відображення у праві та правове випереджаюче відображення. З цих 

позицій регулятивно-статична функція фінансового права виявляється у 

здатності фінансового права відображати сутнісні властивості фінансових 

відносин і організовувати суспільні відносини в конкретний період, що 

відбивається у змісті фінансово-правових норм. Регулятивно-динамічна 

функція фінансового права забезпечує можливість прогнозування 

необхідності фінансово-правового впливу на суспільні відносини, їх 

перетворення за допомогою публічної фінансової діяльності з метою 

забезпечення публічного інтересу, пошук найбільш ефективних засобів 

правового впливу на основі моніторингу фінансового законодавства та його 

впливу на суспільні відносини [359. с. 109-112].  

Показово, що Ю. Л. Смирникова далі підкреслює, що нині 

регулятивна функція фінансового права детермінована єдністю цієї галузі 

права; вона відображає внутрішні зв’язки фінансового права, які 

забезпечують взаємозв’язок рівнів фінансово-правового регулювання, 

єдність суспільних відносин, що становлять предмет фінансового права, 

вибір методів фінансово-правового регулювання, з огляду на природу 

регульованих відносин. При цьому вона виокремлює юридичний аспект 

регулятивної функції фінансового права, який полягає у здатності галузі 

права чинити  спеціально-юридичний вплив на суспільні відносини, 

забезпечуючи поєднання стабільності і динамічності в предметі фінансово-

правового регулювання. Спеціально-юридичний вплив здійснюється за 
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допомогою фінансово-правових засобів, безпосередньо пов’язаних із метою і 

завданнями фінансово-правового регулювання. Загальним завданням 

фінансового права є створення оптимального фінансово-правового режиму 

(порядку), що відповідає сучасним економічним умовам розвитку і 

соціальним потребам суспільства. Конкретизація цього завдання відбувається 

в процесі визначення цілей державної фінансової політики і їх відповідної 

правової регламентації [359 , с. 109].  Таккий підхід в цілому є 

конструктивним, адже дійсно регулятивна функція відповідної галузі права, в 

тому числі й податкового,  детермінована специфікою такого галузевого 

утворення. Так, предметна специфіка буде стосуватися окреслення тих 

суспільних відносин, що будуть підпадати під регулятивний вплив. 

Прицьому це буде здійснено тією сукупністю прийомів і способів, що 

складають метод правового регулювання. Останній обирається з 

урахуванням специфіки предмета, а також тих завдань, які постають на 

кожному етапі державотворення.  Регулятивна функція податкового права за 

своює сутністю є кокретизуванням завдань і ролі права у конкретний період.  

Де-що по-іншому до змісту розглядуваної функції підходить 

А.А. Коваленко. Він виокремлює три підвиди регулятивної функції 

фінансового права: регулятивно-статичну, регулятивно-динамічну і 

регулятивно охоронну. Так, регулятивно-статична функція фінансового 

права на його погляд, спрямована на закріплення у фінансово-правових 

нормах засад відповідного галузевого регулювання, складових фінансової 

системи (бюджетної, податкової, банківської, грошової, валютної, митної 

тощо), бюджетного устрою, повноважень суб’єктів публічної фінансової 

діяльності, правового статусу підпорядкованих суб’єктів фінансових 

правовідносин. Спрямуванням регулятивно-динамічної функції фінансового 

прававін вважає досягнення мети правового регулювання: забезпечення 

належного рівня фінансової безпеки, ефективного використання публічних 

фінансів, забезпечення стабільності національної грошової одиниці – гривні, 
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створення сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій, 

мінімізацію зовнішніх і внутрішніх запозичень, обслуговування публічного 

боргу тощо. Щодо регулятивно-охоронної функції, то її він вважає сервісною 

щодо регулятивно-статичної та регулятивно-динамічної функцій, які 

сприяють її існуванню та розвитку [133, с. 122].  Водночас призначенням 

останньої А. А. Коваленко називає попередження правопорушень у сфері 

публічних фінансів. Найбільш яскраво така функція виявляється, на його 

погляд, у межах публічного фінансового контролю та фінансового процесу. 

Окрім того науковець вважає прийнятним твердження, що, якщо ця функція 

при регулюванні тих чи інших відносин не виявляє себе відкрито, вона все 

одно має превентивний вплив і ніби приховано «присутня» при практичному 

здійсненні як статичної, так і динамічної функцій, що полягає в охороні 

права від порушень шляхом застосування заходів державного примусу [133, 

с. 122, 123]. Як убачається, такий підхід може мати своє обґрунтування. І 

пов’язується це перш за все з тим, що право виступає соціальним 

регулятором у тому числі й охоронних відносин. Інакше кажучи, поділ 

функцій на регулятину і охоронну є доволі умовним, адже вони не є 

обсолютно незалежними напрямами впливу. У підсумку їх виокремлення 

повязано саме із різними аспектами змісту права і методологічними 

підходами до того, яким чином відбувається втілення приписів правової 

норми. Переводячи таку думку у площину податкового права зазначимо, що 

поділ його функцій на регулятину і охоронну є доволі відносним, такі 

функції не є обсолютно незалежними напрямами впливу, оскільки їх 

розрізнення обумовлено різноманітними аспектами змісту податкового права 

і методологічними підходами до того, яким чином відбувається втілення 

положень  податково-правової норми. 

Ми не будемо сперечатися із тим, що регулятивна функція 

фінансового права спрямована на: нормативне закріплення підстав 

виникнення, зміни і припинення прав та обов’язків суб’єктів фінансових 
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правовідносин; визначення компетенції та повноважень органів публічної 

влади як суб’єктів публічної фінансової діяльності; визначення за допомогою 

фінансово-правових норм правового статусу інших суб’єктів у сфері 

публічних фінансів, особливостей їх взаємодії з органами публічної влади; – 

визначення за допомогою фінансово-правових норм, особливостей об’єктів 

фінансових правовідносин; нормативне закріплення складів фінансових 

правопорушень і заходів впливу, а також державного примусу щодо 

порушників фінансової дисципліни; визначення та створення умов для 

правомірної поведінки суб’єктів фінансових правовідносин; окреслення 

вимог до фінансово-правових актів; правове закріплення особливостей 

розв’язання спірних моментів, що можуть виникати у фінансових 

правовідносинах (наприклад, у податковому законодавстві визначаються 

особливості конфлікту інтересів суб’єктів податкових правовідносин і 

наслідки розвитку правовідносин у випадку виявлення такого конфлікту) та 

ін. [133, с. 128, 128]. Це очевидно. Однак, як вбачається, цей перелік можна 

продовжувати, адже фінансове право являє собою універсальний регулятор 

суспільного життя. Його сенс, призначення вбачаються в упорядкуванні 

всього різноманіття суспільних відносин таким чином, щоб у кожній сфері 

діяльності людини було досягнуто певного рівня соціальної справедливості 

[10, с. 37] 

Характерно, що А. А. Коваленко акцентує увагу не на визначенні 

змісту регулятивної функції, а пише про реалізацію регулятивної функції, що 

здійснюється через регулятивні правовідносини, які виникають на основі 

правомірних юридичних фактів і відповідно до приписів регулятивних 

правових норм. Керуючись таким логічним твердженням, він констатує, що з 

цих причин саме регулятивні правовідносини становлять основу 

правопорядку як кінцевої мети здійснення регулятивної функції права [133, 

с. 35]. Водночас далі вчений застережує, що не потрібно обмежувати 

реалізацію регулятивної функції винятково регулятивними відносинами. Це 
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пов’язано із тим, що власне регулювання передує виникненню фінансових 

правовідносин (зокрема, коли йдеться про створення нормативно-правового 

підґрунтя). Окрім цього, такою функцією пронизані всі галузеві 

правовідносини, у тому числі й охоронні правовідносини. З огляду на це він 

вважає прийнятною позицію, що регулювання правом суспільних відносин 

слугує також цілям їх охорони і водночас закладає основи для подальшого 

виховного впливу права на людину. Керуючись таким підходом, 

А. В. Коваленко виокремлює три функції: регулятивну, охоронну і виховну 

[133, с. 186]. Ми вже робили зауваження про відносний характер 

розмежування охоронного і регулятивного регулювання. Зараз же зазначимо, 

що фінансове право, і податкове зокрема, передбачає як встановлення 

відповідних правил поведінки, так і подільшу їх реалізацію  через динаміку 

правовідносин. Наслідком такого регулювального впливу є формування у 

суб’єктів такого рівня правосвідомості, який би дозволяв без застосування 

межанізму примусу втілювати у життя положення ном права. Водночас це не 

дає нам підстави для виокремлення у складі регулятивної функції іншої 

функції – виховної. На наше переконання, це функції різного рівня: 

регулятивна відноситься до юридичних функцій податкового (фінансового) 

права, а виховна – до загальносоціальних. Тож навряд чи доцільно їх 

об’єднувати таким способом.  

Як бачимо, вчені, характеризуючи регулятивну функцію права, 

роблять наголос як на встановленні норм права, так і способі виявлення 

активності права, називаючи перший аспект динамічним, а другий – 

статичним. Водночас, на наше переконання, не зовсім коректно і логічно 

іменувати відповідне явище статичним чи динамічним. По-перше, 

встановлення норм податкового права, як і будь-якого права, – це не статичне 

явище. По-друге, податкові правовідносини, як і будь-які правові відносини, 

за своєю суттю навряд чи є статичними, наімовірніше – динамічними. Вони 

не існують у статиці як такі, а постійно перебувають у певному русі, коли за 
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наявності певних обставин виникають, змінюються і припиняються. Тож, 

навряд чи така характеристика регулятивної функції є правильною.   

Однак, без сумніву, у будь-якому разі податкове право здатне й 

призначене саме для врегулювання відносин оподаткування. «Шляхом 

закріплення у джерелах права меж бажаної і дозволеної поведінки для усіх 

суб’єктів права, підстав і видів застосування примусових заходів до тих з 

них, які виходять за визначені межі, право (порівняно з іншими видами 

соціальних норм) найбільш ефективно упорядковує суспільні відносини, 

надаючи їм таких ознак, як організованість, прогнозованість, 

передбачуваність, чим забезпечує їх стабільність і водночас закладає 

підґрунтя для розвитку. Це у підсумку означає усвідомлення його позитивної 

ролі для особистості, суспільства, людства загалом» [345c. 32, 33].  Тож, ми 

погоджуємося з тим, що регулятивна функція податкового права виражає 

його  сутність як регулятора відносин оподаткування. При цьому сутність 

податкового права аж ніяк не вичерпується його регулятивною роллю в житті 

суспільства. У зв’язку з цим вона не може бути повністю виражена в 

регулятивній його функції. Однак не можна не визнати, що, на відміну від 

інших функцій, регулятивна функція виражає сутність податкового права 

найбільш повно й усебічно. Це випливає з того, що право спочатку виникло 

для того, щоб регулювати суспільні відносини. Регулятивна функція права 

обумовлена початковим, основним соціальним призначенням права як 

регулятора суспільних відносин. Саме тому регулятивна функція права має 

пріоритет над іншими, саме тому вона є головним виразником суті права. 

«Спочатку» і є тією ознакою,  що відрізняє її від всіх інших функцій права 

[10, с. 38]. 

Чільне місце регулятивної функції права порівняно з іншими його 

функціями пояснюється також тим, що право не може мати жодного впливу 

на соціальну дійсність – охоронного, виховного тощо, заздалегідь не 

врегулювавши суспільні відносини. Встановлення різного роду заборон, 
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санкцій, заходів відповідальності в першу чергу спрямовано на охорону 

суспільних відносин. Однак за своєю суттю це є не що інше, як їх правове 

регулювання. Будь-яка правова норма, яку б мету вона переслідувала, які б 

правові засоби (розпорядження, дозволу або заборони) вона не 

використовувала, має регулятивний вплив на суспільні відносини – регулює 

їх. Правова норма може мати будь-який інший вплив на суспільні відносини 

виключно завдяки тому, що врегулювала їх, закріпила певні правила 

поведінки для учасників правовідносин. Якби право не здійснювало 

регулятивну функцію, воно просто не було б правом, через те, що втратило б 

свою якісну специфіку як регулятор соціального життя і становило б 

принципово інше явище [10 с. 38]. 

Не випадково А. А. Коваленко наголошує на тому, що процес 

реалізації функцій права загалом є універсальним щодо всіх функцій. 

Водночас, далі міркує правник, що відмінності полягають у конкретному 

змісті стадій цього процесу. Якщо однією із форм реалізації права як такого є 

правовідносини, а без реалізації права неможлива реалізація його функцій 

(реалізація функцій права обумовлена реалізацією правових норм, оскільки 

самі функції обумовлені правом і є похідними від нього), то очевидно, що 

правовідносини є тією сферою (формою), в якій також відбувається 

реалізація функцій права. Окрім цього, у правовідносинах втілюється 

соціальне призначення права, як регулятора життя суспільства, а реалізація 

функцій права – це реалізація соціального призначення права. Зважаючи на 

таке логічне міркування, науковець резюмує, що зміст реалізації функцій 

права набагато об’ємніший, аніж просто встановлення відповідних правил 

поведінки. Тому, переходячи до площини фінансового права, реалізація його 

функцій не завжди передбачає реалізацію соціального призначення права. Як 

приклад цього він позначає функції науки фінансового права, в яких 

розкривається лише призначення цього права як навчальної дисципліни. У 

даному випадку немає потреби у фінансових правовідносинах як форми 
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реалізації функцій фінансового права [133, с. 60, 61].  Як бачимо,  

А. А. Коваленко цілком резонно міркує про те, що регулятивна функція у 

своєму змсті поєдує два аспекти: правовстановлення і правореалізацію. 

Однак, не зовсім доречним є його твердження стосовоно соціальної 

реалізації, адже функції фінансового права як галузі права і як науки є 

абсолютно різними.  

Установлення норми податкового права – це первісний 

найважливіший різновид виявусутності регулятивної функції податкового 

права як галузі права. Як зазначає В. І. Щербина, встановлення норми права – 

це визначення її змісту, визначення реального, адекватного суспільним 

відносинам змісту норм права як запоруки життєздатності права [424, с. 55]. 

При цьому ефективна реалізація розглядуваної функції можлива за умови 

логічного, несуперечливого формулювання приписів податково-правових 

норм, що забезпечить ефективне їх виконання. Отже, головне – належним 

чином визначити зміст податково-правової норми. Тож, регулятивна функція 

реалізується через передусім установлення податково-правових норм 

(правотворчість у сфері оподаткування).  

Окрім того, однією із форм реалізації податкового права є 

правовідносини. Норма створює абстрактну необхідність / належність певної 

поведінки, але для її реалізації в правовідносинах необхідні конкретні 

можливості учасників, а також вираз волі учасників (або настання 

незалежних від волі подій), спрямованих на реалізацію правовідносин, 

передбачених нормою. Так відбувається перший етап перетворення 

необхідності на дійсність. Абстрактна можливість, встановлена нормою, 

перетворюється на конкретні права й обов’язки учасників правовідносин, на 

їх правовий зв’язок, модель їхньої поведінки. Об’єктивний обов’язок є 

певною передумовою обов’язку суб’єктивного. Так, останній може 

виникнути лише за наявності певних передумов: норми права, правоздатності 

та юридичного факту [225, с. 29]. Зважаючи на це, можна виокремити дві 
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сфери впливу регулятивної функції: внутрішню (зумовлена здатністю права 

до саморегулювання) та зовнішню (постає з призначення податкового права 

впорядковувати поведінку суб’єктів). 

Концептуальним для визначення регулятивної функції податкового 

права є те, що податково-правове регулювання характеризується кількома 

ознаками. Йдеться про: досягнення певних юридичних цілей і за допомогою 

цього – конкретних соціальних результатів; наявність особливого предмета 

регулювання; використання засобів і методів правового регулювання 

податкових відносин. Як слушно вказує М. П. Кучерявенко, досягнення 

певних цілей передбачає виділення в рамках податково-правового 

регулювання основного концептуального орієнтиру – забезпечення 

виконання податкового обов’язку, закріплення порядку, що гарантує 

формування коштів публічних фондів.За циз же умов закладається система 

стимулів, що заохочують появу та розвиток прогресивних податкових 

механізмів, а також  подолання відносин, що гальмують динаміку 

суспільного розвитку за рахунок неефективних податкових платежів [160, с. 

33]. Тож податково-правове регулювання має не просто встановити 

податковий обов’язок, чим позначити необхідність сплати податків і зборів, а 

належним чином гарантувати дії учасників податкових відносин, чим 

забезпечити їх безпосереднє надходження державі та територіальним 

громадам. 

Загалом правове регулювання податкових відносин становить 

собою складний механізм впливу на поведінку учасників відносин. З приводу 

цього М.П. Кучерявенко зазначає, що використовуються декілька типів 

нормативно-правової регламентації. В основі їх класифікації лежить розподіл 

правових явищ на регулятивні й охоронні. Перший тип подібної 

регламентації (матеріальні регулятивні норми) пов'язується з чітким 

визначенням у правовій формі змісту регульованих відносин. Регулятивні 

норми, безпосередньо впливаючи на соціальні відносини, покликані 
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забезпечити позитивну поведінку їх учасників. Завданням законодавця в 

даному випадку є максимально точно закріпити зміст норми, що становить 

об'єктивну основу регульованої конструкції. Другий тип регламентації 

(процесуальні норми) правового регулювання є певною мірою похідним від 

першого, коли норми, що забезпечують здійснення перших, формують 

систему гарантій і способів їх реалізації [160, с. 35]. Фактично, таким чином 

вчений описує дію податкового права через металіальні і процесувальні 

правовідносини. 

При характеристиці регулятивної функції податкового права 

актуалізуєтьс питання розмежування таких понять, як «реалізація функцій 

податкового права», «реалізація податкового права», «реалізація норм 

податкового права». Загалом правове регулювання відбувається через 

поєднання відповідних форм і способів впливу правових приписів на 

суспільні відносини, поведінку їх учасників. При цьому правовий вплив 

здійснюється як через правове регулювання, так і через забезпечення 

інформацією членів суспільства про можливості поведінки в межах приписів 

правових норм, наслідки їх порушення, що виробляє спрямованість і 

орієнтованість у конструюванні їх поведінки. Воно, хоча і не є правовим, але, 

тим не менш, опосередковано правом, передбачає його наявність як 

фундамент побудови поведінки [160, с. 37]. У цьому аспекті і можна 

здійснити розмежування податково-правововго впливу і податково-

правового регулювання. Перший позначається не лише на податкових 

відносинах, адже є ширшим. Правове регулювання у свою чергу передбачає 

виключно вплив податквово-правових норм на відповідні відносини. 

Вважаємо, що «реалізація функцій податкового права» з урахуванням 

соціального призначення податкового права є більш ширшим поняттям, ніж 

«реалізація податкового права». Що стосується категорії «реалізація норм 

податкового права», то вона має розглядатися як синонім поняттю «реалізація 
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податкового права», оскільки останнє являє собою сукупність податково-

правових норм. 

Якщо звернутися до властивостей регулятивного впливу 

податкового права, то він здійснюється за допомогою механізму правового 

регулювання, який передбачає закріплення правового статусу учасників 

податкових відносин, надання певним діям або подіям значення юридичного 

факту, встановлення типу правовідносин і заходів відповідальності та ін. 

Фактично, стосовно податкових відносин правове регулювання буде 

охоплювати як появу податково-правової норми, так і подальший її впливу 

на відносини оподаткування; виникнення у зв’язку з цим суб’єктивних прав і 

обов’язків; реалізацію останніх у реальній поведінці суб’єктів при реалізації 

податкового обов’язку та ін. Тож таким чином відбувається поєднання 

правовстановлюючого і правовреалізаційного аспектів у змісті регулятивної 

функції подакового права.  

Говрячи про специфіку регулятивної функції податкового права 

необхідно звернути увагу, що її зміст права має визначатися з урахуванням 

ст. 1 Протоколу 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод, де проголошено: «Кожна фізична або юридична особа має право 

мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї 

власності інакше ніж в інтересах суспільства та на умовах, передбачених 

законом і загальними принципами міжнародного права. Проте попередні 

положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі 

закони, які вона вважає доцільними, щоб здійснювати контроль за 

користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для 

забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів». Оскільки 

податкове право пов’язане з обмеженням права власності платників податків і 

зборів, то в разі реалізації регулятивної функції обов’язковим вбачається 

забезпечення їхніх прав та законних інтересів.  



 169 

Важливим завданням податково-правового регулювання у контексті 

реалізації регулятивної функції податкового права є досягнення балансу 

публічних і приватних інтересів. Це зумовлено перш за все природою 

податкових відносин (зокрема, йдеться про їх апріорну конфліктність), а 

також – пошуком оптимальних та ефективних способів урегулювання 

податкових відносин. Як зазначає Е. С. Дмитренко, в процесі задоволення 

публічних потреб має місце поєднання публічного інтересу з приватними 

інтересами. Реалізація публічного інтересу є умовою реалізації приватних 

інтересів, а з іншого боку, публічний інтерес зумовлений певними інтересами 

конкретних осіб. Публічні потреби (в освіті, охороні здоров’я, соціальному 

захисті тощо) є важливими та цінними як для держави та суспільства 

загалом, так і для окремої людини [88, c. 90]. Фактично, приватні та публічні 

інтереси у фінансово-правовому регулюванні постійно перебувають у 

взаємозв’язку. На наш погляд, найбільш яскраво ця взаємодія виявляється 

саме у податкових правовідносинах. 

О. В. Макух при дослідженні співвідношення приватних і 

публічних інтересів у податковій сфері справедливо акцентує увагу на тому, 

що названа проблема є вкрай складною для вирішення. Таку складність 

обумовлено тим, що термін «баланс інтересів» є невизначеним, і становить 

оціночне поняття, оскільки наразі в жодному правовому акті не наведено 

критеріїв для його окреслення. Окрім того, принцип забезпечення балансу 

приватних і публічних інтересів у фінансово-правовому регулюванні не 

знайшов свого закріплення в інституційних кодифікованих нормативно-

правових актах (Бюджетному чи Податковому кодексах України) [180, c.104]. 

Нам імпонує підхід, запропонований О. В. Макух. Дійсно, нині відсутні будь-

які нормативно-регламентовані критерії або підстави за наявності (або 

відсутності) яких можна обґрунтовано стверджувати про досягнення балансу 

публічного та приватного інтересів або ж навпаки, – визнавати протилежне.  
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На підставі аналізу практики Європейського суду з прав людини 

О. В. Макух засвідчує той факт, що пряма указівка на необхідність 

дотримання балансу інтересів розкривається Судом через посилання на 

необхідність дотримання принципу справедливого розподілу прав і 

обов'язків суб’єктів фінансових (податкових) правовідносин, межі втручання 

або невтручання в діяльність зобов’язаних осіб правовідносин, зокрема, 

платників податків і зборів, дотримання і порушення презумпції сумлінності 

[180, c.109].  

М. В. Кармаліта, аналізуючи вказане питання, зазначає: держава 

має публічний інтерес в оподаткуванні, що виражається в отриманні повною 

мірою запланованих податкових надходжень, а також у дотриманні вимог 

податкового законодавства платниками податків. Для суб’єктів 

господарювання вкрай важливим у податкових відносинах є закріплення 

їхніх прав і законних інтересів у податкових відносинах, а також ефективних 

гарантій реалізації таких прав та законних інтересів. На переконання вченої, 

до таких гарантій належать принципи податкового права [120, c. 56]. При 

цьому М. В. Кармаліта наголошує на необхідності доповнення системи 

принципів податкового права принципом балансу приватного й публічного 

інтересу, характеризуючи цей принцип як один з основоположних принципів, 

на якому має ґрунтуватися правове регулювання за участі держави [120, c. 

62].  

Не знецінюючи у жодному разі значення принципів, які мають 

місце в податковому регулюванні (принципи податкового права, податкового 

законодавства, принципи оподаткування тощо), вважаємо позицію 

М. В. Кармаліти такою, що потребує додаткової аргументації. По-перше, на 

нашу думку, податкові відносини завжди існують за участю держави, при 

цьому «участь держави» виявляється як в аспекті правового регулювання 

відносин оподаткування (починаючи від обрання загальної моделі 

оподаткування, яка функціонуватиме в кожній конкретній державі, й 
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переходячи на певну деталізацію, зокрема, встановлення податків і зборів, 

визначення правового статусу суб’єктів, закріплення принципів, податково-

правових режимів та ін.), так і в тому, що однією зі сторін податкових 

правовідносин завжди виступає держава в особі уповноважених органів та їх 

посадових осіб. По-друге, М. В. Кармаліта наголошує на доцільності 

закріплення принципу балансу приватного й публічного інтересу, однак не 

розкриває ні його змістового наповнення, ні особливостей реалізації у 

відносинах оподаткування [120, c. 62]. 

Дещо іншу позицію з досліджуваної проблематики обстоює 

О. А. Чорний. Науковець міркує так: держава та контролюючі органи є 

владним, уповноваженим суб’єктом податкових відносин, а платники 

податків – підлеглим, зобов’язаним їх суб’єктом. Як наслідок, за стихійного 

розвитку податкових відносин, не врегульованому належним чином 

правовими нормами та принципами права, могла б виникнути ситуація, коли 

держава і контролюючі органи мають лише права на, відповідно, 

встановлення, введення в дію та справляння податків, а платники податків – 

лише обов’язки із податкового обліку, своєчасної та повної сплати 

податкових платежів до бюджетів, а також належного оформлення і подання 

податкової звітності. Звідси, за словами нуковця, «створювалася б повна 

нерівність учасників відносин оподаткування, що загрожувала б перерости у 

тотальне гноблення та придушення податковим обов’язком платників 

податків» [411, c. 101]. Дійсно, для того, аби не допустити такої вкрай 

складної та навіть не зовсім законної ситуації, держава регламентувала 

відповідні механізми захисту платників податків від необґрунтовано 

завищених вимог держави та контролюючих органів у визначенні 

конкретних розмірів податків (шляхом законодавчого закріплення низки прав 

платників та обов’язків контролюючих органів) й упровадженні певних 

важелів, які дозволяють державі певною мірою убезпечити себе від 

зловживань платниками податків своїми правами. Фактично, йдеться про 
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реалізацію принципу верховенства права у податкових відносинах і засади 

дотримання балансу інтересів між платниками податків та державою. 

О. А. Чорний констатує, що «забезпечення рівноваги публічного та 

приватного інтересів у сфері оподаткування продиктовано особливостями 

сполучення цілей правового регулювання податкових відносин та правових 

засобів, що придатні для цього. За своєю сутністю це є одним із проявів 

реалізації принципу верховенства права в оподаткуванні, що конкретизується 

як вимога співмірності переслідуваної мети та використаних при цьому 

правових засобів. Показовою у даному разі є позиція Європейського суду з 

прав людини, який у низці своїх рішень торкався питання пропорційності» 

[411, c.102]. 

На переконання В. Ю. Хомутинніка, податкова система країни як у 

цілому, так і на рівні кожного податку та збору, має виражати актуальне 

уявлення про необхідний баланс публічного та приватного інтересів у 

суспільстві. Але подібний баланс є занадто загальною та абстрактною 

категорією, щоб його можливо було відразу через проведення математичних 

операцій виразити в конкретному розмірі податкового платежу. З огляду на 

це, баланс приватних і публічних інтересів спочатку встановлюється при 

закріпленні основних елементів правового механізму податку, а потім 

деталізується через реалізацію своїх функцій додатковими елементами 

податкового механізму. Допомогу в такій деталізації й надає податкова база, 

коли пристосовує об’єкт оподаткування до операцій обчислення податку, 

проведення податкового обліку та складання податкової звітності [399, c. 

134-135]. 

Далі науковець зауважує, що найбільш оптимальна міра реалізації 

публічного інтересу та його балансу із приватними інтересами платників 

може бути ще не досягнуто. Причин для цього існує безліч, наприклад: 

недосконала законодавча техніка при побудові основних і додаткових 

елементів податку; об’єктивна неможливість досягнення всіх цілей правового 
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регулювання тільки обов’язковими елементами конкретного податкового 

платежу в конкретних суспільно-економічних умовах; загальний низький 

рівень правосвідомості в суспільстві або значна частка тіньової економіки в 

державі тощо. [399, c.155] Висловлені міркування В. Ю. Хомутинніка щодо 

чинників, наявність яких може викривити баланс інтересів у податкових 

відносинах, заслуговують на підтримку. Разом із тим, підкреслимо, що перед 

державою постає доволі не просте завдання – віднайти ті способи, засоби 

регулювання відповідного блоку податкових відносин, які забезпечуватимуть 

баланс публічних інтересів навіть за наявності якихось несприятливих умов.  

Як вбачається, доволі яскравим прикладом у цьому сенсі є 

соціально-економічна криза, яка набула особливого загострення з пандемією 

у зв’язку з хворобою COVID-19. Оскільки вказана пандемія захопила не 

лише Україну, а й весь світ зненацька, як платникам податків, так і 

уповноваженим суб’єктам податкових відносин довелося шукати нові 

способи взаємодії один з одним. Так, держава зацікавлена у надходженні 

грошових коштів до бюджетів (в умовах зазначеної кризи необхідність 

фінансування сфери охорони здоров’я та соціальної сфери значно зросла, 

обсягу коштів, запланованого на здійснення видатків за цими напрямками на 

2020 рік, виявилося недостатньо). Суб’єкти господарювання також 

опинилися у скрутному стані з огляду на впровадження низки карантинних 

заходів, значний спад попиту на товари та послуги, наявність складнощів при 

поставці товару з-закордону, а також втрата роботи найманими працівниками 

тощо. Але ж для того, аби виконати податковий обов’язок, установлений 

чинним законодавством, платникам податків необхідно якось акумулювати 

певний дохід або ж отримати прибуток, а це, як ми вже зазначили, виявилося 

достатньо складно. 

Для того, аби забезпечити реалізацію податкового обов’язку 

платниками податків (ідеться передусім про сплату податків та зборів), 

держава запровадила певні послаблення для платників на період дії 
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карантину. До таких, наприклад, можна віднести: встановлення мораторію на 

проведення певних видів податкових перевірок; скасування штрафних 

санкцій за порушення податкового законодавства, вчинені протягом періоду 

з 1 березня по останній день місяця, в якому закінчується карантин; 

встановлення додаткових податкових пільг за деякими податками тощо [139, 

c. 56-63]. Таким чином, для забезпечення балансу публічних і приватних 

інтересів у податкових відносинах обов’язковою характеристикою є 

мобільність (гнучкість), відкритість та добросовісність суб’єктів таких 

відносин (як уповноважених, так і зобов’язаних). На нашу думку, досягнення 

балансу публічних та приватних інтересів у податкових відносинах можливе 

лише завдяки досягненню своєрідного компромісу між безпосередніми 

учасниками вказаних відносин. 

Водночас зазначимо, що така властивість, як гнучкість 

(мобільність) суб’єктів податкових відносин не є абсолютною. Як вбачається, 

саме принципи податкового законодавства, закріплені у ст. 4 ПК України 

виступають тими регуляторами, за допомогою яких встановлюються межі 

прояву цієї властивості. Зокрема, йдеться про такі принципи, як: стабільність, 

рівність усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів 

податкової дискримінації, соціальна справедливість, презумпція 

правомірності рішень платника податків, фіскальна достатність. 

У контексті цього також наведемо міркування Н. Блажівської та 

Д. Гетманцева, які, на нашу думку, є цілком логічними та аргументованими. 

Вони наголошують, що справедливість, чіткість та прозорість правил, за 

якими здійснюється оподаткування, сприятиме тому, що платники податків 

добровільно їх сплачуватимуть, сприймаючи оподаткування не як інструмент 

насильства держави над особою, а як соціальний обов’язок, від виконання 

якого залежать суспільний розвиток та підвищення рівня життя конкретного 

платника податків у різних формах. При цьому науковці зазначають, що саме 

задля створення певного відчуття комфорту при сплаті податків у 
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демократичних державах приділяється значна увага роботі щодо захисту 

прав платників податків як сторін публічно-правових відносин. У 

дослідженні Оорганізації економічного співробітництва та розвитку (далі – 

ОЕСР) акцентується увага на тому, що сучасні податкові системи вимагають 

злагодженої співпраці платників податків і податкових органів. Така 

співпраця є значно кращою, коли права платника чітко закріплені та 

захищені на законодавчому рівні [34]. З урахуванням викладеного 

констатуємо, що першочерговим для досягнення балансу інтересів є 

підвищення якості нормотворчої діяльності шляхом установлення чітких та 

простих правил оподаткування з боку держави.  

Я. В. Греца пропонує з урахуванням конституційних засад 

правового порядку, імперативного методу правового регулювання в 

податковому праві з метою захисту публічного інтересу положення ст. 16 ПК 

України, які визначають обов’язки платників податків, доповнити нормою, 

яка встановлювала б обов’язок платника податків діяти добросовісно та не 

допускати зловживання своїми правами. Поряд із цим для захисту прав і 

законних інтересів платників податків слід законодавчо закріпити принцип 

презумпції добросовісності платників податків, за яким поведінка платника 

податків буде вважатися добросовісною, якщо податковими органами не 

буде доведено зворотне [74, c. 30]. Отже, підкреслимо, що способів, за 

допомогою яких можна досягти балансу публічних та приватних інтересів у 

податковій сфері, достатньо. Показово, що всі вони так чи інакше пов’язані з 

реалізацією регулятивної функції податкового права. 

Таким чином, баланс публічних і приватних інтересів у податково-

правовому регулюванні становить таке їх співвідношення, за якого публічні 

інтереси формуються з огляду на необхідність існування й розвитку 

суспільства, а приватні інтереси належним чином гарантовані державою, 

обмеження прав і свобод громадян має бути співмірним із соціально 

значущими інтересами й цілями. Така співмірність визначається з 
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урахуванням принципів рівності, соціальної справедливості, фіскальної 

достатності та економічності оподаткування. 

 

2.1.2. Взаємозв’язок регулятивної функції податкового права із 

функціями держави 

Науковці справедливо зазначають, що функції права пов’язані з 

діяльністю держави, її функціями як базовими напрямами її діяльності, що 

обумовлені досягненням  певних цілей,  в яких відображаються її сутність, 

зміст і соціальне призначення. При цьому функції податків, їх сутність 

забезпечуються дією податкового права через його регулятивну функцію. 

Отже, соціальне призначення податкового права  як регулятора суспільних 

відносин є системоутворювальним чинником, шляхом втілення якого 

реалізуються функції податків, а також певні  функції держави. 

Функція держави – це стійка предметна діяльність, без якої держава 

не може обійтися протягом всього або даного етапу існування. Зміст кожної 

функції держави складається зі сукупності однорідних аспектів державної 

діяльності. Відповідно схожі сторони державної діяльності об’єднуються в 

одну функцію, виходячи із специфіки і характеру тих суспільних відносин, 

на які вони впливають. Відмінність в об’єкті впливу, специфіка відповідних 

суспільних відносин, на які держава впливає в процесі своєї діяльності, є 

найважливішим критерієм, що дозволяє відмежувати одну функцію від іншої 

[44; 191].  

У правовій літературі можна зустріти низку підходів до 

виокремлення, систематизації і поділу функцій держави. Найпоширенішим 

серед підстав розподілу державних функцій можна назвати їх класифікацію 

на зовнішні й внутрішні, що проводиться залежно від локалізації об'єктів 

впливу. Зовнішні функції – рішення державою глобальних завдань на 

світовій арені, внутрішні – рішення внутрішньотериторіальних питань країни 

в різних сферах: фінансовій, соціальній, духовній, політичній та інших. 
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Держава часто вирішує завдання комплексно, далеко виходячи за межі однієї 

окремо взятої сфери. Серед внутрішніх виокремлюють політичну, фінансову, 

економічну, функцію охорони правопорядку і оборони країни, соціальну, 

функцію розвитку науково-технічного прогресу і культури, екологічну, серед 

зовнішніх – функцію взаємовигідного співробітництва з іншими державами, 

функцію національної оборони, функцію захоплення чужих територій і сфер 

впливу, функцію забезпечення миру і підтримки світового порядку, функцію 

міждержавної інтеграції [191, с. 33].  

У процесі функціонування держави виявляється цілеспрямований 

вплив на різні сфери життя, суспільні процеси та зв’язки. Виконуючи певні 

функції, держава за допомогою проведених реформ, перетворень, правового 

регулювання суспільних відносин впливає на стан суспільних процесів, їх 

динаміку, спрямованість. Здійснення конкретних функцій може як 

стабілізувати розвиток суспільства, чинити творчий вплив, так і посилювати 

його кризовий стан [191, с. 20]. 

Найбільш важливим і вихідним у процесі класифікації слід визнати 

поділ функцій за сферами суспільного життя. За цим критерієм 

виокремлюють політичну, економічну, соціальну, екологічну та інші функції. 

Саме такий підхід дозволяє отримати найбільш чітке уявлення про видову 

різноманітність функцій держави. Виокремлені саме в результаті такого 

поділу функції можна в подальшому класифікувати за іншими критеріями, 

зокрема за сферами політичної спрямованості (територіальною ознакою). 

Очевидно, що визначення функцій держави обумовлено специфікою завдань, 

що вирішуються державою в конкретний період державотворення. При 

цьому наявність кризових умов суттєво впливає на підвищення дії певної 

функції. Так, за умов соціально-економічної кризи, яка наразі набула ще 

більшого загострення у зв’язку з пандемією COVID-19, актуалізується 

реалізація таких функцій держави, як: соціальна, економічна, фінансова, 

оподаткування.  При цьому очевидною є залежність реалізації названих 
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функцій одна від одної. Зважаючи на те, що найвище суспільне призначення 

держави - гарантувати нормальне, безпечне функціонування суспільства, 

створити такі  умови, за яких цілісність суспільства і його належне 

(природне) функціонування досягаються головним чином у силу 

економічних і духовних чинників, функція соціального захисту і соціальної 

підтримки набуває особливого значення.  

Сьогодні в концепції дотримання прав людини, коли людина та її 

життя є найвищою цінністю в світі, а сучасні демократичні держави 

позиціонують себе як соціальні (які створюють гідні умови для життя 

людей), на перший план виходить визначення функцій держави саме з 

погляду її соціального призначення. Тут варто відзначити, що соціальний 

підхід був характерний для всіх періодів, починаючи від зародження цієї 

категорії [191]. Головним завданням соціальної держави є: забезпечення 

соціальної орієнтації економіки; попередження та пом'якшення соціальних 

ризиків і негативних наслідків, пов'язаних з ринковими відносинами; 

проведення активної державної соціально-економічної політики; 

забезпечення безпеки, добробуту, соціального та людського розвитку; 

створення умов для реалізації конституційних прав і свобод людини; 

забезпечення рівних можливостей, гідного рівня та якості життя населення; 

соціальної активності та вільного розвитку особистості; досягнення 

соціальної стабільності в країні в інтересах кожного члена суспільства; 

забезпечення гармонізації відносин державних інститутів і суспільства [148]. 

Наведене дозволяє констатувати наявність кореляції між функціями 

держави та функціями податкового права. При цьому в межах регулятивної 

функції відбувається упорядкування різних аспектів відносин оподаткування. 

Наведемо такий приклад. Так, Законом України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення 

додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 30 березня 2020 р. було 
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запроваджено тимчасовий мораторій на проведення документальних та 

фактичних податкових перевірок. Законом України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової 

підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на 

запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» 

від 13 травня 2020 р. дію цього мораторію було продовжено по останній 

календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, 

встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з 

метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби 

[299]. Таким чином, законодавець установив на час карантину мораторій на 

проведення податкових перевірок контролюючими органами. Види 

перевірок, на які мораторій не поширюється, теж законодавцем було прямо 

зазначено у вищевказаній нормі.  

У подальшому Законом України «Про внесення змін до Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 17 вересня 2020 

р. було надано право Кабінету Міністрів України скорочувати строк дії 

обмежень, заборон, пільг та гарантій, встановлених відповідними законами 

України [298]. Утім, право на таке скорочення було надано виключно крім 

випадків, коли зазначене може призвести до обмеження конституційних прав 

чи свобод особи.  

У зв’язку із викладеним постає декілька дискусійних питань. По-

перше, щодо доцільності закріплення вказаних положень у Законі України 

Про Державний бюджет України на відповідний рік, оскільки Закон про 

Державний бюджет України має чітко визначений предмет. У ст. 40 

Бюджетного кодексу України закріплено, які відомості повинні міститися у 

такому Законі [45]. З огляду на те, що закон про Держбюджет є основним 

фінансовим документом держави, через своє спеціальне призначення цей 

закон не повинен регулювати відносини в інших сферах суспільного життя. 
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По-друге, підкреслимо, що постановою Кабінету Міністрів України 

від 9 грудня 2020 р. «Про встановлення карантину та запровадження 

обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню 

на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» [304] встановлено з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, з 19 грудня 2020 р. до 30 квітня 

2021 р. на території України карантин, продовживши дію карантину, 

встановленого постановами Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 

р. 1 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», від 20 травня 

2020 р. Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» та від 22 липня 2020 р. «Про встановлення 

карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на 

території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». Отже, з урахуванням викладеного 

можемо стверджувати, що протягом дії карантину всі раніше прийняті акти є 

чинними й, зокрема, щодо встановлення мораторію на проведення 

податкових перевірок суб’єктів господарювання. 

Однак Кабінетом Міністрів України 3 лютого 2021 р. було 

прийнято Постанову «Про скорочення строку дії обмеження в частині дії 

мораторію на проведення деяких видів перевірок» [324], якою 

регламентовано скорочення строку дії обмежень, встановлених п. 522 підрозд. 

10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПК України, в частині дії мораторію 

на проведення деяких видів перевірок, дозволивши проведення таких видів 

перевірок юридичних осіб: а) тимчасово зупинених документальних та 

фактичних перевірок, що були розпочаті до 18 березня 2020 р. та не були 

завершеними; б) документальних перевірок, право на проведення яких 
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надається з дотриманням вимог п. 77.4 ст. 77 Кодексу; в) документальних 

позапланових перевірок з підстав, визначених пп. 78.1.1 та/або 78.1.4 п. 78.1 

ст. 78 Кодексу, суб’єктів господарювання реального сектору економіки, які 

сформували податковий кредит за рахунок оформлення ризикових операцій з 

придбання товарів/послуг (із переліку ризикових платників податків, 

визначених у межах роботи Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради 

України з питань розслідування оприлюднених у засобах масової інформації 

фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, 

які призвели до значних втрат дохідної частини Державного бюджету 

України, утвореної відповідно до постанови Верховної Ради України від 24 

квітня 2020 р.); г) документальних позапланових перевірок платників 

податків, за якими отримано податкову інформацію, що свідчить про 

порушення платником валютного законодавства в частині дотримання 

граничних строків надходження товарів за імпортними операціями та/або 

валютної виручки за експортними операціями; д) документальних 

позапланових перевірок з підстав, визначених пп. 78.1.12, 78.1.14, 78.1.15, 

78.1.16 п. 78.1 ст. 78 Кодексу [324].  

Як вбачається, наведений приклад свідчить про відсутність 

комплексного  і системного бачення законодавця при реалізації регулятивної 

функції податкового права, адже бачимо колізійністьнаведених положень. 

Вважаємо, що в умовах продовженого карантину скасування мораторію на 

проведення податкових перевірок є неправомірним. До цього додамо, що 

відповідно до п. 5.2 ст. 5 ПК України у разі якщо поняття, терміни, правила 

та положення інших актів суперечать поняттям, термінам, правилам та 

положенням цього Кодексу, для регулювання відносин оподаткування 

застосовуються поняття, терміни, правила та положення цього Кодексу [249].  

Діяльність у сфері оподаткування також є функцією держави, а 

існування сучасної держави неможливе без існування права, що має на меті 

забезпечити реалізацію інших функцій держави.  Так, одним із важливих  і 
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стратегічних напрямків державної діяльності науковцями виокремлюється 

оподаткування. Функцію оподаткування називають базовою для держави, 

адже через її реалізацію забезпечується фінансова спроможність, і відповідно 

виконання інших, не менш важливих функцій держави (приміром, 

соціальної, економічної, культурної, екологічної, правоохоронної та ін.). Так, 

забезпечення своєчасного, постійного повного надходження коштів до 

публічних фондів можливе за умови ефективно збудованої системи  

нормативно-правових актів, що регулюють такі відносини, а також 

оптимальної системи встановлення та справляння податків і зборів.   

Значимість функції оподаткування полягає в тому, що вона є необхідною 

фінансовою основою для впровадження інших функцій державою. 

Реалізація державою функції оподаткування опосередкована 

різними галузями права: конституційним, податковим, господарським, 

земельним, кримінальним та ін. Водночас саме податкове право у цьому 

впливі відіграє ключову роль. Податкова діяльність обумовлена статусом 

України як суверенної, правової і соціальної держави.  

При розгляді функцій держави у відносинах оподаткування важливе 

значення мають безпосередньо встановлення податків і зборів, визначення їх 

правових механізмів як однієї із форм регулятивної функції податкового 

права. При цьому слід акцентувати увагу на тому, що шляхом провадження 

податкової діяльності забезпечується податковий суверенітет держави. 

Підкреслимо, що категорія «податковий суверенітет», як і чимало 

інших податково-правових категорій, не знайшла не лише свого 

нормативного закріплення в актах податкового законодавства, а й 

одностайного визначення серед правників. Так, на думку В. О. Рядінської, 

податковий суверенітет виступає складовою суверенітету держави. При 

цьому податковий суверенітет є абсолютним правом держави встановлювати 

та стягувати податки, збори та інші платежі, що являють собою прибуткові 

джерела державного бюджету, з метою формування фінансових ресурсів 
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країни, її економічного простору, забезпечення національних економічних 

інтересів, невтручання у внутрішні економічні процеси країни та розвитку 

рівноправних взаємовигідних відносин з іншими країнами [49, с. 369]. 

Певною схожістю до вищевказаної позиції є міркування В. М. Михалчича, на 

переконання якого, податковий суверенітет як складова суверенітету 

держави становить абсолютне право держави встановлювати та стягувати 

податки, збори й інші платежі, що являють собою прибуткові джерела 

державного бюджету, який включає в себе дві складові - податковий 

(фіскальний) суверенітет та податкову (фіскальну) юрисдикцію [195, с. 19].   

Відмінною від зазначених є точка зору М. Ю. Орлова, який 

стверджує про фіскальний суверенітет держави як про абсолютні 

повноваження державної влади з визначення джерел прибутку держави 

незалежно від волі платників чи інших суб’єктів, засобів примусу, 

покликаних забезпечити захист майнових інтересів держави, здійснення 

державного контролю, мета якого – забезпечення своєчасності виявлення 

порушень майнових інтересів держави, встановлення розмірів податкових 

ставок, податкових нарахувань, способів стягнення тощо [229, с. 19]. 

У цьому контексті О. В. Давискіба зазначає, що податковий 

суверенітет покликаний забезпечити національну податкову безпеку, через 

те, що наявність створює економічний простір країни, забезпечує 

невтручання у внутрішні справи країни та розвиток рівноправних 

взаємовигідних відносин з іншими країнами [78, с. 49]. 

 На думку Л. І. Вдовіченої, фіскальний суверенітет – це володіння 

верховною державною владою повноваженнями з визначення дохідних 

джерел держави, реалізація яких не залежить ні від інших держав, ні від 

суспільства. За такого підходу підкреслюється верховенство держави щодо 

встановлення доходів бюджету та їх видів. На нашу думку, поняття 

фіскального суверенітету за своїм змістовим наповненням не є тотожним 

податковому суверенітету [47, с. 89-94.]. 
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Синтезуючи наведені міркування, позначимо декілька аспектів, які 

ми вважаємо істотними. По-перше, доцільно вести мову не просто про 

суверенітет держави як родову категорію, а саме про економічний 

суверенітет, у складі якого базовим структурним елементом виступає саме 

податковий (фіскальний) суверенітет. Таким чином, ми маємо логічно 

побудований ланцюжок: державний суверенітет – економічний суверенітет – 

податковий суверенітет. 

При цьому на підставі аналізу сутності економічного суверенітету 

та його елементів вважаємо найбільш концептуальним та змістовним 

визначення економічного суверенітету, наведене Є. М. Білоусовим. 

Науковець указує: – це спроможність держави повною мірою використати 

сукупність умов та чинників, заходів і засобів (насамперед правових), що 

забезпечують незалежність національної економіки, її стабільність і 

стійкість, здатність до постійного оновлення та самовдосконалення з метою 

подальшого розвитку економічної системи, попри або мінімізуючи 

негативний зовнішній тиск інших учасників глобалізаційних процесів [33 , с. 

12 –13]. За такого підходу доцільно вести мову про економічний суверенітет 

саме як властивість держави не лише самостійно приймати рішення щодо 

регулювання  різноманітних сфер економіки, а також відносин 

оподаткування, але й визначати та у подальшому закріплювати таку систему 

відповідних заходів, яка буде забезпечувати найбільш оптимальний та 

ефективний регулятивний вплив. 

По-друге, правники звертають увагу на тому, що «...податки, збори 

й інші платежі являють собою прибуткові джерела державного бюджету». 

Разом із цим, на нашу думку, більш логічно вести мову не про прибуткові 

джерела, а саме про доходи бюджету, види та перелік яких закріплено у 

Бюджетному кодексі України. Крім того, акцентовано увагу саме на 

«прибуткових джерелах» державного бюджету. Однак відповідно до 

положень бюджетного законодавства України бюджетна система нашої 
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держави дворівнева й складається з державного та місцевих бюджетів.  Отже, 

говорити лише про державний бюджет у цьому сенсі вважаємо недоцільним.  

По-третє, не зовсім аргументовано, на наш погляд, вести мову лише 

про «визначення джерел прибутку держави», оскільки визначення податків і 

зборів, які входять до податкової системи конкретної держави, – лише один з 

аспектів податкового регулювання. Такий висновок ми робимо на підставі 

того, що кожний платіж у складі податкової системи держави (податок чи 

збір) потребує наявності відповідного правового механізму його справляння. 

Так, ідеться про необхідність закріплення у податковому законодавстві 

елементів кожного конкретного платежу (платник, об'єкт оподаткування, 

ставка податку, база оподаткування та ін.), а також необхідно закріпити певні 

процесуальні положення щодо реалізації податкового обов'язку кожного 

конкретного платежу (порядок, умови, строки тощо). 

По-четверте, більшість науковців, аналізуючи податковий 

суверенітет акцентують увагу на тому, що це абсолютне право держави. Як 

вбачається, вказане твердження характеризується своєрідною дихотомією. 

Справа в тому, що держава, з одного боку, вправі регламентувати положення 

стосовно здійснення податкових правовідносин на власний розсуд (у 

випадку, коли ми ведемо мову про національний рівень упорядкування 

відносин). Водночас навіть на національному рівні про абсолютність 

податкового суверенітету можна зазначати з певною обережністю. Для 

аргументації такого підходу згадаємо про прояви диспозитивності у царині 

податкового права. На нашу думку, саме через прояви диспозитивності, 

зокрема, розсуд учасників податкових відносин, встановлення 

альтернативних способів захисту порушених прав таких суб'єктів, 

закріплення переліку прав платників податків та інших зобов'язань учасників 

відносин оподаткування. 

З іншого боку, наразі майже кожна держава в світі є учасником 

міжнародних відносин, у тому числі й у податковій сфері. Вже виходячи з 
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цього, ми не можемо вести мову про абсолютне право кожної країни 

здійснювати податково-правове регулювання. Такий висновок ми робимо, 

оскільки таке право має хоча б певною мірою узгоджуватися з аналогічним 

правом інших держав.  

Функція оподаткування, взаємодіючи із функцією міжнародної 

інтеграції  як напрямом діяльності сучасної держави, містить у механізмі 

власної реалізації такий елемент, як міжнародне співробітництво в зазначеній 

сфері. Реалізуючи таку функцію всередині держави, Україна є активним 

учасником міжнародних відносин у сфері оподаткування. Одним із основних 

завдань міжнародного співробітництва у сфері оподаткування є 

вибудовування такої системи міжнародних взаємин, за якої держави світу 

зберігають право на самовизначення у проведенні економічної і податкової 

політики, спрямованої передусім на залучення світових інвестицій, 

розвивають свої національні економіки. 

Яскравим прикладом такого узгодження вбачається наявність низки 

міжнародних угод про уникнення подвійного оподаткування, за допомогою 

яких держави (сторони, які укладають такі угоди) встановлюють відповідні 

базові положення щодо оподаткування. Крім того, доцільно відзначити й 

чималу кількість Настанов ОЕСР, які є обов'язковими для членів цієї 

організації. Окремої уваги потребує план дій BEPS,  який передбачає 

відповідну систему заходів протидії розмиванню бази оподаткування та 

виведенню прибутку з-під оподаткування. Його реалізація передбачає 

встановлення єдиних прозорих податкових правил для всіх країн 

(юрисдикцій) для того, щоб запобігти ухиленню від сплати податків 

бізнесом. Таким чином, ми можемо впевнено стверджувати, що податковий 

суверенітет держави не є абсолютним.  

Далі зупинимося на розгляді складових податкового суверенітету. 

Як ми вже зазначали за текстом, науковці наголошують на існуванні 

безпосередньо податкового (фіскального) суверенітету та податкової 
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(фіскальної) юрисдикції. Наведені міркування мають дискусійний характер, 

оскільки передбачають дублювання або ж фактичне злиття один з одним 

цілого та його частини, що є алогічним.  

У контексті цього видаються цілком логічними та обгрунтованими 

думки М. О. Перепелиці, яка підкреслює, що владна правосуб'єктність 

держави обумовлена насамперед такою її властивістю, як суверенітет, під 

яким розуміються верховенство й незалежність державної влади, що 

виражаються у відповідних формах у внутрішній та зовнішній діяльності 

[240, с. 100]. Вчена акцентує увагу на різних аспектах суверенітету держави у 

фінансовій сфері, резюмуючи, що він виражається не лише у встановленні 

державою меж фінансової правосуб'єктності всіх суб'єктів фінансового 

права, а й у тому, що вона (держава) сама і для себе визначає ступінь участі у 

фінансових правовідносинах через наділення необхідним обсягом 

повноважень відповідних державних органів [240, с. 101]. Таким чином, 

суверенітет держави є її невід'ємною властивістю, яка передбачає відносне 

верховенство та незалежність державної влади (перш за все йдеться про 

відповідні органи, наділені галузевою компетенцією) у внутрішній та 

зовнішній діяльності щодо відносин оподаткування. 

Податкова (фіскальна) юрисдикція являє собою абсолютне право 

держави як встановлювати податки, збори та інші обов'язкові  платежі, так і 

справляти їх, як у межах податкової території, так і поза такими межами – із 

власних платників податків-резидентів, які отримують дохід поза межами 

податкової території держави [49, с. 369]. У цій ситуації ми стикаємося з 

певною тавтологією у визначеннях, що аж ніяк не допомагає у процесі 

наукових досліджень, а лише ускладнює розуміння й характеристику 

податково-правових категорій. Так, сутність досліджуваних категорій 

розкривається через їх абсолютний характер, а також визначає їх як 

відповідне право держави. 
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Є. Маринчак наголошує, що податкова юрисдикція – це фактична 

реалізація такої можливості у формі видання правових норм щодо 

встановлення обов'язкових платежів з метою формування дохідної частини 

публічних фондів суверенного утворення. [189, с. 159.] М. В. Михалчич не 

надає визначення податкової юрисдикції, однак розкриває її ознаки. На його 

думку, ознаками податкової юрисдикції є такі: 1)  становить абсолютне право 

як встановлювати податки, збори та інші платежі, що являють собою 

прибуткові джерела державного бюджету, так і стягувати їх; 2)  не 

обмежується податковою територією держави; 3) податкова (фіскальна) 

юрисдикція буває двох видів: територіальна податкова юрисдикція – право 

встановлювати і стягувати податки в межах податкової території держави, та 

податкова юрисдикція по особах – право встановлювати і стягувати податки 

поза податковою територією держави із власних платників-резидентів, які 

отримують дохід поза межами податкової території держави [195, с. 18-19]. 

Зазначимо, що податкова юрисдикція – складна правова категорія, 

яка у своєму змісті передбачає виокремлення таких складових (критеріїв, 

принципів), як територіальність та резидентство суб'єктів. Так, 

територіальність в оподаткуванні характеризує зв’язок осіб або об’єктів 

податкової юрисдикції держави, внаслідок чого на зазначених осіб 

покладається зобов’язання зі сплати податків в цій країні або в ній 

оподатковуються податками такі об’єкти. На підставі принципу 

територіальності країна обмежує власну податкову фіскальну юрисдикцію 

тільки об’єктами, особами та доходами, що знаходяться (отримуються) на її 

території, і не посягає на оподаткування об’єктів або доходів, що знаходяться 

(отримані) поза її територіальними межами. Територіальність може 

розглядатися у двох аспектах: а) широкому та б) вузькому. У широкому 

значенні полягає в тому, що оподатковуються не лише об’єкти, що 

знаходяться на території країни, але й особи, зобов’язані сплачувати податки 

з їх доходів (інших об’єктів), що отримані ними (виникли в них) на території 



 189 

цієї країни. У вузькому сенсі аналізований принцип ототожнюється з 

принципом джерела доходу і полягає у фактичній «прив’язці» об’єкта 

(доходів), що оподатковується, до території країни, в якій він розташований 

(де вони отримані).  

Принцип резидентства оподаткування передбачає, що всі резиденти 

країни підлягають у ній оподаткуванню стосовно абсолютно всіх своїх 

доходів – як тих, що отримуються на території цієї країни, так і за її межами 

(так звана необмежена податкова відповідальність), а нерезиденти – тільки 

стосовно доходів, що отримуються з джерел у цій країні (обмежена 

податкова відповідальність) [49, с. 370 - 371]. 

Підбиваючи підсумки, констатуємо, що податковий суверенітет 

пов'язаний із діяльністю держави у податковій сфері, виступає невід'ємною 

властивістю держави, яка зумовлює наявність у останньої права на 

регулювання податкових відносин шляхом встановлення податків і зборів, а 

також закріплення відповідних правових механізмів їх справляння як на 

національному рівні, так і на міжнародному. При цьому податковий 

суверенітет держави не є абсолютним. До елементів податкового 

суверенітету пропонуємо відносити такі, як: 1) суб'єкти, які здійснюють 

регламентацію податкових відносин, зокрема, встановлення податків і зборів; 

2) територія, на якій встановлюються зазначені платежі; 3) суб’єкти, які 

пов’язані з територією цієї держави. 

Зважаючи на наведене, можна констатувати, що під час реалізації 

регулятивної функції податкового права держава є самостійним суб’єктом 

відповідних відносин, при цьому податкова юрисдикція є правом держави 

встановлювати податки, збори й інші платежі та справляти їх як у межах 

податкової території держави, так і за такими межами (зокрема, з платників 

податків – резидентів, які отримують дохід за межами податкової території 

держави). 
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2.1.3. Форми реалізації регулятивної функції податкового права  

Регулятивна функція реалізується такими формами: установлення 

податково-правових норм (правотворчість у сфері оподаткування) і динаміку 

податкових правовідносин (правовреалізацію у сфері оподаткування). 

розглянемо їх. В нашому дослідженні ми не будемо зупинятися на розгляді 

питань динаміки податкових правовідносин, адже по суті проблеми, що 

виникають при реалізації правовреалізаційного аспекту регулятивної функції 

нами розглядаються при акцентуванні уваги на конкретних прикладах. Окрім 

того, ці дві форми регулятивної функції  податкового права знаходяться у 

відповідному синергетичному зв’язку. Тож конкретні приклади як раз і 

свідчать про те, яким чином відбувається реалізація норм податкового права. 

Так, правовстановлення як форма регулятивної функції передбачає 

виокремленя двох сфер впливу: внутрішню (зумовлена здатністю права до 

саморегулювання) та зовнішню (постає з призначення податкового права 

впорядковувати поведінку суб’єктів).  Що стосується засобів регулятивної 

функції податкового права, то до таких науковці відносять: зобов’язання, 

дозволи, заборони.  

Для податково-правового регулювання, виходячи із положення ст. 

67 Конституції України, першочерговим є застосування зобов’язань. Як 

вказує Н.Ю. Оніщук, держава зможе розраховувати на належне виконання 

податкового обов’язку, а платник податків – на захист своїх прав від свавілля 

тільки за умов визначеності податку. При цьому безмірних, невизначених, 

«поза межами та обсягом» обов’язків існувати не може. Особа зобов’язана не 

взагалі, а в чітко окреслених межах, установлених нормами права. «Закон 

повинен відрізнятися суворою послідовністю, внутрішнім зв’язком, 

повнотою, досконалою визначеністю, зрозумілістю та ясністю; так, щоб 

платник податей знав із точністю свої обов’язки, щоб свавіллю надано було 

якомога менше простору…». Вимагати виконання окресленого правовими 

нормами юридичного обов’язку поза встановленою мірою є порушенням 
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закону. Водночас порушення, тобто невиконання юридичних обов’язків, також 

є підставою для юридичної відповідальності [225 с. 20, 21].  Тож, саме такий 

підхід застосовано у вітчизняному податково-правовому регулюванні для 

встановлення правового статусу платників податків. Юридичний обов’язок, 

що владно приписує особі певну поведінку, відрізняється безумовністю й 

категоричністю. До змісту юридичного обов’язку включається владний 

імператив – безумовна вимога слідувати приписаній поведінці. Звідси – 

забезпеченість поведінки у правовідносинах заходами державно-

примусового впливу (санкціями), які є необхідною властивістю, атрибутом 

юридичного обов’язку [225, с. 367] 

Однак у податкових правовідносинах приймають участь дві 

сторони. Перша представлена зобов’язаними суб’єктами, а друга – владними. 

У зв’язку з поділом усіх суб’єктів податкових правовідносин на владних і 

зобов’язаних необхідно розмежовувати й обов’язки владної та зобов’язаної 

особи. Якщо в другому випадку це є реалізацією безумовної імперативної 

вимоги уповноваженої особи, що може існувати як відносно самостійна 

підсистема обов’язків поза їх безумовним зв’язком з правами, то дещо інша 

картина постає з обов’язками владних суб’єктів. «Вимагаючи дотримання 

обов’язків, уповноважена особа спирається на своє право. Це включає і 

вказівку на те, що в разі потреби для реалізації права можуть бути 

застосовані заходи державного примусу». Принциповим розмежуванням 

обов’язків владних і зобов’язаних суб’єктів, за справедливим твердженням 

Н.Ю Оніщук є те, що в правовому статусі владних суб’єктів переважають 

права, делеговані державою з метою контролю за діяльністю зобов’язаних 

осіб, а їхні обов’язки є похідними від цих прав. Так, держава створює 

податкові органи, перед якими ставить конкретні завдання, наділяє їх чіткою 

системою прав. Саме для реалізації цих прав на податкові органи 

покладаються конкретні обов’язки. Тут може йтися про здійснення в єдиному 

повноваженні так званого «правообов’язку», коли податкові органи, 
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здійснюючи функції контролю, одночасно реалізують обов’язки перед 

державою та права відносно платників податків [225, с. 33]. 

У цьому контексті доречно зупинитися на проблемі встановлення  

відповідальності владних суб’єктів податкових правовідносин. Це пов’язано 

із тим, що наразі однією з важливих і водночас складних проблем у процесі 

подальшого реформування податкового законодавства залишається питання 

удосконалення норм щодо визначення правового статусу суб’єктів 

податкових правовідносин. Очевидно, що ефективність функціонування 

податкової системи держави залежить у тому числі й від того, яким чином 

виконують законодавчо передбачені обов’язки державні органи, а також як 

відповідають такі суб’єкти за неналежне виконання своїх повноважень. 

Особливо актуальною ця проблема вбачається в період розгортання в Україні 

фінансової кризи, спричиненою пандемією коронавірусної хвороби, оскільки  

остання негативно впливає на провадженні господарської діяльності 

платниками податків, чим спричиняє створення у них податкового боргу і 

може провокувати зловживання своїми правами контролюючими органами.  

Удосконалення та новели, які втілено у ПК України та інших 

нормативно-правових актах, не залишають байдужими ані фахівців у галузі 

права, ані суспільство. Характерно, що більшість суттєвих змін стосується 

визначення прав та обов`язків суб’єктів, за рахунок коштів яких відбувається 

наповнення публічних фондів. Водночас достеменному окресленню прав та 

обов`язків владних суб’єктів податкових правовідносин приділяється не 

значна увага.  

Статтею 8 Конституції України встановлено, що в Україні 

визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має 

найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти 

приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми 

Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту 

конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на 
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підставі Конституції України гарантується [136]. Верховенство права, будучи 

одним з основних принципів демократичного суспільства, передбачає 

здійснення контролю органів судової влади за порушенням прав кожного 

громадянина. Суди, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, 

забезпечують захист гарантованих Конституцією та законами України прав 

та свобод громадянина, юридичних осіб та держави. Верховенство права, 

верховенство норм Конституції та законів з урахуванням розвитку 

суспільства є засобом його підтримання та захисту. 

Реалізація регулюючої функції податковим правовм неможлива без 

урахування цього принципу та закріплення його на законодавчому рівні, 

оскільки відсутність його у відповідних нормах податкового законодавства 

призводить до порушення інших прав, які охороняються Конституцією, та 

унеможливлює реалізацію механізму захисту порушеного права. При цьому 

названий принцип у сукупності з іншими сприяють виявленню прогалин при 

правовому регулюванні податкових відносин в Україні, створенню більш-

менш загальної теоретичної ідеології при упорядкуванні відносин зі сплати 

податків і зборів, формування загальних принципових підходів до 

застосування норм податкового права, усунення колізій, нечіткостей у 

регулюванні податкових відносин.  

Аналіз норм ПК України засвідчує, що ст. 4, яка має назву «Основні 

засади податкового законодавства України», не містить положень щодо 

закріплення принципу верховенства права. Втім, зрозуміло, що принцип 

верховенства права набуває галузевої специфіки. Водночас у названій статті 

кодексу поряд з іншими встановлені такі принципи, як рівність та соціальна 

справедливість [249]. З огляду на зазначене в контексті аналізу розглядуваної 

статті виникає запитання: чи дотримано принципу верховенства права при 

реалізації регулятивної функції податкового права?  Думається, що ні. 

Держава, реалізуючи функцію оподаткування через комплекс 

взаємопов’язаних інститутів, встановлює низку владних велінь, які є 
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обов’язковими для виконання всіма учасниками відносин, а також низку 

заходів державного примусу, що гарантують їх виконання. При цьому важелі 

державного примусу щодо виконання податково-правових норм стосуються, 

зокрема, фактично підлеглих суб’єктів податкових правовідносин 

(наприклад, платників податків), залишаючи осторонь  таких учасників 

правовідносин, як контролюючі органи.  

Як  приклад можна послатися на ситуацію стосовно прийняття 

закону про державний бюджет нашої країни. Так, у раніше чинній редакції 

Бюджетного кодексу України (п. 5 ст. 44), а зараз Законом України «Про 

Регламент Верховної Ради України» встановлено, що Закон України Про 

Державний бюджет України повинен бути прийнятий до 1 грудня року, що 

передує плановому [322]. Однак, як свідчить практика, дуже часто цей термін 

порушувався. Зазначене вказує на порушення імперативної норми учасником 

бюджетного процесу, а саме Верховною Радою України.  

Інший приклад. У п. 3 ст. 27 Бюджетного кодексу України було 

встановлено: закони України, які впливають на формування доходної чи 

видаткової частини бюджетів, повинні бути офіційно оприлюднені до 15 

серпня року, що передує плановому. В іншому разі норми відповідних 

законів, що впливають на формування доходної та/або видаткової частини 

бюджетів, застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, 

наступного за плановим, крім випадків, передбачених Законом України «Про 

запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі 

та житлового будівництва» [45]. Зрозуміло, що ПК України саме і є таким 

законом, що впливає на формування доходної чи видаткової частини 

бюджетів. Однак це не заважало народним депутатам його прийняти 2 грудня 

2010 р., а ввести у дію з 1 січня 2011 р. [249]. До того ж у його зміст 

регулярно вносяться зміни з порушенням вказаної норми.  

І ще один приклад, який яскраво засвідчує існування порушеної 

проблеми. Це ситуація, що виникає при оскарженні податкових повідомлень-
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рішень, прийнятих відповідними державними податковими інспекціями, 

згідно із ст. 56 ПК України. Так, для оскарження податкових повідомлень-

рішень, захисту своїх інтересів і прав, що охороняються Конституцією та 

іншими Законами України, платники можуть звертатися як до 

контролюючого органу вищого рівня, так і до органів правосуддя. Тим самим 

вони реалізують свої права відповідно до принципу верховенства права, 

принципу захисту прав і законних інтересів судом. При прийнятті рішень на 

користь платника виникає проблема: відповідальність державного органу за 

недбале застосування фінансового законодавства при здійсненні своїх 

посадових обов’язків  практично відсутня. Зазначене дозволяє зробити 

висновок про відсутність механізму захисту прав платників як учасників 

фінансової діяльності з боку держави, якою встановлюються обов’язкові 

правила щодо реалізації відповідних правовідносин. 

Так, згідно з п. 109.1 ст. 109 ПК України до кола суб’єктів 

податкового правопорушення віднесено поряд із зобов'язаною стороною в 

податкових правовідносинах, якими є платники податків, податкові агенти, їх 

посадові особи, також і посадових осіб контролюючих органів. У той же час 

вже в ст. 110 названого Кодексу в переліку осіб, які притягаються до 

відповідальності за вчинення порушень, визначених законами з питань 

оподаткування та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого 

покладено на органи державної податкової служби та митні органи 

(контролюючі органи), довгі роки не значилися посадові особи 

контролюючих органів. Ця норма зазнала змін лише у 2020 р. [249]. Отже, чи 

можна вважати, що сьогодні контролюючі органи реально будуть залучатися 

до відповідальності за порушення норм податкового законодавства.  

Позначимо, що за порушення норм податкового законодавства 

зобов’язаними суб’єктами у податкових правовідносинах, про що мова йшла 

вище, навіть за незначні проступки відповідальність настає негайно. Такий 

підхід, що наш погляд, є порушенням принципу верховенства права, а також 
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законності, справедливості покарання, його індивідуалізації та 

співрозмірності. Як слушно зазначає Є. А. Усенко, безумовний характер 

податкового обов'язку, з огляду на ст. 67 Конституції України, не означає 

відсутність у зобов'язаної сторони в податкових відносинах (платника 

податків) певних прав. Насамперед це право виконати податковий обов'язок в 

розмірі, в строк та в порядку, встановленому законом. Відповідно цьому 

праву кореспондує обов'язок контролюючих органів реалізовувати свої 

повноваження контролю в межах та в порядку, встановленому законом, а в 

разі його порушення - нести встановлену законом відповідальність за 

прийняття незаконного рішення, вчинення незаконних дій або бездіяльність 

[389, c. 257]. 

До речі, на позначену нами проблему науковці звертають увагу 

дедалі більше. Так, Д. М. Щокін твердить, що для реалізації балансу 

приватного та публічного інтересу в податкових правовідносинах не лише 

платник податків, але й податковий орган має нести відповідальність за 

порушення податкового законодавства. При цьому вчений справедливо 

констатує, що загальна норма про відшкодування платнику збитків, 

спричинених неправомірними діями (бездіяльністю) податкових органів, є 

недостатнім правовим механізмом, що забезпечує захист прав платника. 

Тому, пише Д. М. Щьокін, порушення податковими органами прав платників 

потребує, окрім загальної норми про відшкодування збитків, спеціального 

правового регулювання. На підтвердження цієї думки правник наводить 

приклад Вірменії, де у Законі «Про податкову службу» за невиконання 

(неналежне виконання) обов’язків, встановлених законом, посадова особа 

податкового органу залучається до матеріальної відповідальності, а саме: 1) 

якщо обрахована із завищенням чи заниженням у наслідок порушення сума 

податкового зобов’язання, що має бути сплачена до бюджету, менше, ніж 

100000 драмів (екв. 2,12 дол. США), – отримує письмове застереження; 2) 

якщо обрахована із завищенням чи заниженням унаслідок порушення сума 
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податкового  зобов’язання, що має бути сплачена до бюджету, дорівнює сумі 

від 100 000 до 1 000 000 драмів, – сплачують штраф у розмірі до 5 % від 

неправильно обрахованої суми; 3) якщо обрахована із завищенням чи 

заниженням унаслідок порушення сума податкового зобов’язання, що має 

бути сплачена до бюджету, дорівнює сумі від 1 000 001 до 5 000 000 драмів, – 

сплачують штраф у розмірі до 10 % від неправильно обрахованої суми; 3) 

якщо обрахована із завищенням чи заниженням унаслідок порушення сума 

податкового зобов’язання, що має бути сплачена до бюджету, більше 

5 000 000 драмів, – сплачує штраф чи має бути звільнена з податкової 

служби. Позитивно, що у законі ґрунтовно визначені ті порушення, за які 

посадова особа отримує догану, понижується у званні чи звільняється із 

роботи [423, с. 368]. 

Можна навести й інший приклад, що засвідчує реальну можливість 

захисту прав платників у разі здійснення порушення податковими органами. 

Так, у Бельгії після або досудової, чи судової процедури платник, який 

виграв спір, отримує як компенсація проценти, нараховані на оспорюваний 

податок за ставкою 7 % річних. Проценти нараховуються з моменту 

фактичної сплати платником нарахованого податку до його фактичного 

повернення. При цьому для багатьох платників це є вдалою інвестицією, 

оскільки ринкова ставка за ощадними рахунками є набагато нижчою. Як 

вказує К. Демейєр, у одній зі справ платник отримав проценти за 12 років, 

протягом яких тривав спір, і паушальну суму (винагороду за користування) у 

рахунок відшкодування  судових видатків [82, с. 157, 158]. Як видається, 

такий досвід потребує додаткового вивчення, що дозволить визначити шляхи 

його запровадження й в Україні. 

Безперечно, діяльність держави у сфері оподаткування має владний 

характер. Однак вона повинна ґрунтуватися на засадах конституційно 

закріплених принципів, а також забезпечення балансу публічних та 

приватних інтересів (інтересів держави, суспільства та приватних осіб). 
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Особливість правового регулювання відносин у галузі оподаткування 

вимагає підлеглості волі й дій платників податків та зборів, приписам 

держави, яка реалізує функцію оподаткування через відповідні податкові 

органи. При цьому відносини, які складаються із приводу справляння 

податків, будуються на підставі юридичної нерівності суб`єктів. Зрозуміло, 

це відбивається на змісті прав та обов`язків останніх. Якщо держава або 

уповноважений нею орган реалізує свої повноваження, надаючи владні 

розпорядження платникам, то зміст діяльності платників податків та зборів 

пов’язаний насамперед із виконанням їх обов`язків. Однак це не звільняє 

органи державної влади від відповідальності за порушення норм податкового 

законодавства. 

Побудова системи національного права, її розвиток пов’язані з 

реалізацією податково-правових норм, і особливо санкцій за порушення норм 

податкового законодавства. Закріплення примусових важелів держави щодо 

належного виконання встановлених правил поведінки при сплаті податків 

повинно стосуватися тих найважливіших відносин, з якими пов’язане 

фінансове забезпечення інтересів як держави і суспільства, так і інших 

суб’єктів податкових правовідносин. Підставою застосування фінансово-

правових санкцій є фінансове правопорушення, яке полягає у недотриманні 

приписів податково-правових норм. При цьому, за слушним висловлюванням 

О. П. Орлюк, саме у санкції фінансово-правової норми виражається імпера-

тивний характер приписів у сфері фінансової діяльності. Санкції фінансово-

правової норми за своєю сутністю є економіко-юридичними (майновими), бо 

невигідність, небажаність передбачуваних ними заходів полягає у зменшенні 

майнової сфери правопорушника через його грошові фонди та кошти. У 

зв'язку з цим можна стверджувати, що фінансова санкція в її розумінні як 

елемента податково-правової норми є саме тим елементом, який пов'язує 

норми податкового права з нормами інших галузей права, дає можливість 
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використати можливості їх нормативних конструкцій та інститутів для 

досягнення цілей податково-правового регулювання [230, с. 135]. 

Треба відзначити, що податковим  правом передбачено саме 

фінансові санкції, які порівняно із санкціями інших галузей права мають 

деякі особливості. Приміром, А. Й. Іванський, І. П. Устинова та інші вчені 

називають такі ознаки санкцій: виступають засобами забезпечення методу 

фінансово-правового регулювання суспільних відносин і засобами 

забезпечення фінансово-правової відповідальності; мають державно-

примусовий характер; застосовуються спеціально уповноваженими органами 

державної влади; фактичною підставою їхнього застосування виступає 

юридичний факт – здійснення фінансового правопорушення; є обов'язковим 

структурним елементом фінансово-правової норми; нормативно закріплюють 

заходи фінансово-правової відповідальності; мають каральний та 

правовідновлювальний характер; мають грошовий вираз; є додатковим 

обтяженням грошового (майнового) характеру; вирізняються особливим 

процесуальним порядком застосування; застосовуються в позасудовому або 

судовому порядку; можуть застосовуватися одночасно з санкціями інших 

норм права; отримані кошти зараховуються в державну бюджетну систему чи 

інший державний грошовий фонд [114; 390, с. 134]. М. В. Занфіров розглядає 

фінансово-правові санкції як заходи фінансово-правової відповідальності, що 

застосовуються уповноваженими на те органами державної влади до 

фізичних та юридичних осіб за порушення фінансового законодавства, 

полягають у застосуванні до правопорушника додаткових обтяжень 

майнового характеру з метою приведення його поведінки у відповідність із 

вимогами, що містяться в законі [110, с. 84; 109, с. 95-98]. Аналіз наведених 

та інших поглядів дозволяє виокремити серед особливостей, що 

характеризують фінансову санкцію як елемент податково-правової норми, 

такі як: правовідновлюване та штрафне призначення, грошовий або 

майновий характер, а також застосування її до всіх учасників фінансових 
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правовідносин. Зазначені особливості реалізуються єдиним комплексом при 

виявленні правопорушення податкових норм.  

У той же час, при розгляді та аналізі законодавчого закріплення  

фінансових санкцій як елемента фінансово-правової норми, виникає сумнів 

щодо існування всіх перелічених властивостей санкції у відносинах, що 

виникають між державою та зобов’язаним учасником. Це стосується 

неналежного виконання імперативних приписів податкового законодавства з 

боку контролюючих  органів. Безперечно, така характеристика з групи 

особливостей, як правовідновлюваний характер реалізується практично 

завжди. Інші особливості санкції (зокрема, поширення на всіх учасників 

податкових правовідносин) можна розглядати досить умовно. Однак хибним 

буде шлях, прямування яким дозволить уникати відповідальності за 

порушення норм податкового права владними суб’єктами, які у податкових 

правовідносинах представляють інтереси держави. Тут треба навести 

міркування О. Е. Лейста, який зауважував, що правильна конструкція санкції 

забезпечує підвищення відповідальності, а неухильне її здійснення у 

вузькому значенні, тобто юридичної відповідальності (застосування і 

реалізація санкцій) слугує справі боротьби за зміцнення відповідальності в 

широкому значенні, суспільної і державної дисципліни [168, с. 102]. Таким 

чином, особливістю здійснення публічної фінансової діяльності на сучасному 

етапі є відсутність настання реальної відповідальності владних суб’єктів. 

Окрім того, наявна проблема у характеристиці фінансової санкції, яка 

полягає в тому, що досі ні в науці фінансового права, ні у законодавстві не 

визначено механізм їх застосування як до держави, так і її органів при 

порушенні виконання покладених на них повноважень.  

Окреслена ситуація навряд чи є позитивною Тут хотілося б навести 

пару цитат. Так, ще  П. П.  Гензель зазначав: «У Давні часи не було 

фінансового права, адже тоді не знали податного порядку в сучасному сенсі. 

Тоді знали фінансове насилля, яке практикувалося щодо покорених народів» 
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[c. 27].  Як вбачається, ці тези не втратили своєї актуальності й донині. 

Дійсно, приміром, відсутність механізму притягнення до відповідальності 

владних суб’єктів у податкових правовідносинах може призвести до того, що 

платник податків потрппить під владу збирачів податків, що сприятиме 

розвитку зухвалості й підкупності останніх. За умов незрозумілості системи 

оподаткування в цілому, її нестабільності й непередбачуваності досить 

складно приймати відповідні рішення й будувати стратегію бізнесу [64, с.25]. 

Таким чином, для досягненя мети податкового права – забезпечення 

повного і своєчасного надходження коштів до публічних фондів – реалізація  

йго регулятивної функції у контексті реформування податкового 

законодавства повинна спрямовуватися на досягнення позитивних зрушень, 

що мають віддзеркалюватися не лише у зменшенні податкового тиску на 

платника податку, виведення з «тіньового» обігу оподатковуваних доходів, 

зменшенні кількості перевірок тощо, а в дотриманні прав усіх суб’єктів 

податкових правовідносин та можливості ефективного використання ними 

юридичних засобів захисту своїх прав, запровадженні реальної 

відповідальності владних осіб, які діють від імені держави, як це має 

відбуватися у правовій демократичній країні. 

Повертаючись до розгляду засобів реалізації регулятивної функції 

податкового права, позначимо, що у податково-правовому регулюванні 

широко застосовуються й заборони. У цьому контексті ми не можемо 

підтримати А. А. Коваленка, який  аналізуючи встановлення певних заборон 

обстоює позицію стосовно виокремлення  обмежувальної функції у структурі 

функцій фінансового права. Притаманність праву такої функції, за його 

словами, обумовлюється призначенням фінансового права, а саме 

регулюванням суспільних відносин, яке можна розглядати як впорядкування, 

налагодження окремих процесів, що виникають у тій або іншій сфері. Для 

належного розвитку суспільства, забезпечення дотримання публічних 

інтересів держава, застосовуючи різноманітні інструменти, регулює та 
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впорядковує суспільні відносини, долаючи при цьому крайні прояви свободи 

окремого індивіда. При цьому, на погляд вченого, з метою непорушення дії 

одних суб’єктів у фінансовій сфері інтересів інших, щоб суспільство та 

держава розвивалися заради досягнення спільної мети – досягнення 

суспільного блага, необхідне використання обмежень [133, c. 176.]  

Так, прояв обмежувальної функції А.А. Коваленко знаходить у 

таких положеннях ПК України:  у межах повноважень, визначених законом, 

податковою міліцією проводяться перевірки платників податків. Поряд із 

цим працівникам податкової міліції забороняється брати участь у проведенні 

планових та позапланових виїзних перевірок платників податків, що 

проводяться контролюючими органами, якщо такі перевірки не пов’язані з 

веденням оперативно-розшукових справ або здійсненням кримінального 

провадження стосовно таких платників податків (посадових осіб платників 

податків), що знаходяться у їх провадженні (п. 78.3 ст. 78 ПК України) [249]; 

п. 166.4. ст. 166 встановлені обмеження права на нарахування податкової 

знижки. Так, наприклад, встановлено, що податкова знижка може бути 

надана винятково резиденту, який має реєстраційний номер облікової картки 

платника податку, а так само резиденту – фізичній особі, яка через свої 

релігійні переконання, відмовилася від прийняття реєстраційного номера 

облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це 

відповідний контролюючий орган і має про це відмітку у паспорті 

(п. 166.4.1), чим обмежується можливість інших осіб, що не відповідають 

названим критеріям можливостей щодо отримання податкової знижки 

[249];  п. 170.7 ст. 170 встановлюються обмеження на оподаткування 

благодійної допомоги. Так, не оподатковується та не включається до 

загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку 

благодійна, зокрема гуманітарна допомога, яка надходить на його користь у 

вигляді коштів або майна (безоплатно виконаної роботи, наданої послуги), та 

відповідає вимогам, визначеним цим пунктом (п. 170.7.1) [249]. Крім цього, 
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встановлюється обмеження щодо надання благодійної допомоги органам 

державної влади та органам місцевого самоврядування або створеним ними 

неприбутковим організаціям, або за їх дорученням – третім особам, якщо 

надання такої благодійної допомоги є попередньою або наступною умовою 

видачі платнику податку будь-якого дозволу, ліцензії, узгодження, надання 

державної послуги чи прийняття іншого рішення на його користь або 

прискорення такої видачі, надання, прийняття (спрощення процедури) 

(п. 170.7.7) ; статтею 283 ПК України встановлено перелік земельних 

ділянок, які не підлягають оподаткуванню земельним податком. Такий 

перелік обмежує право податкових органів зі справляння земельного податку 

з окремих категорій земель [133]. На наш погляд, у наведеному випадку 

доречніше вести мову не про  функцію фінансового права, а про засоби 

реалізації регулятивної функції фінансового права через закріплення 

відповідних заборон, адже останні становлять, поряд із дозволами та 

зобов’язаннями, засіб регулятивної функції. Результатом таких  заборон 

зазвичай є захист прав та законних інтересів суб’єктів правовідносин.  

 

2.2. Поняття та особливості правотворчості у сфері 

оподаткування 

2.2.1. Рівні правового регулювання податкових відносин 

Правове регулювання податкових відносин відбувається на трьох 

рівнях: загальнодержавному, місцевому, міжнародному. Цим зумовлюється 

існування трьох щаблів правотворчої форми регулятивної функції 

податкового права.  Окрім того, говорячи про рівні правового регулювання 

податкових відносин, їх можна представити як: вищий, що здійснюється 

Конституцією держави як Основним Законом, та ті, регулювання яких 

здійснюється законами і підзаконними нормативно-правовими актами. 

Так, однією із засад податково-правового регулювання є норма, що 

закріплена у ст. 92 Основного Закону. Саме відповідно до неї виключно 
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законами України встановлюються система оподаткування та податки і збори 

як її складові [146]. Загальні підходи стосовно встановлення податків і зборів 

визначено у ст. 7 ПК України. Окрім того, у п. 12.1 ст. 12 встановлено, що до 

повноважень Верховної Ради України як вищого представницького органу в 

Україні належить визначення: а) переліку загальнодержавних податків та 

зборів; б) переліку місцевих податків та зборів; в) обов’язкових та 

факультативних елементів податкових механізмів загальнодержавних 

податків та зборів; г) обов’язкових та факультативних елементів податкових 

механізмів місцевих податків та зборів [249].  

Водночас реалізація регулятивної функції в контексті 

правовстановлення на місцевому рівні має свою специфіку. Йдеться, зокрема, 

про такі положення: 1) відповідність рішень місцевих органів положенням 

ПК України (пп. 12.3.1 п. 12.3 ст. 12 ПК України); 2) обов’язкове визначення 

всіх елементів податку, закріплених у ст. 7 ПК України (п. 8.3 ст. 8, пп. 12.3.1 

ст. 12 ПК України); 3) прийняття місцевими органами рішення про 

встановлення місцевих податків і зборів до 1 липня року, що передує 

бюджетному періоду, у якому планується застосовування встановлюваних 

місцевих податків (пп. пп. 12.3.1, 12.3.4 ст. 12 ПК України); 4) офіційне 

оприлюднення відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня 

року, що передує плановому періоду, рішення про встановлення місцевих 

податків і зборів (пп. 12.3.4 ст. 12 ПК України); 5) направлення не пізніше 1 

липня року, що передує плановому періоду, копії прийнятого рішення про 

встановлення місцевих податків чи зборів або про внесення змін до них у 10-

денний строк із дня прийняття до контролюючого органу, у якому 

перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів 

(пп. 12.3.4 ст. 12 ПК України).  

Одночасно при встановленні місцевих податків та зборів потрібно 

керуватися пунктами 10.2, 10.3 ст. 10 ПК України. Ними імперативно 

визначено [249], що місцеві ради обов’язково вводячи в дію три з п’яти 
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фактично існуючих місцевих податкових платежів (єдиний податок, податок 

на майно в частині транспортного податку та плати за землю), отримують 

можливість вільного розсуду лише стосовно введення в дію збору за місця 

для паркування транспортних засобів, туристичного збору і податку на майно 

(в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) в 

межах повноважень, визначених ПК України. Крім того, в п. 10.4 ст. 10 ПК 

України прямо закріплено, що встановлення місцевих податків та зборів, не 

передбачених ПК України, забороняється [249]. Таким чином, за вітчизняним 

податковим законодавством реалізація регулятивної функції  покладається як 

на Верховну Раду України, так і на місцеві ради.  

Відзначимо, що особливості правотворчості на місцевому рівні є 

доволі детально регламентованими вищим представницьким органом 

держави з питань місцевих податків та зборів. По-перше, законодавчо 

визначається вичерпний перелік місцевих податків та зборів, що можуть 

функціювати в межах податкової системи України. По-друге, податковим 

законодавством передбачається імперативна вимога щодо обов’язкового 

введення в дію місцевих податкових платежів. По-третє, нормативні 

положення, в яких визначаються елементи правових механізмів місцевих 

податків та зборів при їх введенні в дію, мають суворо відповідати тій моделі 

та допустимим межам вільного розсуду на місцях, що закріплені Верховною 

Радою України в єдиному кодифікованому акті вітчизняного податкового 

законодавства.  При цьому вільний розсуд місцевих органів влади має місце, 

фактично, у вузько визначених Верховною Радою України межах. Останні 

при нормативному регулюванні податкових механізмів місцевих податків та 

зборів передбачаються лише для деталізації органами місцевого 

самоврядування окремих елементів місцевих податкових платежів, зокрема, 

їх застосованих ставок [356, с. 40-41]. 

Такий підхід вбачаємо логічним з огляду на характеристики та межі 

розсуду в податковому праві, про що ми вже зазначали. Показово, що за 
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сучасних умов усе більшого значення набуває не лише національне 

регулювання податкових відносин, що включає два рівні (державний та 

місцевий), а й міжнародний. Це зумовлено тим, що нині у зв’язку з 

подальшою інтеграцією України до європейського простору, активною 

співпрацею з міжнародними організаціями, пов’язаними з необхідністю 

вирішення питань розмивання податкової бази та виведення прибутку з-під 

оподаткування, усунення подвійного оподаткування, пошуку новітніх форм 

щодо електронної комерції, обміну податковою інформацією посилюється 

міжнародне врегулювання податкових відносин. Особливу роль у цьому 

відіграють міжнародні організації, наприклад Організація економічного 

співробітництва і розвитку, Організація Об’єднаних Націй. Такі Організації 

видають низку правових документів, правова природа яких наразі в нашій 

державі не визначена. Йдеться, наприклад, про Настанови щодо 

трансфертного ціноутворення, коментар до Модельної конвенції Організації 

економічного співробітництва і розвитку, меморандуми про взаєморозуміння 

тощо). Тож, за умов, за яких Україна бере участь у глобальних податкових 

ініціативах Організації економічного співробітництва і розвитку, це питання 

актуалізується. 

Так, ОЕСР за сучасних умов є організацією, яка розробила 

універсальні правила міжнародної податкової політики. Підвищення інтересу 

до визначення природи актів ОЕСР  зумовлено тим, що наразі такі 

міжнародно-правові акти набувають дедалі більшого поширення в 

регулюванні сфери оподаткування, більше того, деякі положення навіть 

знаходять своє відображення у приписах національного податкового 

законодавства. 

Як зазначає В. П. Тичина, ОЕСР  входить до трійки 

найвпливовіших міжнародних установ разом із Міжнародним валютним 

фондом і Світовим банком. При цьому  членами ОЕСР на сьогодні є 36 

найбільш розвинутих країн, частка у світовому ВВП яких становить понад 50 
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%. Ураховуючи провідну роль, яку відіграє ОЕСР у міжнародних відносинах, 

зокрема, її сприяння політичному діалогу та забезпеченню сталого розвитку, 

серед завдань вітчизняної зовнішньої політики було визначено розширення 

взаємодії із цією організацією, на виконання чого 15 червня 2018 р. між 

Урядом України та ОЕСР було підписано Угоду про продовження дії 

Меморандуму про взаєморозуміння щодо поглиблення співробітництва. [381, 

с. 3]. Показово, що цим документом засвідчено взаємну зацікавленість 

Сторін у подальшій співпраці і бажання України набувати досвіду держав-

членів й впроваджувати кращі практики ОЕСР для проведення економічних 

та соціальних реформ [381, с. 3].  

Аналізуючи рекомендації ОЕСР, В. П. Тичина підкреслює, що хоча 

рекомендації не є обов'язковими для держав-членів, вони мають 

беззаперечний авторитет, адже втілюють загальну позицію всіх членів 

Організації. Крім того, незобовязувальні міжнародно-правові документи 

ОЕСР дозволяють державам пристосовувати взяті на себе зобов'язання до 

конкретних обставин, що значно практичніше, ніж спроби уніфікувати в 

одному документі різноманітні (а іноді й протилежні) національні практики. 

Про це свідчать положення Рекомендацій Ради ОЕСР про Модельну 

конвенцію Організації щодо податків на доходи й капітал від 23 жовтня 1997 

р. [382, с. 127]. У зв'язку із зазначеним виникає питання стосовно того, яким 

чином слід визначати правову природу таких рекомендацій для тих держав, 

які не є членами ОЕСР, чи будуть впливати на розвиток податкових 

відносин, зокрема такі рекомендації для вказаних суб єктів.  

Приміром, Україна не є членом ОЕСР [228], нею не ратифіковано 

нормативно-правові акти, видані цією Організацією. У той же час з 

урахуванням глобальних викликів, які постали перед багатьма державами 

світу, Україна взяла на себе зобов'язання поступово здійснювати 

імплементацію основних документів ОЕСР для відповідності чинного 

національного податкового законодавства міжнародно-правовим актам. Так, 
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посадові особи контролюючих органів при застосування правил 

трансфертного ціноутворення активно використовують положення 

«Багатосторонньої Конвенції щодо імплементації заходів, пов'язаних із 

угодою про уникнення подвійного оподаткування для запобігання 

розмиванню оподатковуваної бази та перенесенню прибутку». За такого 

підходу ми бачимо, що значення настанов ОЕСР у податковому регулюванні 

наразі є вкрай важливим, а впровадження положень, що містяться у таких 

настановах, в акти національного податкового законодавства країн жодним 

чином не пов'язується зі статусом держави в ОЕСР (є вона членом такої 

організації чи ні).  

Показово, що у листі Державної фіскальної служби України від 15 

серпня 2017 р. підкреслено, що настанови ОЕСР є головним рекомендаційно-

методичним міжнародним документом у сфері регулювання трансфертного 

ціноутворення. Запроваджуючи в Україні правила трансфертного 

ціноутворення, до Кодексу було імплементовано рекомендований 

Настановами ОЕСР принцип «витягнутої руки» (аrm’s length рrinciple), що є 

всесвітньо визнаним стандартом контролю за трансфертним ціноутворенням 

[170]. Також в аналізованому листі зазначено, що загальна методологія 

контролю за трансфертним ціноутворенням, викладена у ст. 39 ПК України, 

повністю відповідає методології Настанов ОЕСР, зокрема в частині 

застосування методів встановлення відповідності умов контрольованої 

операції принципу «витягнутої руки», проведення функціонального аналізу 

та аналізу зіставності, підготовки документації, процедур попереднього 

узгодження ціноутворення тощо. 

У той же час з огляду на те, що Україна не є членом ОЕСР, її 

настанови не можуть розглядатись як норми прямої дії в Україні. Разом з 

тим, ураховуючи, що Настанови ОЕСР є узагальненням найкращих сучасних 

практик застосування принципу «витягнутої руки» для оцінки трансфертного 

ціноутворення під час здійснення підприємствами контрольованих операцій, 
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вони можуть використовуватися платниками податків та контролюючими 

органами як рекомендаційно-методологічні матеріали під час практичного 

застосування ст. 39 ПК України. [170] 

Вплив актів ОЕСР як на правову систему України в цілому, так і на 

податкове право зокрема, відбувається безпосередньо через імплементацію 

положень міжнародних угод, учасником яких є Україна, що укладені в 

рамках ОЕСР або за її участю. Окремо зазначимо, що в умовах триваючих 

євроінтеграційних процесів імплементація стандартів ОЕСР у національне 

галузеве законодавство є яскравим показником готовності нашої держави 

бути членом ЄС та адаптувати власне законодавство до правової системи ЄС 

й законодавства, відповідно. 

 На нашу думку, такий підхід є доволі неоднозначним, оскільки, з 

одного боку, необхідно враховувати світові тенденції стосовно 

оподаткування й враховувати їх, з огляду на існування податкових 

правовідносин не лише на національному рівні, а й на міжнародному; з 

іншого – доволі безвідповідальним та неефективним вважаємо адаптування 

вітчизняного податкового законодавства до законодавства ЄС (у тому числі й 

до рекомендацій та настанов ОЕСР) без урахування особливостей правових 

систем кожної конкретної держави. 

На підставі наведеного можемо констатувати, що на переконання 

контролюючих органів, правова природа актів ОЕСР буде різнитися залежно 

від правового статусу держав, зокрема їх членства у зазначеній Організації. 

Навряд чи таку позицію можна вважати конструктивною. Ми вже вказували, 

що Україна активно враховує певні, так би мовити фрагменти, які 

відображаються в актах ОЕСР, та імплементує їх у національне податкове 

законодавство (наприклад, правила оподаткування діяльності 

контрольованих іноземних компаній (далі – КІК), не будучи членом цієї 

організації. У такому випадку джерелом права буде вважатися відповідний 

нормативно-правовий акт, яким регламентовано ті чи інші правовідносини. 
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Так, питання оподаткування діяльності КІК урегульовано Законом України 

від 16 січня 2020 р. «Про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та 

логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» [301]. Настанови ж 

ОЕСР за формальними та фактичними підставами не можуть бути віднесені 

до джерел податкового права. 

Більш виваженим та логічним, на наше переконання, є позиція, 

згідно з якою акти ОЕСР мають бути віднесені до джерел «м’якого права», 

останні не мають сили обов’язкових до застосування норм права, містять 

норми рекомендаційного характеру. Такого роду підхід зумовлюється тим, 

що джерела «м’якого права» інтегрують у собі положення, сформовані 

авторитетними інституціями. З огляду на викладене можемо констатувати, 

що Україна як не член цієї Організації має право добровільно та в 

односторонньому порядку запроваджувати в національну правову систему 

стандарти ОЕСР. 

На підставі аналізу звітів ОЕСР Л. М. Старженецька констатує таке: 

щороку дедалі зростає відплив капіталу перш за все в так звані «офшори» 

(«tax havens») – території, які, поряд з іншими привілеями для бізнесу, 

пропонують безподатковий або низькоподатковий режим.  Крім того, за 

словами вченої, тенденцією останніх десятиліть є те, що країни з традиційно 

високими законодавчо встановленими податковими ставками (наприклад, 

Бельгія, Швейцарія, Нідерланди) також почали пропонувати спеціальні 

пільгові податкові режими для окремих категорій підприємств (наприклад, 

при використанні особливого режиму торгових компаній в Швейцарії або 

режиму для холдингових компаній в Нідерландах), що також може 

прирівнюватися до «грубої» податкової конкуренції з боку конкретних 

держав і на практиці розширює можливості як для законного, так і 

незаконного податкового планування [365, с. 3] 
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У Коментарі ОЕСР до Модельної конвенції правила оподаткування 

КІК безпосередньо названі заходами, спрямованими на протидію ухиленню 

від оподаткування, яких держави можуть вживати для захисту своєї 

національної податкової бази.  Крім того, більшість держав – членів ОЕСР 

висловило прямо свою згоду з позицією ОЕСР про те, аби не суперечити 

правилам КІК і Модельній конвенції ОЕСР, і дотримуються цієї позиції на 

практиці [ 365, с. 32 ]. У цьому контексті постає питання щодо правової 

природи та значення таких Коментарів до Модельної конвенції ОЕСР.   

На думку Х. К. Токаревої, Коментарі до Модельної конвенції ОЕСР 

виступають засобом тлумачення норм міжнародних податкових угод про 

уникнення подвійного оподаткування [385, с. 18]. При цьому вчена 

конкретизує, що у правозастосовчій діяльності звернення до тексту 

Коментарів ОЕСР зазвичай має місце з метою: 1) тлумачення термінів 

двосторонньої міжнародної угоди, укладеною між відповідними державами; 

2) тлумачення норм податкового національного законодавства конкретної 

держави. При цьому, зазначає вчена, статус Коментарів як рекомендацій 

загальновизнаної міжнародної організації не означає, що їх може бути 

проігноровано [385, с. 96, 98]. Ми підтримуємо позицію Х. К. Токарєвої 

стосовно того, що  Коментарі до Модельної конвенції ОЕСР виступають 

актами тлумачення відповідних податково-правових норм. Разом із цим 

позначимо, що такі акти тлумачення не є джерелами податкового права, а 

мають рекомендаційний характер для учасників податкових відносин.  

Акцентуємо увагу на тому, що чинне податкове законодавство 

України на виконання настанов ОЕСР також закріпило положення стосовно 

КІК. Так, нещодавно було прийнято Закон України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, 

усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому 

законодавстві» від 16 січня 2020 р. [301]. Цим нормативно-правовим актом 
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було закріплено визначення КІК, особливості оподаткування прибутку КІК, 

подання ними фінансової звітності, здійснення контролю за їх діяльністю.  

Запропоновано таке визначення КІК: це будь-яка юридична особа, 

зареєстрована в іноземній державі або території, яка визнається такою, що 

знаходиться під контролем фізичної особи - резидента України або 

юридичної особи - резидента України відповідно до правил, визначених ПК 

України. 

Юридичною особою може визнаватися корпоративне утворення 

(об’єднання) або організація, наділена правом володіти активами, мати права 

та обов’язки, здійснювати діяльність від власного імені та незалежно від 

засновників, учасників або форми власності. Наявність у КІК статусу 

юридичної особи визнається відповідно до законодавства її реєстрації. 

Показово, що до контрольованої іноземної компанії може 

прирівнюватися іноземне утворення без статусу юридичної особи. При цьому 

утворенням без статусу юридичної особи визнається утворення, створене на 

підставі правочину або зареєстроване відповідно до законодавства іноземної 

держави (території) без створення юридичної особи, яке відповідно до 

законодавства та/або документів, що регулюють її діяльність (особистого 

закону), має право здійснювати діяльність, спрямовану на отримання доходу 

(прибутку) в інтересах своїх учасників, партнерів, засновників, довірителів 

або інших вигодоотримувачів. 

Що стосується утворень без статусу юридичної особи, то ними 

можуть бути: партнерства, трасти, фонди, інші установи та організації, 

створені на підставі правочину або закону іноземної держави (території). 

Звертаемо увагу, що цей перелік не є вичерпним. До утворень без статусу 

юридичної особи прирівнюються особи – нерезиденти, організаційно-

правова форма яких включена до переліку, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України 4 липня 2017 р. № 480. 
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Окрім наведених суб’єктів до контролюючих осіб КІК віднесено 

фізичних або юридичних осіб – резидентів України, які є прямими або 

опосередкованими власниками (контролерами) КІК. Зокрема, іноземна 

компанія визнається КІК, якщо фізична особа – резидент України або 

юридична особа – резидент України: а) володіє часткою в іноземній 

юридичній особі у розмірі більше ніж 50 %, або б) володіє часткою в 

іноземній юридичній особі у розмірі більше ніж 10 %, за умови що декілька 

фізичних осіб - резидентів України та/або юридичних осіб – резидентів 

України володіють частками в іноземній юридичній особі, розмір яких у 

сукупності становить 50 і більше %, або в) окремо або разом з іншими 

резидентами України – пов’язаними особами здійснює фактичний контроль 

над іноземною юридичною особою. 

Вказаним Законом детально регламентовано й інші положення 

щодо КІК. Фактично основною ідеєю впровадження правил КІК є 

прирівняння прибутку іноземної офшорної компанії до особистого доходу її 

акціонера. З 1 січня 2021 р. запроваджується спеціальна КІК-звітність та 

оподаткування резидентів України (фізичної особи або юридичної особи), які 

прямо або опосередковано володіють хоча б на 25% або контролюють КІК – 

іноземну юридичну особу або іноземне утворення без статусу юридичної 

особи [301]. 

На наш погляд, з огляду не певні неточності зазначених норм, 

одним із найбільших дискусіних є питання фактичного контролю 

контролюючих осіб над КІК. Як вбачається, для того, аби особу вважати 

такою, що здійснює фактичний контроль над юридичною особою, необхідно, 

щоб вона мала можливість здійснювати суттєвий або вирішальний вплив на 

рішення такої юридичної особи щодо укладання угод, розпорядження 

активами та прибутком, припинення діяльності незалежно від юридичного 

оформлення такого впливу. Цей факт має встановлюватися на підставі таких 

обставин: 1) надання зобов'язуючих вказівок органам управління юридичної 
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особи; 2) ведення перемовин щодо укладання правочинів та узгодження 

суттєвих умов таких правочинів, які в подальшому лише формально 

затверджуються органами управління або виконуються органами управління 

без подальшого додаткового затвердження; 3) наявність довіреності на 

здійснення суттєвих правочинів від імені юридичної особи, що видана на 

термін більш ніж один рік, та не передбачає попереднього погодження таких 

правочинів органами управління юридичної особи; 4) здійснення особою 

операцій за банківськими рахунками юридичної особи або наявність 

можливості блокувати операції за такими рахунками; 5) зазначення особи в 

якості засновника (бенефіціара, фактичного вигодонабувача) юридичної 

особи під час відкриття рахунків такою юридичною особою, за винятком 

випадків, якщо активи такої юридичної особи є частиною активів трасту, 

фонду, установи, іншого утворення без статусу юридичної особи, 

засновником (бенефіціаром, фактичним вигодонабувачем) якого є така особа 

[301]. 

Характерно, що здійсненням фактичного контролю над трастом, 

фондом, партнерством, визнається здійснення або можливість здійснення 

вирішального впливу на рішення осіб, які здійснюють управління активами 

такого утворення, прийняття рішень або можливість прийняття рішень про 

заміну осіб, які здійснюють управління активами такого утворення. При 

цьому ознаки фактичного контролю не застосовуються до директорів (інших 

посадових осіб) КІК та фахівців в галузі права, аудиту, бухгалтерського 

обліку, довірчого управління, які діють в інтересах юридичної особи з 

дотриманням професійних стандартів. У разі, якщо ці особи діють на користь 

та в інтересах іншої фізичної особи (бенефіціарний власник або тіньовий 

директор), вважається, що ця особа здійснює фактичний контроль на 100 % 

над юридичною особою. Показово, що обов'язок доказування факту 

фактичного контролю покладається на контролюючий орган. 
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На підставі системного аналізу приписів розглядуваного Закону 

зазначимо, що наразі контролюючі особи будуть зобов'язані подавати до 

Державної податкової служби України повідомлення щодо отримання або 

зміни контролю над КІК, Звіт про КІК та фінансову звітність КІК. 

Неконсолідована фінансова звітність підготовлюється відповідно до 

стандартів бухгалтерського обліку IFRS або національного стандарту 

юрисдикції та строків для підготовки такої звітності у відповідній іноземній 

юрисдикції. Фінансовим періодом такої фінансової звітності КІК вважається 

календарний рік або якщо звітний рік не відповідає календарному року, то - 

за періоди, що закінчуються у відповідному календарному році. Як 

видається, наведене засвідчує ускладнення реалізації обов’язків з 

податкового обліку таких осіб.  

Таким, що не сприяє дотриманню балансу публічного і приватного 

інтересу у сфері оподаткування вважаємо нововведення, відповідно до якого 

у разі наявності у контролюючого органу сумнівів щодо достовірності 

поданої неконсолідованої фінансової звітності КІК, контролюючий орган має 

право вимагати надання письмового висновку аудиторської компанії, що 

підтверджує фінансову звітність КІК, але не раніше ніж через 12 місяців 

після завершення звітного періоду, стосовно якого розраховується 

скоригований прибуток КІК. Висновок має надаватись аудиторською 

компанією, що має право на проведення аудиту фінансової звітності у цій 

іноземній юрисдикції, та не може містити негативний висновок або відмову 

від надання висновку. Також контролюючі органи мають право запросити у 

контрольованих осіб первинну документацію по операціях КІК і 

документацію про трансферному ціноутворенню в разі здійснення 

контрольованих операцій. Справа у тім, що реалізація такої вимоги може 

стати додатковим фінансовим тягарем для платника. 

Наведений приклад засвідчує переплетення, взаємодію при реалізції 

регулятивної функції  податково-правових норм, які приймаються на різних 
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рівнях. На наш погляд, законодавець закріпив доволі суворі санкції для 

контрольованих осіб за порушення правил звітування про КІК. Попри це, 

вважаємо, що якісно регламентований процес міжнародного обміну 

податковою інформацією сприятиме суттєвому зменшенню випадків 

ухилення від оподаткування, а також стимулюватиме учасників податкових 

правовідносин дотримуватися вимог національного та міжнародного права. У 

підсумку такий підхід призведе як до наповнення дохідних частин бюджетів, 

так і для захисту державних інтересів. 

 

2.2.2. Межі податково-правового регулювання 

Характеристику регулятивної функції податкового права можна 

здійснити зважаючи на установлення меж податково-правового регулювання. 

Цією проблемою вчені опікувалися ще з давнини. Приміром, І.І. Янжул 

замислювався на тим, яким чином визначаються межі податків. При цьому 

вчений відзначав, що межа оподаткування з одного боку визначається 

потребами держави, для покриття яких і встановлюються податки, а з іншого 

– майновими здібностями підданих задовольняти ці потреби своїми 

пожертвами [428, с. 245]. М.П. Кучерявенко підкреслює, що законодавці 

багатьох держав виявляються перед вибором: збільшити дохідну частину 

бюджету за рахунок надходження податкових платежів при підвищенні 

ставок податку або податкового тиску в цілому і таким чином скоротити 

дефіцит державного бюджету або встановити середню оптимальну ставку, 

сформувати систему стійких стимулів для виробництва і забезпечити 

мінімізацію дефіциту в найближчому майбутньому і перспективу стабілізації 

або поліпшення економічного становища в цілому [162, с. 57]. Тож при 

відповіді на  це питання необхідно позначити ті фактори, що обумовлюють 

найоптимальніший режим оподаткування. 

Традиційно до таких факторів відносять: принципи оподаткування, 

принципів податкового права та принципів податкового законодавства; 
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безпосередні положення законодавства (приміром ст. ст. 1, 3, 5 ПК України; 

зміст і напрям податкової політики та ін. Ми  вже акцентували увагу на 

розгляді таких принципів як фіскальна достатність, презумпція правомірності 

рішень платника податків та інших, підкреслювали їх значення для 

регулювання відносин оподаткування.  Виходячи із цього, ми не будемо ще 

раз на цьому зупинятися, а перейдемо до розгляду інших аспектів, які 

окреслюють межі податково-правового регулювання.  

Аналізуючи і синтезуючи положення чинного податкового 

законодавства, а також наукові погляди констатуємо, що межі податково-

правового регулювання в контексті реалізації регулюючої функції 

податкового права стосуються передусім правотворчості. Вимоги щодо цього 

можна представити двома групами: формальні і змістовні обмеження. 

Формальні обмеження закріплено на двох рівнях: конституційному 

і законодавчому. Законодавчо встановлена система оподаткування повинна 

мати достатнє конституційне обґрунтування, яке дозволило б чітко 

визначити, на яку конкретно частину власності платника податків може 

претендувати публічний суб’єкт і чому. Встановлення податків не може бути 

довільним, тобто податки не повинні перешкоджати реалізації індивідами 

своїх конституційних прав. При встановленні податку і визначенні його 

істотних елементів мають враховуватися макро- та мікроекономічні наслідки 

і для державного та муніципального бюджету, і для конкретного платника 

податків [403, с. 129]. 

Як вбачається, формальні обмеження можна представити таким 

чином:  

а) ст. 92 Конституції України, де установлено, що виключно 

законами України встановлюються податкова система і система 

оподаткування; Виходячи з цього конституційного положення, саме законам 

– нормативно-правовим актам, що мають вищу юридичну силу, належить 

урегульовувати фінансові відносини, а всі інші (підзаконні) нормативні акти 
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повинні бути видані виключно на підставі закону й обов’язково йому 

відповідати [92, с. 132]. Тільки законодавча основа податків, виключає 

можливість неоднозначного тлумачення тих чи інших положень, створює 

умови для дійсного захисту прав платників податків. ..., враховуючи досвід 

іноземних демократичних держав, необхідно однозначно сказати, що 

терміном «податкове законодавство» повинні охоплюватися тільки закони ..., 

що видані на підставі Конституції... »  , пише С.Г. Пепепяєв [232, с. 105]. 

б) ст. 74 Конституції України визначає заборону на проведення 

референдуму з питань бюджету; 

в) ч. 2 ст. 19 Конституції України, відповідно до якої  органи 

державної влади зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та 

у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; 

г) ст. 91, 93, 106, 117 та ін. Конституції України, де закріплено 

правотворчі повноваження певних органів держави та місцевого 

самоврядування, тим самим визначено основні види нормативно-правових 

актів та вказано, на підставі яких актів вони мають прийматися. Отже, в 

процесі правового регулювання податкових відносин можуть 

використовуватися різні форми об’єктивізації норм податкового права: 

закони, укази, постанови тощо.  

Наведені положення у системному зв’язку з п. 1.1 ст. 1, ст. 2 і 5 ПК 

України означають: податки і збори, а також їх сплата мають визначатися 

виключно законом як актом вищої юридичної сили і не просто законом, а 

саме ПК України; забороняється застосування форм прямої демократії; 

забороняється застосування делегованих повноважень виконавчих органів 

щодо встановлення і сплати податків.  

Змістовні обмеження містяться у ст. 1, 4, 5, 7, 12 ПК України. 

Системний аналіз названих положень дозволяє їх угрупувати на два блоки: 

матеріальні і  процесуальні. Матеріальні обмеження можуть бути 

представлені такою сукупністю:  
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по-перше, ПК чітко визначає свій предмет регулювання (ст. 1 ПК 

України). Так, встановлено, що ПК України регулює відносини, що 

виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема визначає вичерпний 

перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх 

адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, 

компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових 

осіб під час адміністрування податків та зборів, а також відповідальність за 

порушення податкового законодавства. Цим Кодексом визначаються функції 

та правові основи діяльності контролюючих органів та центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову 

політику. 

По-друге, регулювання податкових відносин має здійснюватися 

саме на рівні закону. Водночас це положення не означає, що не може бути 

підзаконної правотворчості. Підзаконні нормативно-правові акти, що 

регулюють податкові відносини можуть приймати різні органи держави і 

місцевого самоврядування. Приміром, положення, які стосуються 

конкретизації норм ПК Країни на підзаконному рівні встановлено ст. 12 ПК 

України (йдеться про дозвіл на конкретизацію виключно тих положень, які 

позначені у цьому кодексі). Це положення свідчить, що неодмінною 

вимогою, пропонованою до будь-якого фінансового нормативно-правового 

акта, поряд з необхідністю його видання в рамках компетенції відповідного 

державного органу, його суворої визначеності тощо, має стати вимога його 

суворої відповідності актам вищих органів, тобто вимога обов'язкового 

проходження принципу ієрархічності, за допомогою якого у праві 

досягаються єдність численних правових актів (норм) і їхня погоджена дія 

[92, с. 190]. Тож, межі деталізації норм податкового закону визначаються 

законодавцем з урахуванням необхідності їх ефективного застосування до 

необмеженої кількості суспільних відносин. В ст. 7 «Загальні засади 

встановлення податків та зборів» ПК України йдеться про обов’язковість 
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визначення елементів під час встановлення податків, які не розподіляються 

на обов’язкові, додаткові, факультативні і т.д. Обов’язковість передбачає 

необхідність встановлення всіх елементів, які віднесено до цього вичерпного 

переліку. Без будь-якого із них податковий обов’язок не виникне. При цьому 

зміст конституційного принципу встановлення податків та зборів виключно 

законами не може бути звужено лише до формалізованої законодавчої 

процедури прийняття тих або інших нормативно-правових актів з питань 

оподаткування [251, с. 27, 28] 

По-третє, у ст. 5. ПК України вказано, що поняття, правила та 

положення, установлені ПК України та законами з питань митної справи, 

застосовуються виключно для регулювання відносин, передбачених статтею 

1 цього Кодексу. У разі якщо поняття, терміни, правила та положення інших 

актів суперечать поняттям, термінам, правилам та положенням цього 

Кодексу, для регулювання відносин оподаткування застосовуються поняття, 

терміни, правила та положення цього Кодексу. Інші терміни, що 

застосовуються у цьому Кодексі і не визначаються ним, використовуються у 

значенні, встановленому іншими законами [249].  Як слушно вказує 

М.П. Кучерявенко, цією статтею встановлюється межа впливу норм 

податкового законодавства та співвідношення їх із нормами законодавчих 

актів, які не належать до складу податкового законодавства України згідно зі 

ст. 3 ПК України. Ця стаття застосовується при вирішенні питання щодо 

відповідності нормативно-правових актів, які регулюють відносини 

оподаткування з іншими джерелами податкового права, з іншим 

законодавством, закладає підстави співвідношення актів за юридичною 

силою. При цьому науковець доречно акцентує на декількох варіантах 

співвідношення норм податкового законодавства з іншими нормами: 

податкове та митне законодавство, податкове та бюджетне законодавство, і 

податкове та інше (цивільне, трудове тощо) законодавство [250, с. 27]. 
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По-четверте, обов’язкове визначення при встановленні податків і 

зборів всіх елементів податку (ст. 7 ПК України). В контексті цього, науковці 

вірно вказують, що законодавець вправі на власний розсуд, не порушуючи 

конституційних принципів, визначати істотні елементи податкових 

зобов’язань, однак він не вправі змінити сам перелік істотних елементів 

податкового зобов’язання, визнати той або інший елемент «несуттєвим», 

якщо в дійсності він таким є з огляду на саму логіку закону про податок [55, 

с. 221] 

По-п’яте, заборона на довільне встановлення податків і зборів. 

Фактично йдеться про відповідну співмірність (с. 4 ПК України). 

Співмірність, на наш погляд, означає забезпечення справедливого балансу 

публічних і приватних інтересів, визначеність, гарантування реалізації прав і  

законних інтересів як зобов’язаних осіб, так і владних;  гарантування права 

на судовий захист та ін. Показово, що принцип співмірності закріплено у 

чинному податковому законодавстві через конструкцію принципу 

справедливості оподаткування. Зокрема, Конституційний Суд України у 

Рішенні від 24 березня 2005 року констатував, що співрозмірність є 

елементом принципу справедливості. Що стосується справедливості, то вона 

Конституційним Судом України у наведеному Рішенні визнана 

основоположним принципом правової держави, однією з основних засад 

права, яка є вирішальною у визначенні його як регулятора суспільних 

відносин, одним із загальнолюдських вимірів права [251, с. 88-97]. 

Справедливість є універсальним загальноправовим принципом, 

який набуває специфічного змісту залежно від галузевої сфери реалізації 

його регулятивного впливу [251, с. 88]. Тож, співмірність розкривається 

через справедливість щодо оподаткування і означає: відсутність 

дискримінації платників; всі платники податків з однаковими об’єктами 

оподаткування повинні сплачувати однакові податки (рівне обтяження 

платників); платники податків, що мають однорідні об’єкти оподаткування, 
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але різні податкові бази, повинні сплачувати податки, які диференціюються 

залежно від податкової бази; фактична здатність до сплати, створення 

платником для себе умов отримання заробітку та забезпечення ним 

необхідних фінансових гарантії свого існування (забезпечення реалізації 

визначених Конституцією України прав платника податків на гідне життя і 

вільний розвиток); співмірність розміру; забезпечення загальності 

оподаткування, передбачення можливості встановлення диференційованого 

(прогресивного) оподаткування; можливість використання спеціальних 

правових механізмів для соціально незахищених категорій платників 

податків [251, с. 97].  

По-шосте, підставність встановлення (виявляється через наявність 

економічного змісту і підстави).  Економічна підстава, за слушними словами 

правників, передбачає більш глибинні умови для запровадження тих чи 

інших форм або режимів оподаткування. Йдеться передусім про наявність 

майна, доходів та інших обставин, які об’єктивно породжують виникнення 

податкового обов’язку і забезпечують можливість сплати податків та зборів, 

тобто це ті, підстави, що  пов’язані із платоспроможністю зобов’язаної особи, 

Економічна обґрунтованість, чи зміст податку стосується відповідних 

стримуючих кордонів, коли введення податку необхідно економічно 

обґрунтувати та відмовитись або перешкодити появі нових платежів, які є 

недоцільними в цьому сенс. [68, с. 63, 65]. Тож, необхідна наявність у 

платника грошової можливості сплачувати податки та збори; перевищення 

надходжень від сплати податку над витратами щодо його адміністрування;  

відповідність економічних потреби публічного суб’єкта в певній сумі, 

обґрунтованість в зборі коштів лише в тих розмірах, які об’єктивно необхідні 

для задоволення публічних потреб [68, с. 65]. 

Процесуальні  обмеження стосуються дотримання певних процедур 

при встановленні податків і зборів. Тут варто згадати як про загальні 

законодавчі процедури, що стосуються прийняття будь-яких законів, так і 
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суто ті, які є податково-правовими. До кола останніх можна віднести: 

прийняття місцевими органами рішення про встановлення місцевих податків 

і зборів до 1 липня року, що передує бюджетному періоду, у якому планується 

застосовування встановлюваних місцевих податків (пп. пп. 12.3.1, 12.3.4 

ст. 12 Податкового кодексу України); офіційне оприлюднення відповідним 

органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує плановому 

періоду, рішення про встановлення місцевих податків і зборів (пп. 12.3.4 

ст. 12 Податкового кодексу України); направлення не пізніше 1 липня року, 

що передує плановому періоду, копії прийнятого рішення про встановлення 

місцевих податків чи зборів або про внесення змін до них у 10-денний строк 

із дня прийняття до контролюючого органу, у якому перебувають на обліку 

платники відповідних місцевих податків та зборів (пп. 12.3.4 ст. 12 

Податкового кодексу України). 

І ще один аспект. Регулювання відносин, пов’язаних із 

оподаткування в деяких випадках здійснюється не податковим 

законодавством. Наразі в Україні податковий і бухгалтерський облік 

узгоджено, адже з метою оподаткування використовуються саме положення 

бухгалтерського обліку. Його правове регулювання здійснено Законом «Про 

Бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», а також численними 

стандартами, затвердженими відповідними наказами Міністерства фінансів 

України. 

Положення бухгалтерського обліку є підгрунтям для обрахування 

податку на прибуток підприємств. Зокрема, відповідно до ст. 134 ПК України 

об’єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за 

її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або 

зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), 

визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів 

фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього 
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Кодексу. Тож, визначення об’єкта оподаткування  цим податком передбачає 

ведення бухгалтерського обліку із застосуванням відповідних положень 

(стандартів). 

Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського 

обліку та складання фінансової звітності  визначено Законом України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 

р. № 996-XIV (далі – Закон № 996), та низкою наказів Міністерства фінансів 

України [295]. При цьому навряд чи названі нормативно-правові акти можна 

віднести з огляду на зміст ст. 3 ПК України до податкового законодавства.  

Окрім того, ні в податковому законодавстві, ні в законодавстві про 

бухгалтерський облік не міститься чітких, одностайних положень стосовно 

того, який метод нарахування амортизації нематеріальних активів, 

(прямолінійний,  зменшення залишкової 

вартості; кумулятивний; виробничий та ін.) зобов’язаний застосовувати 

платник. І тут постає питання визначення меж податково-правового 

регулювання, можливості обрання платником  на власний розсуд певного 

варіанта поведінки. 

Справа в тім, що відповідно до абз. 2  ч. 5 ст.  8 Закону № 996 

підприємство самостійно визначає за погодженням з власником (власниками) 

або уповноваженим ним  органом  (посадовою  особою)  відповідно  до 

установчих  документів  облікову  політику  підприємства. Аналогічна норма 

міститься у пп. 1.2 та 1.3  Методичних рекомендацій щодо облікової 

політики підприємства, що затверджені наказом Міністерства фінансів 

України  27 червня 2013 р. [194]. Так, зазначено: підприємство самостійно на 

основі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших 

нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку визначає за 

погодженням з власником (власниками) або уповноваженим ним органом 

(посадовою особою) відповідно до установчих документів облікову політику 

підприємства, а також зміни до неї. У розпорядчому документі про облікову 
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політику наводяться принципи, методи і процедури, які використовуються 

підприємством для ведення бухгалтерського обліку, складання і подання 

фінансової звітності та щодо яких нормативно-правовими актами з 

бухгалтерського обліку передбачено більш ніж один їх варіант, а також 

попередні оцінки, які використовуються підприємством з метою розподілу 

витрат між відповідними звітними періодами. Одноваріантні методи оцінки, 

обліку і процедур до такого розпорядчого документа включати недоцільно. 

Облікова політика може враховувати організаційно-правову форму 

підприємства, галузеві особливості економічної діяльності, обсяги 

виробництва тощо. Облікова політика є елементом системи організації 

бухгалтерського обліку на підприємстві [194]. Іншими словами, платник 

вдається до податковго планування. 

Показово,  Ю. С. Гринчук, аналізуючи податкове планування на 

рівні підприємства, вказує, що суть податкового планування полягає у 

формуванні підприємством такої податкової політики, яка забезпечила б 

найоптимальніший варіант розміщення своїх активів для отримання 

найбільшого прибутку шляхом оптимізації оподаткування. Це означає, що 

податкове планування, з одного боку, є процесом формування облікової 

політики, який передбачає визначення сум податкових зобов'язань на 

плановий період. З іншого боку, отримання найвищого прибутку шляхом 

досягнення найнижчого рівня податкових зобов'язань. Тобто податкове 

планування є легальним шляхом зменшення податкових зобов'язань, яке 

ґрунтується на використанні недосконалості чинного податкового 

законодавства України та методів ведення бухгалтерського обліку. 

Використовуючи податкове планування, суб'єкт господарювання має 

мінімальний ризик [76, с. 48-49]. 

Як бачимо, аналіз наведених положень засвідчує, що будь-яке 

підприємство має право самостійно визначати облікову політику 

підприємства, а також зміни до неї. Водночас така облікова політика 
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підприємства має відповідати національним положенням (стандартам) 

бухгалтерського обліку та іншим нормативно-правовим актам з 

бухгалтерського обліку. 

Міркуємо далі. Згідно з пп. 2.1. Методичних рекомендацій щодо 

облікової політики підприємства, що затверджені наказом Міністерства 

фінансів України  27 червня 2013 р., розпорядчий документ про облікову 

політику підприємства визначає, зокрема: методи амортизації основних 

засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, а 

також довгострокових біологічних активів та інвестиційної нерухомості, у 

разі якщо вони обліковується за первісною вартістю [194].  Відповідно до 

підп. 138.3.1. п. 138.3 ст. 138 ПК України розрахунок амортизації основних 

засобів або нематеріальних активів здійснюється відповідно до національних 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів 

фінансової звітності з урахуванням обмежень, встановлених пп. 14.1.138 п. 

14.1 ст. 14 розділу I ПК України, підпунктами 138.3.2-138.3.4 цього пункту. 

При такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, 

передбачені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського 

обліку, крім «виробничого» методу [249]. 

Відповідно до пункту 2.5 вищевказаних Методичних рекомендацій, 

методи амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних 

активів, нематеріальних активів, а також довгострокових біологічних активів 

та інвестиційної нерухомості, у разі якщо вони обліковуються за первісною 

вартістю, обираються підприємством самостійно з урахуванням очікуваного 

способу отримання економічних вигод від його використання [194]. При 

цьому при виборі методу амортизації нематеріального активу враховуються 

умови отримання майбутніх економічних вигод. Якщо такі умови визначити 

неможливо, то амортизація нараховується із застосуванням прямолінійного 

методу.  
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Ідентична норма вказана і в п. 27 Положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 8  «Нематеріальні активи»: метод амортизації 

нематеріального активу обирається підприємством самостійно, виходячи з 

умов отримання майбутніх економічних вигод [253]. Якщо такі умови 

визначити неможливо, то амортизація нараховується із застосуванням 

прямолінійного методу. Розрахунок амортизації при застосуванні 

відповідних методів нарахування здійснюється згідно з Положенням 

(стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби». 

Системний аналіз наведених норм дозволяє констатувати, що 

платник самостійно визначає метод амортизації нематеріальних активів, у 

відповідному розпорядчому документі (наказі) про облікову політику. 

Єдиним критерієм, що впливає на вибір методу амортизації нематеріальних 

активів, є умови отримання майбутніх економічних вигод. На наш погляд, 

умови отримання майбутніх економічних вигод  є оціночним поняттям. Як 

вказують вчені, оціночні поняття, це ті поняття, які неможливо визначити 

однозначно, оскільки їх зміст і значення можуть залежати від конкретної 

ситуації. Вони не конкретизовані законодавцем, можуть мати лише частково 

визначену характеристику, через це їх зміст оцінюється в кожній конкретній 

ситуації суб’єктами, що застосовують норму. Через їх застосування можливо, 

у  тому числі, максимально врахувати еволюцію та нові ситуації, що 

виникають [150; с. 35; 350, с. 215-221]. У той же час позначимо, що, 

незважаючи на те, що оціночні поняття як  спеціальний засіб юридичної 

техніки виконують специфічні, властиві тільки їм функції, вони одночасно 

породжують певні труднощі в процесі застосування правових норм. І у 

підсумку це може створювати умови для виникнення податкових спорів, 

оскільки спричиняє певні складнощі, що обумовлені специфічними логіко-

юридичними властивостями оціночних понять права і полягають у 

проблемах при їх конкретизації й  тлумаченні. 
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У нашому випадку умови отримання майбутніх економічних вигод 

за своїм змістом будуть  похідними від виду діяльності підприємства, виду 

продукції (роботи, послуги), їх складності, характеру технологічного і 

виробничого процесу, організації виробництва на підприємстві та інших 

чинників. Таким чином, умови отримання майбутніх економічних вигод 

визначаються і оцінюються підприємством самостійно зважаючи на 

особливості  фактичної діяльності платника.  

Ще один аспект, який стосується амортизації.  Методологічні 

засади формування в бухгалтерському обліку підприємства витрат на 

амортизацію нематеріальних активів встановлює НП(С)БО 1, П(С)БО 8 та 

П(С)БО 16 [211; 252; 253]. Зокрема, відповідно до пп. 25, 26, 27 П(С)БО 8 

нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом 

строку їх корисного використання, який встановлюється підприємством при 

визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), але не більше 20 

років. При визначенні строку корисного використання об'єкта 

нематеріальних активів слід ураховувати: строки корисного використання 

подібних активів;  моральний знос, що передбачається;  правові або інші 

подібні обмеження щодо строків його використання та інші фактори. Метод 

амортизації нематеріального активу обирається підприємством самостійно, 

виходячи з умов отримання майбутніх економічних вигод. Якщо такі умови 

визначити неможливо, то амортизація нараховується із застосуванням 

прямолінійного методу [253]. 

Відповідно до п. 7 П(С)БО 16 витрати визнаються витратами 

певного періоду  одночасно  з визнанням доходу, для отримання якого вони 

здійснені.   Витрати, які неможливо  прямо  пов'язати  з  доходом  певного 

періоду,  відображаються у складі витрат того звітного періоду,  в якому вони 

були здійснені [252]. 

Водночас, що стосується витрат на амортизацію нематеріальних 

активів, то П(С)БО 16 не дає чітких критеріїв, за якими відбувається  їх 



 229 

віднесення до певного виду витрат. Зокрема, у Плані Рахунків, що 

застосовується підприємствами, організаціями та іншими юридичними 

особами (крім банків і бюджетних установ) незалежно від форм власності, 

організаційно-правових форм і видів діяльності, а також виділених на 

окремий баланс філій, відділень та інших відособлених підрозділів 

юридичних осіб, наведено такий розподіл витрат (клас 9): Витрати 

діяльності): собівартість реалізації (90), Загальновиробничі витрати (91), 

Адміністративні витрати (92), Витрати на збут (93), Інші витрати операційної 

діяльності (94), Фінансові витрати (95), Втрати від участі в капіталі (96), Інші 

витрати (97), Податок на прибуток (98).  

Показово, що в Інструкції про застосування плану рахунків дається 

більш детальна характеристика витрат, що відносяться до кожного із 

наведених видів у Плані Рахунків. Приміром, на рахунку 91 

«Загальновиробничі витрати» ведеться облік виробничих накладних витрат 

на організацію виробництва та управління цехами, дільницями, 

відділеннями, бригадами та іншими підрозділами основного й допоміжного 

виробництва, а також витрати на утримання та експлуатацію машин і 

устаткування. Цей рахунок не застосовується підприємствами торгівлі. 

На рахунку 92 «Адміністративні витрати» відображаються 

загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням 

підприємства. До загальногосподарських витрат, зокрема, належать витрати 

на утримання адміністративно-управлінського персоналу, витрати на їх 

службові відрядження, витрати на утримання основних засобів, інших 

матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення 

(оренда, амортизація, ремонт, комунальні послуги), охорона, юридичні, 

аудиторські, транспортні послуги, поштово-телеграфні, канцелярські 

витрати, сума податків, зборів (обов'язкових платежів). Аналітичний облік 

ведеться за статтями витрат. 
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На рахунку 93 «Витрати на збут» ведеться облік витрат, пов'язаних 

із збутом (реалізацією, продажем) продукції, товарів, робіт і послуг. До 

витрат на збут, зокрема, належать витрати пакувальних матеріалів, 

транспортування продукції, товарів за умовами договору, витрати на 

маркетинг та рекламу, витрати на оплату праці й комісійні продавцям, 

торговим агентам, працівникам відділу збуту, амортизація, ремонт та 

утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, що 

використовуються для забезпечення збуту продукції, товарів, робіт і послуг 

[258].  

Ми не випадково посилалися на зміст рахунків, адже це яскраво 

демонструє, що амортизація може обраховуватися на різних рахунках, і 

відповідно бути включеною до різних видів витрат підприємства. Як 

зазначено у  пункті 11 П(С)БО 16 собівартість  реалізованої  продукції   

(робіт,   послуг) складається  з виробничої собівартості продукції (робіт,  

послуг), яка була реалізована  протягом  звітного  періоду,  нерозподілених 

постійних  загальновиробничих  витрат та наднормативних виробничих 

витрат.  До виробничої    собівартості   продукції   (робіт,   послуг) 

включаються:   прямі матеріальні витрати;   прямі витрати на оплату праці;  

інші прямі витрати;  змінні     загальновиробничі    та    постійні    розподілені 

загальновиробничі  витрати. Перелік і  склад статей калькулювання 

виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) установлюються 

підприємством [252]. Відповідно до пункту 14 П(С)БО 16 до  складу  інших  

прямих  витрат  включаються  всі  інші виробничі  витрати,  які  можуть  бути  

безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта  витрат,  зокрема  

відрахування  на  соціальні заходи,  плата  за  оренду земельних і майнових 

паїв, амортизація, втрати   від   браку,   які   складаються   з  вартості  

остаточно забракованої  з  технологічних  причин продукції (виробів, вузлів, 

напівфабрикатів),  зменшеної на її справедливу вартість, та витрат на  
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виправлення  такого  технічно  неминучого браку [252]. Можна також 

згадати і про  п. 15  і 17 П(С)БО  [252].  

Системний аналіз наведених положень дозволяє констатувати, що 

платник має право самостійно визначати як перелік і склад статей 

калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), так і вид 

витрат, до складу яких буде включено амортизацію нематеріальних активів.  

Зважаючи на це, витрати з амортизації нематеріальних активів можуть бути 

відображені на різних бухгалтерських рахунках: 90 «Собівартість реалізації», 

92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут».  На наше переконання, 

вибір методу калькулювання, перелік і склад певних статей залежить від 

виду продукції (робіт, послуг), її складності, обсягів і періодичності випуску, 

типу, характеру виробничого і технологічного процесу, організації 

виробництва на підприємстві, методів планування. Для визначення складу 

витрат мають значення цілі та призначення витрат, зв'язок між витратами та 

отриманим результатом, а також взаємозв’язок витрат із обсягом 

виробництва.  Таким чином, підприємство самостійно встановлює перелік 

витрат з урахуванням своєї галузевої належності; продукції, що 

випускається; послуг, що надаються. Свій вибір підприємство відображає в 

наказі про облікову політику. 

Як ми продемонстували, податково-правове регулювання має свою 

специфіку і межі. Вони пов’язані, у тому числі, із тим, яким чином, через 

застосування яких способів, прийомів юридичної техніки відбувається 

упорядкування відносин, що опосередковують обчислення податків і зборів, 

ведення обліку об’єктів оподаткування тощо. Фактично в цій ситуації 

прослідковується взаємозв’язок  між тим, які саме способи та засоби обирає 

держава для регламентації податкових відносин. Так, у межах імперативу 

можуть бути обрані різноманітні альтернативні варіанти, за допомогою яких 

зобов’язаним суб’єктам податкових відносин надається певна свобода в 
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оподаткуванні, з однієї сторони, і обмежуються права держави як владної 

сторони для досягнення відповідного балансу з іншої. 

 

2.2.3. Вплив рішень судових органів на реалізацію регулятивної 

функції податкового права 

 

Сьогодні серед науковців традиційним стає погляд про 

однозначний вплив рішень судових органів на реалізацію регулятивної 

функції податковго права. Особливо це стосується актів таких судових 

органів, як Конституційний Суд України та Верховний Суд, адже їх численні 

рішення чи постанови торкаються питань як встановлення податків і зборів, 

так і їх сплати. Водночас, правова природа рішень Конституційного Суду 

України та Верховного Суду наразі залишається невизначеною. Науковці 

висловлюють різні міркування стосовно цього. Показово, що при 

характеристиці рішень Конституційного Суду України та визначенні їх 

правової природи науковці, як правило, обстоюють одну з таких позицій: це 

– джерело права, нормативно-правовий акт; це – акт тлумачення; це  – 

судовий прецедент. 

М. Тесленко, аналізуючи правову природу рішень КСУ, вказує, що 

завдання єдиного органу конституційної юрисдикції – не модифікувати за 

допомогою своїх рішень (висновків) норми Конституції і законів України, а 

виявляти їх реальний зміст, не «виправляти» конституційні приписи, а тільки 

тлумачити їх. Функціональне призначення Конституційного Суду України 

полягає у правоохоронній функції і у жодному випадку – не у правотворчій 

[378, с. 6]. На нашу думку, такий підхід є виваженим та логічним. З огляду на 

положення Закону України «Про Конституційний Суд України» [318] 

законодавчо визначена компетенція цього суду не передбачає здійснення 

нормотворчості, не пов’язаної з регламентацією частини питань організації 

його внутрішньої роботи.  
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В. А. Гергелійник також стверджує, що акти тлумачення 

Конституційного Суду України не можуть розглядатися як самостійні 

джерела права. Вони є інтерпретаційними актами, мають допоміжний 

характер і можуть бути застосовані лише у зв’язку із застосуванням 

відповідної норми [65, с. 14]. О.  О. Османов також обстоює позицію, згідно з 

якою Конституційний Суд не займається правотворчістю. Він не створює 

нових норм, оскільки законодавча діяльність не належить до його 

компетенції [231]. 

Схожими до вищевказаних є міркування Г.О. Христової, яка 

зазначає, що Конституційний Суд розглядає винятково питання права та не 

виступає правозастосовчим органом. Його акти не є актами 

правозастосування та не містять правоположень. Крім того, її думка є такою, 

що акти цього Суду не є актами правотворчості (у тому числі «негативної»); 

не належать до нормативно-правових актів; не входять до системи 

законодавства України (за винятком Регламенту КСУ, який є відомчим 

підзаконним нормативно-правовим актом) [402, с. 15]. 

З цамом погляди науковців змінувалися. Так, дещо іншу думку 

висловлює Т. О. Цимбалістий. Так, науковець наголошує, що акти 

Конституційного Суду України є правовими актами, адже приймаються вони 

органом, спеціально на те уповноваженим Конституцією, з дотриманням 

встановлених форми і процедури, є обов’язковими до виконання на території 

України. Що ж до можливості розуміння актів Конституційного Суду 

України як актів нормативно-правових, то слід мати на увазі, що в теорії 

права під останніми розуміють письмові документи, що встановлюють, 

змінюють, припиняють чи конкретизують норми права. Це дає підстави 

говорити про нормативно-правову природу рішень Конституційного Суду 

України в справах про офіційне тлумачення Конституції і законів України, 

адже таке тлумачення і є способом конкретизації їх норм [405, с.156 - 170]. 
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Прихильником концепції, відповідно до якої рішення 

Конституційного Суду належать до нормативно-правових актів, є О. В. 

Демидова. Такий висновок вчена робить з огляду на такі ознаки рішень: 

відображають державну волю;  приймаються особливим суб’єктом у межах 

компетенції з дотриманням встановленої процедури;  мають нормативний 

характер; є обов’язковими до виконання, остаточними і діють безпосередньо; 

забезпечені примусовою силою держави [83, с. 129].. 

А. О. Селіванов також наводить ознаки рішень Конституційного 

Суду, зокрема: вони є актами органів судової влади; приймаються у 

нормативно встановленому порядку; містять цілий набір зовнішніх 

формальних ознак; публікуються офіційно; обов’язкові для всіх адресатів, до 

яких звернута воля Суду; акти конституційної юрисдикції діють 

безпосередньо і мають остаточний характер. При цьому особливу увагу 

вчений звертає на ознаки обов’язковості, офіційності, їх остаточний і 

незаперечний характер. Крім того, на слушну думку А. О. Селіванова, 

рішення Суду мають не лише правове, а й доктринальне значення. Вони 

являють собою поєднання науково-теоретичних підходів із конституційною 

практикою [145, с. 91]. 

Т. М. Слінько акцентує увагу не на рішеннях, а саме на правових 

позиціях Конституційного Суду України, під якими розуміє його правові 

уявлення (висновки) внаслідок тлумачення ним Конституції України та/або 

положень законів, інших нормативних актів у межах його компетенції, що 

мають загальний характер, усувають конституційно-правову невизначеність і 

є правовою підставою для прийняття остаточного рішення, викладеного в 

його акті [358, c. 6]. 

На переконання П. Ткачука, правові позиції Конституційного Суду 

України – це результат його інтерпретаційної діяльності у формі висновків, 

роз’яснень, правових положень, доктрин, в яких містяться тлумачення 

незрозумілого змісту закону, правова оцінка або правове визначення, суть 
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правових уявлень і знань про вирішення конкретної ситуації, які є 

обов’язковими для всіх суб’єктів правовідносин [384, c. 21]. Науковець 

виокремлює низку ознак таких правових позицій, серед яких: а) наявність 

правового висновку, в якому викладається правове розуміння органом 

конституційної юрисдикції норм, положень та принципів, встановлених 

Конституцією та законами України; б) нормативність, що характеризується 

невизначеністю дії у часі та неодноразовістю її застосування; в) наявність 

неявного смислу правової норми, що випливає з цілей самого тлумачення як 

процесу, що має на меті з’ясувати і роз’яснити цю норму; г) 

загальнообов’язковість, що полягає в їх обов’язковості до виконання та 

неможливості бути оскарженими [384, c. 18−19]. 

С. В. Шевчук розглядає такі найбільш важливі характеристики 

правових позицій: 1) правові позиції формуються в процесі розгляду 

конкретних справ на підставі процедури конституційного судочинства при 

здійсненні Судом своїх повноважень (нормоконтроль, офіційне тлумачення, 

конституційна скарга тощо); 2) шляхом формулювання правової позиції 

усувається невизначеність у праві та вирішується конкретна правова 

ситуація; 3) юридична сила правових позицій нерозривно пов’язана з 

обов’язковістю рішень та висновків Суду та полягає в тому, що: а) вони є 

остаточними, не підлягають оскарженню, рівною мірою обов’язкові для всіх 

суб’єктів права і набувають чинності після їх проголошення; б) вони діють 

безпосередньо і не потребують підтвердження своєї дії іншими правовими 

актами; в) юридична сила рішень Суду про визнання правового акта 

неконституційним не може бути подолана прийняттям аналогічного 

правового акта; г) рішення державних органів, які базуються на правових 

актах, визнаних неконституційними, не можуть бути виконані та підлягають 

перегляду у встановленому порядку; 4) правові позиції мають нормативний, 

загальний (поширюють свою дію на вирішення аналогічних справ) та 

обов’язковий характер, тобто є доказом наявності в Конституційного Суду 
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правотворчої функції; 5) правові позиції мають одночасно конкретний і 

загальний характер; 6) акти Суду (рішення та висновки, ухвали про відмову у 

відкритті конституційного провадження) публікуються в офіційних 

виданнях, й у такому вигляді правові позиції стають загальнодоступними 

[416, с. 23–27]. 

О. Є. Шпаков взагалі вважає, що правові позиції Конституційного 

Суду не є обов'язковими до виконання, і мають швидше рекомендаційний 

характер, а отже, не здійснюють істотного впливу на правозастосовчу 

практику [418,с. 438-440]. Можн анавести й протилежні міркування, за 

якихстверджується, що  зміст правових позицій володіє не структурно-

логічною, як у інших правових положень, а структурно-смисловою 

(предметно-тематичною) єдністю, самі вони висловлюють «дух» рішення 

Конституційного Суду, основні його висновки, являють собою зрощення 

його аргументації (мотивації) і висновків. Правова позиція Конституційного 

Суду наділяється далі тими ж якостями, що і його рішення, але не сама по 

собі, а саме як складова цих рішень.  В силу цього вона обов'язкова для 

суб'єктів правотворчості і правозастосування, може і повинна 

використовуватися ними в обґрунтуванні їх власних рішень. У структурно-

логічному ж сенсі вона залишається сукупністю нормативно-правових 

приписів, що містяться в мотивувальній частині рішення Конституційного 

Суду, однорідність яких обумовлена єдністю предмета правової аргументації, 

тобто структурно-смисловою спільністю і послідовністю. 

На переконання М. А. Олександрової, рішення Конституційного 

Суду мають ознаки нормативності тією мірою, якою нормативність 

визнається за традиційними джерелами права, в якій вони є обов'язковими 

при вирішенні юридичних справ, в якій вони збагачують правовий простір, 

виступаючи як матеріальні носії права, що визначають взаємозв'язок інших 

джерел права.  Але не будучи тотожними традиційним джерелам права, 
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нормативні постанови Конституційного Суду є самостійними джерелами 

права [12, с. 151]. 

В. В. Лазарєв наголошує, що рішенням Конституційного Суду 

притаманні одночасно ознаки декількох джерел права. Так, з одного боку, 

акти Конституційного Суду найбільш наближені за своїм змістом до 

доктрини. З іншого боку, Конституційний Суд офіційно і законно створює 

судовий прецедент, будучи суб'єктом правотворчості. Підсумовуючи, В. В. 

Лазарєв зауважує, що не підлягає жодному сумніву і те, що зі спливом часу 

до актів Конституційного Суду будуть звертатися як до джерел права. [165, с. 

29-30]  

В. Й. Данко зазначає, що для з’ясування сутності й природи 

правових позицій Конституційного Суду необхідне законодавче закріплення 

дефініції цього поняття. Правові позиції набувають і нормативного 

обов’язкового змісту, що випливає із форми вираження, в яких вони 

відображені, – актів Конституційного Суду України. При цьому вони можуть 

бути висловлені як у мотивувальній, так і в резолютивній частині рішення. 

Необхідність забезпечення незмінюваності правових позицій Суду є 

продовженням принципу правової визначеності та стабільності Конституції 

як Основного Закону України. Однак питання можливості перегляду 

правових позицій Конституційним Судом набуває більшої актуальності у 

зв’язку із частковою політичною заангажованістю Суду у попередні роки 

його діяльності, що потребує перегляду певних позицій через зміну 

соціально-політичного устрою держави. [81, с. 67]  Аналогічною до 

міркувань В. Й. Данко є позиція С. Калинюка [117, с. 193-196].  

На наше переконання, рішення Конституційного Суду та його 

правові позиції співвідносяться як форма і зміст, оскільки саме в таких його 

актах, як рішення й висловлюються позиції вказаного органу конституційної 

юрисдикції з певного питання, яке є предметом розгляду. Стосовно 

перегляду рішень Суду та правових позицій, викладених у таких рішеннях, 
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зазначимо, що це питання потребує окремого розгляду. Як вбачається, з 

урахуванням трансформації майже всіх без винятку сфер суспільного життя 

існує потреба у перегляді деяких підходів і формуванні нових концептів, які 

відповідають сучасним реаліям.  

С. О. Баранова взагалі вважає, що рішення Конституційного Суду 

мають комплексний характер, який проявляється в тому, що їм притаманні 

деякі ознаки судового прецеденту, правозастосовчого акта, нормативного 

правового акта. У той же час вчена цілком аргументовано відзначає й 

наявність істотних відмінностей і суперечностей між розглянутими видами 

актів, що унеможливлює віднесення рішення Конституційного Суду 

повністю до судових прецедентів, актам правозастосування, нормативно-

правовим актам. Їх слід розглядати як джерело особливого роду, виходячи з 

існування особливих наслідків прийняття, юридичної сили і сфери дії таких 

актів, а також особливого положення самого Конституційного Суду серед 

вищих органів державної влади. [29] 

Показово, що у сучасній податково-правовій науці правники доволі 

не часто аналізують правову сутність рішень Конституційного Суду України 

у відносинах оподаткування. Приміром, Т. А. Латковська наголошує, що 

повноваження цього Суду не передбачають можливості правотворчості, його 

завдання – тлумачення норм права з метою точного розуміння і застосування 

закону [166, с. 72]. На слушне переконання К. Г. Карпушової, в податковому 

праві визначення судових прецедентів (рішень Конституційного Суду 

України) як джерел права не набуло значення аксіоми, насамперед, через такі 

аргументи: 1) рішення Конституційного Суду не є результатом вирішення 

судової справи (як судовий прецедент), але є результатом вирішення питання 

права; 2) рішення Суду є загальнообов’язковими не лише для судів нижчої 

інстанції при вирішенні аналогічних справ (як судовий прецедент), а й для 

всіх, в тому числі для законодавця, який, у випадку, якщо певні норми 

визнані неконституційними, зобов’язаний вжити заходів щодо їх зміни чи 
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відміни; 3) рішення чи висновок Суду можуть лише скасувати ту чи іншу 

норму права, але не створити нової; у випадку вирішення питання щодо 

конституційності тієї чи іншої норми права, Суд роз’яснює зміст чинного 

законодавства, що дає змогу правильно застосувати його на практиці [122, с. 

94]. У підсумку вчена приходить до висновку, що рішення та висновки 

такого Суду щодо відповідності Конституції України нормативно-правових 

актів не є судовими прецедентами, а є судовими актами, що виступають 

нормативними регуляторами правовідносин, в яких викладено юридичну 

позицію суддів цього суду щодо інтерпретації норм права, що містяться в 

нормативно-правових актах, в контексті їх відповідності нормам Конституції.  

[122, с. 94] 

К. Г. Карпушова наголошує на тому, що рішення Конституційного 

Суду України стосовно відповідності Конституції України норм ПК України 

здійснюють безпосередній вплив на систему податковоправового 

регулювання, оскільки змінюють чи скасовують норми ПК України 

(внаслідок визнання їх неконституційними). У майбутньому можна 

прогнозувати посилення ролі рішень КСУ на податково-правове 

регулювання, оскільки у рішенні Суду за справою щодо оподаткування 

пенсій і щомісячного довічного утримання № 1-р/2018 від 27 лютого 2018 р. 

порушення законодавцем принципу стабільності податкового законодавства 

визнано неконституційним, що, з урахуванням того, що Суд у своїх рішеннях 

систематично відстоює викладену раніше правову позицію, має важливе 

значення для системи податково-правового регулювання, оскільки може в 

майбутньому слугувати підставою для інших звернень до Суду у випадках 

порушення законодавцем цього принципу [122, с. 125].  Вищезазначені 

позиції науковців заслуговують на підтримку. Навряд чи в умовах 

сьогодення, коли діяльність такого Суду має вкрай заполітизований характре, 

його акти можливо й потрібно вважати джерелом права. При порівнянні 

ознак нормативно-правових актів із ознаками актів Суду, висновок є 
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очевидном: останні не володіють ознаками нормативності. Вони виступають 

актами офіційного тлумачення відповідних норм права, за допомогою якого 

широко розкривається зміст конкретних норм права, що допомагає з’ясувати 

кінцевий зміст норми права у відповідних правових ситуаціях.  

Водночас, на реалізацію регулюючої функції податкового права, 

особливо такої її форми, як правореалізація, чинять значний вплив рішення 

Верховного Суду. Тож, зупинимося на цьому аспекті детальніше. 

Підкреслимо, що важливість дослідження та аналізу позицій Верховного 

Суду обґрунтовується ще й тим, що саме уніфікована судова практика 

дозволяє: 1) подолати неоднакове застосування судами певної норми закону, 

визначити оптимальний порядок вирішення справи, за конкретних обставин, 

який дозволив би максимально відповідати букві та духу відповідної норми 

закону, усунути помилки та в цілому удосконалити правозастосовчу 

діяльність судів; 2) підвищити довіру громадян до судової системи [19]. 

Правова природа рішень Верховного Суду наразі також має 

неоднозначний характер. На переконання Г. І. Відергольд, правові позиції, 

викладені в рішеннях Верховного Суду, характеризуються такими ознаками: 

а) формується висококваліфікованими фахівцями в галузі права; б) є 

аргументованими; в) ціллю такої позиції є забезпечення стабільності та 

єдності судової практики, а також вирішення питань, які не врегульовані 

чинним законодавством; г) верховенство; д) наявність власних форм 

зовнішнього виразу правових позицій у вигляді офіційних юридичних актів. 

[53]. На нашу думку, більшість із наведених ознак є загальними й не 

відображають сутність рішень Верховного Суду. Приміром, що означає така 

ознака, як верховенство. 

О. В. Макух, спираючись на наукові здобутки фахівців теорії права 

та фінансового права, робить висновок про те, що до судового прецеденту 

доцільно відносити не лише рішення Конституційного Суду України та 

Європейського суду з прав людини, а й рішення Верховного Суду (хоча й не 
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всі). На думку вченої, такий підхід зумовлений безпосередньо правовою 

природою судового прецеденту, останній у класичному розумінні являє 

собою рішення, яке містить створену судом вищої інстанції загальну правову 

норму та на якому ґрунтується рішення, на яке зобов’язані спиратись суди 

під час розгляду подібних справ [181]. Дійсно, постанови Верховного Суду, у 

тому числі й у податкових спорах, становлять відповідне судове рішення у 

конкретній справі, яке є обов’язковим до виконання. 

Обов’язковий характер таких рішень передбачено й нормами 

чинного адміністративного законодавства. Зокрема, відповідно до ст. 242 

Кодексу адміністративного судочинства України при виборі і застосуванні 

норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо 

застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду. З огляду 

на наведене можна констатувати, що при розгляді наступних, схожих за 

обставинами, справ, суди мають ураховувати правові позиції такого суду, а 

отже – можна говорити про формування судового прецеденту. Разом із цим 

Верховний Суд не розглядає справу по суті, а здійснює перегляд судових 

рішень місцевих та апеляційних адміністративних судів у касаційному 

порядку як суд  касаційної інстанції [181]. Це свідчить про те, що Верховний 

Суд не створює нових податково-правових норм, а лише роз'яснює, як саме 

застосовувати ті нормативно-правові приписи, які вже віднайшли своє 

закріплення в актах чинного податкового законодавства України.  

Я. В. Греца вказує, що Верховний Суд, виходячи з особливостей 

податкових правовідносин, застосування положень податкового 

законодавства уповноваженими органами, змісту порушених прав та 

інтересів фізичних і юридичних осіб, може здійснити тлумачення податкової 

норми й надати висновки щодо застосування цієї норми суб’єктом владних 

повноважень і судом. Надані висновки щодо застосування податкової норми 

повинні бути обов’язковими до застосування судами під час вирішення 

аналогічних податкових спорів [75, с. 80]. На думку правника, за загальним 
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правилом рішення ВС не є джерелом податкового права. У той же час певних 

ознак праворегулювання правові позиції Верховного Суду набувають тоді, 

коли спір виник через неврегульованість певних правовідносин. Якщо 

правова прогалина дійсно має місце, важливо, щоб ці прогалини були 

своєчасно заповнені усталеною судовою практикою, яка в таких ситуаціях 

має слугувати основним орієнтиром у правозастосуванні для суб’єктів 

податкових правовідносин. Визначаючи правила поведінки чи 

правозастосування, правові позиції Верховного Суду повинні враховувати 

принцип презумпції правомірності рішень платників податків [75, с. 82]. 

Відносно новим явищем в Україні є впровадження інституту 

зразкових (типових) справ. Відповідно до положень ст. 4 Кодексу 

адміністративного судочинства типові адміністративні справи – це справи, 

відповідачем у яких є один і той самий суб’єкт владних повноважень (його 

відокремлені структурні підрозділи), спір, який виник з аналогічних підстав, 

у відносинах, що регулюються одними нормами права, та у яких позивачами 

заявлено аналогічні вимоги. Зразкова ж адміністративна справа становить 

типову адміністративну справу, яка прийнята до провадження Верховним 

Судом як судом першої інстанції для постановлення зразкового рішення (п. 

22 ч. 1 ст. 4 Кодексу адміністративного судочинства України). Показово, що з 

2017 р. Верховним Судом було розглянуто близько 20 зразкових справ і 

винесено відповідні рішення по них. [52]. 

Так, О. В. Макух цілком слушно акцентує увагу на тому, що 

зразковим справам притаманні всі вищенаведені риси типових справ. Як 

вказує дослідниця, запровадження інституту типових і зразкових справ є 

вагомим кроком для впровадження судового прецеденту в Україні як 

джерела права [181]. В. О. Рядінська з цього приводу міркує дещо інакше й 

констатує, що рішення Верховного Суду за результатами розгляду зразкової 

справи є актом прецедентного тлумачення, який здійснює безпосереднє 
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нормативне регулювання податкових правовідносин в Україні на сучасному 

етапі [124, с. 211].  

Висловлену позицію В. О. Рядінської підтримує й К. Г. Карпушова. 

Вчена наголошує на тому, що судові акти прецедентного тлумачення 

(Постанови Верховного Суду, що містять висновки щодо застосування норм 

податкового права та рішення ВС, прийняті за результатами розгляду 

зразкової справи) знаходяться на початковому етапі входження в систему 

податково-правового регулювання в Україні, але вже безпосередньо 

впливають на податкові правовідносини: 1) всі аналогічні справи, що 

перебувають у провадженні інших судів, підлягають вирішенню відповідно 

до висновків, які викладені у постановах/рішеннях ВС; 2) всі аналогічні 

справи, що будуть відкриті в інших судах у майбутньому, підлягають 

вирішенню відповідно до висновків, що викладені у постановах/рішеннях 

Верховного Суду; 3) контролюючі органи та платники податків 

корегуватимуть свою діяльність, орієнтуючись, крім нормативно-правових 

актів, ще й на позиції ВС, викладені у постановах, що містять висновки щодо 

застосування норм податкового права або рішення Верховного Суду за 

результатами розгляду зразкової справи [123]. 

У контексті цього К. Г. Карпушова також указує: … постає 

необхідність у офіційному опублікуванні рішень Верховного Суду у 

податкових справах, яке доцільно здійснювати із застосуванням такої форми 

систематизації, як офіційна інкорпорація за зразком «кодексу зебри» 

(модельної схеми інкорпорації європейських стандартів прав людини), 

поклавши обов’язок із систематизації та інкорпорації вищевказаних постанов 

на відповідні органи Верховного Суду, для чого необхідно розробити та 

прийняти Закон України «Про порядок офіційного оприлюднення Постанов / 

рішень Верховного Суду». Особливої уваги заслуговує питання щодо 

обов’язковості чи необов’язковості раніше ухвалених Постанов Верховного 
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Суду України, що містять висновки щодо застосування норм податкового 

права [122, с. 119]. 

Дійсно, зазначене питання є вкрай актуальним, оскільки Верховний 

Суд України було реформовано у Верховний Суд, змінено його правовий 

статус та компетенцію й виникає своєрідна невизначеність щодо 

застосування рішень Верховного Суду України, які містять положення й 

висновки щодо застосування податково-правових норм. Деякі науковці, 

проводячи аналіз рішень Верховного Суду, стверджують, що останній 

спирається на рішення свого «попередника» - Верховного Суду України, що 

дає можливість констатувати також їх обов’язковість [379].  

На підставі аналізу рішень у зразкових справ (у податкових спорах), 

О. В. Макух приходить до висновку, що вони відповідають ознакам судового 

прецеденту як джерела права, а саме: 1) це рішення суду вищої інстанції; 

2) виступає зразком застосування законодавчих приписів у конкретних 

обставинах; 3) діє протягом тривалого проміжку часу; 4) обов’язковий для 

застосування судами при вирішенні аналогічних справ. Наведений перелік 

ознак, не є вичерпним, однак саме ці характеристики вважаємо основними. 

Разом із цим, підкреслює О. В. Макух, доцільно звернути увагу й на те, що у 

вищевказаних рішеннях ВС відбувається тлумачення змісту правових 

приписів, закріплених законодавцем з урахуванням наявних обставин справи  

[181].  Фактично, науковець підтримує міркування правників стосовно того, 

що рішення Верховного Суду, зокрема, у сфері податкового права, є актами 

прецедентного тлучачення. 

Таким чином, за умов функціонування правової системи України 

правові позиції Верховного Суду направлені на висловлення відповідних 

міркувань щодо застосування наявних норм права й містять висновки щодо 

правильного їх застосування. При цьому слід зазначити, що в таких 

висновках відсутня нормативна новизна (на відміну від прецеденту) й не 

створюється нова норма права, а відбувається деталізація застосування вже 
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чинних норм у конкретних правовідносинах. Таким чином, вважаємо, що 

правова природа постанови/рішення Верховного Суду визначається з огляду 

на три аспекти, що свідчать про їх складний характер: а) вони є результатом 

правотлумачення; б) вони є обов’язковими для судів нижчих інстанцій; 

в) суди касаційної інстанції можуть звернутися до Великої Палати 

Верховного Суду в разі виявлення необхідності забезпечення розвитку права 

й формування єдиної правозастосовної практики та відступити від висновку 

щодо застосування норми права у схожих правовідносинах, викладеного в 

раніше ухваленому рішенні Верховного Суду.  

Отже, правові позиції Верховного Суду становлять інтерпретаційні, 

такі, що конкретизують чинні правові норми, акти.  

Як ми вже вказали за текстом, Верховним Судом на цей час 

розглянуто близько 20 зразкових справ, лише 2 з яких у податкових спорах. 

Так, Рішення Верховного Суду від 30 березня 2018 р. стосувалося 

нарахування пені та штрафів платникам податків, розташованих у зоні АТО. 

У цій справі Обласна комунальна  установа «Луганський центр підтримки 

молодіжних ініціатив та соціальних досліджень» подала позов до Головного 

управління Державної фіскальної служби України у Луганській області про 

скасування рішення. При цьому позивач позовні вимоги обґрунтовує тим, що 

Головним управлінням Державної фіскальної служби у Луганській області 

щодо нього 13 грудня 2017 р. прийнято рішення про застосування штрафних 

санкцій та нарахування пені за несвоєчасну сплату єдиного внеску, у тому 

числі штраф та нараховано пеню. На його переконання, це рішення є 

неправомірним, не відповідає вимогам чинного законодавства та підлягає 

скасуванню з огляду на те що, на час прийняття Головним управлінням 

Державної фіскальної служби у Луганській області спірного рішення 

населені пункти м. Луганськ та м. Сєвєродонецьк є територіями, де 

проводилася та проводиться антитерористична операція. 
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Позитивно, що Верховний Суд звернув увагу на те, що відповідач 

залишив поза увагою той факт, що саме перебування платників єдиного 

внеску на обліку в органах доходів і зборів, розташованих на території 

населених пунктів, де проводилася антитерористична операція, є підставою 

для зупинення застосування до таких платників заходів впливу та стягнення і 

відповідальності за порушення закону. законодавства і підлягає скасуванню. 

Однак контролюючий орган вказує, що позивачем не було подано в 

порядку, регламентованого Законом України «Про збір та облік єдиного 

внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»заяву про 

звільнення від виконання обов'язків, передбачених у ст. 6 цього Закону, а 

також не підтверджено існування надзвичайних та невідворотних обставин, 

які обєктивно унеможливлюють їх виконання. 

У підсумку розгляду цієї справи Верховний Суд прийшов до 

висновку, що посилання податкового органу на неподання позивачем заяви 

про звільнення від обов'язків, передбачених законом, є безпідставними з 

огляду на те, що антитерористична операція, розпочата відповідно до Указу 

Президента України від 14 квіт. 2014 р. № 405/2014, триває, спірне рішення 

прийняте в період проведення цієї операції. Таким чином, Верховний Суд 

задовольнив вимоги платників податків. 

Рішення Верховного Суду від 2 вересня 2019 р. стосувалося 

оподаткування самозайнятої особи, яка одночасно зареєстрована як фізична 

особа – підприємець. Особа_1 звернулась з позовом до Головного управління 

ДФС у Харківській області в якому просив (-ла) визнати протиправною та 

скасувати вимогу Головного управління ДФС у Харківській області від 04 

берез. 2019 р. № Ф-141392-17 про сплату боргу (недоїмки). 

Показово, що було встановлено ознаки зразкової справ (за яких 

надалі було об'єднано декілька справ) й підсумовано наступне: 1) за наявного 

(на момент винесення рішення) правового регулювання взяття та 

перебування на обліку платника єдиного внеску фізичної особи-підприємця з 
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ознакою провадження незалежної професійної діяльності не передбачено; 2) 

взяття контролюючим органом на облік особи як платника єдиного внеску - 

фізичної особи-підприємця (п. 4 ч. 1 ст. 4 Закону № 2464-VI) та внесення 

відомостей до реєстру застрахованих осіб унеможливлює нарахування 

єдиного внеску за іншим типом платника без прийняття відповідних рішень і 

внесення змін щодо попереднього обліку особи у спосіб, визначений Законом 

і підзаконними нормативно-правовими актами; 3) підзаконний нормативно-

правовий акт спеціальної облікової політики в частині визначення такої 

категорії платників єдиного внеску, як фізична особа-підприємець з ознакою 

здійснення незалежної професійної діяльності не відповідає ст. 4 

вищевказаного Закону №2464-VI. 4) зміна контролюючим органом обліку 

особи платника єдиного внеску в спосіб, не встановлений Законом або 

встановлений підзаконним нормативно-правовим актом, який не відповідає 

Закону в цій частині, та нарахування на підставі таких дій єдиного внеску, 

суперечить принципам законності та належного врядування.  

З урахуванням викладених висновків, а також інших обставин, ВС 

вирішив задовольнити позовні вимоги Особи -1, а вимогу контролюючого 

органу про сплату боргу (недоїмки) визнати протиправною та скасувати. 

Крім того, ВС зобов'язав Відповідача  сплатити на користь Особа_1 судовий 

збір й витрати, пов'язані із розглядом справи. А оскільки Відповідачем по цій 

справі був контролюючий орган – Головне управління ДФС у Харківській 

області, вищезазначені кошти мають бути відшкодовані за рахунок 

бюджетних асигнувань. 

Тож, очевидно, що  акти судових оранів через тлумачення 

податково-правових норм впливають на реалізацію як регулятивної, так і 

охоронної  функції податкового права 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

у ході аналізу проблем, що увійшли до Розділу 2, ми дійшли таких 

висновків. 

1. Зміст регулятивної функції податкового права доцільно 

визначати з урахуванням ст. 1 Протоколу 1 до Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод, де проголошено: «Кожна фізична або 

юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути 

позбавлений своєї власності інакше ніж в інтересах суспільства та на умовах, 

передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. Проте 

попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в 

дію такі закони, які вона вважає доцільними, щоб здійснювати контроль за 

користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для 

забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів». Зважаючи не те, 

що податкове право пов’язане з обмеженням права власності платників 

податків і зборів, в разі реалізації регулятивної функції обов’язковим 

вбачається забезпечення їхніх прав та законних інтересів. 

2. Досягнення балансу публічних і приватних інтересів у податково-

правовому регулюванні відіграє важливу роль. Такий баланс становить  таке 

їх співвідношення, за якого публічні інтереси формуються з огляду на 

необхідність існування й розвитку суспільства, а приватні інтереси належним 

чином гарантовані державою, обмеження прав і свобод громадян має бути 

співмірним із соціально значущими інтересами й цілями. При цьому 

співмірність визначається з урахуванням принципів рівності, соціальної 

справедливості, фіскальної достатності та економічності оподаткування. 

3. Регулятивна функція реалізується через установлення податково-

правових норм (правотворчість у сфері оподаткування) і динаміку 

податкових правовідносин. Зважаючи на це, виокремлено дві сфери впливу 

регулятивної функції: внутрішню (зумовлена здатністю права до 

саморегулювання) та зовнішню (постає з призначення податкового права 
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впорядковувати поведінку суб’єктів). З огляду на такий методологічний 

підхід окреслено реалізацію регулятивної функції податкового права як 

сукупність відповідних елементів. 

4. Зважаючи на сферу реалізації регулятивної функції податкового 

права вбачається доцільним виокремлювати дві її форми, такі, як 

правотворча й правореалізаційна. Правореалізаційна форма опосередкована 

динамікою податкових правовідносин, що пов’язана з відповідними 

юридичними фактами, які, з огляду на імперативність податково-правових 

норм, не передбачають варіативну поведінку суб’єктів таких відносин. 

5. Функції податкового права взаємодіють з функціями держави як 

базовими напрямами її діяльності, що пов’язані з досягненням певних цілей, 

у яких відображаються її сутність, зміст і соціальне призначення. Функції 

податків і їх сутність забезпечуються дією податкового права через його 

регулятивну функцію, а отже, соціальне призначення податкового права як 

регулятора суспільних відносин є системоутворюювальним чинником, 

шляхом утілення якого реалізуються функції податків, а також певні функції 

держави. 

6. Визначення функцій держави зумовлене специфікою завдань, які 

вирішуються нею в конкретний період державотворення. При цьому 

наявність кризових умов суттєво впливає на підвищення дії певної функції. 

Так, за умов соціально-економічної кризи, яка наразі набула ще більшого 

загострення у зв’язку з пандемією COVID-19, актуалізується реалізація таких 

функцій держави, як соціальна, економічна, фінансова, функція 

оподаткування. При цьому очевидна залежність реалізації названих функцій 

одна від одної. 

7. Діяльність у сфері оподаткування є функцією держави, а 

існування сучасної держави неможливе без існування права, яке має на меті 

забезпечити реалізацію інших функцій держави. Реалізація державою функції 

оподаткування опосередкована різними галузями права (конституційним, 
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податковим, господарським, земельним, кримінальним тощо). Водночас саме 

податкове право в цьому впливі відіграє ключову роль. Податкова діяльність 

держави зумовлена статусом України як суверенної, правової і соціальної 

держави. Шляхом її провадження забезпечується податковий суверенітет 

держави, елементами якого є: 1) суб’єкт, який встановлює податки; 2) 

територія, на якій встановлюються зазначені податки; 3) суб’єкти, які 

пов’язані з територією цієї держави. 

8. Функція оподаткування під час взаємодії з функцією міжнародної 

інтеграції як напрямом діяльності сучасної держави містить у механізмі 

власної реалізації такий елемент, як міжнародне співробітництво в зазначеній 

сфері. Реалізуючи таку функцію всередині держави, Україна є активним 

учасником міжнародних відносин у сфері оподаткування. Одним з основних 

завдань міжнародного співробітництва у сфері оподаткування є 

вибудовування такої системи міжнародних взаємин, за якої держави світу 

зберігають право на самовизначення у проведенні економічної й податкової 

політики, спрямованої насамперед на залучення світових інвестицій, та 

розвивають свої національні економіки. 

9. Податкова юрисдикція є абсолютним правом держави 

встановлювати податки, збори та інші платежі та організовувати їх сплату як 

у межах податкової території, так і за цими межами (наприклад, з платників 

податків – резидентів, які отримують дохід за межами податкової території 

держави). Існує два види податкової юрисдикції, зокрема: 1) територіальна 

юрисдикція (це право держави встановлювати та справляти податки в межах 

податкової території держави); 2) податкова юрисдикція за платниками (це 

право держави встановлювати і справляти податки поза податковою 

територією держави з платників – резидентів, які отримують дохід за межами 

податкової території держави). 

10. Податкове право через реалізацію регулятивної функції 

встановлює межі бажаної та дозволеної поведінки для суб’єктів податкового 
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права. Встановлення податково-правової норми – це первісний 

найважливіший різновид вияву сутності податкового права як регулятора 

суспільних відносин. Ефективне правовстановлення можливе за умови чітко 

визначеного, логічного, несуперечливого формулювання приписів 

податково-правових норм, що забезпечить їх результативне виконання, а 

також за умови вибору відповідної правової форми їх вираження. 

11. Регулювання податкових відносин відбувається на трьох рівнях: 

загальнодержавному, місцевому, міжнародному. Цим зумовлюється 

існування трьох щаблів правотворчої форми регулятивної функції 

податкового права. Загальні підходи стосовно встановлення податків і зборів 

визначено у ст. 7 ПК України. Водночас реалізація регулятивної функції в 

контексті правовстановлення на місцевому рівні має свою специфіку. 

Ідеться, зокрема, про такі положення: 1) відповідність рішень місцевих 

органів положенням ПК України (пп. 12.3.1 ст. 12 ПК України); 2) 

обов’язкове визначення всіх елементів податку, закріплених у ст. 7 ПК 

України (п. 8.3 ст. 8, пп. 12.3.1 ст. 12 ПК України); 3) прийняття місцевими 

органами рішення про встановлення місцевих податків і зборів до 1 липня 

року, що передує бюджетному періоду, у якому планується застосовування 

встановлюваних місцевих податків (пп. пп. 12.3.1, 12.3.4 ст. 12 ПК України); 

4) офіційне оприлюднення відповідним органом місцевого самоврядування 

до 15 липня року, що передує плановому періоду, рішення про встановлення 

місцевих податків і зборів (пп. 12.3.4 ст. 12 ПК України); 5) направлення не 

пізніше 1 липня року, що передує плановому періоду, копії прийнятого 

рішення про встановлення місцевих податків чи зборів або про внесення змін 

до них у 10-денний строк із дня прийняття до контролюючого органу, у 

якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та 

зборів (пп. 12.3.4 ст. 12 ПК України). 

12. У зв’язку з подальшою інтеграцією України до європейського 

простору, активною співпрацею з міжнародними організаціями, пов’язаними 
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з необхідністю вирішення питань розмивання податкової бази та виведення 

прибутку з-під оподаткування, усунення подвійного оподаткування, пошуку 

новітніх форм щодо електронної комерції, обміну податковою інформацією 

посилюється міжнародне врегулювання податкових відносин. Особливу роль 

у цьому відіграють міжнародні організації, наприклад Організація 

економічного співробітництва і розвитку, Організація Об’єднаних Націй. 

Розглянуто підходи до встановлення правової природи документів 

Організації економічного співробітництва і розвитку щодо оподаткування 

(наприклад, Настанови щодо трансфертного ціноутворення, коментар до 

Модельної конвенції Організації економічного співробітництва і розвитку, 

меморандуми про взаєморозуміння тощо), адже в умовах, за яких Україна 

бере участь у глобальних податкових ініціативах Організації економічного 

співробітництва і розвитку, актуалізується це питання. 

13.  Регулятивна функція податкового права характеризується з 

позицій установлення меж податково-правового регулювання, які 

визначаються декількома факторами: 1) урахуванням принципів 

оподаткування, принципів податкового права та принципів податкового 

законодавства; 2) нормативними положеннями ст. ст. 1, 3, 5 ПК України; 3) 

змістом і напрямами податкової політики. 

14. З метою обрахування податку на прибуток підприємств платник 

самостійно може обрати певний метод нарахування амортизації 

нематеріальних активів (прямолінійний, зменшення залишкової вартості, 

кумулятивний, виробничий тощо), що фіксується у відповідному 

розпорядчому документі (наказі) про облікову політику. Єдиним критерієм, 

який впливає на вибір методу амортизації нематеріальних активів, є умови 

отримання майбутніх економічних вигод, що є оціночним поняттям. Умови 

отримання майбутніх економічних вигод за своїм змістом будуть похідними 

від виду діяльності підприємства, виду продукції (роботи, послуги), їх 

складності, характеру технологічного й виробничого процесу, організації 
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виробництва на підприємстві та інших чинників. Таким чином, умови 

отримання майбутніх економічних вигод визначаються й оцінюються 

підприємством самостійно, з огляду на особливості фактичної діяльності 

платника. 

15. Наразі серед науковців відсутній одностайний підхід до 

визначення правової природи актів Верховного Суду та Конституційного 

Суду України. Такі судові акти розглядають як нормативний регулятор, 

судовий прецедент, судову правотворчість, прецедент тлумачення, акт 

тлумачення права, джерело права. У цьому контексті доцільно 

охарактеризувати таку ознаку, як нормативність, що полягає у спрямованості 

на регулювання виду суспільних відносин та встановленні 

загальнообов’язкового порядку й відповідних заходів, не може бути єдиним 

критерієм ні для віднесення судових актів до джерел податкового права, ні 

для характеристики їх природи як форми реалізації регулятивної функції в 

контексті встановлення податково-правових норм. 

16. Постанови/рішення Верховного Суду мають характеризуватися 

з огляду на три аспекти, що свідчать про їх складну природу: а) вони є 

результатом правотлумачення; б) вони є обов’язковими для судів нижчих 

інстанцій; в) суди касаційної інстанції можуть звернутися до Великої Палати 

Верховного Суду в разі виявлення необхідності забезпечення розвитку права 

й формування єдиної правозастосовної практики та відступити від висновку 

щодо застосування норми права у схожих правовідносинах, викладеного в 

раніше ухваленому рішенні Верховного Суду. 
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РОЗДІЛ 3. РЕАЛІЗАЦІЯ ОХОРОННОЇ ФУНКЦІЇ 

ПОДАТКОВОГО ПРАВА 

3.1. Сутність  охоронної функції податкового права 

3.1.1. Поняття та зміст охоронної  функції податкового права 

Як ми зазначили,  одностайного підходу до визначення  поняття і 

змісту охоронної функції не існує, незважаючи на тривалу історію 

становлення та розвитку податкового права. Водночас, охоронна функція 

податкового права з точки зору її ціннісного розуміння, є невід’ємною 

складовою правового життя.  Як вказує В.С. Ковальський, розвиненість і 

стабільність цієї функції вказує на соціалізацію, соціальне оновлення 

державних органів, які відбуваються у певних координатах інформаційно-

правового простору [134, c. 75, 76]. Захищаючи певний правовий порядок, 

охоронна функція стабілізує відносини у суспільстві. Суспільна цінність її 

полягає в тому, що вона виникла в надрах суспільства й розвивається як 

суспільно-правова система, що дбає про збереження й розвиток суспільства; 

вона є його стратегічним інтересом [134, с. 79]. При цьому ціннісне 

визначення охоронної функції залежить від того, наскільки застосовувані 

методи, способи і засоби впливу права відповідають критеріям істинності та 

достовірності, а також нормам права, в яких вони передбачені [134, с. 82]. 

Ю. Л. Смірнікова, підкреслюючи взаємодію регулятивної функції з 

охоронною, акцентує увагу на первинності першої по відношенню до 

останньої. Охорона суспільних відносин, зазначає правниця, це необхідний 

елемент забезпечення законності і правопорядку, проте реалізація охоронної 

функції відбувається за умови впорядкованості суспільних відносин, 

виникнення відповідних регулятивних правовідносин, а правові засоби 

реалізації визначаються у процесі правового регулювання [359, с. 14]. 

Дійсно, такий зв’язок  є очевидним, адже охоронна функція сама собою не 

може існувати. Її реалізацію опосередковують, принаймні, два аспекти: по-

перше, нормативно-правове встановлення того, що має охоронятися; по-
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друге, нормативно-правове закріплення тих підстав, форм і способів, які 

приведуть в дію таку охорону.  Саме це підкреслює певне «підлегле» 

положення охоронної функції по відношенню до регулятивної, однак таке 

положення ні яким чином не зменшує її значення.  

Характеризуючи охоронну функцію права як цілеспрямовану 

діяльність В.С. Ковальський акцентує увагу на таких властивостях: (а) вона є 

обумовленою умовами суспільного життя, політичною ситуацією в державі, 

зміна яких ретранслюється у меті та ефективності її реалізації; (б) її 

інструментальні складові спрямовані на досягнення оптимальних суспільних 

пріоритетів, захист правових цінностей, які визначають конкретні напрями та 

завдання її реалізації; (в) склад та ознаки є продуктом цілеспрямованої 

діяльності публічних інституцій, які мають матеріальні та процесуальні 

складові; (г) встановлення кількісних ознак охоронної функції можливо за 

наявності відповідної методики вивчення юридичних подій, фактів, що є 

основою для експертної оцінки [134, с. 121]. Як вбачається, в наведеному 

підході конструктивними є низка аспектів, що яскраво підкреслюють 

специфіку охоронної функції саме податкового права.  

По-перше, охоронна функція податкового права становить 

цілеспрямовану діяльність спеціальних суб’єктів, якими є контролюючі 

органи.  Ними є відповідно до ст. 41 ПК України: податкові органи 

(центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову 

політику, його територіальні органи) - щодо дотримання законодавства з 

питань оподаткування, законодавства з питань сплати єдиного внеску, а 

також щодо дотримання іншого законодавства, контроль за виконанням 

якого покладено на центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну податкову політику, чи його територіальні органи;  митні органи 

(центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, 

його територіальні органи) - щодо дотримання законодавства з питань митної 

справи та оподаткування митом, акцизним податком, податком на додану 
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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 [249]. 

По-друге, охоронна функція податкового права має власні 

інструментальні складові, спрямовані на досягнення публічних інтересів, 

захист прав і законних інтересів держави і територіальних громад як 

суб’єктів, які отримують кошти від сплати податків і зборів. Зважаючи на це, 

охоронна функція податкового права має свої власні конкретні напрями та 

завдання її реалізації. Вважаємо, що  саме особливості податкового права як 

самостійної галузі права визначають місце і значення охоронної функції в 

регулювання відносин, що складають предмет податково-правової галузі. 

По-третє, за своєю сутністю охоронна функція  передбачає 

матеріальні та процесуальні складові. Приміром, у ПК України встановлено 

види порушень, за які передбачено фінансову відповідальність. Окрім того, в 

цьому кодифікованому акті закріплено й процедуру, за якою це має бути 

здійснено.  

По-четверте, у бідь якому разі охоронна функція податкового права 

за своєю сутністю передбачає вплив на платника податків, що опосередковує 

рух грошових коштів (приміром, у вигляді штрафу, пені). Це у свою чергу 

зумовлює існування певних критеріїв, правил, методик, що дозволяють 

кількісно обрахувати відповідні суми. Наприклад, при реалізації процедури 

податкової застави може бути проведено цільовий аукціон, що здійснюється 

на підставі відповідного договору, який укладається контролюючим органом 

з уповноваженою товарною біржею. До договору додаються завірена 

контролюючим органом копія акта опису майна в податкову заставу та витяг 

з Державного реєстру обтяжень рухомого майна та/або Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно. При цьому майно, яке підлягає продажу на 
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цільовому аукціоні, виставляється на аукціон за початковою ціною, що 

визначається контролюючим органом на підставі звіту (акта) про оцінку 

майна, складеного відповідно до Закону України «Про оцінку майна, 

майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» [249]. 

Так, І. І. Бабін наголошує на тому, що охоронна функція 

податкового права є найбільш важливою функцією, у той же час недостатньо 

дослідженою наукою фінансового права. Науковець вказує: охоронна 

функція податкового права – це зумовлений його соціальним призначенням 

та спрямуванням правового впливу на суспільні відносини у сфері публічних 

фінансів, прояв властивостей податкового права охороняти найважливіші 

інтереси публічного суб’єкта та платника податку, пов’язані з 

перерозподілом методом оподаткування частини приватної власності 

платника податку на користь публічного суб’єкта, а також витісняти 

протиправні явища з цієї сфери. Реалізується охоронна функція податкового 

права за допомогою захисних елементів юридичної конструкції податку [24, 

с. 139-140]. В цілому погоджуючись із таким міркуванням зробимо декілька 

зауважень.  

По-перше, говорячи про об’єкт охорони, вважаємо цілком 

обґрунтованим наголос на законних інтересах. Адже відповідно до ч. 1 ст. 2 

Кодексу адміністративного судочинства України завданням 

адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне 

вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою 

ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та 

інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб’єктів владних 

повноважень [136]. Водночас очевидним є той факт, що до об’єктів охорони 

відносяться й відповідні права суб’єктів податкових правовідносин.  

По-друге, суб’єктами таких охоронюваних прав і інтересів 

виступають представники як владної сторони податкових правовідносин 

(держава, територіальна громада, контролюючі органи), так і зобов’язаної 
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(платники податків, податкові агенти). Тож, доцільно вести мову про 

охорону прав та інтересів публічного суб’єкта та не лише платника податків, 

але й інших зобов’язаних суб’єктів податкових правовідносин (наприклад, 

податкових агентів).  

По-третє, І. І. Бабін не зазначає, за допомогою яких захисних 

елементів юридичної конструкції податку реалізується охоронна функція, а 

також він не конкретизує, про які саме елементи йдеться. Сьогодні 

елементами юридичної конструкції податку є ті, що визначено ст. 7 ПК 

України (платники податку; об'єкт оподаткування; база оподаткування; 

ставка податку; порядок обчислення податку; податковий період;  строк та 

порядок сплати податку;  строк та порядок подання звітності про обчислення 

і сплату податку). Тож не зовсім зрозуміло, яким чином через ці елементи 

можна реалізувати охоронну функцію податкового права. 

С. В. Запольський підкреслює, що охоронна функція виявляється у 

негативному впливі на суб’єктів податкових відносин шляхом встановлення 

податкової відповідальності за неналежне виконання обов’язків, 

передбачених законом, а також у здійсненні заходів податкового контролю 

[395, с. 340]. Такий підхід вбачається конструктивним та логічним, з огляду 

на те, що метою податкового контролю є забезпечення правильності 

нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також 

дотримання законодавства з питань регулювання обігу готівки, проведення 

розрахункових та касових операцій, патентування, ліцензування та іншого 

законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі 

органи. Проведення заходів податкового контролю стосовно зобов’язаних 

суб’єктів податкових правовідносин як раз і дозволяє виявити відповідні 

порушення податково-правових норм й у подальшому застосувати до них 

відповідні примусові заходи.  

А.А. Коваленко охоронну функцію визначає як фундаментальну. 

Він твердить, що охоронна функція податкового права являє собою напрям 



 259 

державно-правового впливу, спрямований на захист суспільних відносин, які 

формуються у сфері оподаткування, від різних протиправних посягань. Крім 

того, вона сприяє витісненню із зазначеної сфери сторонніх (не притаманних 

сформованому публічного правопорядку) суспільних відносин, насамперед 

протиправних [133, с. 258]. Показово, що А.А. Коваленко також визначає й 

зміст  охоронної функції права у фінансово-правових відносинах, яка 

знаходить свій практико-праксіологічний вияв, передусім, у формі реалізації 

інституту юридичної відповідальності за порушення заборонних та 

зобов’язальних норм фінансового права. При цьому, реалізація юридичної 

відповідальності відбувається через відповідне здійснення повноважень 

органами публічної влади – суб’єктами фінансових правовідносин, до 

компетенції яких входить притягнення винних осіб до відповідальності того 

чи іншого виду У такий спосіб, реалізація охоронної функція права є 

неможливою без наділення конкретних органів публічної влади достатніми 

функціями та повноваженнями щодо притягнення винних у протиправній 

поведінці осіб до юридичної відповідальності [133, c. 109]. Вважаємо 

конструктивним при характеристиці охоронної функції податкового права 

наголос на праксиологічному вияві, адже саме таким чином ми можемо 

окреслити коло тих суб’єктів, які  наділено повноваженнями на застосування 

відповідних засобів охоронної функції податкового права.  

Показово, що міркуючи про зміст охоронної функції фінансового 

права А.А. Коваленко пише, що спосіб правової охорони публічних фінансів 

значною мірою залежить від рівня їх розвитку, від рівня розвитку товарно-

грошових відносин (коли закон вартості став одним із провідних регуляторів 

у суспільстві, оскільки на цьому етапі виникають публічні грошові фонди, 

що є об’єктом фінансово-правового примусу) [133, с. 130]. При цьому, 

приєднуючись до поглядів О. С. Ємельянова, вчений підкреслює, що 

характерні особливості охоронної функції фінансового права 

прослідковуються більш чітко, якщо її порівнювати з правоохоронною та 
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контрольною діяльністю держави у сфері публічних фінансів і зводяться до 

забезпечення неухильного виконання учасниками фінансових правовідносин 

вимог закону, тобто до дотримання режиму фінансової дисципліни. 

Досягається це виявленням фінансових правопорушень і притягненням до 

відповідальності винних осіб. Отже, якщо охоронна функція фінансового 

права – це дія самого права, то правоохоронна та контрольна діяльність 

держави у сфері публічних фінансів – це матеріальна гарантія дотримання 

вимог права, це дія не самого права, а зовнішнього щодо нього фактору – 

держави в особі уповноважених органів [98, с. 37]. Вважаємо, що таке 

твердження цілком доречно перекласти й у площину охоронної функції 

податкового права. Отже, сутність охоронної функції фінансового права 

розкривається й через: по-перше, її співвідношення із  відповідною 

діяльністю держави і уповноважених суб’єктів у сфері оподаткування; по-

друге, характеристику  податкової дисципліни. Остання становить собою 

такий стан, за якого  суб’єкти податкових відносин дотримуються чіткого 

виконання вимог законодавства, що в ідеалі є передумовою попередження 

конфлікту інтересів у оподаткуванні. При цьому слід зазначити, що 

податкова дисципліна охоплює обов’язки не лише платників податків, а й 

владних учасників  податкових правовідносин [353, с. 147]. Також 

підкреслимо, що через реалізацію правоохоронної функції держави та 

охоронної функції податкового права розкриваються такі ознаки податкового 

права, як загальнообов’язковість і примусовість. 

Що стосується мети реалізації охоронної функції фінансового 

права, то її А.А. Коваленко позначає як забезпечення найбільш важливих 

інтересів держави та органів місцевого самоврядування. Однак, науковець 

уточнює – який це саме інтерес: «у цьому разі необхідно додати публічний 

фінансовий інтерес, а також є необхідність: припинення фінансових 

правопорушень, що наносять шкоду публічному фінансовому інтересу; 

припинення явищ, дій, правовідносин, які хоча й не віднесені до фінансових 
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правопорушень, проте, з огляду на якісь об’єктивні явища, почали шкодити 

публічним фінансовим інтересам; усунення наслідків порушень публічних 

фінансових інтересів; попередження та недопущення вчинення фінансових 

правопорушень у майбутньому» [133, с. 130, 131]. Підкреслимо, що в 

наведеному твердженні справедливим є наголос на тому, що охоронна 

функція спрямована на забезпечення досягнення публічних інтересів, адже 

метою податкового права є установлення такого правового режиму, який 

забезпечить своєчасне, в повному обсязі надходження коштів до публічних 

фондів. Водночас навряд чи справедливо при реалізації охоронної функції 

залишати осторонь і приватні інтереси платників податків. Наприклад, при 

застосуванні податкової застави, як способу реалізації охоронної функції, 

платники мають право забезпечення їх законних інтересів, приміром, у: 

встановленні співмірності вартості предмета податкової застави з розміром 

його податкового боргу; тому, аби контролюючий орган (на підставі заяви 

платника податків про спрямування суми переплати за одним податком 

(збором) на погашення податкового боргу за іншим) розглянув і здійснив 

перерахування суми протягом розумного строку; своєчасності вирішення 

контролюючим органом питання про списання безнадійного податкового 

боргу; у припиненні дії податкової застави в розумний строк з дня настання 

відповідної події; встановленні співмірності вартості предмета податкової 

застави з розміром податкового боргу платника податків; у проведенні  

адекватного оцінювання предмета податкової застави;  у здійсненні опису до 

податкової застави майна, відчуження якого не створює нездоланних 

перешкод у продовженні своєї господарської діяльності платником податків 

у звичайних умовах та ін. [357, c. 117]. Саме такий підхід дозволить 

забезпечити баланс приватного і публічного інтересу у податково-правовому 

регулюванні як загальну галузеву юридичну  функцію податкового права.  

Тож, незважаючи на те, що охоронна функція податкового права 

забезпечує також усунення шкідливих наслідків протиправної поведінки 
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зобов’язаного суб’єкта податкових правовідносин та відновлення прав 

владних суб’єктів, захист прав і законних інтересів зобов’язаних учасників 

податкових правовідносин за сучасних умов розвитку суспільства стає одним 

із першочергових завдань, без вирішення якого неможливими є економічний 

розвиток, залучення інвестицій і провадження інновацій. 

На переконання Ю. О. Крохіної, охоронна функція податкового 

права у всіх її різновидах (каральній, компенсаційній, правовідновлювальній) 

здійснюється у межах охоронних податкових правовідносин. При цьому 

охоронні податкові правовідносини спрямовані на реалізацію різноманітних 

засобів і способів державного захисту і примусу, передбачених у 

податковому праві. У таких правовідносинах застосовуються заходи 

правового захисту, попередження вчинення податкових правопорушень, 

відповідальності за недотримання податкового законодавства тощо [153, 

с. 89-90]. Ми погоджуємося із тим, що охоронна функція податкового права 

здійснюється у межах охоронних податкових правовідносин. Останні 

передбачають застосування заходів правового захисту, попередження 

вчинення податкових правопорушень, відповідальності за недотримання 

податкового законодавства. При цьому ці заходи мають примусовий 

характер. Водночас, зазначимо принципове зауваження: заходи державного 

примусу, відповідальності за порушення законодавства знаходять своє 

відображення не у податковому праві, а коректніше говорити про відповідні 

акти податкового законодавства. Тож, охоронна функція податкового права 

тісно пов’язана із державним примусом. 

Для з’ясування сутності категорії «примус» В. В Серьогіна 

зосереджує увагу на існуванні факторів, які зумовлюють його існування, 

серед яких виділяє державно-правові чинники – наявність: а) похідного від 

держави самого права, яке створюється й охороняється державою (в особі 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування) від порушень 

і реалізація якого підтримується можливістю застосування державного 
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примусу; б) правового регулювання, що здійснюється також від імені 

держави за допомогою спеціально створених органів, яке в силу чого, 

об'єктивно має охоронятись, а в необхідних випадках підтримуватися її 

примусовою силою; в) у структурі норми права такого елемента, як санкція; 

г) правопорушень та інших, передбачених законом аномалій з юридичним 

змістом [351, с. 36]. До наведеного додамо, що з державно-правовими 

факторами доцільно виділяти ще й політичні, економічні та соціальні 

чинники, які у поєднанні впливають на формування відповідних підходів до 

системи примусових заходів у відповідних сферах. Крім того, говорячи про 

примус як засіб регулювання відповідних правовідносин, зазначимо 

наявність нерозривного взаємозв’язку між державним та правовим 

примусом.  

Знову ж таки, у наукових дослідженнях інколи зустрічається поділ 

державного примусу на правовий та неправовий [419, с. 39-40]. Як 

вбачається, вказаний підхід є алогічним. Відповідно до приписів Основного 

Закону Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова 

держава (cт. 1), в якій визнається і діє принцип верховенства права  (ст. 8) 

[146].  

У правовій державі не лише закріплюються права, свободи, законні 

інтереси та обов’язки учасників відповідних правовідносин, а й 

передбачаються дієві механізми їх реалізації, захисту та / або забезпечення їх 

виконання. Фактично, регламентація впливу права на суспільні відносини 

полягає, насамперед, у встановленні охоронюваних прав та обов'язків, що 

підтримуються можливістю застосування примусу. Саме примус виступає 

одним з найбільш дієвих регуляторів тих чи інших правовідносин. Отже, 

державний примус не може за своїм змістом бути не правовим. 

На думку Д. П. Дорошенка, державний примус – це вплив 

уповноважених органів держави, посадових осіб на свідомість і поведінку 

суб'єктів шляхом застосування до них у встановленому процесуальному 
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порядку примусових заходів, визначених у санкціях правових норм і 

пов'язаних з настанням негативних наслідків особистого, майнового або 

організаційного порядку з метою боротьби з правопорушеннями, охорони й 

правопорядку [93, с. 99, 100]. Такий підхід вбачається доволі аргументованим 

і дозволяє виділити наступні ознаки державного примусу: 

він є організованим, здійснюваним державою, яка через 

уповноважені органи володіє виключним правом застосовувати примус до 

суб’єктів, які порушують відповідні норми права; 

державний примус та система його заходів регламентується правом 

і реалізується в межах встановленого правопорядку. Показово, що правова 

природа цього явища є дуалістичною. З одного боку, державний примус 

виступає механізмом, що забезпечує дотримання й належне виконання 

правових норм, а з другого – він заснований і реалізується на підставі 

правової норми [400, с. 16].  

примус охороняє право, конкретні правовідносини та їх учасників 

від порушень, має правовий характер, а заходи примусу закріплені у санкціях 

правових норм; 

примус завжди є специфічною формою правозастосовної 

діяльності. Державний примус реалізується в рамках не будь-якої 

правозастосовної діяльності, а лише пов'язаної з вирішенням конкретних 

правових ситуацій; 

примус – це зовнішній вплив на свідомість і поведінку суб'єктів. У 

контексті застосування державного примусу йдеться про психічний вплив на 

свідомість учасника правовідносин, який полягає у загрозі настання 

несприятливих наслідків у разі порушення особою вимог правових норм;

 примус супроводжується певними правообмеженнями, що мають 

негативний характер і нерідко пов'язані з покладенням на правопорушника 

додаткових обов'язків. Залежно від властивості застосовуваних заходів 
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негативні правообмеження можуть бути особистого, майнового або 

організаційного характеру; 

застосування заходів примусу має місце в певній, передбаченій 

законом процесуальній формі, порядок їх застосування суворо 

регламентований законом; 

основна мета державного примусу полягає у зміцненні режиму 

законності і правопорядку в країні, у всебічній охороні прав, свобод і 

законних інтересів особистості, суспільства й держави [93, c. 100]. 

Д. С. Шутлів цілком справедливо підкреслює, що «державний 

примус»  родова категорія, яка включає відповідний галузевий примус 

(наприклад, адміністративний, фінансовий й т. д.), оскільки саме залежно від 

галузевої належності й визначаються підстави, порядок та особливості 

застосування відповідних примусових заходів. Бюджетне та податкове право 

виступають підгалузями фінансового права, а отже, саме фінансово-правовий 

примус є різновидом державного примусу [422, c. 66]. За такого підходу 

бюджетно-правовий та податково-правовий примус виступають видовими 

різновидами саме фінансово-правового примусу.  

Показово, що категорія «податково-правовий примус» наразі не 

знайшла законодавчого закріплення, а науковці також не одностайні у своїх 

міркуваннях. Ми повною мірою підтримуємо міркування А. М. Тимченка, 

який пропонує внести доповнення до Податкового кодексу України, в яких 

достеменно визначалися б поняття, система, види й порядок реалізації 

заходів податково-правового примусу, що створить реальні передумови для 

належного (в межах податково-правових норм) застосування примусових 

заходів: адже чим вище рівень правової регламентації податково-правового 

примусу, тим більшою мірою засіб впливу здатен виконувати функції 

позитивного чинника соціального розвитку й меншою – інструмента 

репресивного впливу з боку контролюючих органів [380, c. 12]. При цьому, 
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перш ніж закріплювати нормативно зазначені положення, слід з’ясувати 

сутність податково-правового примусу та систему його заходів. 

З огляду на те, що податково-правовий примус є видом державного 

примусу, констатуємо: йому притаманні всі змістові характеристики 

останнього. Отже, податково-правовий примус : (а) має місце виключно на 

правовій основі – заходи податково-правового примусу та порядок їх 

реалізації, компетенція уповноважених суб’єктів, поняття та склади 

податкових правопорушень закріплено у приписах податкового 

законодавства України; (б) ним оперують спеціально уповноважені на те 

державні органи, як правило, органи державної фіскальної служби (в 

окремих випадках податково-правовий примус може застосовуватись судом); 

(в) застосовується тільки до конкретних суб’єктів права – платників податків 

і зборів у зв’язку з їх участю в податкових правовідносинах; (г) метою його 

застосування виступає охорона та захист публічного інтересу у відносинах 

оподаткування.  

Податково-правовий примус, як переконує Н. В. Гребенюк, є видом 

примусу державного, що становить установлену податково-правовими 

нормами міру організаційно-майнового впливу уповноважених державних 

органів на зобов’язаних учасників податкових відносин, застосованою з 

метою гарантування публічного інтересу, що реалізується у відповідних 

примусових заходах – превентивних, припиняючих, правовідновлювальних і 

заходах податкової відповідальності [73, c. 7]. Вважаємо, що це не форма, а 

спосіб реалізації. Зважаючи на це можна стверджувати, що охоронна функція 

податкового права реалізуються різними способами. І це може бути також  

захист прав зобов’язаних суб’єктів податкових правовідносин (платників 

податків , податкових агентів) або захист права та інтересів владних суб’єктів 

(держави, територіальної громади).  

Синтезуючи наведені міркування можемо констатувати, що  

охоронна функція податкового права – це зумовлені його соціальним 
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призначенням, спрямуванням правового регулювання на відносини у сфері 

оподаткування та роллю властивості податкового права забезпечувати і 

охороняти права та законні інтереси як владного, так і зобов’язаного 

суб’єктів податкових правовідносин, а також попереджати  протиправні дії у 

цій сфері. 

 

 

3.1.2. Класифікація форм і способів реалізації охоронної функції 

податкового права 

Реалізація охоронної функції податкового права  передбачає 

виокремлення її форм і способів. Для цього ми будемо керуватися 

методологічним положенням, сформованим Т.М. Радьком: охоронна функція 

є реалізацією охоронного призначення права в цілому і її не можна зводити 

до будь-якої однієї, окремої форми реалізації [333, с. 64-65].  

В.С. Ковальський твердить, що структурно реалізацію охоронної 

функції права за її зовнішньою формою можна поділити на карально-

репресивну, карально-обвинувальну і карально-захисту. На його погляд, 

історично ці форми виникали та існували не поодинці; вони не були 

належністю виключно якоїсь одної історичної доби або виключно 

належністю якогось політичного режиму, державної форми правління [134, с. 

86].  І далі вчений уточнює, що під формою реалізації  охоронної функції 

права він розуміє суспільне культивування традиційних, звичних способів, 

методів або прийомів охорони суспільних цінностей, а також 

інституціональне поширення моделей сталих відносин, пов’язаних із 

правовою репресією, карою, обвинуваченням у вчинені злочину, захистом 

від обвинувачення, призначенням покарання виходячи з політичних, 

правових, культурних, соціальних та етносоціальних інтересів, традицій, 

звичаїв [134, с. 86]. Нам доволі складно погодитися із таким міркуванням з 

наступних причин. 
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 По-перше, не принижуючи цінностні характеристики  форм 

реалізації функцій права, наголос на їх обумовленості політичними, 

правовими, культурними, соціальними та етносоціальними інтересами, 

традиціями й звичаями є доволі переобтяжливими. Як вбачається, ці чинники 

в цілому впливають на розуміння права у відповідному суспільстві. У свою 

чергу, і ми на цьому вже зупинялися,   поняття «функції податкового права» 

залежить  від того, яким чином розуміється право в даний період 

державотворення. Тож  очевидним є той факт, що й конкретні види, і 

відповідно, форми таких функцій знаходяться у позначеній залежності.  

По-друге, охорона не завжди пов’язується із карою.  Тут доречніше 

говорити про її зв'язок із державним примусом, в межах якого можуть бути 

застосовані як каральні засоби, та і забезпечувальні. Тож указівка на такі 

форми як карально-репресивна, карально-обвинувальна і карально-захиста, є 

не релевантною. Як вбачається, при виділенні форм реалізації охоронної 

функції податкового права необхідно виходити із того, який характер має  

порядок їх застосування передбачено нормативно-правовими актами: 

примусовий чи добровільний. З огляду на такий критерій  можна виокремити 

дві форми реалізації охоронної функції податкового права: податково-

правовий примус і податковий контроль. 

Позначимо, що А.А. Коваленко акцентує увагу на існуванні теорії, 

що охоронна функція права складається з низки підфункцій: функції 

юридичної відповідальності (каральна, превентивна, відновна); функції 

юридичних заходів захисту (попереджувальна, відновна, припинювальна); 

функції заходів безпеки (превентивна, попереджувальна); контрольно-

наглядова функція; функції заходів забезпечення юридичного процесу [133, 

с. 8]. Всі ці підфункції у теорії права називають окремими функціями і, 

загалом, це так і є, оскільки, наприклад, у регулятивній функції також є 

прояви і контролю, і попередження. Тобто виокремлювати підфункції однієї 

функції майже недоречно [133, с. 133].  З таким поглядом можна погодитися 
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лише певною мірою. Ми вказали на існування двох форм реалізації 

охоронної функції податкового права: податково-правовий примус і 

податковий контроль. Вони за своєю суттю є системними категоріями, що 

передбачають їх реалізацію відповідними способами. Як що ми будемо 

говорити про податково-правовий примус, то одним із його заходів є 

фінансова відповідальність; як що йдеться про податковий контроль – 

перевірка чи облік.  При цьому, ці способи за функціональним спрямуванням 

будуть різнитися. Таким чином, зважаючи на думку А.А. Коваленко, він 

говорить саме про ті функції, що виконують конкретні способи охоронної 

функції податкового права. Водночас, навряд чи логічно їх називати 

підфункціями, адже кожна із податково-правових категорій, якими є, 

наприклад, податкова застава, адміністративний арешт майна, пеня та інші 

мають власні функції. 

Таким чином, охоронна функція податкового права зважаючи на 

порядок її здійснення (добровільний чи примусовий), реалізується через 

податковий контроль і податково-правовий примус, що виступають формами 

реалізації охоронної функції. 

Як ми вказували вище, податково-правовий примус є видом 

державного примусу, система заходів такого примусу спрямована на охорону 

публічного інтересу й забезпечення дохідних частин бюджетів відповідним 

обсягом грошових коштів, за допомогою яких здійснюється подальше 

фінансування необхідних видатків. У той же час, навряд чи можна 

погодитися з класифікацією заходів примусу, яку пропонує Н. В. Гребенюк. 

Вчена виділяє превентивні, припиняючі, правовідновлювальні заходи та 

заходи податкової відповідальності. Такий підхід є доволі розповсюдженим у 

сучасних наукових колах. Наприклад, Т. О. Коломоєць пропонує поділяти 

заходи примусу залежно від підстав застосування на заходи, які: 1) пов’язані 

із протиправними діяннями; 2) застосування яких не пов’язане із вчиненням 

протиправних діянь. До другої групи вчена відносить запобіжні заходи 140, 
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с. 20. На нашу думку, недоцільно вести мову про превентивні (запобіжні) 

заходи примусу. «Превенція»  це запобігання, попередження, відтак,  

превентивні заходи становлять собою профілактичні та інші заходи, 

спрямовані на запобігання злочинам та іншим правопорушенням. З огляду на 

це, можемо констатувати, що превентивні заходи та заходи примусу 

різняться за метою застосування: превентивні – спрямовані на попередження 

вчинення правопорушень (зокрема, податкових), а заходи примусу – 

спрямовані вже на ліквідацію наслідків вже вчиненого правопорушення 

(забезпечення, правовідновлення чи кара). Таким чином, до превентивних 

заходів доцільно відносити заходи податкового контролю (які також 

характеризуються розмаїттям форм та способів й реалізуються саме у межах 

охоронної функції у податковому регулюванні), а до заходів податково-

правового примусу належать заходи правоприпинення, правовідновлення та 

каральні. Виділення цих класифікаційних груп в системі заходів податкового 

примусу відбувається на основі поєднання таких критеріїв, як цільове 

призначення примусових заходів та правові наслідки застосування 

відповідних заходів примусу.  

Ю. В. Бондарук та С. Г. Пепеляєв обґрунтовують можливість 

класифікації заходів податково-правового примусу на дві групи: захисту 

(правовідновлення) та відповідальності. При цьому заходи захисту 

забезпечують виконання платником податкового обов’язку, а також 

відшкодування шкоди від несвоєчасного його виконання [38, с. 147; 239, с. 

244]. На наш погляд, такий підхід звужує розуміння системи заходів 

податкового примусу.  

Д. П. Дорошенко пропонує дещо інакший підхід до класифікації 

заходів податково-правового примусу охоплює: (1) способи забезпечення 

виконання податкового обов’язку (пеня та податкова застава); (2) «власне» 

податково-правовий примус (арешт коштів та інших цінностей, що 

перебувають у банку; арешт майна та товарів; зупинення видаткових 
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операцій тощо); (3) відповідальність за вчинення податкових правопорушень 

(кримінальна, адміністративна, фінансова) [95, c. 104-108]. При цьому, на 

думку науковця, «власне» заходи податково-правового примусу слід 

диференціювати за спрямованістю негативного впливу на дві основні групи: 

а) обтяжуючі (майнові), до яких належать: арешт коштів та інших цінностей, 

що перебувають у банку, арешт майна, товарів, реалізація майна, що 

перебуває в податковій заставі, і б) стимулюючі, що охоплюють зупинення 

видаткових операцій та арешт коштів на рахунку платника податків [95, c. 

104-108]. На наше переконання, викладена позиція є дискусійною. По-перше, 

способи забезпечення виконання податкового обов’язку та ««власне» 

податково-правовий примус»  це різні групи примусових заходів за 

порушення податково-правових норм (фактично йдеться про невиконання 

або неналежне виконання податкового обов’язку зобов’язаними учасниками 

податкових правовідносин),  забезпечувальні (правовідновлювальні) та 

правоприпиняючі. 

Як справедливо наголошує Н. Є. Маринчак, забезпечувальні заходи 

у податковому регулюванні спрямовані на гарантування належного 

виконання платником податків своїх обов’язків, на відновлення порушених 

прав держави й територіальної громади, на отримання коштів від сплати 

податків і зборів, що застосовуються за умови порушення платником 

податків і зборів установлених податковим законодавством обов’язків і 

мають триваючий процедурний характер [190, c. 8]. Що ж стосується 

правоприпиняючих заходів податково-правового примусу, вони мають зовсім 

іншу спрямованість. Зокрема, такі заходи направлені на максимально швидке 

припинення протиправної поведінки суб’єкта й узгодження поведінки 

платника податків з приписами податково-правових норм.  

По-друге, класифікація заходів «власне» податково-правового 

примусу на обтяжуючі та стимулюючі вбачається недостатньо 

обґрунтованою з огляду на те, що категорії «примус» та «стимул» є за своєю 
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суттю полярними, тобто, такими, що означають два протилежних явища. Як 

ми вже вказували за текстом, застосування примусу завжди пов’язується з 

порушенням відповідної норми права та настанням несприятливих для 

суб’єкта, яким вчинено таке правопорушення, наслідків.  

В цьому контексті ми не можемо погодитися із А.А. Коваленком, 

який вважає формою реалізації охоронної функції фінансового права у 

податковій сфері податкову амністію та податковий компроміс [133, с. 138].  

Виокремлення податкового компромісу, як форми охорони фінансової 

безпеки держави та суспільства ґрунтується на положеннях ПК України, до 

якого 25 грудня 2014 р. було введено принципове нове для вітчизняного 

законодавства поняття «податковий компроміс» [249]. Так, податковий 

компроміс – це режим звільнення від юридичної відповідальності платників 

податків та/або їх посадових (службових) осіб за заниження податкових 

зобов’язань з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану 

вартість за будь-які податкові періоди до 1 квітня 2014 р., з урахуванням 

строків давності, встановлених ст. 102 ПК України. Податковий компроміс 

розповсюджується винятково на факти заниження податкових зобов’язань з 

податку на додану вартість (у зв’язку з завищенням податкового кредиту) та 

податку на прибуток (у зв’язку з завищенням витрат, що враховуються при 

визначенні об’єкта оподаткування) [249].  

Правові ж стимули заохочують розвиток необхідних для 

суспільства й держави суспільних відносин, стимулюють як звичайну, так і 

підвищену правомірну діяльність людей і результати останньої  [48, с. 51]. 

Отже, стимули пов’язуються із позитивними наслідками для учасників 

правовідносин. Так, податково-правові стимули становлять собою правові 

засоби, за допомогою яких створюються сприятливі умови для платників 

податків, які, наприклад, полягають у зменшенні податкового обов’язку 

(застосування податкових пільг) або ж у спрощенні порядку його реалізації 

(застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності).  
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На нашу думку, запроваджуючи податково-правові стимули, 

держава намагається встановити партнерські відносини між контролюючими 

органами та платниками податків й тим самим забезпечити прозорість та 

відкритість діяльності платників, мотивувати їх до добросовісного виконання 

податкового обов’язку. Крім того, слід акцентувати увагу на тому, що 

податково-правові стимули передбачаються законодавцем шляхом їх 

відповідного закріплення у ПК України, однак рішення про їх застосування 

для себе першочергово приймає платник податків. У той час, коли мова йде 

про застосування примусових заходів, у платника податків відсутня 

можливість проявляти будь-яке волевиявлення. За наявності юридичного 

факту (податкового правопорушення, зокрема, невиконання або неналежне 

виконання податкового обов’язку) до платника податків імперативно буде 

застосовано відповідний примусовий захід. Таким чином, вважаємо 

недоцільним вести мову про стимулюючі заходи податково-правового 

примусу. 

На наш погляд, податково-правовий примус становить собою вид 

державно-правового примусу, законодавчо регламентований вплив 

спеціально уповноважених органів державної влади на поведінку платників 

податків у разі недотримання останніми вимог, закріплених в нормах 

податкового права з метою охорони та захисту публічного інтересу у 

відносинах оподаткування. Систему заходів податково-правового примусу 

складають заходи забезпечення, правопоновлення та заходи відповідальності.  

Вважаємо доцільним встановити у ПК України окрему главу 

«Заходи державного примусу за порушення податкового законодавства», в 

якій закріпити загальну норму щодо системи заходів податково-правового 

примусу, а далі в окремих статтях закріпити положення щодо реалізації 

кожного з таких заходів. 

Таким чином, особливістю реалізації охоронної функції 

податкового права виступає органічний зв’язок із податково-правовим 
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примусом, який: а) застосовується виключно на правовій основі (це означає, 

що його заходи та порядок їх реалізації, компетенція уповноважених 

суб’єктів закріплено у Податковому кодексі України; б) передбачає 

реалізацію виключно спеціально уповноваженими на те державними 

органами (це органи державної податкової служби чи  суди); 

в) застосовується тільки до конкретних суб’єктів – платників податків і 

зборів; г) метою його застосування є охорона, спонукання, компенсування, 

забезпечення публічного інтересу у відносинах оподаткування, що 

корелюється із відповідними функціями примусових заходів. Заходи 

податково-правового примусу поділено на три групи – забезпечувальні, 

компенсаційні й каральні.  

Іншою формою реалізації охоронної функції податкового права ми 

вважаємо податковий контроль. В такому разі охоронна функція податкового 

права реалізується без застосування примусу, тобто в загальному, 

добровільному порядку через провадження податкового контролю (які також 

характеризуються розмаїттям форм та методів).  

У теорії податкового права проблеми податкового контролю 

піддавалися дослідженню правників. Разом із тим, в умовах розвитку 

суспільних відносин, особливої актуальності здійснення податкового 

контролю набуває в кризових умовах (наприклад, у зв’язку з пандемією 

COVID-19), оскільки з одного боку – держава має всіляко сприяти платникам 

податків аби допомогти витримати кризу, а з іншого – питання щодо 

необхідності наповнення доходної частини набувають особливої 

актуальності. 

Приміром, на переконання М. П. Кучерявенка податковий контроль 

становить собою різновид спеціального державного контролю, що є 

діяльністю податкових органів і їх посадових осіб із забезпечення законності, 

фінансової дисципліни та доцільності при мобілізації централізованих і 

децентралізованих грошових фондів і пов’язаних із ними матеріальних 
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коштів [162, с. 483]. Н.  А. Маринів також стверджує, що податковий 

контроль – один із видів державного фінансового контролю, який становить 

діяльність спеціально уповноважених суб’єктів щодо особливого об’єкта, 

спрямовану на забезпечення дотримання податкового законодавства 

платниками податків, податковими агентами та іншими суб’єктами, які 

забезпечують реалізацію податкового обов’язку платників податків, 

установлення та притягнення винних осіб до відповідальності [188, с. 15]. Ми 

підтримуємо вказані міркування. І ще раз наголосимо, що податковий 

контроль хоча і не має примусового характеру, але виступає формою 

реалізації охоронної  функції податкового права й спрямований на 

забезпечення законності й дотримання фінансової дисципліни у перебігу 

податкових відносин. 

Т. Д. Садовська розглядає податковий контроль у широкому та 

вузькому аспектах. Вчена підкреслює, що у широкому сенсі податковий 

контроль - це невід'ємна частина системи заходів державного регулювання, 

спрямованих на забезпечення ефективної фінансової політики і економічної 

безпеки держави, на досягнення балансу прав платників податків і законних 

вимог держави. У вузькому сенсі податковий контроль – це встановлена 

податковим законодавством держави система заходів податкових органів та 

їх посадових осіб з перевірки дотримання вимог законодавства про податки і 

збори платниками податків, платниками зборів, податковими агентами, 

спрямованих на запобігання податкових правопорушень і відновлення 

порушених прав, як платників податків, так і держави [346, c. 7-8]. 

Дещо інакше міркує Н. П. Владімірова й характеризує як вихідну 

категорію саме «державний фінансовий контроль», виходячи з традиційного 

підходу до розгляду публічної фінансової діяльності (як цілісного 

взаємозв’язку таких стадій, як акумулювання, розподіл й використання 

публічних фондів коштів). Так, вчена визначає його як систему безупинних 

контрольних дій з боку органів загального державного управління 
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(переважно, законодавчої та виконавчої гілок влади) за функціонуванням 

всіх суб’єктів фінансових відносин, з метою забезпечення законності, 

доцільності та ефективності формування, розпорядження і використання 

державних фінансових ресурсів [59]. Ми погоджуємося з метою контролю, 

яку виділяє Н. П. Владімірова. У той же час деякі міркування вбачаються 

спірними або такими, що потребують уточнення. Навряд чи доцільно вести 

мову про те, що органи законодавчої гілки влади здійснюють безупинні 

контрольні дії за функціонуванням всіх суб’єктів фінансових відносин. 

Відповідно до ст. 75 Конституції України Верховна Рада України 

(парламент) виступає єдиним законодавчим органом в Україні [146]. На 

підставі аналізу повноважень Верховної Ради України констатуємо, що 

парламент приймає нормативно-правові акти у сфері публічної фінансової 

діяльності, зокрема, з питань оподаткування. Крім того, у парламенту є 

повноваження щодо здійснення контролю у сфері бюджетного регулювання 

(наприклад, за виконанням Державного бюджету України, внесенням змін до 

нього тощо). Таким чином, Верховна Рада України безпосередньо не 

залучена до здійснення податкового контролю, що є цілком логічно і 

доречно. 

Аналіз сторін податкових правовідносин засвідчує, що у здійсненні 

податкового контролю беруть участь зобов’язані суб’єкти податкових 

відносин – з однієї сторони, та контролюючі органи – з іншої. До 

контролюючих органів чинним податковим законодавством України наразі 

віднесено : 1) податкові органи (центральний орган виконавчої влади, що 

реалізує державну податкову політику, його територіальні органи) - щодо 

дотримання законодавства з питань оподаткування, законодавства з питань 

сплати єдиного внеску, а також щодо дотримання іншого законодавства, 

контроль за виконанням якого покладено на центральний орган виконавчої 

влади, що реалізує державну податкову політику, чи його територіальні 

органи;  2) митні органи (центральний орган виконавчої влади, що реалізує 
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державну митну політику, його територіальні органи) - щодо 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 [249]. Натепер 

такими органами визначено Державну податкову службу України й 

Державну митну службу України та їх територіальні підрозділи, відповідно 

[254]. При цьому згідно з п. 41.5 ст. 41 ПК України повноваження і функції 

контролюючих органів визначаються цим Кодексом, Митним кодексом 

України та законами України. Розмежування повноважень і функціональних 

обов’язків контролюючих органів визначається законодавством України 

[249]. 

Крім того, зазначимо, що законодавець закріпив визначення 

податкового контролю, як системи заходів, що вживаються контролюючими 

органами та координуються центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, з метою 

контролю правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків 

і зборів, а також дотримання законодавства з питань регулювання обігу 

готівки, проведення розрахункових та касових операцій, патентування, 

ліцензування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого 

покладено на контролюючі органи (П. 61.1 ст. 61 ПК України) [249]. З 

наведеного ми бачимо, що законодавець чітко встановив суб’єктів, які 

здійснюють податковий контроль та його предмет. При цьому у наведеному 

законодавчому приписі йдеться про вже вищезгадані контролюючі органи, а 

також про Міністерство фінансів України, як координатора податково-

контрольних заходів. 
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Відповідно до ст. 62 ПК України способами здійснення податкового 

контролю є: 1) ведення обліку платників податків; 2) інформаційно-

аналітичне забезпечення діяльності контролюючих органів; 3) перевірки та 

звірки відповідно до вимог цього Кодексу, а також перевірки щодо 

дотримання законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на 

контролюючі органи, у порядку, встановленому законами України, що 

регулюють відповідну сферу правовідносин; 4) моніторинг контрольованих 

операцій та опитування посадових, уповноважених осіб та/або працівників 

платника податків [249] . Як бачимо, законодавець закріпив достатньо 

широкий перелік способів здійснення податкового контролю. 

Приміром, у Податковому кодексі Республіки Білорусь закріплено 

лише два способи податкового контролю – проведення перевірок та облік 

платників податків (інших зобов’язаних осіб) [208]. Згідно з ч. 2 ст. 69 

Податкового кодексу Республіки Казахстан податковий контроль 

здійснюється шляхом проведення податкових перевірок та у інших формах 

державного контролю [209]. У податковому законодавстві Федеративної 

Республіки Німеччина також серед форм контролю за діяльністю платників 

податків встановлені перевірки та зовнішній аудит [5]. 

Дещо інакший підхід закріплено у податковому законодавстві 

Республіки Молдова. Так, встановлено, що процедура податкового контролю 

складається з комплексу методів та операцій з організації і проведенню 

контролю, а також реалізації його результатів.  Податковий контроль з 

виїздом на місце і / або в приміщенні органу може бути організований і 

здійснений з використанням таких методів і операцій: а) фактична перевірка, 

б) документальна перевірка, в) загальна перевірка, г) часткова перевірка, д) 

тематична перевірка, е) оперативна перевірка, є) зустрічна перевірка. При 

цьому конкретні методи і операції, які можуть використовуватись при 

організації та проведенні податкового контролю, визначаються інструкціями 

внутрішнього характеру Державної податкової служби (на основі 
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Податкового кодексу) [210]. З огляду на наведене можемо зробити висновок, 

що у багатьох країнах найпоширенішим способом здійснення податкового 

контролю є податкові перевірки різних видів. 

Незважаючи на закріплення різних способів податкового контролю 

у чинному податковому законодавстві України, різноманітні перевірки 

(зокрема, камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або 

невиїзні) та фактичні) є оптимальним та дієвим способом контролю (п. 75. 1 

ст. 75 ПК України) [249]. На підставі аналізу звіту Ради бізнес-омбудсмена за 

2020 рік щодо податкових перевірок [112] можемо констатувати, що 

кількість податкових перевірок суттєво зменшилась порівняно з 2019 роком 

(у зв’язку з мораторієм на проведення податкових перевірок в умовах 

пандемії короновірусної хвороби) [112]. Найбільш актуальними були 

камеральні перевірки, перевірки бюджетного відшкодування, ліцензування та 

обігу підакцизних товарів.  

Показово, що податкові перевірки є найбільш розповсюдженим 

способом податкового контролю не лише в Україні, а й закордоном. У різних 

країнах та різних юрисдикціях можуть існувати різні закони та вимоги, і 

відповідно до цього відрізнятимуться види та порядок проведення податкової 

перевірки. Зазначимо, що найбільш розповсюдженими видами податкових 

перевірок є: 

1) Mail Audit – це проста податкова перевірка, про яку податковий 

службовець повідомляє та попросить платника податків надати додаткові 

документи або роз’яснення щодо певної декларації та відрахувань у 

податковій декларації. У разі, якщо особу контролюючого влаштовують 

документи або пояснення платника, процедура перевірки на цьому 

припиняється. Якщо ж наданих документів та/або пояснень, на переконання 

контролюючих органів не достатньо, вони можуть застосовувати до платника 

інші види перевірок (наприклад, такі як аудит в офісі чи на місцях). 
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2) Office Audit – додаткова процедура Mail Audit, коли для цього 

виду перевірки потрібно відвідати місцевий податковий департамент. 

3) Field Audit - це глибокий аудит податкових департаментів, де 

податковий працівник вивчає документи та уточнює податкову інформацію 

на місці. Такий аудит проводиться щороку або лише за наявності особливої 

підозри з боку податкової служби у декларації платника податків. 

4) Desk audit - під час такого аудиту податковий працівник 

переглядає документ, який платники податків подають їм щомісяця або 

щороку відповідно до вимог податкового законодавства. Наприклад, суб’єкт 

господарювання зобов’язаний щомісяця подавати податкові декларації, 

включаючи податок на доходи, податок на прибуток та податки. 

5) Limited audit - це поглиблений аудит, який проводиться в офісі 

платників податків з метою перевірки та отримання додаткової інформації у 

платників податків щодо конкретних податкових платежів, таких як податок 

на заробітну плату або податок на утримання. 

6) Comprehensive audit - комплексна податкова перевірка - це те 

саме, що й виїзна перевірка.  Податківці інформуватимуть платників податків 

про свій візит та типи документів, які вони переглядатимуть, а також хочуть, 

щоб платники податків були готові до їх розгляду [9]. 

Р. О. Єна, характеризуючи податковий контроль, також наголошує 

на тому, що він може бути обмежений лише проведенням перевірок 

платників податків і застосуванням примусу, оскільки без провадження 

діяльності, спрямованої на профілактику, попередження, запобігання 

порушень податково-правових норм не можливо говорити про ефективну 

податкову систему держави, а відтак про можливість реалізації таких 

функцій податку як регулююча, стимулююча та накопичувальна. [102, с.8] 

Складно погодитись із тим, що податковий контроль здійснюється лише для 

превенції та запобігання вчинення порушень податкового законодавства. На 

нашу думку, податковий контроль спрямований не лише на профілактику й 
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запобігання податкових правопорушень, а й виступає певною передумовою 

для застосування заходів податково-правового примусу (у випадках 

виявлення порушень приписів податкового законодавства). Саме цим і 

підкреслюється віднесення податкового контролю до форм охоронної 

функції податкового права, незважаючи на відсутність у такого контролю 

примусового характеру.  

Далі науковець надає таке визначення податкової перевірки: це 

сукупність дій податкового органу з аналізу і дослідження встановленої у 

законодавстві документації, пов’язаної зі сплатою податків і зборів, з метою 

перевірки своєчасної і повної сплати податків і зборів, правильного ведення 

податкового обліку, обчислення сум податкових платежів, здійснення 

податкової звітності [102, с.81]. 

Т. Ю. Курбатов також наголошує на необхідності закріплення 

податкової перевірки як єдиної форми здійснення податкового контролю. 

Науковець зазначає, що цей висновок заснований на визначенні поняття 

форми як «зовнішньому прояві сутності явища» і розширює наявне наукове 

уявлення про сутність податкового контролю [156, с. 8, 9]. На наш погляд, 

більш доцільно вести мову саме про способи, оскільки останній 

розглядається як певна дія, прийом або система прийомів, яка дає можливість 

зробити, здійснити що-небудь, досягти чогось [214, с. 578]. Тож саме такий 

методологічний підхід має бути підґрунтям для розмежування форм і 

способів реалізації охоронної функції податкового права. Тож, формами 

виступають податково-правовий примус і податковий контроль, а в межах 

таких форм виокремлюються відповідні способи, через які відбувається їх 

провадження (податкова перевірка, облік, пеня та ін.). 

Положення щодо кожного виду податкових перевірок деталізовані 

у Главі 8 ПК України. Однак, родового визначення категорії «перевірка» або 

«податкова перевірка» вказаний нормативно-правовий акт не містить. 

Незважаючи на визначення видів податкових перевірок, їх змісту та 
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особливостей вважаємо за доцільне чітко закріпити на законодавчому рівні 

родове визначення такого способу здійснення податкового контролю як 

перевірка, оскільки у наукових колах існують різні міркування щодо її 

визначення. Це забезпечить логічність у формуванні родових і видових 

податково-правових понять і категорій. 

Приміром, О. В. Дьомін податкову перевірку визначає як 

сукупність контрольних дій податкових органів щодо документальної і 

фактичної перевірки законності обчислення, утримання та перерахування 

податків і зборів платниками податків і податковими агентами [86, с. 243]. 

Запропоноване визначення перевірки вбачається не розкритим, науковець 

намагається визначити спосіб податкового контролю через деякі його види, 

що, на нашу думку є помилковим.   

По-іншому міркує з цього приводу Н. А. Маринів, на переконання 

якої податкова перевірка становить собою урегульовану нормами 

матеріального і процесуального права діяльність спеціально уповноважених 

контролюючих державних органів з контролю за дотриманням платниками 

порядку і строків нарахування, утримання, сплати податків і зборів 

(обов’язкових платежів) та надання податкової звітності, яка проводиться на 

підставі аналізу і дослідження первинної облікової і звітної документації, 

пов’язаної зі сплатою податків і зборів (обов’язкових платежів) [188, с. 79]. 

У цілому підтримуючи наведені міркування, звертаємо увагу на те, 

що ключові положення національного законодавства України щодо 

здійснення податкового контролю наразі не узгоджені з Лімською 

декларацією керівних принципів контролю [172]. Зокрема, у ст. 1 вказаної 

Декларації закріплено, що зміст і організація контролю є обов'язковими 

елементами управління суспільними фінансовими засобами, так як таке 

управління тягне за собою відповідальність перед суспільством. При цьому 

контроль не є самоціллю, а виступає невід'ємною частиною системи 

регулювання, метою якої є виявлення відхилень від прийнятих стандартів і 
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порушень принципів законності, продуктивності, результативності та 

економічності в управлінні фінансами на допустимо більш ранній стадії, з 

тим, щоб мати можливість прийняти коригуючі заходи, притягнути винних  

до відповідальності, отримати компенсацію за заподіяну шкоду або 

здійснити заходи щодо запобігання або скорочення таких порушень в 

майбутньому [172]. На нашу думку, положення щодо цілей податкового 

контролю необхідно привести до єдиного знаменника з міжнародно-

правовими актами, які також є частиною національного законодавства. 

Таким чином пропонуємо внести зміни і доповнення до ст. 61 ПК 

України, виклавши її у такій редакції: «Податковий контроль – система 

заходів, що вживаються контролюючими органами та координуються 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну фінансову політику, з метою контролю правильності 

нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також 

дотримання законодавства з питань регулювання обігу готівки, проведення 

розрахункових та касових операцій, патентування, ліцензування та іншого 

законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі 

органи, а також прийняття коригуючих заходів, притягнення винних осіб до 

відповідальності, отримання компенсації за заподіяну шкоду або здійснення 

заходів щодо запобігання або скорочення таких порушень в майбутньому».  

Окрім того, вважаємо необхідним  внести зміни і доповнення до ст. 

75 Податкового кодексу України, а саме: 1) змінити назву статі  на «Поняття 

та види перевірок», 2) пункт 75.1 ст. 75 доповнити таким визначенням : 

перевірка це – діяльність контролюючих органів щодо дотримання 

платниками порядку і строків нарахування, утримання, сплати податків і 

зборів (обов’язкових платежів) та надання податкової звітності, яка 

проводиться на підставі аналізу і дослідження первинної облікової і звітної 

документації, пов’язаної зі сплатою податків і зборів. 
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Отже, охоронна функція податкового права реалізується через 

застосування до платника податків заходів податкового примусу та заходів 

податкового контролю. Податково-правовий примус, як прояв реалізації 

охоронної функції податкового права характеризується такими ознаками: має 

місце виключно на правовій основі; ним оперують спеціально уповноважені 

на те державні органи; застосовується тільки до конкретних суб’єктів права – 

платників податків і зборів; метою його застосування виступає охорона та 

захист публічного інтересу у відносинах оподаткування.  

Нині особливістю реалізації охоронної функції податкового права є 

те, що шляхом застосування заходів як податково-правового примусу, так і 

податкового контролю, забезпечують реалізацію саме публічних інтересів 

учасників податкових правовідносин, усунення шкідливих наслідків 

протиправної поведінки зобов’язаного суб’єкта податкових правовідносин та 

відновлення прав владних суб’єктів. Водночас, захист прав і законних 

інтересів зобов’язаних учасників податкових правовідносин за сучасних умов 

розвитку суспільства стає першочерговим завданням, без вирішення якого 

неможливими є економічний розвиток, залучення інвестицій і провадження 

інновацій. Це може бути досягнуто декількома паралельними  і одночасними 

шляхами: по-перше, через зміщення акценту у розвитку функції 

оподаткування з фіскального напрямку на стимулюючий регулятивний 

вплив, а також на функцію соціального захисту певних верств населення; по-

друге, шляхом створення цілісної концепції податково-правового примусу, за 

якої всі примусові заходи мають: бути зумовлені метою забезпечення 

належного виконання податкового обов’язку; передбачати законодавчо 

закріплені вимоги, що полягають у встановленні підстав, заходів, суб’єктів і 

порядку його застосування; по-третє, встановлювати гарантії захисту прав і 

законних інтересів платників податків від незаконного застосування 

примусових заходів і провадження контрольних заходів. Саме такий підхід 
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дозволить установити баланс приватних і публічних інтересів при реалізації 

охоронної функції податкового права. 

 

3.2. Способи реалізації охоронної функції податкового права 

3.2.1. Процедури обліку охоронної функції податкового права 

платників податків 

У ПК України облік визначено як спосіб податкового контролю. Він 

ведеться з метою створення умов для здійснення контролюючими органами 

контролю за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою сплати 

податків, нарахованих фінансових санкцій, дотримання податкового та 

іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на 

контролюючі органи [249]. Тож, перш за все через облікові процедури 

створюються умови для визначення осіб, які мають потенційну здатність 

бути платниками податків і зборів, тобто ми говоримо про визначення кола 

зобов’язаних  суб’єктів податкового права.  Саме через такі процедури 

створюються умови для подальшого обліку об’єктів оподаткування. 

Водночас принциповим для здійснення обліку платників податків є те, що 

його здійснення не має зв’язку із наявністю у такого платника податків майна 

чи доходу чи операцій, з якими пов’язується виникнення податкового 

обов’язку, тобто наявністю об’єкта оподаткування. Поряд із тим він 

забезпечує потенційну можливість відстеження зв’язку платника податків із 

об’єктами оподаткування. До того ж  через такі процедури реалізується 

інформаційна, превентивна, контрольна функції при податково-правовому 

регулюванні.  

Відповідно до п. 63.2 ст. 63 ПК України взяттю на облік або 

реєстрації у контролюючих органах підлягають всі платники податків. При 

цьому законодавець конкретизує, що взяття на облік у контролюючих 

органах юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, у тому числі 

юридичних осіб - нерезидентів, які відкривають рахунки у банках України, а 
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також самозайнятих осіб здійснюється незалежно від наявності обов'язку 

щодо сплати того або іншого податку та збору. 

З метою проведення податкового контролю платники податків 

підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за 

місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних 

осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем 

розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, 

об'єктів оподаткування або об'єктів, які пов'язані з оподаткуванням або через 

які провадиться діяльність (неосновне місце обліку). 

Державна податкова служба України може прийняти рішення про 

зміну основного та неосновного місця обліку великого платника податків, у 

тому числі визначити, що облік такого платника податків здійснює 

територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну податкову політику, який здійснює супроводження великих 

платників податків, та його структурні підрозділи в разі створення. 

Об’єктами  оподаткування і об'єктами, пов'язаними з 

оподаткуванням, є майно та дії, у зв'язку з якими у платника податків 

виникають обов'язки щодо сплати податків та зборів. Такі об'єкти за кожним 

видом податку та збору визначаються згідно з відповідним розділом цього 

Кодексу [249]. 

Показово, що податковий облік є однією зі складових податкового 

обов’язку зобов’язаних осіб податкових правовідносин. Так, у ст. 36 ПК 

України, податковим визнається обов’язок платника податку обчислити, 

задекларувати та сплатити суму податку або збору в порядок і строки, 

встановлені податковим законодавством. [249] Н. Ю. Оніщук з цього 

приводу міркує так: податковий обов’язок, закріплений у нормах закону, 

реалізується через систему суб’єктивних обов’язків платника податку. 

Абстрактний обов’язок сплачувати податки стає реальністю тільки тоді, коли 

він стосується конкретного платника, в якого у зв’язку з певним об’єктом 
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оподаткування складаються абсолютно чіткі обов’язки щодо обліку, сплати і 

звітності та який своїми діями здійснює його реалізацію [225, с. 27-29]. 

Фактично в цій ситуації йдеться про те, що для реалізації нормативно 

закріпленого податкового обов’язку необхідна наявність низки передумов. 

Зважаючи на такий підхід можна говорити про певну дуальну правову 

природу облікових процедур що  становлять: (а) спосіб реалізації такої 

форми охоронної функції податкового права як податковий контроль; (б) 

елемент змісту податкового обов’язку платника податків і зборів. При цьому 

облікові процедури опосередковують реалізацію обов’язків як 

контролюючих органів, так і платників податків. 

Іншу точку зору висловлює І. Я. Олендер, на переконання якого, 

при реалізації податкових відносин на платника покладається комплекс 

обов’язків з обліку об’єктів оподаткування, сплати суми податку, 

формування та подання податкової звітності. Для забезпечення реалізації 

вищевказаних обов’язків з боку законодавця запроваджуються певні 

допоміжні конструкцій, якими користуються як платник, так і контролюючий 

орган в реалізації податкових відносин [223, с. 80]. До їх кола належить 

нормативно врегульований порядок обміну документами між платником та 

контролюючим органом, можливість застосування різних форм податкової 

звітності, використання сторонніх організацій або фізичних осіб при 

визначенні суми податку, формуванні та поданні податкової звітності тощо. 

Водночас для ефективної реалізації покладених на платника податків 

обов’язків він може звертатись до контролюючого органу для забезпечення 

найбільш ефективної їх реалізації [223, с. 80]. Такий підхід є доволі логічним. 

Однак підкреслимо й інший аспект, податковий облік для зобов’язаних 

суб’єктів податкових відносин виступає обов’язком, при цьому з його 

виконанням пов’язується набуття статусу платника податків. 

У цьому контексті вважаємо слушними міркування І. Я. Олендера, 

який вказує: постановка на податковий облік платника податків є юридичним 
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фактом, що обумовлює виникнення податкового обов’язку в його широкому 

розумінні одночасно щодо низки податків. Науковець підкреслює, що за 

деякими податками існує особливість виникнення податкового обов’язку, 

зокрема, необхідна додаткова формалізація податково-правового статусу 

суб’єкта шляхом реєстрації його як платника цих податків в окремому 

реєстрі. Йдеться про податок на додану вартість та акцизний податок. Тільки 

після набуття особою податково-правового статусу платника цих податків 

вона отримує можливість використання усіх передбачених податковим 

законодавством інструментів, елементів правового механізму податку 

(наприклад, платники податку на додану вартість отримують можливість 

виписувати податкові накладні та користуватися механізмом податкового 

кредиту) [223, с. 80].  

На переконання О. О. Ємельянової, обов’язок з податкового обліку 

можна диференціювати залежно від того, що обліковується. Відповідно до 

цього критерію можна виокремити облік об’єктів оподаткування та облік 

платників податків. У першому випадку йдеться про відомості, відображені 

зазвичай у документах податкового обліку самим платником. Так, на 

платника покладається обов’язок вести облік доходів, витрат, майна – 

іншими словами всього того, з чим чинне податкове законодавство пов’язує 

виникнення податкового обов’язку [101, с. 80-81]. Таким чином, стадія 

податкового обліку передує стадії сплати податку. Крім того, О. О. 

Ємельянова підкреслює , що облік платників податків, як і облік об’єктів 

оподаткування – це не одномоментна дія, а триваючий процес, тому зводити 

його тільки до реєстрації платником податків не можна [101, с. 80].  Таке 

зауваження є цілком доречним, тож невипадково у ст. 66, 67 та інших ПК 

України закріплено правила внесення змін до облікових даних платників 

податків, крім фізичних осіб, які не зареєстровані підприємцями та не 

провадять незалежну професійну діяльність, підстави та порядок зняття з 
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обліку у контролюючих органах юридичних осіб, їх відокремлених 

підрозділів та самозайнятих осіб та інші положення. 

Показово, що законодавець закріпив процедуру постановки на облік 

платників податків. Порядок обліку платників податків і зборів 

регламентовано як Податковим кодексом України, так і наказом Міністерства 

фінансів України «Про затвердження Порядку обліку платників податків і 

зборів» від 9 грудня 2011 р. [313]. Зупинимося на розгляді порядку взяття 

платників податків і зборів більш докладно. 

Згідно з п. 63.3 ст. 63 ПК України платник податків зобов'язаний 

стати на облік у відповідних контролюючих органах за основним та 

неосновним місцем обліку, повідомляти про всі об'єкти оподаткування і 

об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, контролюючі органи за основним місцем 

обліку згідно з порядком обліку платників податків. Заява про взяття на облік 

платника податків за неосновним місцем обліку подається у відповідний 

контролюючий орган протягом 10 робочих днів після створення 

відокремленого підрозділу, реєстрації рухомого чи нерухомого майна чи 

відкриття об'єкта чи підрозділу, через які провадиться діяльність або які 

підлягають оподаткуванню [249]. 

При цьому взяття на облік платників податків - юридичних осіб та 

їх відокремлених підрозділів здійснюється після їх державної реєстрації чи 

включення відомостей про них до відповідних державних реєстрів на умовах, 

що визначаються законодавчими актами України, крім випадків, визначених 

цим Кодексом, коли органами реєстрації є контролюючі органи або коли 

проведення державної реєстрації платника податків у відповідному статусі 

законодавством не передбачається  (п. 63.4 ПК України). Фізичні особи - 

платники податків та зборів реєструються у контролюючих органах шляхом 

включення відомостей про них до Державного реєстру фізичних осіб - 

платників податків  (п. 63.5 ПК України) [249]. 



 290 

Облік платників податків у контролюючих органах ведеться за 

податковими номерами. При цьому відповідно до п. 2.2 вище вказаного 

Порядку податковим номером платника податків є: 1) код за Єдиним 

державним реєстром підприємств та організацій України для платників 

податків, які включаються до такого реєстру (юридичні особи та 

відокремлені підрозділи юридичних осіб - резидентів та нерезидентів); 2) 

реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи, 

крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили 

про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про 

право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером 

паспорта; 3) реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який 

присвоюється контролюючими органами за структурою [313].  

Так, реєстраційний (обліковий) номер платника податків надається 

контролюючими органами: 1) уповноваженим особам договорів про спільну 

діяльність на території України без створення юридичної особи при взятті на 

облік договору; 2) управителям майна при взятті на облік договорів 

управління майном; 3) інвесторам (операторам) за угодами про розподіл 

продукції; 4) виконавцям (юридичним особам – нерезидентам) проектів 

(програм) міжнародної технічної допомоги та представництвам донорських 

установ в Україні; 5) іноземним дипломатичним представництвам та 

консульським установам, представництвам міжнародних організацій в 

Україні у разі взяття їх на облік згідно з законодавством; 6) нерезидентам у 

разі взяття їх на облік; 7) постійним представництвам нерезидентів на 

території України у разі взяття їх на облік [313]. 

Документи, що подаються платниками податків для взяття на облік 

у контролюючих органах, перевіряються у порядку, встановленому 

Міністерством фінансів України, і в разі виявлення помилок або подання 

недостовірних відомостей повертаються для виправлення. Платники 
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податків, які не подали протягом 5 календарних днів, наступних за днем 

отримання повернутих документів, виправлених документів для взяття на 

облік у контролюючих органах або повторно подали такі документи з 

помилками, несуть відповідальність відповідно до закону (п. 63.9  ст. 63 ПК 

України) [249]. 

Законодавець визначив низку підстав, за наявності яких вносяться 

зміни до облікових даних платників податків. До таких, зокрема, віднесено: 

а) інформація органів державної реєстрації; б) інформація банків та інших 

фінансових установ про відкриття (закриття) рахунків платників податків; 

в) документально підтверджена інформація, що надається платниками 

податків; г) інформація суб'єктів інформаційного обміну, уповноважених 

вчиняти будь-які реєстраційні дії стосовно платника податків; д) рішення 

суду, що набрало законної сили; е) дані перевірок платників податків (п. 66.1 

ст. 66 ПК України) [249].  

Як ми вже зазначали, одним із обов’язків контролюючих органів є 

формування та ведення Державних реєстрів, одним з яких є Державний 

реєстр фізичних осіб - платників податків. До нього вноситься інформація 

про осіб, які є: громадянами України; іноземцями та особами без 

громадянства, які постійно проживають в Україні; іноземцями та особами без 

громадянства, які не мають постійного місця проживання в Україні, але 

відповідно до законодавства зобов'язані сплачувати податки в Україні або є 

засновниками юридичних осіб, створених на території України. 

Облік фізичних осіб – платників податків, які через свої релігійні 

переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 

картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий 

орган, ведеться в окремому реєстрі Державного реєстру за прізвищем, ім'ям, 

по батькові та серією і номером паспорта без використання реєстраційного 

номера облікової картки  (п. 70.1. ст. 70 ПК України) [249]. 
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Відповідно до п. 70. 3 ст. 70 ПК України до інформаційної бази 

Державного реєстру включаються такі дані про фізичних осіб: 1) джерела 

отримання доходів; 2) об'єкти оподаткування; 3) сума нарахованих та/або 

отриманих доходів; 4) сума нарахованих та/або сплачених податків; 

5) інформація про податкову знижку та податкові пільги платника податків; 

6) унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі 

на підставі даних розпорядника такого реєстру, наданих у порядку 

інформаційної взаємодії відповідно до законодавства [249].   

Фізична особа – платник податків незалежно від віку (як резидент, 

так і нерезидент), для якої раніше не формувалася облікова картка платника 

податків та яка не включена до Державного реєстру, зобов'язана особисто або 

через законного представника чи уповноважену особу подати відповідному 

контролюючому органу облікову картку фізичної особи – платника податків, 

яка є водночас заявою для реєстрації в Державному реєстрі, та пред'явити 

документ, що посвідчує особу. При цьому фізична особа подає облікову 

картку фізичної особи – платника податків або повідомлення (для фізичних 

осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків) до 

контролюючого органу за своєю податковою адресою, а фізична особа, яка 

не має постійного місця проживання в Україні, – контролюючого органу за 

місцем отримання доходів або за місцезнаходженням іншого об'єкта 

оподаткування. 

Згідно з п. 70.7 ст. 70 ПК України встановлено обов’язок  фізичних 

осіб - платників податків  подавати контролюючим органам відомості про 

зміну даних, які вносяться до облікової картки або повідомлення протягом 

місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання відповідної заяви за 

формою та у порядку, визначеними центральним органом виконавчої влади, 

що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику [249]. 
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Платник податків, його представник або уповноважена особа має 

право звернутися до контролюючого органу за документом, що засвідчує 

реєстрацію у Державному реєстрі (крім осіб, які через свої релігійні 

переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 

картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий 

орган і мають відмітку у паспорті) (п. 70.9 ст. 70 ПК України) [249]. 

Зазначимо, що відомості з Державного реєстру використовуються 

контролюючими органами виключно для здійснення контролю за 

дотриманням податкового законодавства України, а також є інформацією з 

обмеженим доступом (крім відомостей про взяття на облік фізичних осіб - 

підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність) (п. 70.15 

ст. 70 ПК України) [249].  

В умовах активного розвитку процесів діджиталізації Державною 

податковою службою було запроваджено електронний сервіс, за допомогою 

якого можна отримати відомості про доходи платника податків. Так, 

достатньо за допомогою засобів Електронного кабінету подати запит та 

отримати відповідь. При цьому відомості з Державного реєстру фізичних 

осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих 

податків, засвідчені кваліфікованою електронною печаткою Дердавної 

податкової служби. Цей документ виступає стовідсотковим аналогом 

паперового документа. На наше переконання, такий підхід є обґрунтованим 

та таким, що відповідає вимогам сучасності й спрощує механізм взаємодії 

органів Державної податкової служби України та платників податків у цьому 

контексті.  

Водночас нині на практиці при провадженні облікових процедур 

залишаються численні проблеми. Приміром, сьогодні фізичні особи мають 

самостійно ставати на облік у контролюючих органах. Однак,  у деяких 

країнах, наприклад у Швеції, особа автоматично отримує цивільний 

реєстраційний номер від народження або імміграції в країну. Таким чином, 
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громадянин Швеції не має потреби звертатися до податкової служби, 

подавати заяви, очікувати на документ [197]. Вважаємо позитивним такі 

пропозиції щодо автоматизації процедур обліку через автоматичне 

присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків на 

підставі інформації Міністерства юстиції України про новонароджених. 

Окрім того,  багато зарубіжних країн дотримуються наступного 

підходу до обліку платників податків: платник податків перебуває на обліку в 

податковій службі, а не в окремому органі податкової служби виконавчого 

рівня. Досвід більш як 20 країн-членів ОЕСР свідчить про значні переваги від 

такого підходу до обліку як для платників податків, так і для податкової 

служби. Зокрема, платники податків можуть подавати заяви та податкову 

звітність, здійснювати звірку, отримувати різноманітні документи та 

консультації у будь-якому органі податкової служби виконавчого рівня або 

по телефону чи в електронному вигляді (у тому числі в режимі реального 

часу). Податкова служба отримує більше можливостей щодо контролю за 

дотриманням податкового законодавства платниками податків та щодо 

підвищення якості їх обслуговування [197]. В нашій країні ще й до тепер 

існує жорстка прив’язка до податкової адреси платника, і відповідно до 

територіального органу Державної податкової  служби України, що 

негативно позначається на зручності здійснення податкового обов’язку  

платником податків. Тож вважаємо, що впровадження такого досвіду у 

національне податково-правове регулювання облікових процедур дозволило 

б повною мірою реалізувати сервісну функцію контролюючих органів. 

На підставі викладеного зазначимо, що обов’язок з податкового 

обліку характеризується певною дихотомією, оскільки з одного боку, 

держава в особі уповноважених суб’єктів має створити належні умови для 

його реалізації зобов’язаними суб’єктами податкових правовідносин. Крім 

того, має бути чітко регламентовано процедуру реалізації такого способу 

податкового контролю уповноваженими особами контролюючих органів. З 
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іншого боку, від платника податків і зборів також вимагається вчинення 

певних дій (наприклад, надання інформації до податкових органів щодо 

об’єктів оподаткування). Підкреслимо, що на відміну від інших способів 

податкового контролю, регламентованих податковим законодавством 

України, облік платників податків виступає необхідною умовою для набуття 

такого статусу й подальшої його реалізації. 

 

3.2.2. Значення інформаційно-аналітичного забезпечення при 

реалізації охоронної функції податкового права  

Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності контролюючих 

органів визначено Податковим кодексом України як спосіб податкового 

контролю. Відповідно до ст. 71 ПК України – це  комплекс заходів щодо 

збирання, отримання, обробки, збереження, аналізу та використання 

інформації, для здійснення контролю за діяльністю платників податків і 

зборів [249]. Як слушно вказує А.М. Котенко, метою інформаційно-

аналітичного забезпечення є повнота, достовірність та своєчасність даних 

про діяльність платника податків. Без належного забезпечення інформацією 

проведення перевірок платників податків потребувало б більше часу. Ще до 

проведення перевірки на підставі наявної податкової інформації посадові 

особи контролюючого органу можуть встановити можливі порушення 

платника податків. Існування податкової інформації як такої без її 

використання під час підготовки та безпосередньо проведення перевірки не 

може розглядатися як контрольний захід [49, с. 444]. 

Позначимо, що визначення терміну «податкова інформація» у ПК 

України відсутнє, а для з’ясування його суті  у п. 14.1.171 ст. 14 ПК надається 

бланкетна норма, яка має посилання на Закон України «Про інформацію». 

Зокрема, у ст. 16 цього закону податкова інформація трактується як 

сукупність відомостей і даних, що створені або отримані суб'єктами 

інформаційних відносин у процесі поточної діяльності і необхідні для 
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реалізації покладених на контролюючі органи завдань і функцій у порядку, 

встановленому ПК України. Правовий режим такої інформації визначається 

як ПК, так й іншими законами [317]. Поряд із тим у ПК при характеристиці 

інформаційно-аналітичної діяльності використовується як поняття 

«інформація», так і «податкова інформація». Тож виникає питання щодо 

того, чи є вони ідентичними.  

Так, у ст. 72 ПК закріплено, що для інформаційно-аналітичного 

забезпечення діяльності контролюючого органу використовується 

інформація, що надійшла: (1) від платників податків та податкових агентів, 

зокрема інформація:  що міститься в податкових деклараціях, розрахунках 

звітах, інших звітних документах; що міститься у наданих великими 

платниками податків в електронній формі копіях документів з обліку 

доходів, витрат та інших показників, пов'язаних із визначенням об'єктів 

оподаткування (податкових зобов'язань), первинних документах, які ведуться 

в електронній формі, регістрах бухгалтерського обліку, фінансовій звітності, 

інших документах, пов'язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів;  

про фінансово – господарські операції платників податків; про застосування 

реєстраторів розрахункових операцій, програмних реєстраторів 

розрахункових операцій, у тому числі електронні копії розрахункових 

документів та фіскальних звітних чеків, поданих до контролюючих органів. 

Для цілей цього підпункту терміни вживаються у значеннях, наведених у 

Законі України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у 

сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»; (2) від органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та Національного банку 

України (про об'єкти оподаткування, що надаються та/або реєструються 

такими органами; про результати здійснення державного контролю за 

господарською діяльністю платника податків; що міститься у звітних 

документах (крім персоніфікованої статистичної інформації), які подаються 

платником податків органам виконавчої влади та/або органам місцевого 
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самоврядування; про встановлені органами місцевого самоврядування ставки 

місцевих податків, зборів та надані такими органами податкові пільги; про 

дозволи, ліцензії, патенти, свідоцтва на право провадження окремих видів 

діяльності; про експортні та імпортні операції платників податків; (3) від 

банків, інших фінансових установ –інформація про наявність та рух коштів 

на рахунках платника податків, звіти про підзвітні рахунки, подані від 

фінансових агентів; (4) від органів влади інших держав, міжнародних 

організацій або нерезидентів; (5) за наслідками податкового контролю; (6) 

інформація, оприлюднена відповідно до законодавства та/або добровільно чи 

за запитом надана контролюючому органу в установленому законом порядку, 

а також, наведена у скарзі покупця (споживача) щодо порушення платником 

податків встановленого порядку проведення розрахункових операцій із 

застосуванням реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних 

реєстраторів розрахункових операцій [249].  

Як бачимо, тут представлено доволі великий обсяг інформації, при 

цьому навряд чи при такому формулюванні змісту статті можна 

стверджувати про її вичерпний перелік. Окрім того, як справедливо 

підкреслює А.М Котенко, а ні Законом України «Про інформацію», а ні ПК 

України податкову інформацію прямо не віднесено до жодного виду 

інформації з обмеженим доступом. У ст. 74 ПК України лише зазначається, 

що зібрана податкова інформація та результати її опрацювання 

використовуються для виконання покладених на контролюючі органи 

функцій та завдань [49, с. 445]. Водночас такий стан негативно впливає на 

належну реалізацію права платника податків, передбаченого  п. 17.1.9 ст. 17 

ПК України (йдеться про право на нерозголошення контролюючим органом 

(посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової 

згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, 

комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання 

посадовими особами службових обов'язків, крім випадків, коли це прямо 



 298 

передбачено законами. Ця проблема видається доволі глобальною, адже 

чинним податковим законодавством не встановлено інституту  «податкової 

таємниці». 

На теперішній час все актуальнішим стає питання щодо порядку 

реалізації контролюючим органом свого права на отримання інформації від 

суб’єктів господарювання – платників податків. Зважаючи на наявність 

електронного документообігу при подачі звітності, єдиної системи 

адміністрування податку на додану вартість та безперешкодне 

функціонування електронного кабінету платника податків, отримання листів 

від податкової з вимогами надання  письмових пояснень та їх 

документального підтвердження, завжди супроводжується рядом  

проблемних питань. 

Так, у ст. ст. 19, 20 ПК України передбачено повноваження 

контролюючих органів, серед яких зокрема визначено і право на отримання 

інформації від платника податків. При цьому, слід зауважити, що таке право 

не є безмежним та має підстави для реалізації і чітко визначені межі [249]. 

Як зазначено у п. 73.3 ст. 73 ПК України контролюючі органи 

мають право звернутися до платників податків та інших суб'єктів 

інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації 

(вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), 

необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, 

завдань, та її документального підтвердження. Такий запит підписується 

керівником (заступником керівника) контролюючого органу і повинен 

містити підстави для надіслання запиту відповідно, із зазначенням 

інформації, яка це підтверджує, перелік інформації, яка запитується, та 

перелік документів, які пропонується надати, а також печатку 

контролюючого органу[249] . 

Письмовий запит про подання інформації надсилається платнику 

податків або іншим суб'єктам інформаційних відносин за наявності хоча б 
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однієї з таких підстав: за результатами аналізу податкової інформації, 

отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, які свідчать 

про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, 

законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та 

іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на 

контролюючі органи; для визначення рівня звичайних цін на товари (роботи, 

послуги) під час проведення перевірок та в інших випадках; виявлено 

недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих 

платником податків;  щодо платника податків подано скаргу про ненадання 

таким платником податків податкової накладної покупцю або про порушення 

правил заповнення податкової накладної; у разі проведення зустрічної звірки; 

в інших випадках, визначених цим Кодексом. 

Запит вважається врученим, якщо його надіслано поштою листом з 

повідомленням про вручення за податковою адресою або надано під 

розписку платнику податків або іншому суб'єкту інформаційних відносин або 

його посадовій особі. Платники податків та інші суб'єкти інформаційних 

відносин зобов'язані подавати інформацію, визначену у запиті 

контролюючого органу, та її документальне підтвердження протягом 15 

робочих днів з дня, що настає за днем надходження запиту (якщо інше не 

передбачено цим Кодексом). У разі коли запит складено з порушенням 

вимог, викладених в абзацах першому та другому цього пункту, платник 

податків звільняється від обов'язку надавати відповідь на такий запит [249]. 

Системний аналіз наведених положень ПК України дозволяє 

стверджувати, що запит контролюючого органу має у своєму змісті 

обов’язкові складові,  до кола яких, у тому числі, необхідно включати 

конкретні підстави для направлення. Отже, в положеннях п. 73.3 ст. 73 ПК 

України, під поняттям «підстава» розуміється не нумераційне позначення 

підпункту ст. 73 ПК України, а обставини, які в цих підпунктах 
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розкриваються та мають об’єктивно існувати. На користь такої позиції  також 

вказує зміст абзацу другого пункту 73.3 статті 73 ПК України, де зазначено : 

«Такий запит підписується керівником (його заступником або 

уповноваженою особою) контролюючого органу і повинен містити: 1) 

підстави для надіслання запиту відповідно до цього пункту, із зазначенням 

інформації, яка це підтверджує». Іншими словами під «підставою» в 

досліджуваних нормах ПК України слід розуміти не порядковий номер 

підпункту пункту статті, а безпосередньо інформацію, відомості та інші 

обставини. 

Показово, що такої позиції наразі дотримуються численні науковці 

та фахівці. Зокрема, якщо  у запиті контролюючого органу не вказано в 

рамках яких саме заходів та на підставі якої податкової інформації 

податковою службою встановлено факти, що свідчать про недостовірність 

визначення підприємством даних податкових зобов'язань/кредиту по 

взаєморозрахунках з контрагентами, на підставі яких відомостей або 

документів були встановлені такі факти як відсутність реального 

придбання/продажу із зазначеними контрагентами тощо, платник податків 

звільняється від обов'язку надавати відповідь на запит. Окреслену нами 

позицію також займають судові органи [273].  

Таким чином констатуємо, що п. 73.3. ст. 73 ПК України 

передбачає, що  передумовою звернення контролюючих органів із запитом 

до платників податків та інших суб’єктів інформаційних відносин є 

об’єктивна наявність в контролюючого органу визначених в підпунктах 

обставин, які в подальшому будуть використані як підстава для реалізації 

права на звернення із запитом. Отже, запит контролюючого органу має 

містити: 1)  підпис керівника (заступником керівника) контролюючого 

органу; 2) підстави для надіслання запиту відповідно, із зазначенням 

інформації, яка це підтверджує; 3) перелік інформації, яка запитується, та 
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перелік документів, які пропонується надати; 4) печатку контролюючого 

органу.  

Щодо такої складової як підстава направлення запиту, то абзац 3 

п.73.3 ст. 73 ПК України чітко їх перелік: 1) за результатами аналізу 

податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, 

виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків 

податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та 

протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

або фінансуванню тероризму та іншого законодавства, контроль за 

дотриманням якого покладено на контролюючі органи; 2) для визначення 

відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки" під 

час здійснення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням 

відповідно до статті 39 цього Кодексу та/або для визначення рівня звичайних 

цін у випадках, визначених цим Кодексом; 3) виявлено недостовірність 

даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків; 

4) щодо платника податків подано скаргу про ненадання таким платником 

податків: податкової накладної покупцю або про допущення продавцем 

товарів/ послуг помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової 

накладної, передбачених пунктом 201.1 статті 201 цього Кодексу, та/або 

порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному 

реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку 

коригування; акцизної накладної покупцю або про порушення порядку 

заповнення та/або порядку реєстрації акцизної накладної; 5) у разі 

проведення зустрічної звірки. Кожна з вказаних підстав має буди детально 

визначена та містити конкретну інформацію щодо виявлених 

невідповідностей/порушень платника податку.  

Підкреслимо, що в умовах сьогодення важливе значення мають не 

лише закріплення способів податкового контролю та механізму їх реалізації в 

актах національного законодавства кожної держави, а й інтеграційне 
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функціонування на міжнародній арені. У цьому контексті Ф. Бланк та 

Д. Оттімофіоре наголошують, що основними принципами ефективних і 

дієвих перевірок дотримання вимог законодавства є належне планування та 

визначення об'єктів інспектування і контрольних заходів, і високий рівень 

інформаційної взаємодії і координації між інспекційними органами.  Крім 

того, ключовим елементом сталого функціонування цієї системи є наявність 

відкритої і точної інформації,  ці ключові компоненти системи нагляду за 

проведенням перевірок допоможуть уникнути таких протизаконних явищ, як 

корупція та інші недобросовісні дії [338]. 

Таким чином, адекватна система регулювання і нагляду буде 

максимально корисною як підприємствам, так і суспільству в цілому. І 

навпаки, неадекватна система інспекцій та контролю за діяльністю може 

означати прямі і непрямі грошові і негрошові збитки для держав, 

підприємств і суспільства: міжнародний досвід показує, що така система 

створює зайві адміністративні бар'єри (і передбачає зайві витрати) для 

підприємств, знижує товарообіг і приплив інвестицій і, як наслідок,  веде до 

корупції і зловживань.  Будучи неефективною, така система тягне додаткові 

витрати на її функціонування як з боку держави (витрати бюджету), так з 

боку підприємств (витрати на нормативно-правову відповідність), що не 

досягає при цьому стратегічних цілей, знижуючи рівень довіри підприємств 

й громадськості до органів управління та законодавства [338]. 

І. І. Кучеров слушно вказує, що право встановлення і справляння 

податків з доходів приватних осіб (фізичних і юридичних осіб) держави, а 

також право контролю за збором податків і зборів в межах дії юрисдикції 

держави є традиційним проявом державного суверенітету [157, c. 188-192]. 

Зазвичай у доктрині розрізняють два види податкового суверенітету: 

а) юридичний – означає законне і необмежене право держави встановлювати 

і стягувати податки; б) фактичний –  суверенітет передбачає можливість 

ефективного досягнення цілей податкової політики держави [8]. Як правило, 
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вони існують у певній дуальності. Зокрема, йдеться про те, що, з одного 

боку, державам для реалізації фактичного суверенітету необхідно 

об'єднувати або певною мірою обмежувати свій юридичний суверенітет.  З 

іншого боку –  держави, обмежуючи свій юридичний суверенітет, одночасно 

розширюють фактичну сферу його дії, поширюючи один із проявів 

суверенітету держави - юрисдикцію – на території іноземних держав, при 

наявності відповідних правовстановлюючих підстав. 

Необхідність об'єднання юридичного суверенітету держав 

проявляється в рамках міжнародного обміну податковою інформацією, що 

здійснюється з метою усунення правопорушень у податковій сфері. Як 

зазначає О. Д. Кастанова, обмін податковою інформацією, поряд з наданням 

допомоги в зборі податків і проведенням податкових перевірок, є формою 

здійснення міжнародного податкового контролю [125, с. 106-107]. Основою 

міжнародного співробітництва держав виступають міжнародні угоди, 

зокрема, у сфері оподаткування. Слід констатувати, що наразі сформовано 

достатньо широкий масив міжнародних договорів з питань податково-

правового регулювання. При цьому деякі з них стосуються питань 

міжнародного обміну податковою інформацією. 

Показово, що однією з перших міжнародних організацій, в сферу 

діяльності якої увійшла міжнародна податкова проблематика, стала ОЕСР.  

Як ми вже зазначали, сьогодні ОЕСР представляє собою ефективну 

платформу для обміну досвідом, взаємодії між державами з метою розробки 

єдиної узгодженої політики  країн-учасниць в економічній сфері. На даний 

час членами ОЕСР є 34 країни, а 70 країн мають статус партнерів ОЕСР, 

беручи участь у багатьох сферах її діяльності. За впливом ОЕСР належить до 

трійки провідних світових економічних установ, поряд з МВФ та Світовим 

банком.  До головних напрямків діяльності ОЕСР віднесено: 

 надання допомоги країнам – членам для підвищення рівня їх 

економічного та соціального розвитку; 
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 сприяння економічному зростанню країн, що розвиваються, 

шляхом надання технічної допомоги; 

 налагодження відносин з органами державної влади всіх рівнів 

країн - членів; 

 підтримка зв'язків з іншими міжнародними організаціями для 

забезпечення ефективної співпраці та співробітництва з регіональними 

економічними організаціями; 

 усунення перешкод в обміні товарами (послугами, роботами); 

 надання допомоги в професійній підготовці кадрів у сфері науки 

й техніки [228]. 

На переконання В. М. Шумілова, останніми роками спостерігається 

інтенсифікація роботи ОЕСР з координування зусиль держав у податковій 

сфері, включаючи питання боротьби з податковими правопорушеннями [421, 

с. 240 – 241]. Разом із цим, зазначимо, що податковий напрям – лише один із 

напрямів діяльності ОЕСР, що включає різноманітні аспекти не тільки власне 

економічної, а й соціальної, інноваційної, управлінської та іншої 

проблематики.  Реалізація повноважень ОЕСР в перерахованих сферах 

діяльності здійснюється основними органами ОЕСР: Радою, Виконавчим 

комітетом і Секретаріатом. Підрозділом, відповідальним за податкове 

напрямок, є Комітет з податкових питань ОЕСР.  В рамках зазначеного 

Комітету встановлюються основні принципи міжнародного оподаткування, 

здійснюється моніторинг внутрішніх і зовнішніх наслідків податкових 

реформ держав-членів ОЕСР і координується співпраця держав по боротьбі з 

ухиленням від сплати податків і зборів [227]. 

В межах податково-правового напрямку діяльності ОЕСР окреме 

місце посідає розробка спільних заходів захисту держав в частині свого 

внутрішнього податкового законодавства, міжнародних договорів і співпраці 

з іншими країнами. Деякі із зазначених заходів стали поширеним явищем 

сьогодні: використання терміна «контрольовані іноземні компанії» (про що 
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ми вже писали у попередніх підрозділах нашого дослідження), вимоги щодо 

інформування держави про транскордонні угоди своїх резидентів, усунення 

банківської таємниці як підстави для відмови в наданні інформації про 

платників податків та інших податках, збільшення числа укладених 

міжнародних договорів про обмін  податковою інформацією, прийняття 

спільних орієнтирів ОЕСР по боротьбі з нечесною податкової практикою.   

На сучасному етапі розвитку міжнародного обміну податковою 

інформацією особливого значення набувають, перш за все, міжнародні акти, 

розроблені Організацією економічного співробітництва та розвитку. Зокрема, 

йдеться про такі, як-от: а) Модельна податкова конвенція ОЕСР [200]; б); 

Модельна податкова угода ОЕСР [201]; в) Конвенція Ради Європи та ОЕСР 

про податкову допомогу [143] . Зазначені акти містять норми, присвячені 

обміну податковою інформацією.  

Незважаючи на те, що всі три документи розроблено з метою 

просування міждержавного обміну податковою інформацією, вони мають 

певні відмінні характеристики. Приміром, Модельна податкова конвенція 

ОЕСР включає низку правил уникнення подвійного оподаткування у той час, 

коли Модельна податкова угода ОЕСР – містить правила, які стосуються 

лише обміну інформацією в податкових справах. 

 

3.2.3. Податкова перевірка у системі способів реалізації  

охоронної функції податкового права 

Як ми вказали, податковий контроль здійснюється у тому числі 

через перевірки. Саме через податквові первірки відбувається реалізація 

контрольної функції. Відповідно до приписів ПК України контролюючі 

органи мають право на проведення таких перевірок: 1) камеральні, 

2) документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та 3) фактичні 

перевірки. При цьому камеральні та документальні перевірки проводяться 

контролюючими органами в межах їх повноважень виключно у випадках та у 
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порядку, встановлених цим Кодексом, а фактичні перевірки – ПК УКраїни та 

іншими законами України, контроль за дотриманням яких покладено на 

контролюючі органи [249]. 

Зупинимося більш детально на аналізі зазначених видів податкових 

перевірок. Так, камеральною вважається перевірка, яка проводиться у 

приміщенні контролюючого органу виключно на підставі даних, зазначених 

у податкових деклараціях (розрахунках) платника податків та даних системи 

електронного адміністрування податку на додану вартість (даних 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, в якому 

відкриваються рахунки платників у системі електронного адміністрування 

податку на додану вартість, даних Єдиного реєстру податкових накладних та 

даних митних декларацій), а також даних Єдиного реєстру акцизних 

накладних та даних системи електронного адміністрування реалізації 

пального та спирту етилового, даних СОД РРО. 

Предметом камеральної перевірки також може бути своєчасність 

подання податкових декларацій  (розрахунків) та/або своєчасність реєстрації 

податкових декларацій  та/або розрахунків коригування до податкових 

накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних, акцизних накладних 

та/або розрахунків коригування до акцизних накладних у Єдиному реєстрі 

акцизних накладних, виправлення помилок у податкових накладних та/або 

своєчасність сплати узгодженої суми податкового (грошового) зобов’язання 

виключно на підставі даних, що зберігаються (опрацьовуються) у 

відповідних інформаційних базах [249]. 

Документальна перевірка характеризується законодавцем інакше. 

Згідно з п. 75.1.2 ст. 75 ПК України документальною перевіркою вважається 

перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування 

та сплати усіх передбачених цим Кодексом податків та зборів, а також 

дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням 
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якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем 

законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових 

відносин з працівниками (найманими особами) та яка проводиться на 

підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та 

іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення 

яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в 

бухгалтерському та податковому обліку і пов'язані з нарахуванням і сплатою 

податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за 

дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також отриманих в 

установленому законодавством порядку контролюючим органом документів 

та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших 

платників податків. Не може бути предметом планової документальної 

перевірки питання дотримання платником податків принципу «витягнутої 

руки», крім певних випадків [249]. 

Як бачимо, законодавець класифікує документальні перевірки за 

двома критеріями: періодичність та місце проведення документальних 

перевірок. За критерієм періодичності проведення нормотворець виділяє два 

види документальних перевірок: а) планова – проводиться відповідно до 

плану-графіка перевірок; б) позапланова – не передбачається у плані роботи 

контролюючого органу і проводиться за наявності хоча б однієї з підстав, 

визначених ПК України. За критерієм місця проведення виділено такі види, 

як: а) виїзна – проводиться за місцезнаходженням платника податків чи 

місцем розташування об'єкта права власності, стосовно якого проводиться 

така перевірка; б) невиїзна –проводиться в приміщенні контролюючого 

органу. Наведені види податкових перевірок можуть змішуватися між собою.  

Яскравим прикладом міксування вказаних видів документальних 

перевірок є документальна невиїзна позапланова електронна перевірка за 

заявою платника податків (далі - електронна перевірка). Відповідно до п. 

3 розд. І Порядку подання платником податків заяви про проведення 
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документальної невиїзної позапланової електронної перевірки та прийняття 

рішення контролюючим органом про проведення такої перевірки [261] 

предметом електронної перевірки є своєчасність, достовірність, повнота 

нарахування та сплати відповідних передбачених Кодексом податків та 

зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за 

додержанням якого покладено на контролюючі органи. 

Ця перевірка проводиться на підставі заяви, поданої платником 

податків з незначним ступенем ризику, визначеним відповідно до п. 77.2 ст. 

77 цього Кодексу, до контролюючого органу, в якому він перебуває на 

податковому обліку. Заява подається за 10 календарних днів до очікуваного 

початку проведення електронної перевірки, але не раніше офіційного 

повідомлення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

податкову політику, про запровадження проведення такої перевірки для 

відповідних платників податків: які застосовують спрощену систему 

оподаткування, обліку та звітності; суб’єктів господарювання мікро-, малого; 

середнього підприємництва; інших платників податків [249]. 

Платником податків у заяві, крім загальних облікових даних, в 

обов'язковому порядку зазначається інформація про: 1) податкові періоди 

господарської діяльності, що підлягають електронній перевірці; 2) систему 

оподаткування, що застосовується платником податків; 3) перелік податків, 

які будуть перевірені під час проведення електронної перевірки (єдиний 

податок, податок на прибуток підприємств, податок на додану вартість, 

податок на доходи фізичних осіб, інші податки за наявності технічної 

можливості їх перевірки контролюючими органами); 4) ведення в 

електронному вигляді бухгалтерського обліку відповідно до Інструкці про 

застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов`язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої 

наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р.; 5) ведення в 

електронному вигляді первинних документів, які підтверджують 
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правомірність ведення бухгалтерського обліку; 6) надання платником 

податків разом із Заявою до контролюючого органу в електронній формі з 

дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб 

документів, які відповідно до Кодексу  пов'язані з обчисленням та сплатою 

податків і зборів (якщо такі документи створюються платником податків в 

електронній формі та зберігаються на машинних носіях інформації), у 

форматі, встановленому відповідно до пункту 85.2  статті 85 глави 8 розділу 

II ПК України [261]. 

За потреби контролюючий орган, який проводить електронну 

перевірку, у випадках, передбачених Кодексом, має право отримати від 

платника податків або його уповноважених представників копії документів, 

що стосуються предмета перевірки. Такі копії повинні бути засвідчені 

підписом платника податків або його посадової особи та скріплені печаткою 

(за наявності). Для отримання копій документів контролюючий орган 

звертається до платника податків у визначеному ст. 42 глави 2 розділу II 

Кодексу порядку (йдеться про порядок листування платників податків та 

контролюючих органів). 

Контролюючий орган на підставі інформації, зазначеної платником 

податків у заяві та доданих до неї документах для проведення електронної 

перевірки, та податкової інформації, наявної в контролюючому органі, такий 

орган приймає рішення про проведення/непроведення такої перевірки [].Слід 

зазначити, що законодавець закріпив відкритий перелік обставин, за яких 

може бути прийнято рішення про непроведення перевірки контролюючим 

органом. До них віднесено: 1) подання заяви до контролюючого органу з 

порушенням встановленого порядку та форми, у тому числі не зазначено 

(неправильно зазначено) необхідні дані, не підписано або не скріплено 

печаткою платника податків (за наявності); 2) належність платника податків і 

зборів до середнього або високого ступеня ризику; 3) не відповідність 

облікових даних платника, отриманих контролюючим органом у 
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встановленому законодавством порядку, даним, зазначеним у заяві; 4) не 

відповідність періоду, який підлягає перевірці згідно із заявою, базовому 

податковому (звітному) періоду з відповідного податку (збору); 5) період, 

який підлягає перевірці згідно із заявою, вже охоплено документальною 

плановою або позаплановою перевіркою (з відповідних питань, які платник 

податків має намір перевірити); 6) ведення бухгалтерського обліку (в 

електронному вигляді) з порушенням Інструкці про застосування Плану 

рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань і 

господарських операцій підприємств і організацій; 7) не подання платником 

податків разом із заявою до контролюючого органу в електронній формі з 

дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб 

документів, які відповідно до ПК України пов'язані з обчисленням та 

сплатою податків і зборів; 8) наявність інших аргументованих підстав, які 

технічно не дають змоги провести документальну перевірку електронним 

способом (такі підстави мають бути обов’язково перелічені) [261]. Рішення 

про непроведення електронної перевірки не обмежує можливості повторного 

звернення платника податків із заявою [261]. 

На підставі проведеного аналізу сутності й процедури проведення 

документальної позапланової невиїзної електронної перевірки можемо 

зробити висновок про можливість поділу документальних перевірок на види 

за таким критерієм (окрім періодичності та місцем проведення): 1) суб’єкт, 

який ініціює податкову перевірку – платник податків (електронна перевірка); 

2) контролюючий орган – перевірка платників податків і зборів у звичайному 

форматі. 

Далі зупинимося на деяких аспектах правового регулювання 

документальних планових перевірок. Цілком логічним та зрозумілим є той 

факт, що документальна планова податкова перевірка здійснюється на 

підставі заздалегідь сформованого та узгодженого плану-графіку. Згідно з п. 

77.1 ст. 77 ПК України план-графік документальних планових перевірок на 
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поточний рік оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, до 25 грудня 

року, що передує року, в якому будуть проводитися такі документальні 

планові перевірки [249]. 

До такого плану-графіка включають платників податків залежно від 

такого критерію, як ризик щодо несплати податків та зборів (високий, 

середній та незначний). При цьому залежно від ступеня такого ризику 

залежить періодичність проведення документальних планових перевірок. 

Так, платники податків з незначним ступенем ризику включаються до плану-

графіка не частіше, ніж раз на три календарних роки, середнім - не частіше 

ніж раз на два календарних роки, високим - не частіше одного разу на 

календарний рік []. 

Порядок формування плану-графіка проведення документальних 

планових перевірок платників податків затверджено Наказом Міністерства 

фінансів України 2 червня 2015 р. [303] . Зазначеним актом детально 

визначено порядок внесення змін та коригувань до плану-графіка проведення 

перевірок, порядок відбору до плану-графіка платників податків - юридичних 

осіб, фінансових установ, постійних представництв та представництв 

нерезидентів, а також платників податків - фізичних осіб, платників податків 

- юридичних осіб щодо правильності обчислення, повноти і своєчасності 

сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 

Водночас звернемо увагу на негативну тенденцію, що склалася 

останніми роками щодо частих змін до такого плану-графіку. Приміром, 

фахівці зазначають, що план-графік проведення документальних планових 

перевірок платників податків на 2018 р. після його оприлюднення зазнав змін 

майже 20 разів. При цьому основні зміни стосувались збільшення кількості 

перевірок, а саме додали близько 700 позицій та змінили дати проведення 

перевірок. Аналогічна ситуація прослідковується і в 2019 р. Так, 22 грудня 
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2018 р. на офіційному сайті Державної фіскальної служби України було 

оприлюднено такий план-графік на 2019 р., який станом на квітень 2019 р. 

вже зазнав змін та був відкоригований ДФС України і, так само  в 2018 р., 

збільшено кількість перевірок та змінено дати їх проведення [352].  

Показово, що на цю проблему звернув увагу як  Верховний Суд, так  

і інші суди, зазначивши, що план-графік проведення планових 

документальних перевірок складається контролюючим органом з метою 

попередження платників податків про проведення такої перевірки та 

визначення орієнтовного предмету перевірки [266; 286]. Ми поділяємо 

позицію правників, що дії контролюючих органів щодо коригування плану-

графіку проведення документальних планових перевірок суперечить нормам 

діючого законодавства [352]. Справа у тому, що таким чином порушується 

принцип визначеності, складовою якої є передбачуваність. Безперечно, що 

значення та сутність введення такого плану-графіка та його оприлюднення 

заздалегідь міститься в тому, аби попередити платника податків про 

проведення перевірки і зорієнтувати його про мету та період проведення 

такої перевірки. Однак, при таких частих змінах – це фактично не можливо.  

У зв’язку із цим ми позитивно оцінюємо зміни по ПК України, 

зокрема до п. 77.2 ст. 72, відповідно до яких внесення змін до плану-графіка 

проведення документальних планових перевірок на поточний рік 

допускається не частіше одного разу в першому та одного разу в другому 

кварталі такого року, крім випадків коли зміни пов’язані із змінами 

найменування платника податків, що вже був включений до плану-графіка, 

та/або виправлення технічних помилок [249].  

Ще один аспект стосовно плану-графіка. Як ми вже зачали, згідно з 

приписами ПК України періодичність проведення планових документальних 

перевірок повинна бути передбачена у плані-графіку проведення планових 

документальних перевірок, який оприлюднюється на офіційному веб-сайті 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову 
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політику, до 25 грудня року, що передує року, в якому будуть проводитися 

такі контрольні заходи. Періодичність їх проведення визначається залежно 

від ступеня ризику в діяльності таких платників податків, який поділяється 

на високий, середній та незначний. Платники податків з незначним ступенем 

ризику включаються до плану-графіка не частіше, ніж раз на три 

календарних роки, середнім - не частіше ніж раз на два календарних роки, 

високим - не частіше одного разу на календарний рік. Тобто, формування 

переліку платників податків проводиться за критеріями ризиків, у тому числі 

за даними інформаційно-телекомунікаційних систем контролюючих органів. 

При виявленні під час перевірок нових контрагентів підприємств 

протягом року до плану-графіка можуть бути внесені корегування, щодо 

включення до плану проведення планових контрольних заходів суб’єктів 

господарювання, які мають ризики несплати податків і зборів, невиконання 

іншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи. 

Внесення корегувань до плану – графіку про проведення документальних 

планових перевірок на поточний рік допускається не частіше одного разу в 

першому та одного разу в другому кварталі такого року, крім випадків коли 

зміни пов’язані із змінами найменування платника податків, що вже був 

включений до плану-графіка, та/або виправлення технічних помилок [249]. 

Дії контролюючого органу щодо формування, у тому числі 

затвердження, плану – графіку проведення документальних планових 

перевірок суб'єктів господарювання, є службовою діяльністю працівників 

податкового органу на виконання своїх професійних обов'язків. План-графік 

складається з планів-графіків територіальних органів ДПС та затверджується 

Головою Державної податкової служби України [249]. 

Разом з проектом плану-графіка (коригування плану-графіка) 

формуються інформаційно-аналітичні довідки за кожним платником податків 

з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем контролюючих 

органів, в якій повинно обґрунтовуватись ризиковість платника податку, на 
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підставі якої його було внесено до відповідного плану-графіку. Вважаємо, що 

саме відомості інформаційно-аналітичної довідки, на підставі якої видається 

наказ про проведення контрольних заходів може бути предметом захисту 

прав та законних інтересів платника, щодо оскарження підстав для 

включення платника до плану-графіку (коригування плану-графіка) 

проведення планових перевірок.   При цьому вважаємо, що обов’язковими 

умовами обґрунтування відомостей, що внесено до  інформаційно-

аналітичної довідки мають бути такі : (1) період за який проаналізовано 

діяльність підприємства; (2) процедура та підстава визначення ступеня 

ризику платника; (3) наявність первинних документів в обґрунтування 

ризиків, що вказані в аналітичній довідці. 

Окрім плана-графіка для проведення документальної планової 

перевірки необхідним є прийняття рішення про проведення документальної 

планової перевірки керівником (його заступником або уповноваженою 

особою) контролюючого органу, яке оформлюється наказом [249]. Право на 

проведення документальної планової перевірки платника податків надається 

лише у випадку, коли йому (його представнику) не пізніше ніж за 10 

календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки надіслано 

(вручено) у порядку, визначеному ст. 42  ПК України, копію наказу про 

проведення документальної планової перевірки та письмове повідомлення із 

зазначенням дати початку проведення такої перевірки. 

У разі планування перевірок одного й того самого платника 

податків контролюючими органами та органами державного фінансового 

контролю у звітному періоді такі перевірки проводяться зазначеними 

органами одночасно[249]. Детально Порядок координації одночасного 

проведення планових перевірок (ревізій) контролюючими органами та 

органами державного фінансового контролю регламентовано Постановою 

Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 р. [260].  
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У п. 82.1 ст. 82 ПК України закріплено строки проведення 

документальної планової перевірки. Так, тривалість таких перевірок не 

повинна перевищувати 30 робочих днів для великих платників податків, 

щодо суб'єктів малого підприємництва – 10 робочих днів, інших платників 

податків - 20 робочих днів. Продовження вищенаведених строків проведення 

перевірок можливе за рішенням керівника (його заступника або 

уповноваженої особи) контролюючого органу не більш як на 15 робочих днів 

для великих платників податків, щодо суб'єктів малого підприємництва - не 

більш як на 5 робочих днів, інших платників податків – не більш як на 10 

робочих днів [249]. 

Інший підхід обрано законодавцем щодо порядку проведення 

позапланових документальних перевірок. Підставами проведення вказаної 

перевірки є: 

отримання податкової інформації, що свідчить про порушення 

платником податків валютного, податкового та іншого не врегульованого ПК 

України законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на 

контролюючі органи, якщо платник податків не надасть пояснення та їх 

документальні підтвердження на обов’язковий письмовий запит 

контролюючого органу, в якому зазначаються порушення цим платником 

податків відповідно валютного, податкового та іншого не врегульованого 

цим Кодексом законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на 

контролюючі органи, протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем 

отримання запиту; 

не подання платником податків в установлений законом строк 

податкову декларацію, розрахунки, звітність для податкового контролю за 

трансфертним ціноутворенням відповідно до п. 39.4  ст. 39 ПК України, якщо 

їх подання передбачено законом; 
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подання платником податків контролюючому органу уточнюючий 

розрахунок з відповідного податку за період, який перевірявся 

контролюючим органом; 

виявлення недостовірності даних, що містяться у податкових 

деклараціях, поданих платником податків, якщо платник податків не надасть 

пояснення та їх документальні підтвердження на письмовий запит 

контролюючого органу, в якому зазначено виявлену недостовірність даних та 

відповідну декларацію протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем 

отримання запиту; 

подання платником податків в установленому порядку 

контролюючому органу заперечень до акта перевірки в порядку, визначеному 

п. 86.7  ст. 86 ПК України, або скарги на прийняте за її результатами 

податкове повідомлення-рішення, в яких вимагається повний або частковий 

перегляд результатів відповідної перевірки або скасування прийнятого за її 

результатами податкового повідомлення-рішення у разі якщо платник 

податків у своїй скарзі (запереченнях) посилається на обставини, що не були 

досліджені під час перевірки, та об’єктивний їх розгляд неможливий без 

проведення перевірки. Така перевірка проводиться виключно з питань, що 

стали предметом оскарження [249].  

Відповідно до п. 82.2 ст. 80 ПК України тривалість документальних 

позапланових перевірок не повинна перевищувати 15 робочих днів для 

великих платників податків, щодо суб'єктів малого підприємництва – 5 

робочих днів, для фізичних осіб - підприємців, які не мають найманих 

працівників, за наявності умов, визначених в абзацах третьому - восьмому 

цього пункту, - 3 робочі дні, інших платників податків - 10 робочих днів. 

Продовження строків проведення зазначених перевірок, можливе за 

рішенням керівника (його заступника або уповноваженої особи) 

контролюючого органу не більш як на 10 робочих днів для великих 
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платників податків, щодо суб'єктів малого підприємництва – не більш як на 2 

робочих дні, інших платників податків - не більш як на 5 робочих днів [249]. 

В якості виключення закріплено, що у разі, якщо розпочато 

процедуру реорганізації юридичної особи (крім перетворення), припинення 

юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - 

підприємця, закриття постійного представництва чи відокремленого 

підрозділу юридичної особи, в тому числі іноземної компанії, організації, 

порушено провадження у справі про визнання банкрутом платника податків 

або подано заяву про зняття з обліку платника податків, для фізичних осіб - 

підприємців, які не мають найманих працівників, то документальна 

позапланова перевірка не повинна перевищувати 15 робочих днів для 

великих платників податків, щодо суб'єктів малого підприємництва - 5 

робочих днів, для фізичних осіб - підприємців, які не мають найманих 

працівників, за наявності  умов, визначених в абзацах третьому - восьмому 

цього пункту, - 3 робочі дні, інших платників податків – 10 робочих днів, за 

наявності за два останні календарні роки одночасно таких умов: а) платником 

податку подано податкову декларацію про відсутність доходів від 

провадження господарської діяльності; б) платник податку не зареєстрований 

як платник податку на додану вартість; в) в контролюючих органах відсутня 

податкова інформація щодо: використання платником податку найманої 

праці фізичних осіб; відкритих платником податку рахунків у банках та 

інших фінансових установах [249]. 

Синтезуючи наведене, констатуємо, що документальні планові та 

позапланові перевірки ідентичні за предметом перевірки. У той же час вони 

різняться за: строками проведення, підставами проведення, юридичним 

фактом, з яким пов’язується їх проведення (документальними підставами). 

Наступним видом податкових перевірок є камеральна. Відповідно 

до п. 75.1.1 ст. 75 ПК України камеральною вважається перевірка, яка 

проводиться у приміщенні контролюючого органу виключно на підставі 
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даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника податків 

та даних системи електронного адміністрування податку на додану вартість 

(даних центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, в якому 

відкриваються рахунки платників у системі електронного адміністрування 

податку на додану вартість, даних Єдиного реєстру податкових накладних та 

даних митних декларацій), а також даних Єдиного реєстру акцизних 

накладних та даних системи електронного адміністрування реалізації 

пального та спирту етилового, даних СОД РРО. З огляду на наведене 

визначення бачимо, що її проведення пов’язується з: (1) здійсненням у 

приміщені контролюючого органу; (2) вивченням виключно тих відомостей, 

що містяться у: а) податкових деклараціях (розрахунках) платника податку; 

б) даних системи електронного адміністрування податку на додану вартість, 

зокрема: даних центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, в якому 

відкриваються рахунки платників у системі електронного адміністрування 

податку на додану вартість; даних Єдиного реєстру податкових накладних та 

даних митних декларацій), даних Єдиного реєстру акцизних накладних та 

даних системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту 

етилового, даних СОД РРО [249]. 

На думку Р. О. Єни, до специфічних ознак камеральної перевірки 

також відноситься: (1) спрощений процесуальний порядок її проведення 

(вона здійснюється без спеціального рішення посадової особи 

контролюючого органу, посвідчення на проведення перевірки не 

виписується, оскільки її здійснення зумовлене саме необхідністю реалізації 

обов’язків податкових органів); (2) можливість її проведення необмежену 

кількість разів протягом року (право контролюючих органів на проведення 

камеральних податкових перевірок не поставлене в залежність від того, з 

якою періодичністю платник податків надає податкову звітність до 
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податкового органу. Тому така перевірка може бути проведена у зв’язку з 

представленням кожного документа податковій звітності); (3) проводиться 

щодо всіх платників податків без обов’язкової їх присутності і згоди.[102,  с. 

92] Як вбачається, наведені ознаки цілком відповідають приписам ст. 76 ПК 

України, якою регламентовано порядок проведення камеральної перевірки. 

Відповідно до п. 76.3 ст. 76 ПК України камеральна перевірка 

податкова декларація або уточнюючого розрахунку може бути проведена 

лише протягом 30 календарних днів, що настають за останнім днем 

граничного строку їх подання, а якщо такі документи були надані пізніше, - 

за днем їх фактичного подання [249]. 

Ще одним видом податкової перевірки є фактична перевірка. 

Визначення такої перевірки міститься у пп. 75.1.3 п. 75.1 ст. 75 ПК України. 

Зокрема, фактичною вважається перевірка, що здійснюється за місцем 

фактичного провадження платником податків діяльності, розташування 

господарських або інших об'єктів права власності такого платника. Така 

перевірка здійснюється контролюючим органом щодо дотримання норм 

законодавства з питань регулювання обігу готівки, порядку здійснення 

платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, 

наявності ліцензій, свідоцтв, у тому числі про виробництво та обіг 

підакцизних товарів, дотримання роботодавцем законодавства щодо 

укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з 

працівниками (найманими особами) [249].  

Підставами для проведення фактичної перевірки платників податків 

є: 

- виявлення фактів за результатами перевірок інших платників 

податків, які свідчать про можливі порушення платником податків 

законодавства щодо виробництва та обігу підакцизних товарів, здійснення 

платником податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, 

наявності патентів, ліцензій та інших документів, контроль за наявністю яких 
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покладено на контролюючі органи, та виникає необхідність перевірки таких 

фактів; 

- наявність та/або отримання в установленому законодавством 

порядку інформації від державних органів або органів місцевого 

самоврядування, яка свідчить про можливі порушення платником податків 

законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи, зокрема, 

щодо здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення 

касових операцій, наявності патентів, ліцензій та інших документів, контроль 

за наявністю яких покладено на контролюючі органи, виробництва та обігу 

підакцизних товарів; 

- письмове звернення покупця (споживача), оформленого 

відповідно до закону, про порушення платником податків установленого 

порядку проведення розрахункових операцій, касових операцій, 

патентування або ліцензування; 

- неподання суб'єктом господарювання в установлений законом 

строк обов'язкової звітності про використання реєстраторів розрахункових 

операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій, 

розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій, подання їх із 

нульовими показниками; 

- наявність та/або отримання в установленому законодавством 

порядку інформації про порушення вимог законодавства в частині 

виробництва, обліку, зберігання та транспортування спирту, алкогольних 

напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних 

сигаретах, та цільового використання спирту платниками податків, 

обладнання акцизних складів витратомірами-лічильниками та/або 

рівномірами-лічильниками, а також здійснення функцій, визначених 

законодавством у сфері виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв, 

тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, 

пального; 
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- виявлення за результатами попередньої перевірки порушення 

законодавства з питань, визначених у пункті 75.1.3; 

- наявність та/або отримання в установленому законодавством 

порядку інформації про використання праці найманих осіб без належного 

оформлення трудових відносин та виплати роботодавцями доходів у вигляді 

заробітної плати без сплати податків до бюджету, а також здійснення 

фізичною особою підприємницької діяльності без державної реєстрації [249]. 

З огляду на порядок проведення фактичної перевірки, встановлений 

чинним податковим законодавством, зазначимо такі її особливості: 1) 

здійснюється без попередження платника податків (особи); 2) проводитися на 

підставі рішення керівника (його заступника або уповноваженої особи) 

контролюючого органу, оформленого наказом; 3) чітко окреслений перелік 

підстав проведення такої перевірки; 4) вчинення окремих заходів як до 

початку перевірки, так і під час її проведення (йдеться про можливість 

проведення контрольної розрахункової операції до початку проведення 

перевірки хронометражу господарських операцій. При цьому при проведенні 

хронометражу обов’язковим є складання довідки); 5) проводиться двома і 

більше посадовими особами контролюючого органу у присутності посадових 

осіб суб'єкта господарювання або його представника та/або особи, 

що фактично здійснює розрахункові операції. 

Підкреслимо, що податковий контроль здійснюється на основі 

чіткого дотримання приписів чинного законодавства, а його результати, 

зазвичай, мають певні юридичні наслідки. Результати кожної із розглянутих 

нами податкових перевірок документально оформлюються. Саме документи, 

видані контролюючими органами за результатами податкових перевірок, 

мають значення для подальшого розвитку правовідносин між 

уповноваженою (службовою) особою контролюючих органів та конкретними 

платниками податків. Фактично від результатів податкових перевірок буде 

залежати відбудеться подальша реалізація охоронної функції податкового 
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права чи завершиться на стадії реалізації такого способу податкового 

контролю, як податкова перевірка.  

Згідно з п. 86.1 ст. 86 ПК України результати перевірок (крім 

камеральних та електронних перевірок) оформлюються у формі акта або 

довідки, які підписуються посадовими особами контролюючого органу та 

платниками податків або їх законними представниками (у разі наявності). У 

разі встановлення під час перевірки порушень складається акт. Якщо такі 

порушення відсутні, складається довідка. Отже, у разі відсутності порушень 

конкретної норми податкового права в межах відповідної перевірки охоронна 

функція начебто припиняє свою дію, а у випадку виявлення порушень й 

складання про це відповідного акта дія цієї функції, так би мовити, 

розгортається й до зобов’язаного учасника податкових правовідносин буде 

застосовано відповідні заходи впливу за порушення податкового 

законодавства. Звичайно ж, податкове законодавство надає платнику 

податків право не погодитись з результатами податкової перевірки 

(відмовитись від підписання, надати заперечення), а також оскаржити 

рішення, дії чи бездіяльність контролюючого органу в адміністративному та 

/або судовому порядку.  

 

3.2.4. Охоронне значення способів забезпечення виконання 

податкового обов’язку 

Забезпечення виконання податкового обов’язку реалізується 

низкою способів, що мають охоронне значення. Забезпечувальні заходи 

сприяють належному виконанню податкових обов’язків. Важливість сплати 

податків обумовлює не менш вагому роль забезпечення такої сплати, що 

свідчить про певну взаємозалежність між обов'язком і його виконанням. 

Адже недостатньо закріпити в нормах податкового права обов'язок 

сплачувати податки і збори; треба також установити правові механізми 

гарантування його виконання на випадок порушення [97, с. 37].  
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М.П. Кучерявенко, розкриваючи систему забезпечувальних 

механізмів при виконанні податкового обов’язку виділяє ряд їх 

особливостей, що в повній мірі відноситься і до адміністративного арешту 

активів [162, с. 438-470]. А саме: 1) засоби забезпечення виступають як 

спеціальні, виключні механізми, які формують необхідний інтерес у 

відповідного суб’єкта щодо належного виконання свого податкового 

обов’язку; 2) засоби забезпечення належної поведінки платників податків при 

виконанні податкового обов’язку є гарантією для інших суб’єктів, на підставі 

чого можна визначити та прогнозувати поведінку  зобов’язаних осіб, 

формування доходів за рахунок надходжень від податків та зборів та 

відповідно орієнтуватися  в об’єктивних можливостях фінансування 

відповідних завдань та функцій; 3) реалізація засобів забезпечення пов’язана 

з ухиленням зобов’язаних осіб від належної поведінки (затримка чи неповна 

сплата обов’язкових платежів, порушення строків подання податкової 

звітності чи постановки на податковий облік) [162, с. 439]. Представляється, 

що при такому підході в більш повній мірі відображені сутнісні 

характеристики, які і зумовлюють застосування будь-якого 

забезпечувального заходу.  

Позначимо, що ПК України нині не дає вичерпного переліку 

способів забезпечення податково обов’язку. Їх можна представити певною 

сукупністю, проводячи аналіз норм ПК України. До речі, науковці, 

проводячи таку діяльність, надають різний перелік розглядуваних заходів, 

адже керуються різними ознаками для цього. Наприклад, А. М. Тимченко до 

їх кола відносить: вимогу від платників податків, діяльність яких 

перевіряється, припинення дій, які перешкоджають здійсненню законних 

повноважень службовими (посадовими) особами органів державної 

податкової служби, усунення виявлених порушень податкового та іншого 

законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи 

державної податкової служби (пп. 20.1.24. ст. 20 ПК України); 
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адміністративний арешт майна платника податків (ст. 94 ПК України); 

податкова застава (ст. 88-93 ПК України); зупинення видаткових операцій на 

рахунках платника (пп. 20.1.24.  ст. 20 ПК України); заборона відчуження 

платником податків майна, що знаходиться в податковій заставі (ст. 89 ПК 

України); пеня (ст. 129 ПК України; стягнення податкового боргу (ст. 95 ПК 

України); – продаж  майна, що перебуває у податковій заставі(ст. 95 ПК 

України); – штрафи (ст. 113 та ін. ПК України) [380, с. 110-113]. 

А.В. Сліденко до забезпечувальних заходів відносить: (а) податкову заставу 

(ст. 88, 89 ПК України); (б) адміністративний арешт майна платника податків 

(окрім коштів) за рішенням контролюючого органу з подальшим 

підтвердженням обґрунтованості цього рішення в судовому порядку (пп. 

20.1.9 ст. 20, ст. 94 ПК України); (в) арешт коштів на рахунку платника 

податків у банку за рішенням суду (пп. 20.1.9 ст. 20, ст. 94 ПК України);  (г) 

зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків у банку за 

рішенням суду (пп. 20.1.31 ст. 20, пп. 20.1.32 ст. 20, п. 89.4 ст. 89, п. 91.4 ст. 

91 ПК України);  (д) арешт товарів (п. 94.7 ст. 94 ПК України); (е) відмову у 

реєстрації податкових накладних (ст. 201 ПК України) [357, с. 103, 104]. 

Можна навести й інші позиції вчених-фінансистів, однак вони також будуть 

відмінними від наведених. Така ситуація має цілком об’єктивне пояснення: 

відсутність чітких норм щодо підстав їх виникнення, застосування, зміни і 

припинення. Справа у тім, що з певністю  до забезпечувальних заходів 

відносять лише податкову заставу. Що стосується інших заходів, які 

виконують охоронне призначення шляхом забезпечення виконання 

податкового обов’язку, то така певність є відносною, адже адміністративний 

арешт майна за своєю суттю є складним механізмом.  При цьому, не 

дивлячись на єдність всієї системи способів забезпечення виконання 

податкового обов’язку, конкретні їх форми не є однорідними за своєю 

правовою природою. 
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Зупинимося на розгляді саме адміністративного арешту майна, адже 

застосування  саме цього заходу є проблематичним. Так, адміністративний 

арешт майна є винятковим способом забезпечення виконання платником 

податків його обов'язків, визначених законом. Це засіб забезпечення 

виконання недобросовісним платником його податкових обов’язків, що 

полягає у забороні вчиняти платнику будь-які дії щодо власного майна та 

коштів на які розповсюджується адміністративний арешт. Арешт може бути 

накладено контролюючим органом на будь-яке майно платника податків, 

крім майна, на яке не може бути звернено стягнення відповідно до закону, та 

коштів на рахунку платника податків. 

Відповідно до ст. 94 ПК України арешт майна може бути 

застосовано, якщо з’ясовується одна з таких обставин: 1) платник податків 

порушує правила відчуження майна, що перебуває у податковій заставі; 2) 

фізична особа, яка має податковий борг, виїжджає за кордон; 3) платник 

податків відмовляється від проведення документальної або фактичної 

перевірки за наявності законних підстав для її проведення або від допуску 

посадових осіб контролюючого органу; 4) відсутні дозволи (ліцензії) на 

здійснення господарської діяльності, а також у разі відсутності реєстраторів 

розрахункових операцій, зареєстрованих у встановленому законодавством 

порядку, крім випадків, визначених законодавством; 5) відсутня реєстрація 

особи як платника податків у контролюючому органі, якщо така реєстрація є 

обов’язковою відповідно до ПК України, або коли платник податків, що 

отримав податкове повідомлення або має податковий борг, вчиняє дії з 

переведення майна за межі України, його приховування або передачі іншим 

особам; 6) платник податків відмовляється від проведення перевірки стану 

збереження майна, яке перебуває у податковій заставі; 7) платник податків не 

допускає податкового керуючого до складення акта опису майна, яке 

передається в податкову заставу. [249] 

Керівник контролюючого органу або його заступник за наявності 
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однієї з даних обставин, приймає рішення про застосування арешту майна 

платника податків, яке надсилається: платнику податків з вимогою 

тимчасово зупинити відчуження його майна; іншим особам, у володінні, 

розпорядженні або користуванні яких перебуває майно такого платника 

податків, з вимогою тимчасово зупинити його відчуження. 

Арешт майна може бути повним або умовним. Повним арештом 

майна визнається заборона платнику податків на реалізацію прав 

розпорядження або користування його майном. У цьому випадку ризик, 

пов’язаний із втратою функціональних чи споживчих якостей такого майна, 

покладається на орган, який прийняв рішення про таку заборону. Умовним 

арештом майна визнається обмеження платника податків щодо реалізації 

прав власності на таке майно, який полягає в обов’язковому попередньому 

отриманні дозволу керівника відповідного контролюючого органу на 

здійснення платником податків будь-якої операції з таким майном. 

Зазначений дозвіл може бути виданий керівником контролюючого органу, 

якщо за висновком податкового керуючого здійснення платником податків 

окремої операції не призведе до збільшення його податкового боргу або до 

зменшення ймовірності його погашення. 

Арешт майна може бути також застосований до товарів, які 

виготовляються, зберігаються, переміщуються або реалізуються з 

порушенням правил, визначених митним законодавством України чи 

законодавством з питань оподаткування акцизним податком, та товарів, у 

тому числі валютних цінностей, які продаються з порушенням порядку, 

визначеного законодавством, якщо їх власника не встановлено. У цьому 

випадку посадові особи контролюючих органів або інших правоохоронних 

органів відповідно до їх повноважень тимчасово затримують таке майно із 

складенням протоколу, який повинен містити відомості про причини такого 

затримання з посиланням на порушення конкретної законодавчої норми; 

опис майна, його родових ознак і кількості; відомості про особу, в якої було 
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вилучено такі товари; перелік прав та обов’язків таких осіб, що виникають у 

зв’язку з таким вилученням. Форма зазначеного протоколу затверджується 

Кабінетом Міністрів України [249]. 

Протокол обов'язково складається у двох примірниках, що 

підлягають надсиланню керівнику (його заступнику або уповноваженій 

особі) контролюючого органу, на території якого було проведено таке 

затримання майна та вручається особі, у якої вилучено таке майно. Керівник 

підрозділу правоохоронного органу, у підпорядкуванні якого перебуває 

службова особа, яка склала протокол про тимчасове затримання майна, 

зобов'язаний невідкладно поінформувати (телефонограмою, засобами 

факсимільного зв'язку або особисто) керівника (його заступника або 

уповноважену особу) контролюючого органу, на території якого здійснено 

таке затримання. На підставі відомостей, зазначених у протоколі, керівник 

контролюючого органу або його заступник приймає рішення про накладення 

арешту на таке майно або відмову в ньому шляхом неприйняття такого 

рішення. 

Рішення про накладення арешту на майно повинне бути прийняте 

до 24:00 години робочого дня, що настає за днем складення протоколу про 

тимчасове затримання майна, але коли відповідно до законодавством 

України контролюючий орган закінчує роботу раніше, то такий строк 

закінчується на час такого закінчення роботи. У разі якщо рішення про арешт 

майна не приймається протягом зазначеного строку, майно вважається 

звільненим з-під режиму тимчасового затримання, а посадові чи службові 

особи, які перешкоджають такому звільненню, несуть відповідальність відп. 

до закону [249]. 

Арешт на майно може бути накладено рішенням керівника 

контролюючого органу (його заступника), обґрунтованість якого протягом 96 

годин має бути перевірена судом. Зазначений строк не може бути 

продовжений в адміністративному порядку, у тому числі за рішенням інших 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1239-2010-%D0%BF
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державних органів, крім випадків, коли власника майна, на яке накладено 

арешт, не встановлено. У цих випадках таке майно перебуває під режимом 

такого арешту протягом строку, визначеного законом для визнання його 

безхазяйним. Порядок операцій з майном, власника якого не встановлено, 

визначається законодавством з питань поводження з безхазяйним майном. 

У разі якщо рішення про арешт майна не приймається протягом 

зазначеного строку, майно вважається звільненим з-під режиму тимчасового 

затримання, а посадові чи службові особи, які перешкоджають такому 

звільненню, несуть відповідальність згідно із законом. При цьому таке 

звільнення з-під режиму тимчасового затримання майна не потребує 

документального оформлення. 

У разі якщо місцезнаходження осіб, зазначених у протоколі про 

тимчасове затримання майна, не виявлено або якщо майно було затримано, а 

осіб, яким воно належить на праві власності чи інших правах, не 

встановлено, рішення приймається керівником (його заступником або 

уповноваженою особою) контролюючого органу без вручення його особам 

вищезазначеним особам. 

Складені службовими (посадовими) особами протоколи про 

тимчасове затримання майна реєструються в журналі реєстрації протоколів 

про тимчасове затримання майна відповідного контролюючого органу, на 

території якого здійснено таке затримання. 

Рішення контролюючого органу щодо арешту майна може бути 

оскаржене платником податків в адміністративному або судовому порядку. 

Платник податків має право на відшкодування збитків та немайнової шкоди, 

завданих контролюючим органом внаслідок неправомірного застосування 

арешту майна такого платника податків, за рахунок коштів державного 

бюджету, передбачених контролюючим органам, згідно із законом. Рішення 

про таке відшкодування приймається судом. 

Припинення такого арешту майна платника податків здійснюється у 
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зв’язку з: 1) відсутністю протягом визначеного строку, рішення суду про 

визнання арешту обґрунтованим; 2) погашенням податкового боргу платника 

податків; 3) усуненням платником податків причин застосування арешту; 4) 

ліквідацією платника податків, у тому числі внаслідок проведення процедури 

банкрутства; 5) наданням відповідному контролюючому органу третьою 

особою належних доказів про належність арештованого майна до об’єктів 

права власності цієї третьої особи; 6) скасуванням судом або контролюючим 

органом рішення контролюючого органу про арешт; 7) прийняттям судом 

рішення про припинення адмін. арешту; 8) пред’явленням платником 

податків дозволів на провадження діяльності, а також документа, що 

підтверджує реєстрацію реєстраторів розрахункових операцій; 9) фактичним 

проведенням платником податків інвентаризації основних засобів, товарно-

матеріальних цінностей, коштів, у тому числі зняття залишків товарно-

матеріальних цінностей, готівки. 

У разі якщо рішення про звільнення майна з-під арешту прийнято 

щодо арешту, який було визнано судом обґрунтованим, контролюючий орган 

повідомляє про своє рішення відповідний суд не пізніше наступного 

робочого дня. У випадку прийняття рішення щодо звільнення з-під арешту 

майна приймається контролюючим органом протягом двох робочих днів, що 

настають за днем, коли контролюючому органу стало відомо про виникнення 

підстав для припинення арешту майна. 

У разі якщо рішення про звільнення майна з-під арешту прийнято 

щодо арешту майна, який було визнано судом обґрунтованим, 

контролюючий орган повідомляє про своє рішення відповідний суд не 

пізніше наступного робочого дня. 

Що стосується арешту коштів на рахунку платника податків, то він 

здійснюється виключно на підставі рішення суду у разі звернення 

контролюючого органу до суду. Звільнення коштів з-під арешту банк або 

інша фінансова установа здійснює за рішенням суду. Для звільнення коштів 
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з-під арешту контролюючий орган звертається до суду протягом двох 

робочих днів, що настають за днем, коли контролюючому органу стало 

відомо про виникнення підстав для припинення такого арешту. 

Для застосування арешту коштів на рахунку платника податків 

контролюючий орган подає до суду позовну заяву в порядку, передбаченому 

Кодексу адміністративного судочинства України у день прийняття рішення 

про застосування арешту майна платника податків. У разі прийняття рішення 

про застосування арешту майна банку арешт не може бути накладено на його 

кореспондентський рахунок. 

Контролюючий орган здійснює за платника податків і на користь 

держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника 

податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі 

їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке 

перебуває у податковій заставі. Стягнення коштів та продаж майна платника 

податків провадяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня 

надіслання (вручення) такому платнику податкової вимоги. 

Поряд із цим виходячи із аналізу норм ПК України не можливо 

однозначно вказати, ідентичним чи ні до арешту коштів на рахунку платника 

податків є такий захід, як  зупинення видаткових операцій платника податків 

у банках та інших фінансових установах. До цього додається також 

положення ст. 283 Кодексу адміністративного судочинства України, де 

закріплено, що провадження у справах за зверненням податкових та митних 

органів при здійсненні ними повноважень здійснюється на підставі заяви 

таких органів щодо: 1) зупинення видаткових операцій платника податків на 

рахунках платника податків; 2) підтвердження обґрунтованості 

адміністративного арешту майна платника податків [249]. 

А. М. Тимченко із цього приводу зазначає, що у законодавстві 

використовуються як синоніми два  терміни: (1)  «арешт коштів на 

рахунку»(п. 94.6.2. ст. 94 ПК України) і (2) «зупинення видаткових операцій 
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на рахунку» (ст. 20, 89, 91 ПК України). Синонімічність таких понять дає 

його підстави для того, аби два терміни замінити одним: «зупинення 

видаткових операцій на рахунках платника податків» [380, с. 119, 120]. 

 Іншу позицію займає Н.Я. Якимчук, яка  аналізуючи п.п. 20.1.33 ст. 

20 ПК України, наголошує на тому, що арешт коштів на рахунку є відмінним 

за змістом, підставами і процедурою застосування від зупинення видаткових 

операцій на рахунках платника податків, який реалізується «шляхом 

накладення арешту на цінні папери та/або кошти та інші цінності такого 

платника податків, що знаходяться в банку (крім операцій з видачі заробітної 

плати та сплати податків, зборів, єдиного внеску, а також визначених 

контролюючим органом грошових зобов’язань платника податків, погашення 

податкового боргу)» [427]. Таку позицію вчена обґрунтовує наступним: а) 

підставою застосування зупинення видаткових операцій є недопуск 

податкового керуючого для здійснення опису майна такого платника 

податків у податкову заставу та/або не подання документів, необхідних для 

такого опису; б) контролюючий орган звертається до суду щодо зупинення 

видаткових операцій на рахунках платника податків; в) рішення 

контролюючого органу діє до дня складення відповідного документа (акта 

опису майна платника податків у податкову заставу або акта про відсутність 

майна, що може бути описано у податкову заставу) або погашення 

податкового боргу в повному обсязі (ст. 89.4 ПК України); г) після складення 

податковим керуючим цих актів, не пізніше робочого дня, що настає за днем 

їх складення, контролюючий орган надіслає банкам, іншим фінансовим 

установам, а також платнику податків рішення про складення актів, яке є 

підставою для поновлення видаткових операцій та скасування заборони на 

відчуження майна. При цьому процесуальною підставою для арешту коштів 

на рахунку вона називає акт про відсутність майна, складений податковим 

керуючим (ст. 89.4 ПК України) [427]. 
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Відмінною від попередньо наведених міркувань є позиція 

А.В. Сліденка. Так він виокремлює різні приводи для застосування 

розглядуваних заходів, а також різні підстави припинення їх дії. З урахування 

цього правник констатує про неможливість зробити однозначний висновок 

про можливість охоплення або поглинання одним поняттям 

адміністративного арешту цих двох заходів, а також кваліфікує 

адміністративний арешт майна платника як складне правове явище. 

Розмірковуючи далі, він розглядає зупинення операцій на рахунках платника 

аналогом процесуального інституту забезпечення адміністративного позову, 

що передбачений ст. 150, 151 та ін. Кодексу адміністративного судочинства 

України. Зокрема, у  ст. 150 цього Кодексу забезпечення позову допускається 

як до пред’явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо: 

(1) невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити 

виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених 

чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся 

або має намір звернутися до суду; або (2) очевидними є ознаки 

протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень, 

та порушення прав, свобод або інтересів особи, яка звернулася до суду з 

таким рішенням, дією або бездіяльністю [357].  

Показово, що на цю проблему звертає увагу і Верховний Суд, 

розглядаючи справу №820/5122/18. За її змістом податковий орган звернувся 

до суду з вимогою підтвердити обґрунтованість адміністративного арешту 

майна платника податків та зупинити видаткові операції платника податків. 

У межах спірних відносин підставою для прийняття контролюючим органом 

рішення про застосування адміністративного арешту майна стала відмова 

касира, що працює за місцем провадження господарської діяльності платника 

податку, в допуску посадових осіб податкового органу до проведення 

фактичної перевірки. Характерно, що податковий орган, обґрунтовуючи 

наявність підстав для зупинення видаткових операцій на рахунках платника 
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податків, посилався на приписи пп. 20.1.31 п. 20.1 ст. 20 ПК України та ч. 2 

ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. 

При цьому зупинення видаткових операцій на банківських рахунках Суд 

кваліфікував як спосіб, яким реалізується арешт коштів суб'єкта. Позначимо, 

що Верховний Суд, приймаючи постанову, не навів міркування щодо 

співвідношення арешту майна, арешту коштів та зупинення видаткових 

операцій [275].  

Водночас у постанові від 15 травня 2018 р. у справі №820/2312/17 

Верховний Суд вирішив, арешт майна та арешт коштів є самостійними 

заходами, які відрізняються не лише процедурами застосування, але й 

підставами. Згідно з позицією Суду, підстави, передбачені п. 94.2 ст. 94 ПК 

України, є підставами саме для арешту майна. Водночас арешт коштів 

здійснюється не з цих підстав. Підставами для арешту коштів є ті, що 

наведені у пп. 20.1.33 п. 20.1 ст. 20 ПК України: наявність податкового боргу, 

якщо у такого платника податків відсутнє майно та/або якщо його балансова 

вартість менша ніж сума податкового боргу, та/або таке майно не може бути 

джерелом погашення податкового боргу. Тобто недопуск перевіряючого, на 

думку Верховного Суду, вважається підставою для арешту майна, однак не є 

підставою для арешту коштів [264]. 

Можна навести й протилежну позицію Суду, викладену у  постанові 

від 26 червня 2018 р. у справі №п/811/1723/17. Суд в даному випадку 

погоджувався  з висновками судів першої та апеляційної інстанцій, і вважав, 

що обраний спосіб захисту за зверненням контролюючого органу до суду з 

позовом про зупинення видаткових операцій на рахунку платника податків 

не охоплюється підставами, визначеними у ст. 94 ПК України (зокрема, 

відмовою платника податку в проведенні документальної перевірки за 

наявності законних підстав для її проведення або від допуску посадових осіб 

контролюючого органу). Таким чином, приписи пп. 20.1.31 п. 20.1 ст. 20 ПК 

України Верховним Судом не роз’яснювалися, а позиція базувалася саме на 
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приписах пп. 20.1.33. п. 20.1 ст. 20 ПК України та п. 91.4. ст. 91 ПК України 

[267]. 

На наше переконання, такий висновок є спірним. Як вбачається, 

адміністративний арешт коштів за своєю суттю становить обмеження права 

розпорядження  платником власними грошовими коштами, що знаходяться 

на рахунку клієнта банку, а відповідно до статті 1074 Цивільного кодексу 

України обмеження прав клієнта щодо розпоряджання грошовими коштами, 

що знаходяться на його рахунку, не допускається, крім випадків обмеження 

права розпоряджання рахунком за рішенням суду або в інших випадках, 

встановлених законом, а також у разі зупинення фінансових операцій, які 

можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням 

розповсюдження зброї масового знищення, передбачених законом [404]. 

У ст. 20 ПК України закріплено право податкового органу 

звертатися до суду щодо накладення арешту на кошти на рахунках платника, 

якщо у нього відсутнє майно та/або його балансова вартість менша ніж сума 

податкового боргу, та/або таке майно не може бути джерелом погашення 

податкового боргу (пп. 20.1.33 п. 20.1 ст. 20 ПК України). Однак у цій же 

статті передбачені інші права податкового органу. Зокрема, згідно з п. 20.1.31 

ПК України, податковий орган може звертатися до суду щодо зупинення 

видаткових операцій платника податків на рахунках такого платника 

податків у банках та інших фінансових установах (окрім операцій з видачі 

заробітної плати та сплати податків, зборів, єдиного внеску, а також 

визначених контролюючим органом грошових зобов'язань платника податків, 

погашення податкового боргу), в тому числі у разі недопущення посадових 

осіб контролюючих органів до обстеження територій та приміщень. До того 

ж, відповідно до ст. 59 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 

2000 р., зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних або 

фізичних осіб здійснюється у разі накладення арешту [294]. 
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Як бачимо, склалася ситуація, за якої необхідно провести 

співвідношення арешту коштів на рахунку платника податків і зупинення 

видаткових операцій платника податків. На наш погляд, такі заходи 

безпосередньо спрямовані на спонукання платника податків до відповідної 

поведінки, забезпечення реалізації контролюючими органами своїх 

повноважень щодо застосування інших заходів примусу (наприклад, 

податкової застави) чи заходів податкового контролю.  

Відповідно до ч. 2 ст. 59 Закону України «Про банки і банківську 

діяльність», зупинення власних видаткових операцій банку за його 

рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або 

фізичних осіб здійснюється в разі накладення арешту відповідно до частини 

першої цієї статті, а також в інших випадках, передбачених договором, [294] 

Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»,[308] іншими 

законами та/або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на 

грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, 

кореспондентському рахунку. Зупинення видаткових операцій здійснюється 

в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, коли арешт накладено 

без встановлення такої суми або коли інше передбачено договором, законом 

чи умовами такого обтяження. При цьому у Законі України «Про банки і 

банківську діяльність» не зазначається, про який саме арешт йде мова: про 

арешт майна чи про арешт коштів на рахунку. З наведених норм, можна 

зробити висновок, що саме арешт (без конкретизації) є підставою для 

зупинення видаткових операцій за рахунком платника податків. 

Проводячи системний аналіз норм наведених законів, можна 

зробити висновок, що положення Кодекса адміністративного судочинства 

України, ПК України та Закону України «Про банки і банківську діяльність» 

не поєднані єдиною термінологією, що призводить до негативних правових 
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явищ у вигляді колізій, прогалин, оціночних понять. З формальної точки 

зору, контролюючий орган позбавлений права звертатися до суду в межах 

ст. 283 Кодексу адміністративного судочинства України  щодо арешту 

коштів на рахунку платника. Контролюючий орган може підтвердити 

обґрунтованість арешту, отримати відповідне судове рішення та направити 

його до банку для зупинення видаткових операцій. Разом з цим, залишається 

осторонь наявність у ст. 283 Кодекса адміністративного судочинства України 

положень, які передбачають подання заяви щодо зупинення видаткових 

операцій платника податків на рахунках платника податків. Враховуючи їх 

співвідношення з нормами Закону України «Про банки і банківську 

діяльність» ми констатуємо, що банк виключно на підставі рішення про 

арешт може зупинити видаткові операції. 

У даному випадку постає і питання щодо доцільності та 

правильності формулювання пп. 20.1.31 п. 20.1 ст. 20 ПК України де 

зазначається, що контролюючий орган має право звертатися до суду щодо 

зупинення видаткових операцій платника податків на рахунках такого 

платника податків у банках та інших фінансових установах (крім операцій з 

видачі заробітної плати та сплати податків, зборів, єдиного внеску, а також 

визначених контролюючим органом грошових зобов’язань платника 

податків, погашення податкового боргу), у тому числі при недопущенні 

посадових осіб контролюючих органів до обстеження територій та 

приміщень. У даному випадку виходить, що законодавець залишає на розсуд 

суду питання щодо змісту судового рішення. 

У свою чергу обмеження права контролюючого органу проводити 

арешт коштів на рахунку платника податків в межах ст. 283 Кодекса 

адміністративного судочинства України може призвести до порушення 

балансу інтересів сторін податкових відносин, зловживання платниками 

податків своїми правами, умисного виведення коштів з власних рахунків. 

Разом з цим, наразі логічно виходити з того, що арешт коштів сьогодні – це 



 337 

не окрема, самостійна процедура. Незважаючи на те, що така процедура 

пердбачає обовязкове прийняття судового рішення, вона здійснюється у 

межах процедури накладення арешту на майно платника податків. Тож, 

констатуємо, що встановлена така послідовність: рішення керівника 

контролюючого органу про арешт майна – підтвердження судовим рішенням 

– заява до суду від контролюючого органу про арешт коштів на рахунку 

платника податків – рішення суду щодо арешту коштів на рахунку – 

зупинення видаткових операцій (як технічна операція).  

Таким чином, вважаємо, що з метою забезпечення визначеності й 

точності податково-правового регулювання, недопущення неоднозначного 

тлумачення податково-правових норм необхідно узгодити ці заходи, 

об’єднавши їх одним – адміністративний арешт майна. Останній своїм 

змістом охоплює адміністративний арешт коштів, що за технічною 

процедурою здійснюється шляхом зупинення видаткових операцій платника 

податків на рахунках у банку а інших фінансових установах. 

Для цього пропонуємо внести зміни до ст. 94 ПК України:  

1) визначити адміністративний арешт майна як примусовий захід, 

що полягає в накладенні на платника податків обов’язків, які тимчасово 

позбавляють його можливості реалізувати в повному обсязі право власності 

на майно, з метою його спонукання до передбаченої Податковим кодексом 

України поведінки та забезпечення виконання ним установлених законом 

обов’язків;  

2) у межах адміністративного арешту майна встановити особливості 

реалізації адміністративного арешту коштів, що здійснюється шляхом 

зупинення видаткових операцій платника податків у банках та інших 

фінансових установах.  

Окрім того, необхідно узгодити положення ст. 94 ПК України із 

нормами ст. 20 ПК України стосовно визначення повноважень 



 338 

контролюючих органів при здійсненні адміністративного арешту майна 

(підпункти 20.1.31, 20.1.32, 20.1.33 пункту 20.31 статті 20). 

 

 

3.2.5. Пеня у системі примусових способів реалізації охоронної 

функції податкового права 

Раніше у податковому законодавстві України пеня розглядалася як 

захід відповідальності за податкові правопорушення. Так, фінансова 

відповідальність за порушення законів з питань оподаткування та іншого 

законодавства встановлюється та застосовується згідно з цим Кодексом та 

іншими законами. Фінансова відповідальність застосовується у вигляді 

штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та/або пені.[249] Однак у проекті 

Закону України від 30 серпня 2019 р. було запропоновано реформувати 

правовий механізм пені у податковому регулюванні й розглядати її як засіб 

дисконтування грошей в часі, тобто приведення їх до реальної вартості в часі 

[302]. 

Наразі ж, з прийняттям Закону України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, 

усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому 

законодавстві» від 16 січня 2020 р. [301] законодавець концептуально змінив 

підхід до регламентації відповідальності за порушення податкового 

законодавства. У цьому контексті пеня виключена із переліку заходів 

фінансово-правової відповідальності, що встановлена ПК України.  

У той же час, відповідно до абз. 2 п. 111.2 ст. 111 ПК України 

фінансова відповідальність, що встановлюється згідно з іншими законами, 

контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи, може 

застосовуватися у вигляді штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та/або 

пеніі. [249] Приміром, ч. 10 ст. 25 Закону України «Про збір та облік єдиного 

внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» 
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регламентовано нарахування пені на суму недоїмки з розрахунку 0,1 відсотка 

суми недоплати за кожний день прострочення платежу. Також пеня 

встановлена як вид фінансових санкцій, які можуть застосовувати податкові 

органи до банків (п. 1 ч. 12 ст. 25 цього ж нормативно-правового акта) [315]. 

Зважаючи на викладене, можемо констатувати, що правова природа 

пені незважаючи на певні зміни у її регулюванні, набула ще більш 

дискусійного характеру, і навряд чи може вважаться такою, що належним 

чином визначена. Як ми вказали вище, вона розглядається у двох контекстах: 

по-перше, безпосередньо як вид фінансових санкцій; по-друге, не належить 

до заходів відповідальності. Тож можемо констатувати, що її функціональне 

призначення також дуальне.  

Для того, аби з’ясувати сутність пені у податковому регулюванні 

звернімося до ґрунтовного аналізу як податкового законодавства, так і 

податково-правової доктрини. Разом із цим підкреслимо, що у сучасній науці 

також існують різноманітні підходи до характеристики пені. Натепер 

відповідно до п. 14.1.162 п. 14.1 ст. 14 ПК України пеня становить собою 

суму коштів у вигляді відсотків, яка нарахована на суми податкових 

зобов’язань та/або на суми штрафних (фінансових) санкцій, не сплачених у 

встановлені законодавством строки, а також нарахована в інших випадках та 

порядку, передбачених цим Кодексом або іншим законодавством, контроль 

за дотриманням якого покладено на контролюючі органи. [249] 

Показово, що до прийняття закону № 466 пеня визначалася дещо по 

іншому, а саме: пеня – сума коштів у вигляді відсотків, нарахована на суми 

грошових зобов’язань у встановлених цим Кодексом випадках та не сплачена 

у встановлені законодавством строки (п 14.1.162. ПК України) [249]. Таке ж 

формулювання терміну «пеня» містилося й у п. 2.2 Інструкції про порядок 

нарахування та погашення пені за платежами, що контролюються органами 

державної податкової служби.  [309] У наведеному визначенні законодавець 

оминув увагою той аспект, що пеня може бути нарахована не лише на суми 
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грошових зобов’язань, але й на суми штрафних (фінансових) санкцій, не 

сплачених у встановлені законодавством строки, а також в інших випадках. 

Ми вважаємо, що визначення підстав, за яких нараховується пеня, є 

принциповим як для платників податків, так і для держави в особі 

контролюючих органів. Це пов’язано із тим, що для платника податків 

йдеться про додаткові майнові (грошові) обтяження, а для держави нечітке та 

не однакове визначення підстав нарахування пені у різних актах 

національного податкового законодавства може призвести до втрат певного 

обсягу грошових коштів, а відтак взагалі поставатиме питання щодо 

доцільності застосування пені.   

Сьогодні особливості нарахування пені регламентовано у Порядку 

ведення органами Державної фіскальної служби України оперативного 

обліку податків і зборів, митних та інших платежів до бюджетів, єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування [259]. 

Зокрема, встановлено, коли розпочинається й закінчується нарахування пені 

податковими органами. У розділі 7 цього Порядку закріплено, що 

нарахування пені розпочинається: а) після закінчення строків погашення 

узгодженого грошового зобов'язання на суму податкового боргу 

нараховується пеня: (1) при самостійному нарахуванні суми грошового 

зобов’язання платником податків - після спливу 90 днів, наступних за 

останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання, 

визначеного ПК України; (2) при нарахуванні суми грошового зобов’язання 

контролюючими органами - від першого робочого дня, наступного за 

останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання, 

визначеного у податковому повідомленні-рішенні згідно з ПК України; б) у 

день настання строку погашення податкового зобов’язання, нарахованого 

контролюючим органом або платником податків у разі виявлення його 

заниження на суму такого заниження та за весь період заниження (у тому 

числі за період адміністративного та/або судового оскарження); в) у день 
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настання строку погашення податкового зобов’язання, визначеного 

податковим агентом при виплаті (нарахуванні) доходів на користь платників 

податків - фізичних осіб та/або контролюючим органом під час перевірки 

такого податкового агента [259]. 

За загальним правилом нарахування пені закінчується: а) у день 

зарахування коштів на відповідний рахунок органу Казначейства та/або в 

інших випадках погашення податкового боргу та/або грошових зобов’язань; 

б) у день проведення взаєморозрахунків непогашених зустрічних грошових 

зобов’язань відповідного бюджету перед таким платником податків; в) у день 

запровадження мораторію на задоволення вимог кредиторів (при винесенні 

відповідної ухвали суду у справі про банкрутство або прийнятті відповідного 

рішення Національним банком України); г) при прийнятті рішення про 

скасування або списання суми податкового боргу (його частини). У разі 

погашення суми податкового боргу (його частини) іншим шляхом, зокрема 

при поданні платником податків декларацій (у тому числі уточнюючих) з 

від’ємним значенням суми податкових зобов’язань тощо, нарахування пені 

закінчується датою фактичного здійснення такого погашення, зафіксованою 

у відповідних документах. У разі часткового погашення податкового боргу 

сума такої частки визначається з урахуванням пені, нарахованої на таку 

частку [259]. 

Слід відзначити, що законодавець закріпив випадки не нарахування 

пені. Йдеться про те, що пеня не нараховується: 1) на пеню; 2) за несвоєчасне 

або перерахування не в повному обсязі податків, зборів і інших платежів до 

бюджетів та державних цільових фондів, якщо таке несвоєчасне або неповне 

перерахування відбулось через порушення банком строків зарахування 

податків, зборів до бюджетів або державних цільових фондів, 

встановлених Законом України  «Про платіжні системи та переказ коштів в 

Україні» Крім того, пеня не нараховується у разі, коли керівник 

контролюючого органу (його заступник) відповідно до процедури 
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адміністративного оскарження приймає рішення про продовження строків 

розгляду скарги платника податків понад строки, визначені ст. 56  гл. 4 р. II 

ПК України (незалежно від результатів адміністративного оскарження) [259].  

Показово, що наведені положення наразі не узгоджуються з 

приписами ст. 129. ПК України. Згідно з цією нормою податкового 

законодавства нарахування пені розпочинається: 

при нарахуванні контролюючим органом податкового зобов’язання 

у встановлених цим Кодексом випадках, не пов’язаних з проведенням 

перевірки, або при нарахуванні контролюючим органом грошового 

зобов’язання, визначеного за результатами перевірки, - починаючи з першого 

робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати 

платником податків такого зобов’язання, визначеного в податковому 

повідомленні-рішенні згідно із цим Кодексом; 

при нарахуванні контролюючим органом за результатами перевірки 

податкового зобов’язання та/або іншого зобов’язання, контроль за сплатою 

якого покладено на контролюючі органи, у разі виявлення його заниження - 

на суму такого заниження, починаючи з першого робочого дня, наступного за 

останнім днем граничного строку сплати платником податків цього 

зобов’язання за відповідний податковий (звітний) період, щодо якого 

виявлено заниження, та за весь період заниження (у тому числі за період 

адміністративного та/або судового оскарження); 

при нарахуванні суми грошового зобов’язання, визначеного 

платником податків або податковим агентом, у тому числі у разі внесення 

змін до податкової звітності внаслідок самостійного виявлення платником 

податків помилок відповідно до ст. 50  цього Кодексу, - після спливу 90 

календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати 

податкового зобов’язання. 

при виявленні контролюючим органом за результатами перевірки 

заниження податковим агентом податкового зобов’язання при нарахуванні 
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(виплаті) оподатковуваного доходу на користь нерезидентів або інших 

платників податків та/або несвоєчасної сплати, несплати (неперерахування) 

податковим агентом утриманих (нарахованих) податків до або під час 

виплати оподатковуваного доходу на користь нерезидента або іншого 

платника податків - починаючи з першого робочого дня, наступного за 

останнім днем граничного строку сплати податковим агентом суми 

податкового зобов’язання, визначеного цим Кодексом; 

у випадку несвоєчасного повернення надміру/помилково сплачених 

платежів, а також несвоєчасного відшкодування сум податку на додану 

вартість - починаючи з першого дня, наступного за останнім днем 

граничного строку повернення таких коштів. Відповідно до п. 129.2 цієї ж 

статті у разі скасування нарахованого контролюючим органом грошового 

зобов'язання (його частини) у порядку адміністративного та/або судового 

оскарження пеня, нарахована на таке грошове зобов’язання (його частину) 

або на виявлене заниження податкового зобов’язання, скасовується. [249] 

Відрізняються й підстави, за настання яких нарахування пені 

зобов’язаним суб’єктам податкових відносин закінчується. У п. 129.3 ст. 129 

ПК України зазначено, що нарахування пені закінчується (крім пені, 

передбаченої п.п. 129.1.2., 129.1.4 п. 129.1 цієї статті): 

 у день зарахування коштів на відповідний рахунок органу, що 

здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів на відповідний 

рахунок платника податків та/або в інших випадках погашення податкового 

боргу та/або грошових зобов'язань; 

 у день проведення взаєморозрахунків непогашених зустрічних 

грошових зобов'язань відповідного бюджету перед таким платником 

податків; 

 у день запровадження мораторію на задоволення вимог 

кредиторів (при винесенні відповідної ухвали суду у справі про банкрутство 

або прийнятті відповідного рішення Національним банком України); 
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 при прийнятті рішення щодо скасування або списання суми 

податкового боргу (його частини). [249] 

А нарахування пені, передбаченої п.п. 129.1.2, п. 129.1 ст. 129 ПК 

України, закінчується в день настання строку погашення грошового 

зобов’язання, визначеного контролюючим органом за результатами 

перевірки. Така пеня нараховується в день закінчення її нарахування за весь 

період заниження податкового зобов’язання, починаючи з дня, визначеного 

п.п. 129.1.2 п. 129.1 ст. 129 ПК України, по день закінчення. [249] 

Нарахування пені, передбаченої п.п. 129.1.4 п. 129.1 ст. 129 ПК 

України, закінчується у разі виявлення контролюючим органом факту: (1) 

несвоєчасної сплати, несплати (неперерахування) визначених податковим 

агентом сум податкових зобов’язань - у день сплати (погашення) податковим 

агентом цих сум податкових зобов’язань; (2) заниження податковим агентом 

податкових зобов’язань при нарахуванні (виплаті) оподатковуваного доходу 

на користь нерезидентів або інших платників податків - у день настання 

строку погашення податкового зобов’язання, визначеного контролюючим 

органом за результатами перевірки. [249] 

Регламентовано й деякі положення щодо податкових агентів. Так, у 

випадку заниження податкових зобов’язань при нарахуванні (виплаті) 

оподатковуваного доходу на користь нерезидентів, пеня нараховується в день 

закінчення її нарахування за весь період заниження податкового 

зобов’язання, починаючи з дня, визначеного п.п. 129.1.4 п. 129.1 ст. 129 ПК 

України, по день закінчення.  Якщо ж податкові агенти виплачують 

оподатковувані доходи на користь інших платників податків, пеня 

нараховується за весь період заниження податкового зобов’язання, 

починаючи з дня, визначеного п.п. 129.1.4 п. 129.1 ст. 129 ПК України, по 

день настання строку погашення визначеного контролюючим органом 

податкового зобов’язання. [249] На нашу думку, необхідно узгодити 

положення аналізованих нормативно-правових актів, аби уникнути колізій 
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податково-правових норм й забезпечити одностайність правового 

регулювання податкових відносин. 

Відзначимо, що наразі законодавцем певною мірою 

диференційовано розмір пені у податковій сфері. Так, на суми грошового 

зобов’язання, визначеного п.п. 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 ПК України 

(включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми 

пені) та в інших випадках визначення пені відповідно до вимог ПК України, 

якщо її розмір не встановлений, нараховується пеня за кожний календарний 

день прострочення сплати грошового зобов’язання, включаючи день 

погашення, з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки 

Національного банку України, діючої на кожний такий день. Аналогічний 

розмір пені нараховується на суми заниження податкового зобов’язання, 

визначеного п.п. 129.1.2. та 129.1.4 п. 129.1 ст. 129 ПК України за кожний 

календарний день заниження податкового зобов’язання, включаючи день 

настання строку погашення податкового зобов’язання, визначеного 

контролюючим органом; а також на суми несвоєчасно сплачених та/або 

несплачених (неперерахованих) податковим агентом визначених податкових 

зобов’язань відповідно до п.п. 129.1.4 п. 129.1 ст. 129 ПК України 

контролюючим органом за кожний календарний день такої несплати 

(неперерахування), включаючи день погашення податкового зобов’язання 

[249]. 

У той же час на суми грошового зобов’язання, визначеного 

п.п.129.1.3 п. 129.1 ПК (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та 

без урахування суми пені), нараховується пеня за кожний календарний день 

прострочення його сплати, починаючи з 91 календарного дня, що настає за 

останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання, 

включаючи день погашення, із розрахунку 100 відсотків річних облікової 

ставки Національного банку України, діючої на кожний такий день [249]. 
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Відповідно до п. 129.9 аналізованої статті ПК України пеня не 

нараховується, а нарахована пеня підлягає анулюванню в таких випадках, як-

то: а) закінчення 1095 дня, що настає за днем, коли у контролюючого органу 

відповідно до цього Кодексу виникло право нарахувати пеню платнику 

податків; б) вчинення діяння (дії або бездіяльності) особою, що діяла у 

відповідності до індивідуальної чи узагальнюючої податкової консультації 

та/або висновку про застосування норми права Верховного Суду України; в) 

вчинення діяння (дії або бездіяльності) внаслідок незаконних рішень, дій або 

бездіяльності контролюючих органів, визнаних такими у встановленому 

законом порядку; г) вчинення діяння (дії чи бездіяльності) з вини банку, 

органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, 

установи - учасника платіжної системи, еквайрія; д) виявлення в роботі 

електронного кабінету технічної та/або методологічної помилки чи 

технічного збою і визнання такої помилки/збою технічним адміністратором 

та/або методологом електронного кабінету або згідно з повідомленням на 

офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну податкову політику, або підтвердження її існування рішенням 

суду, якщо порушення були зумовлені виключно технічною та/або 

методологічною помилкою чи технічним збоєм у роботі електронного 

кабінету; е) протягом строку прийняття спадщини - на грошові зобов’язання 

та/або податковий борг спадкодавців; є) в інших випадках, передбачених цим 

Кодексом. На підставі викладеного констатуємо, що законодавець закріплює 

відкритий перелік обставин, за яких пеня не нараховується. До того ж перелік 

таких підстав було значно розширено, що є позитивним. 

Відповідно до п. 131.1 ст. 131 ПК України нараховані 

контролюючим органом суми пені самостійно сплачуються платником 

податків [249]. При цьому слід враховувати, що при погашенні суми 

податкового боргу (його частини) кошти, що сплачує такий платник 

податків, у першу чергу зараховуються в рахунок податкового зобов'язання. 
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У разі повного погашення суми податкового боргу кошти, що сплачує такий 

платник податків, в наступну чергу зараховуються у рахунок погашення 

штрафів, в останню чергу зараховуються в рахунок пені. Така черговість 

зарахування коштів є обов’язковою й зміні не підлягає, у разі, коли платник 

податків не виконує встановленої черговості платежів або не визначає її у 

платіжному документі (чи визначає з порушенням зазначеного порядку), 

контролюючий орган самостійно здійснює такий розподіл такої суми. З 

огляду на наведене, можемо стверджувати, що наразі порядок нарахування 

пені є достатньо регламентованим. У той же час існує потреба в уніфікації 

підходів з цього питання у різних актах.  

Н. В. Карпенко, досліджуючи правову природу пені у податковій 

сфері, виділяє два блоки змістових ознак пені: матеріальні та процесуальні. 

До першого блоку вчена відносить такі: настання невигідних для порушника 

майнових наслідків; основна спрямованість застосування є компенсація 

понесених збитків; її нарахування є похідним від основного податкового 

зобов’язання; за наслідком її застосування «початкове» податкове 

зобов’язання особи не змінюється;  її застосування не обумовлює реалізацію 

інших примусових забезпечувальних заходів і відповідальності; триваючий 

характер. У другому блоці Н. В. Карпенко виділяє: нараховується в силу 

закону, незалежно від волевиявлення як суб’єкта, на користь якого вона 

виплачується, так і владного суб’єкта; застосовується незалежно від 

волевиявлення порушника; має односторонній характер, що передбачає 

реалізацію владних функцій контролюючого органу без звернення за 

захистом до суду [121, с. 168]. В цілому міркування щодо наведених рис пені 

можна підтримати. Однак не всі з них є, на наш погляд, достатньо 

обґрунтованими або ж такими, що є остаточними. Наприклад, триваючий 

характер пені. Мабуть, у більшості випадків, особливо, коли платники 

податків не мають можливості сплачувати податкові зобов’язання (чи 

податковий борг) або ж вони взагалі не знають про існування такого боргу та 
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застосування до них пені контролюючими органами, ми будемо говорити про 

триваючий характер пені. Разом із цим, не можна виключати випадки, коли 

зобов’язані учасники податкових відносин оперативно виконують 

законодавчі вимоги щодо погашення податкового боргу чи наявних 

податкових зобов’язань.  

Окрім того, до запропонованих Н. В. Карпенко ознак, додамо ще 

такі: (1) пеня нараховується незалежно від наявності вини платника щодо 

наявності податкового боргу; (2) розмір пені встановлюється у фіксованій 

відсотковій величині на рік облікової ставки Національного банку України, 

діючої на кожний такий день. Показово, що ця ознака є одним з чинників, що 

дозволяє відмежувати пеню від штрафу. На підставі аналізу податково-

правових норм, які передбачають застосування штрафу та пені можемо 

констатувати, що штраф стягується в твердій грошовій сумі або в 

процентному відношенні до суми невиконаного зобов'язання (хоча 

найчастіше – прив’язується до неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян), а пені встановлюються у відсотках за кожен день прострочення 

від суми невиконаного зобов'язання або обов'язку. 

П. М. Дуравкін, аналізуючи погляди вчених на суть категорії 

«пеня», зосереджує увагу на трьох напрямах, згідно з якими пеня розуміється 

як: (1) спосіб забезпечення; (2) санкція; (3) має подвійну правову природу й 

об’єднує властивості санкції і способу забезпечення [97, с. 1-2]. Розглянемо 

вказані позиції до характеристики пені. Так, М. Є. Верстова стверджує, що 

такі заходи, як застава майна, порука, пеня становлять собою забезпечувальні 

способи у податковому праві й виступають спеціальними заходами, які 

передбачені законодавством про податки і збори. На думку вченої, вони 

можуть виражатися у таких особливостях, як: 1) покладання додаткових 

обов'язків на боржника; 2) залучення до виконання зобов'язань поряд з 

платником податків-боржником третіх осіб; 3) в можливості резервування 

майна (яке може забезпечити виконання податкового зобов'язання) [51, с. 13]. 
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Не всі з наведених науковцем особливостей притаманні пені. Ми можемо 

підтримати міркування автора стосовно того, що при застосуванні пені на 

платника податків (та / або податкових агентів) покладаються додаткові 

майнові обов'язки. Всі інші ознаки, наведені М. Є. Верстовою, не 

характеризують пеню як забезпечувальний захід. 

На думку М. Б. Разгільдієвої в рамках погашення податкової 

заборгованості платника пеню слід розглядати як запобіжний 

компенсаційний (відновлювальний), а не каральний захід. При цьому вчена 

вважає, що відновлювальна функція реалізується через механізм погашення 

податкової заборгованості за допомогою стягнення недоїмки і пені в 

порядку, встановленому чинним податковим законодавством [235, с. 542]. 

Підтримує міркування М. Б. Разгільдієвої щодо виділення фіскально-

компенсаційної функції пені й Р. А. Шаміонов. На його переконання, 

компенсаційна функція реалізується поряд з фіскальною функцією, оскільки 

суми пені компенсуючи втрати скарбниці внаслідок несвоєчасної сплати 

податків, зборів або страхових внесків, поповнюють відповідні бюджети 

[413, с. 84]. 

Р. А. Шаміонов не надає визначення способів забезпечення у 

податковому праві, однак вказує, що вони покликані застерегти відповідний 

рівень бюджету від ненадходження, неповного або несвоєчасного 

надходження податкових платежів, а також спонукати платника податків 

виконувати свій податковий обов’язок  [413, с. 65]. Дещо на іншому робить 

акцент В.В. Кириченко, зазначаючи, що правова цінність забезпечувальних 

заходів (до кола яких належить і пеня) полягає у тому, що їх застосування 

дозволяє без використання механізму відповідальності впливати на 

поведінку платників податків, забезпечити необхідну ступінь реалізації 

обов’язків платників податків [129, с. 72]. 

Такими, що заслуговують на підтримку вбачаємо міркування 

Н. Є. Маринчак. Вчена ґрунтовно підходить до характеристики забезпечення 
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у податковому праві. Зокрема, дослідниця вказує, що поняття 

«забезпечувальні заходи» у податковому праві, яке означає передбачену 

податковим законодавством систему заходів податково-правового примусу, 

спрямованих на гарантування належного виконання обов’язків платником 

податків, відновлення порушених прав держави і територіальних громад на 

отримання коштів від сплати податків і зборів, що застосовуються за умови 

порушення платником податків і зборів встановлених податковим 

законодавством обов’язків і мають триваючий та спеціальний процедурний 

характер [190, с. 9]. Отже, вочевидь, пеня як вид забезпечувальних заходів 

податково-правового примусу виконує відновлювальну функцію. 

Вдаючись до визначення способів впливу на поведінку платника 

при виникненні у нього податкового боргу, О.О. Ємельянова також 

підходить до характеристики пені. Особливостями пені, що відмежовують її 

від адміністративного арешту майна та податкової застави, О.О. Ємельянова 

називає такі: (1) є складовою податкового боргу (вона застосовується завжди 

при виникненні боргу, тоді як право податкової застави може і не виникнути, 

а адміністративний арешт майна – не накладено); (2) окрім 

забезпечувального характеру, має також правовідновлювальний (при 

виконанні податкового обов’язку вчасно держава має змогу використовувати 

отриманні кошти, виконувати бюджети за видатками, тоді як невчасне 

отримання сум від податків і зборів завдає матеріальної шкоди. На її 

компенсацію спрямовано механізм пені); (3) за правилами обчислення пені 

обраховуються суми, які використовуються при відстроченні або 

розстроченні не лише податкового боргу, а й податкового зобов’язання 

(тобто до виникнення податкового боргу). Але ці суми за своєю природою не 

є пенею – це плата за можливість перенесення строків сплати податків. У 

підсумку дослідниця твердить саме про забезпечувальний характер пені [100, 

с. 42].  На наш погляд в наведеній позиції є як конструктивні, так і доволі 

спірні аспекти.  
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По-перше,  О.О. Ємельнова правову природу пені визначає 

виходячи із того, що вона є складовою податкового боргу. Дійсно це так, 

адже в п. 14.1.175 ст. 14 ПК України вказано, що податковий борг – це «сума 

узгодженого грошового зобов’язання, не сплаченого платником податків у 

встановлений цим Кодексом строк, та непогашеної пені, нарахованої у 

порядку, визначеному цим Кодексом» [249]. Однак, не зовсім коректною є 

вказівка, що «вона застосовується завжди при виникненні боргу, тоді як 

право податкової застави може і не виникнути, а адміністративний арешт 

майна – не накладено». Таке твердження є прийнятним стосовно 

адміністративного арешту, адже підставами його застосування відповідно до 

ст. 94 ПК України значаться такі, що не пов’язані із виникненням боргу, не 

сплатою податкового зобов’язання (приміром, платник податків 

відмовляється від проведення документальної або фактичної перевірки за 

наявності законних підстав для її проведення або від допуску посадових осіб 

контролюючого органу або відсутні дозволи (ліцензії) на здійснення 

господарської діяльності, а також у разі відсутності реєстраторів 

розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових 

операцій, зареєстрованих у встановленому законодавством порядку, тощо). 

Що ж стосується податкової застави, то тут ситуація зовсім інша: у  п. 88.1 

ст. 88 ПК України зазначено, що з метою забезпечення виконання платником 

податків своїх обов’язків , визначених цим Кодексом, майно платника 

податків, який має податковий борг, передається у податкову заставу. 

Виходячи із цього положення, право податкової застави у будь-якому разі 

виникає при виникненні у платника податкового боргу.  

По-друге, не зовсім логічним вбачається теза О.О. Емельянової про 

те, що «за правилами обчислення пені обраховуються суми, які 

використовуються при відстроченні або розстроченні не лише податкового 

боргу, а й податкового зобов’язання (тобто до виникнення податкового 

боргу). Але ці суми за своєю природою не є пенею – це плата за можливість 
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перенесення строків сплати податків» [100]. На наше переконання, 

розстрочення чи відстрочення відповідно до ст. 100 ПК України можливе як 

стосовно грошових зобов'язань, так і податкового боргу. Окрім того, те, що 

дослідниця називає «платою за можливість перенесення строків спати….» і є 

за своєю суттю пенею, яка у будь-якому разі є платою компенсаційного 

характеру. До речі, і сама О.О. Ємельянова позначає виконання 

компенсаційної функції пені, за якої вона забезпечує компенсацію того, що 

держава не має змоги використовувати отриманні кошти, і зазнає 

матеріальної шкоди.  

Іншу позицію обстоює В. А. Мачехін, він міркує так: незважаючи 

на зарахування пені до заходів відповідальності в податковому праві, цей 

платіж в першу чергу спрямований на компенсацію збитку [192, с.8]. 

Фактично науковець наголошує на подвійні природі пені, яка об’єднує у 

своєму змісті властивості санкції і способу забезпечення. Як ми вже 

вказували вище, санкцію і забезпечувальний захід не слід змішувати, 

оскільки вони різняться за функціональним призначенням.  

Слушно міркує Т Н. Драбо, говорячи про неможливість віднесення 

пені до податкових санкцій. Цей науковець акцентує увагу на відмежуванні 

пені від заходів відповідальності за податкові правопорушення. Свою 

позицію він обґрунтовує, керуючись методологічним підґрунтям, відповідно 

до якого найважливішим із способів пізнання різних правових інститутів є 

аналіз їх функцій. Це зумовлено тим, що глибоке і всебічне дослідження 

призначення будь-якого правового явища дозволяє визначити його сутність, 

місце і роль в регулюванні суспільних відносин [96, с. 111-115]. Ми цілком 

підтримуємо позицію правника, оскільки категорія «функція» має 

охоплювати водночас як призначення відповідного явища (в нашому випадку 

податково-правового), так і напрями його впливу на певні суспільні 

відносини та їх розвиток у подальшому.  
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Показово, що Н. В. Карпенко також вказує на необхідність 

диференціації пені та санкцій крізь призму їх функціонального призначення. 

При цьому дослідниця підкреслює, що пеня, по-перше, виконує превентивну 

функцію та, по-друге, за її рахунок відбувається відшкодування державі 

наслідків прострочення сплати податків і зборів, у чому полягає 

компенсаційна функція. Поряд із тим, вчена наголошує: розглядати пеню в 

податковому праві як правовідновлювальну (компенсаційну) санкцію (що 

забезпечує превенцію правопорушень, а також компенсацію несвоєчасної 

сплати податків і зборів) не можна через неможливість притягнення за одне і 

те саме правопорушення до відповідальності одного виду [121, с. 84]. На 

нашу думку, наведені міркування є конструктивними. Однак, до цього 

додаймо, що пеня не може бути віднесена до санкцій, що забезпечує 

превенцію правопорушень та компенсацію несвоєчасної сплати податків і 

зборів не лише тому, що Основний Закон нашої держави встановлює 

заборону на притягнення до юридичної відповідальності одного виду за одне 

й те саме правопорушення двічі (ч. 1 ст. 61 Конституції України [146]). 

Обов’язково, необхідно віддати належне функціональному призначенню пені 

у податкових відносинах. Тож поєднання цих двох аспектів дозволяє 

більшою мірою розкрити природу цього заходу.  

Водночас, позначимо й доволі спірні моменти, які висловлює 

Н.В. Карпенко при характеристиці функцій пені у податковому праві, 

зокрема, превентивної та стимулюючої, Н. В. Карпенко, на наш погляд, 

певною мірою їх об’єднує. Йдеться про те, що превентивна функція полягає в 

усвідомленні наслідків пропущення строків сплати податків і зборів, що у 

своїй сукупності формує відповідний стимул у свідомості учасника 

податкових відносин не порушувати податкове законодавство. При цьому 

одним із проявів стимулюючої функції є саме усвідомлення платниками того 

факту, що у разі несвоєчасної сплати податків до них буде застосовано захід 

додаткового матеріального обтяження, здатне підсилити мотивацію уникнути 
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подібних ситуацій, більш уважно ставитися до строків виконання 

податкового обов’язку. З огляду на викладене постає питання: що ж тоді 

дозволяє відмежувати вказані функції пені? 

Далі за текстом роботи Н. В. Карпенко виокремлює вже три функції 

пені, які реалізуються одночасно, – превентивну, стимулюючу і 

компенсаційну [121, с. 110]. При цьому, на переконання вченої, превентивна 

функція реалізується завдяки існуванню нормативно закріпленого механізму 

пені, усвідомленню наслідків пропущення строків сплати податків і зборів, 

що у своїй сукупності формує відповідний стимул у свідомості учасника 

податкових відносин не порушувати податкове законодавство. Навряд чи 

висловлена позиція є конструктивною. По-перше, характеризуючи 

превентивну функцію пені, вчена фактично говорить не про превенцію, а 

саме про регулятивну функцію податкового права (щодо нормативного 

закріплення пені та правового механізму її застосування у податковій сфері).  

По-друге, Н. В. Карпенко в контексті превенції підкреслює 

важливість усвідомлення наслідків пропущення строків сплати податків і 

зборів зобов’язаними суб’єктами податкових відносин, до яких 

застосовується пеня. Безумовно, усвідомлення платниками податків наслідків 

пропущення строків сплати податків і зборів, необхідності виконання 

податкового обов’язку своєчасно і у повному обсязі є вкрай важливим. 

Однак, це не превенція. За такого підходу йдеться про правосвідомість особи 

та її правову поведінку. 

Показово, що до погляду Н.В. Карпенко близькі міркування 

П.М. Дуравкіна, який також наполягає на необхідності виокремлення 

превентивної функції пені. Правник стверджує, що встановлюючи 

походження функціональних властивостей пені, можна побачити, що загроза 

її нарахування покликана застерігати від порушення строків сплати податків і 

зборів, тобто виконує функцію превенції, яка властива санкціям [97, с. 87].  
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З цього приводу замислюється М.Б. Разгельдієва, коли пише: 

навряд чи можливо дійсно і достовірно визначити, чим керується особа, яка 

виконує вимоги правової норми – переконанням  в правильності законодавця, 

який встановив норму, чи загрозою, страхом неблагоприємних наслідків. 

Далі вчена посилається на думку І.О. Ребане: у разі, коли особа виконує 

обов’язок, то незалежно від причин, що спонукають до цього (переконаність 

чи загроза покарання), це є його добровільною поведінкою, тим, що обирає 

сама особа [337, с. 180]. Як наслідок, вона справедливо доводить, що у разі, 

коли  зобов’язаний знає про можливі негативні наслідки невиконання норми 

то варіантів його поведінки не багато: або виконати норму або ні (при цьому 

маючи ризик бути залученими до примусового виконання, адже останнє не 

завжди буде таким ризиком, оскільки приміром, шкода від можливих 

негативних наслідків буде оцінуватися суб’єктом  як менші загрози, чим ті, 

що пов’язані із невиконанням зобов’язання. При цьому, підкреслює вчена, 

зроблений нею висновок є вірним до двох категорій осіб: (1) тих, які не 

знають про санкції, можливі до застосування стосовно них, а також і (2) тих, 

хто загалом не знає про встановлений припис. Варіанти поведінки у названих 

осіб з точки зору юридичної кваліфікації їх діянь однакові: або нормативний 

припис виконується або ні. Тож,  якщо суб’єкт слідує припису правової 

норми, то його воля завжди співпадає з волею законодавця, який видає 

правовий акт, бажаючі щоб він виконувався. Така поведінка може бути або 

не несвідомою загалом, або мати підґрунтям необхідність дотримання 

конкретної правової норми незалежно від того, на чому це базується –  

загрозі можливого примусу чи незгоді із  законодавцем і змістом правового 

припису, або його оцінці як правильного і належного до виконання [336, с. 

57, 58]. 

Таким чином,  у поглядах  як Н.В. Карпенко, так і П.М. Дуравкінаі 

йдеться, знов таки, не про превенцію правопорушень, оскільки превенція 

становить собою щось, що попереджає що-небудь, запобігає чомусь [214]. 
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Зважаючи на те, що пеня є заходом податково-правового примусу, то про 

превенцію  як функціональну атрибутику відповідного явища у сфері 

податкових відносин доцільно говорити не в межах примусу, а в рамках 

методу переконання.  

В цьому контексті наведемо думку А. М. Тимченка: переконання як 

правове явище включає низку заходів, за допомогою яких забезпечується 

відповідність поведінки учасників будь-яких правовідносин моделі 

поведінки, що закріплена у нормі права [380, c. 16]. Також нам імпонує 

підхід С. К. Лещенка, який наголошує: «В якості вихідного елемента будь-

якої системи управління є переконання, яке проявляється у використанні 

різних роз'яснювальних, виховних, організаційних заходів, спрямованих на 

формування свідомості необхідності самостійного виконання волі суб'єкта 

влади, вираженої в правових актах. Переконання, тобто застосування 

комплексу різних прийомів і способів спонукання, забезпечення належної 

поведінки в сфері управління, є головним методом діяльності суб'єктів 

управління» [169]. Однак, реалії сьогодення засвідчують той факт, що 

податкові органи недостатньо широко використовують в своїй діяльності 

метод переконання, віддаючи перевагу різним примусовим заходам.  

Разом із цим переконання у регулюванні податкових відносин є 

дуже важливим, оскільки за його допомогою встановлюється позитивний 

взаємозв’язок між платниками податків та контролюючими органами. Так, у 

платників податків має формуватися уявлення про сплату податків не як про 

покарання, а у позитивному контексті – як про благо для громадян, оскільки 

зібрані кошти спрямовуються в першу чергу на соціальні потреби. 

Підкреслимо, що найпростіший спосіб реалізації методу переконання у 

податковій сфері є надання податкових консультацій для платників податків 

контролюючими органами (як індивідуальних, так і узагальнюючих [249]). 

Д. С. Шутлів вказує, що окрім податкових консультацій до засобів 

переконання у податковому праві можна віднести й видання листів 
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контролюючими органами, які також мають на меті деталізацію приписів 

податкового законодавства і, як наслідок, правомірне їх застосування 

учасниками податкових відносин [422, с. 49]. Такий підхід вбачаємо 

логічним, фактично до методу переконання у сфері податково-правового 

регулювання можна віднести всю діяльність контролюючих органів, яка 

спрямована на побудову партнерських відносин між уповноваженими та 

зобов’язаними суб’єктами таких відносин, а також на забезпечення всілякого 

сприяння платникам податків у виконанні своєчасного та у повному обсязі 

податкового обов’язку. Передусім метод переконання пов’язується з 

інформуванням суб’єктів податкових правовідносин. Зокрема, йдеться про 

проведення консультацій, надання роз’яснень, організацію круглих столів та 

семінарів для суб’єктів підприємницької діяльності з актуальних питань 

оподаткування. 

Показово, що метод переконання є превалюючим в діяльності 

податкових органів багатьох зарубіжних країн. Приміром, у Японії метод 

переконання застосовується ще з початку 1990-х років й передбачає 

створення в кожній з податкових служб спеціальних структурних підрозділів, 

що займаються питаннями зв’язків з громадськістю (служби громадських 

зв’язків). До завдань таких служб віднесено: а) розроблення теле- і 

радіопередач з питань оподаткування населення; б) підготовка та 

розповсюдження брошур, плакатів; в) видання книги «Наші податки» й 

безкоштовне її поширення серед населення (через податкові служби, 

книжкові магазини, школи). Крім того, в Японії щорічно проводиться 

просвітницький тиждень «Пізнайте ваші податки», в рамках якого 

проводяться круглі столи, консультації, виставки брошур і посібників з 

питань оподаткування. Також коли настають терміни подання податкових 

декларацій, проводиться рекламна кампанія в журналах, газетах, на радіо, 

телебаченні. Поширення знань про податки є одним з найефективніших в 
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економічному плані методів діяльності податкових органів щодо здійснення 

їх основного завдання – збору податкових платежів до бюджету [169]. 

На наше переконання, наведений приклад застосування 

переконання у податковій сфері не втрачає своєї актуальності й в сучасних 

умовах. Більше того, наразі активно розвиваються процеси цифровізації, що 

певною мірою спрощує процеси розповсюдження інформації, необхідної 

зобов’язаним учасникам податкових відносин. З урахуванням принципів 

цифровізації, одним з яких є забезпечення рівного доступу до послуг, 

інформації та знань у всіх сферах суспільного життя, широке 

розповсюдження отримали консультації онлайн та з використанням чат-

ботів. Синтезуючи наведене, констатуємо недоцільність виокремлення 

превентивної функції пені, оскільки остання становить собою 

забезпечувальний захід податково-правового примусу.  

На переконання О.І. Лютової, пеня у податковому регулюванні 

належить виключно до забезпечувальних заходів. Вчена виокремлює 

компенсаційну та стимулюючу функції пені. При цьому стимулююча 

функція пені покликана забезпечити виконання обов’язку зі сплати податку 

навіть за наявності прострочення сплати в найбільш короткі строки, оскільки 

розмір пені збільшується за кожен день прострочення наростаючим 

підсумком [175, с. 141]. Як бачимо, тут зроблено акцент на тому, що 

подальше збільшення розміру пені спонукає платника, аби не нести більших 

матеріальних втрат, до найскорішого виконання свого податкового 

обов’язку, а також компенсує частику тих матеріальних втрат, яких зазнає 

публічний суб’єкт у разі ненадходження коштів до публічних фондів. 

Звертається до дослідження функцій пені Р. А. Шаміонов й 

пропонує виділяти такі: 1) стимулююча - полягає у спонуканні платників до 

виконання покладеного на них законом обов'язку зі сплати податків, зборів, 

платежів належним чином; 2) превентивна - виражається в попередженні 

ненадходження обов'язкових платежів в строк, передбачений законодавством 
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про податки і збори; 3) фіскально-компенсаційна – відображає спрямованість 

на поповнення відповідних бюджетів, компенсацію втрат скарбниці від 

неналежного виконання або невиконання обов'язку зі сплати податків, зборів, 

платежів у передбачений законом термін [413, с. 87]. Стосовно виділення 

превентивної функції пені ми вже висловили свої міркування. Фіскальна-

компенсаційна функція, на нашу думку, за своїм змістом є відновлювальною 

й використання вказаних категорій у цьому контексті можливе як синонім.  

Систематизуючи наведені міркування, робимо висновок про те, що 

пеня у податковому праві виступає саме забезпечувальним заходом, що 

застосовується за наявності чітко визначених підстав в актах податкового 

законодавства незалежно від вини платника податків, стимулює його до 

належної реалізації невиконаного обов’язку зі сплати податків, а також 

забезпечує компенсацію втрат публічних фондів від несвоєчасної сплати 

грошового зобов’язання. Виходячи з правової природи пені, вважаємо, що 

основною функцією пені у податковій сфері є відновлювальна 

(компенсаційна або ж фіскально-компенсаційна). Таким чином, зміни, 

внесені до ст. 111 ПК України Законом України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, 

усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому 

законодавстві» є обґрунтованими та необхідними. 

 

3.2.6. Фінансова відповідальність у системі способів реалізації 

охоронної функції податкового права 

Одним з важливих елементів механізму правового регулювання, за 

допомогою якого можна досягти ефективності та результативності такого 

регулювання є юридична відповідальність. Проблема відповідальності за 

порушення фінансового законодавства завжди викликала гострий інтерес 

науковців. При цьому особливо актуальними були й наразі залишаються 
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питання доктринального та нормативного визначення фінансової 

відповідальності з урахуванням складної системи фінансово-правової галузі.  

Як вбачається, осмислення сучасних проблем фінансового 

законодавства, норми якого спрямовані на протидію правопорушенням як 

загалом у сфері фінансів, так і оподаткування зокрема, означення шляхів їх 

вирішення не лише сприятимуть підвищенню ефективності правозастосовної 

діяльності органів фінансового контролю, але й допомагатимуть створенню 

цілісної структури нормативно-правового механізму протидії 

правопорушенням у сфері фінансово-правового регулювання. Показово, що 

фінансово-правова відповідальність була предметом дослідження численних 

науковців. Однак з урахуванням динаміки розвитку правовідносин у сфері 

фінансів існує потреба у розробленні нових підходів до характеристики 

фінансової відповідальності.  

 Як ми вже вказували, традиційним у теорії права є підхід, за яким 

юридична відповідальність є одним з елементів охоронних правовідносин, 

оскільки передбачається встановлення (й у подальшому  застосування) 

відповідних заходів відповідальності за скоєне правопорушення у формі 

позбавлень особистого, організаційного чи майнового порядку 107. Такий 

підхід знаходить своє застосування й при характеристиці галузевої 

відповідальності (цивільної, адміністративної тощо). 

Що стосується фінансового права, то у його доктрині сформувалося 

декілька підходів до розгляду фінансової відповідальності.  

А.Й. Іванський дає таке визначення фінансово-правової 

відповідальності – це державний осуд, що має прояв з точки зору 

суб’єктивного права як нормативний, формально визначений у фінансовому 

праві, гарантований і забезпечений фінансово-правовим примусом 

юридичний обов’язок зазнавати порушником заходів державного примусу у 

вигляді фінансових санкцій (штраф, пеня) за вчинене ним правопорушення 

у сфері фінансової діяльності [114].  А. Р. Шаміонов пише: фінансово-
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правова відповідальність виражається у застосуванні до правопорушника 

фінансово-правових санкцій компетентними органами державної влади та їх 

посадовими особами. Такий вид відповідальності становить собою 

правовідносини між органами державної влади та їх посадовими особами – з 

однієї сторони, та правопорушником – з іншої. 414, с. 16 

С. Є. Батиров, також підходить до визначення фінансово-правової  

відповідальності як правовідносин, що виникають з порушення встановлених 

зобов’язань, і акцентує увагу на тому, що вона виражається у застосуванні до 

правопорушника заходів фінансово-правового характеру. При цьому 

застосування таких заходів тягне за собою несприятливі майнові наслідки 

через негативну оцінку державою протиправних, винних діянь, настання 

яких забезпечується державним примусом 30, с. 20. Як бачимо, спільним у 

наведених підходах є наголос на таких необхідних ознаках фінансового 

правопорушення, як винність і караність.  

Водночас стосовно питання винності, тобто суб’єктивної сторони у 

контексті фінансово-правової відповідальності завжди були наявні різні 

думки. Звичайно вони мали своїм підґрунтям положення чинного 

законодавства. Так, з урахуванням приписів національного законодавства 

нині можна констатувати, що суб’єктивна сторона (ставлення особи до 

вчинюваного нею діяння, вина) не є обов’язковою для притягнення суб’єкта 

фінансових правовідносин до відповідальності. Проілюструємо це на 

прикладі порушення податкового законодавства.  

Платником податків вчинено порушення податкового 

законодавства, яке встановлено у ході проведення контрольних заходів.  Так, 

можна навести чимало прикладів, що будуть свідчити про  порушення 

імперативних приписів, визначених ст. 16 та 36 ПК України, і  які будуть 

підпадати під ознаки фінансового правопорушення. Для застосування 

фінансових санкцій достатнім є лише доведення самого факту 

правопорушення, але які також може бути скоєно платником без наявних 
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ознак умислу – як складової вини. Так, наприклад до такого виду 

правопорушень може бути віднесено несвоєчасне подання платником 

податкової звітності у зв’язку з перебуванням останнього в лікарні під 

наглядом лікарів з COVID-19, або іншою тривалою хворобою. В цьому 

випадку платник позбавлений можливості своєчасно виконати податковий 

обов’язок в зв’язку з обставинами не залежними від нього і буде притягнутий 

до відповідальності (приміром, законом не дано пільгу, за якою платник 

звільняєтеся на період карантину від сплати податку). 

Іншим прикладом може бути наявність технічної помилки або 

описки при заповненні розрахунково – облікових документів які призведуть 

до заниження/ завищення доходу платника,  не включення до його складу 

коштів, отриманих на розрахунковий рахунок та інше, що також є 

податковим правопорушенням у складі якого відсутній умисел за які 

застосовуються відповідні фінансові санкції.  

Однак в цій ситуації для держави, і контролюючих органів, не має 

значення ставлення особи до того, що вона порушила приписи податково-

правових норм (умисно чи з необережності), оскільки головним завданням 

для держави, як суб’єкта податкових правовідносин, є наповнення доходної 

частини бюджетів різних рівнів і реалізація фіскальної функції.  

Рівною мірою для владних суб’єктів важливим є також відновлення 

майнових інтересів держави та територіальних громад, компенсація 

спричинених збитків (наприклад, у вигляді недоотриманих доходів 

бюджету). І тут ми маємо справу із правовідновлювальною функцією 

фінансово-правової відповідальності, яка певною мірою властива майновими 

відносинами між публічними та приватними суб’єктами, об’єктами яких 

виступають податки і збори, бюджетні грошові кошти, валюта і валютні 

цінності.  

Окрім того, доцільно вести мову про стимулювання платника 

податків до належного виконання податкового обов’язку (стимулююча 
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функція), й про покарання особи, яка вчинила порушення відповідних 

фінансово-правових норм, шляхом справедливого осуду та застосування 

певних позбавлень (каральна функція). При цьому важливо акцентувати 

увагу на тому, що для держави при вирішенні своєрідного фінансово-

правового конфлікту першочерговим завданням є саме відновлення та захист 

фінансових інтересів, аніж застосувати на правопорушника ті або інші 

обмежувальні заходи немайнового характеру. Тож спостерігаємо, що при 

порушенні податкового законодавства фінансово-правова відповідальність 

має багатофункціональну мету застосування. 

Показово, що схожа ситуація має місце й при розгляді вини у 

бюджетному регулюванні. Тут наведемо думку О. А. Музики-Стефанчук та 

М. О. Федорова, які зазначають, що у бюджетних правовідносинах вина 

особи правопорушника має місце та значення лише тоді, коли до особи 

застосовуються заходи кримінальної чи адміністративної відповідальності. 

Для накладення стягнень за бюджетні правопорушення за ст. 117 

Бюджетного кодексу України достатньо факту протиправності, а 

необхідність встановлення чи доведення вини не завжди є обов’язковою 

(тобто, існує презумпція вини). [203, c. 94]. В цілому погоджуючись із такою 

позицією зазначимо, що дійсно, від виду відповідальності, що 

застосовуються до порушника бюджетного чи податкового законодавства, 

залежить врахування вини як елементу складу бюджетного правопорушення, 

так і обов’язковість її встановлення та доведення. Водночас у разі 

застосування адміністративної чи кримінальної відповідальності мова вже 

має йти не про бюджетні правовідносини, адже останні не будуть 

охоплювати своїм змістом те, що регулюється не бюджетним 

законодавством, а адміністративними чи кримінальним. Тож виникає цілком 

закономірне питання: чи є вина важливим і необхідним елементом у 

контексті залучення саме до фінансової відповідальності? 
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Ще один аспект стосовно фінансово-правової відповідальності. Так, 

деякі правники наголошують на тому, що фінансову відповідальність слід 

розглядати у позитивному та негативному аспекті.  При цьому залишається 

нез’ясованим, що становить собою позитивний аспект такої відповідальності. 

О. А. Мусаткіна, розмірковуючи над тим, що становить собою цей аспект, 

спочатку пропонує розглядати його як відповідальність за теперішні та 

майбутні дії суб’єкта. Далі вчена вказує: «Позитивний аспект фінансової 

відповідальності платників податків закріплений у Конституції та 

Податковому кодексі нашої держави як обов’язок кожного сплачувати 

податки і збори, встановлені чинним законодавством» 205. Аналогічну 

позицію займає й Я. І. Карапейчик 118, с. 208–209. На наш погляд, 

висловлені міркування науковців не є логічними, оскільки відповідальність 

безпосередньо пов’язана із неправомірною поведінкою суб’єктів 

правовідносин, а отже й певними несприятливими наслідками для них. А 

виконання правил поведінки, встановлених фінансово-правовими нормами, є 

проявом правомірної поведінки учасників правовідносин й свідчить про 

високий рівень їх правосвідомості.   

На інших акцентах фінансово-правової відповідальності наголошує 

Л. В. Міщенко. Зокрема, вчена підкреслює, що фінансова відповідальність – 

різновид юридичної відповідальності, яка визначається в законодавстві й 

застосовується за вчинене порушення фінансового законодавства у вигляді 

заходів, які мають на меті покарання 196, с. 102. Наведене визначення має 

деякі дискусійні й певною мірою дуалістичні аспекти зважаючи на те, що 

традиційно фінансове законодавство визначається як сукупність правових 

актів, що містять норми  фінансового права. Але на запитання: які це 

нормативні акти (тільки закони, чи й і підзаконні акти), які нормативно-

правові акти можна вважати фінансовими, а які ні, – одностайної відповіді 

немає [92, c. 182].  
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Так, усталеним є підхід, за яким юридична відповідальність 

диференціюється залежно від галузевого поділу права. У цьому контексті 

вважаємо слушними міркування О. А. Мусаткіної, яка підкреслює, що 

головним критерієм, який дозволяє розглядати фінансову відповідальність, 

як самостійний вид, є самостійність галузі фінансового права, специфіка 

предмета та метода правового регулювання як фінансового права, так і 

фінансової відповідальності, функціонуючої в сферах податкових, 

бюджетних, валютних та банківських публічних правовідносин 204, с. 40. 

Фінансове право – це галузь публічного права, яка регулює 

відносини з приводу формування, розподілу (перерозподілу) й використання 

коштів публічних фондів 397, с. 25. Виходячи з наведеного, фінансово-

правова відповідальність становить собою своєрідні взаємовідносини між 

уповноваженими та зобов’язаними суб’єктами фінансових правовідносин, які 

урегульовані нормами фінансового права. При цьому підстави фінансово-

правової відповідальності та заходи останньої, порядок їх застосування 

мають відображатися в актах фінансового законодавства. Разом із цим, 

аналізуючи фінансове законодавство України (зокрема, йдеться про 

Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Декрет Кабінету 

Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного 

контролю» та інші нормативно-правові акти), зазначимо, що категорія 

«фінансова відповідальність» згадується лише у ПК України.  

Відповідно до п. 111.1 ст. 111 вищезазначеного акта за порушення 

законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за 

дотриманням якого покладено на контролюючі органи, застосовуються такі 

види юридичної відповідальності: а) фінансова; б) адміністративна; в) 

кримінальна. При цьому фінансова відповідальність за порушення законів з 

питань оподаткування та іншого законодавства встановлюється та 

застосовується згідно з цим Кодексом та іншими законами. Фінансова 

відповідальність, що встановлюється згідно з цим Кодексом, застосовується 
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у вигляді штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та/або пені 249. Крім 

того, одним із принципів податкового законодавства є  невідворотність 

настання визначеної законом відповідальності у разі порушення податкового 

законодавства (пп. 4.1.3 п. 4.1 ст. 4 ПК України). 

У той же час у бюджетному законодавстві, а також, приміром, у 

Декреті Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і 

валютного контролю» (наразі є нечинним), чи Законі України «Про валюту і 

валютні операції» законодавець закріпив відповідальність за порушення 

бюджетного та валютного законодавства відповідно. Таким чином, наразі 

склалася ситуація, за якої з одного боку, науковці фінансову відповідальність 

намагаються характеризувати як  фундаментальну категорію фінансового 

права, і як наслідок, як окремий вид юридичної відповідальності. З іншого 

боку, на практиці ми бачимо зовсім інше. Фактично, «фінансова 

відповідальність»  віртуальна, доктринальна категорія (так само, як і 

категорія «фінансове правопорушення»), оскільки в фінансово-правових 

нормах відсутнє використання цього терміну як наскрізного (тобто такого, 

що застосовується й у бюджетному, валютному законодавстві) поняття, адже 

використовуються інші категорії, наприклад, «заходи впливу за порушення 

законодавства», «порушення бюджетного (валютного, податкового) 

законодавства» тощо. 

Виникнення зазначених термінологічних неузгодженостей цілком 

зрозуміло, оскільки фінансове право об’єднує у собі різні підгалузі та 

інститути, які характеризуються певними особливостями (і ми про це 

говорили у попередньому розділі нашої роботи). Це зумовлює необхідність 

встановлення різноманітних, специфічних заходів впливу за порушення 

відповідного виду фінансового законодавства. Наприклад, заходи впливу за 

порушення бюджетного законодавства не можуть застосовуватись за 

порушення банківського чи валютного законодавства, зважаючи на різний 



 367 

суб’єктний склад, правовий статус суб’єктів таких правовідносин й правовий 

механізм регулювання.  

А отже, ми не можемо в законодавстві одностайно 

використовувати, категорію «фінансова відповідальність», зважаючи на те, 

що вона має передбачати наслідки правопорушень усіх відносин, які 

регулюються фінансовим законодавством (у сфері бюджету, оподаткування, 

обігу валютних цінностей та ін.). Таким чином, фінансова відповідальність 

це категорія, скоріш за все родова. Іншими словами, зазначену категорію 

варто використовувати як певну родову модель, що об’єднує інституційні або 

підгалузеві різновиди відповідальності. 

Скоріш за все поява терміну «фінансова відповідальність» у 

Податковому кодексі України має під собою технічну помилку 

лінгвістичного характеру, що пов’язана  із тим, що його розробники через 

використання слова «фінансова» бажали зробити наголос на грошовому 

характері такої відповідальності, підкреслити саме цю її особливість.   

Замислюючись над вказаною проблематикою науковці намагаються 

віднайти якусь логічну відповідь. Так, на думку Н. А. Саттарової, для 

вільного використання категорії «фінансова відповідальність» (як в доктрині 

фінансового права, так і в законодавстві) й усунення колізій у законодавстві 

необхідно обрати зовсім інший підхід. Для цього вчена пропонує такий 

підхід. «Враховуючи те, що норми, які складають інститут фінансово-

правової відповідальності, розміщені в різних нормативно-правових актах, - 

пише Н.А.Саттарова, доцільно їх об’єднати в окремому самостійному 

джерелі права. Саме таким чином можна досягнути одноманітності в 

розумінні понятійного апарату, встановлення складу правопорушень та 

правил застосування фінансових санкцій» 347, с. 333. І тут вона наголошує 

на доцільності прийняття Закону «Про фінансову відповідальність» 347, с. 

331. Показово, що схожу позицію обстоює й Ю. В. Оніщик. На його 

переконання, існує потреба уу прийнятті єдиного інституційного акта у сфері 



 368 

публічних фінансів, таким актом може бути Закон України «Про фінансову 

відповідальність за порушення дисципліни у сфері публічних фінансів» 226, 

с. 188 – 189.  

Навряд чи можна погодитись з вищевказаним підходом. Прийняття 

єдиного нормативно-правового акта не вирішить проблем інституту 

фінансової відповідальності, а лише розірве вже існуючі цілісні кодифіковані 

акти, а також окремі певною мірою логічно побудовані акти фінансового 

законодавства. Знову ж таки, треба враховувати, що заходи бюджетної, 

податкової, валютної відповідальності різняться один від одного, це 

пов’язано зі специфічністю кожної вказаної сфери. З урахуванням цього ми 

не зможемо сформувати єдиний базовий алгоритм (механізм) 

відповідальності, який би задовольняв цілі правового регулювання в межах 

кожного окремого інституту та / або підгалузі. 

Податковий кодекс ст. 111 встановлює, що за порушення законів з 

питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням 

якого покладено на контролюючі органи, застосовуються такі види 

юридичної відповідальності: (а) фінансова; (б) адміністративна; (в) 

кримінальна 249. На нашу думку, більш виваженим та обґрунтованим є 

підхід, за якого зберігатиметься винятковість кожної складової в межах 

фінансово-правової галузі й, відповідно, заходів фінансової відповідальності 

за вчинення правопорушень законодавства у сфері фінансів. Це свідчить про 

те, що існує потреба у внесенні змін до статті 111 ПК України щодо 

удосконалення видів та форм відповідальності за порушення податкового 

законодавства.  

З огляду на викладене, пропонуємо викласти статтю 111 ПК 

України в такій редакції: 

«Стаття 111. Види відповідальності за порушення податкового 

законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого 

покладено на контролюючі органи. 
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111.1. За порушення податкового законодавства та іншого 

законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі 

органи, застосовуються:  

111.1.1. податкова відповідальність ; 

111.1.2. адміністративна відповідальність ; 

111.1.3. кримінальна відповідальність. 

111.2.  Податкова відповідальність  встановлюється та 

застосовується згідно з цим Кодексом у формі штрафу». 

Таким чином синтезуючи викладені міркування, зазначимо, що, 

зважаючи на різновекторність правовідносин, які мають місце у сфері 

фінансів, а також на чималий масив нормативно-правових актів, якими 

регламентовано такі відносини, фінансова відповідальність становить собою 

комплексну категорію, яка передбачає відповідальність за порушення 

законодавства у сфері публічних фінансів (бюджетного, податкового, 

валютного, банківського, законодавства у сфері грошового обігу). 

 Фінансовій відповідальності притаманні такі ознаки: а) наступає за 

вчинення правопорушень, встановлених нормами фінансового 

законодавства; б) пов’язана із завданням порушнику фінансово-правових 

норм несприятливих наслідків, зокрема, майнового характеру; в) реалізується 

шляхом застосування до суб’єкта, яким було вчинено правопорушення, 

специфічних заходів впливу, у відповідній процесуальній формі; г) має 

багатофункціональну мету – виконує відновлювальну, каральну та 

стимулюючу функції. 

У податковому праві правопорушення породжує відносини 

відповідальності, але не завжди призводить до покарання. Вважаємо 

слушними міркування С. П. Бортнікова, який вказує, що якщо виходити із 

завдань податкової відповідальності, то караність є лише засобом повернення 

порушених регулятивних відносин в їх нормальний стан, хоча податковий 

штраф і розглядається бюджетом щорічно як джерело доходу, що планується 
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на відповідний період. Далі науковець розмірковує таким чином: держава 

робить акцент на економічному інтересі – інтересі скарбниці в її поповненні 

за рахунок податкових надходжень. При цьому державі абсолютно байдуже, 

навмисно або з необережності утворилася недоїмка (випадково, в результаті 

арифметичної помилки тощо) [39, с. 294]. Такий підхід раніше було 

відображено й у податковому законодавстві України. 

Однак на початку 2020 р. було прийнято проект Закону України 

«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення 

адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у 

податковому законодавстві» [289], яким було суттєво змінено підходи до 

закріплення фінансової відповідальності, зокрема: (а) запроваджено в межах 

Податкового кодексу України принципу винної відповідальності платника 

податку за податкові правопорушення; (б) визначено вимоги стосовно 

вмотивованості рішення контролюючих органів про накладення штрафів; 

(в) закріплено перелік податкових правопорушень контролюючих органів; 

(г) визначено невиключний перелік збитків, яких можуть зазнавати платники 

податку; (д) закріплено матеріальну відповідальність органу за неправомірні 

діяння його посадових осіб та безвинну відповідальність контролюючих 

органів; (е) пеню пропонується розглядати не як штрафну санкцію, що при її 

одночасному застосуванні із штрафом призводить до подвійної фінансової 

відповідальності за одне правопорушення, а як засіб дисконтування грошей в 

часі, тобто приведення їх до реальної вартості в часі та ін. [189]. Вказані 

зміни набрали чинності з 1 січня 2021 р. 

Показово, що до прийняття вищевказаного нормативно-правового 

акта чинне національне податкове законодавство України не передбачало 

обов’язкового встановлення вини платника податків при вчиненні порушення 

податково-правових норм. Наразі ж винність є обов’язковою ознакою для 

притягнення суб’єкта до відповідальності за податкове правопорушення. 

Згідно з п. 109. 1 ст. 109 ПК України податковим правопорушенням є 
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протиправне, винне (у випадках, прямо передбачених цим Кодексом) діяння 

(дія чи бездіяльність) платника податку (в тому числі осіб, прирівняних до 

нього), контролюючих органів та/або їх посадових (службових) осіб, інших 

суб’єктів у випадках, прямо передбачених цим Кодексом [249]. При цьому 

підкреслимо, що наведена норма передбачає відповідальність як 

зобов’язаних, так і уповноважених учасників правовідносин.  

Загальновизнаним в теорії права є підхід, за яким вина 

розглядається як психічне ставлення деліктоздатної фізичної особи або 

особи, уповноваженої на вчинення юридично значущих дій від імені та в 

інтересах юридичної особи, до здійснюваного їм суспільно шкідливого 

діяння і його наслідків, в якому проявляється його негативне суб'єктивне 

ставлення до цінностей суспільства. [426, c. 10] При цьому передбачаються 

дві форми вини: умисел (прямий / непрямий) та необережність (протиправна 

самовпевненість та протиправна недбалість). Цілком логічно, що правові 

проступки і злочини, вчинені умисно, є більш суворо караними, аніж ті, що 

вчинені з необережності. 

У податковому законодавстві закріплено лише відповідальність за 

діяння вчинені умисно. Так, діяння вважаються вчиненими умисно, якщо 

існують доведені контролюючим органом обставини, які свідчать, що 

платник податків удавано, цілеспрямовано створив умови, які не можуть 

мати іншої мети, крім як невиконання або неналежне виконання вимог, 

установлених цим Кодексом та іншим законодавством, контроль за 

дотриманням якого покладено на контролюючі органи [249].  

У зв’язку із цим виникає низка цілком логічних, на наш погляд, 

питань: по-перше, чи підлягатимуть відповідальності особи за порушення 

податкового законодавства, вчинені з необережності; по-друге, передбачає чи 

ні законодавець можливість порушення податкового законодавства з 

необережності, і які наслідки такого порушення. На нашу думку, існує 

потреба у розгляді й іншої форми вини при вчиненні податкових 
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правопорушень – необережності й закріпленні більш м’яких заходів 

відповідальності, аніж за податкові правопорушення, вчинені умисно. 

Виходячи із цього пропонуємо закріпити у п. 109.1 ст. 109 ПК України 

положення такого змісту: «Порушення податкового законодавства визнається 

вчиненим з необережності, якщо особа, яка його вчинила, не усвідомлювала 

протиправного характеру своїх дій (бездіяльності) або шкідливого характеру 

наслідків, що виникли внаслідок цих дій (бездіяльності), хоча повинна була і 

могла це усвідомлювати». 

Далі розглянемо ст. 112 ПК України, яка також зазнала суттєвих 

змін. Законодавець встановлює обов’язкову наявність вини для притягнення 

особи до фінансово-правової відповідальності за податкові правопорушення. 

Особа вважається винною у вчиненні правопорушення, якщо буде 

встановлено, що вона мала можливість для дотримання правил та норм, за 

порушення яких цим Кодексом передбачена відповідальність, проте не вжила 

достатніх заходів щодо їх дотримання (п. 112.2. ст. 112). Показово, що 

контролюючий орган має довести, що платник податків діяв нерозумно, 

недобросовісно та без належної обачності. У разі якщо контролюючий орган 

не доведе, що платник податків мав можливість для дотримання правил та 

норм, за порушення яких цим Кодексом передбачена відповідальність, проте 

не вжив достатніх заходів щодо їх дотримання, платник податків не може 

бути притягнутий до відповідальності за таке порушення. Положення цього 

пункту застосовуються виключно в разі, якщо умовою притягнення до 

фінансової відповідальності за податкове правопорушення є наявність вини 

платника податків [249]. 

Паприклад 2 червня 2019 р. Верховним Судом винесено постанову 

по справі № 2340/3802/18 предметом розгляду якої було визнання 

протиправними та скасування рішень контролюючого органу, які були ним 

винесено з питання своєчасної реєстрації податкових накладних в Єдиному 

реєстрі податкових накладних [263]. В ході  перевірки контролюючим 
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органом встановлено порушення вимог п. 201.10 ст. 201 ПК України, а саме, 

щодо несвоєчасно зареєстрованих податкових накладних у Єдиному реєстрі 

податкових накладних та застосовано штрафні санкції. При розгляді справи, 

судами було встановлено, що платник неодноразово звертався до 

контролюючого органу, проте документ(накладну) не було прийнято у 

зв`язку виявленими помилками, а саме: «Блок даних. Невірний підпис – 

необхідно підтвердити право підпису…». Суди всіх інстанцій визначили, що 

правопорушення відбулось не з вини платника податків, а у зв`язку з 

безпідставним неприйняттям податкових накладних контролюючим органом, 

а причини їх неприйняття не підтверджені жодними належними та 

допустимими доказами. 

В своїй Постанові Верховний Суд щодо вини в податкових 

правопорушеннях, зазначив, що судами попередніх інстанцій правильно 

застосовані положення цієї статті з врахуванням встановлених фактичних 

обставин про безпідставне неприйняття (блокування) відповідачем 

податкових накладних, які вперше своєчасно подані підприємством для 

реєстрації, з посиланням на висновки Верховного Суду, здійснені при 

вирішенні спорів в подібних правовідносинах. Неодноразове намагання 

позивача здійснити реєстрацію податкових накладних в межах встановлених 

граничних строків свідчить про відсутність протиправної бездіяльності 

платника податків та виключає склад податкового правопорушення в 

розумінні ст. 109 ПК України.  Таким чином, недоведеність вини платника 

позбавляє його від можливості бути притягнутим до фінансової 

відповідальності [263]. 

На підставі наведених приписів можемо зробити висновок про 

наявність колізійності положень щодо вини суб’єкта податкових відносин: з 

одного боку, відповідно до абз. 2 п. 109.2 ст. 109 ПК України вину платника 

потрібно доводити контролюючим органам через доведення умислу в діях 

платника податків, а з іншого – вину потрібно доводити за критерієм 
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достатності вжитих дій, тобто безвідносно до внутрішнього ставлення особи 

до правопорушення. Фактично, законодавець передбачає два обов’язкових 

механізми встановлення вини суб’єкта податкових правовідносин. У той же 

час виникає питання, який з них доцільно застосовувати. 

Зазначимо й інший дискусійний момент. Як ми зазначили вище, 

існує потреба в узгодженні положень щодо обов’язковості вини як ознаки 

податкового правопорушення, оскільки при його визначенні вина 

встановлюється як обов’язкова ознака, а у п. 109. 3  ст. 109 ПК України 

закріплено лише певні випадки, коли вина може не встановлюватися. На 

нашу думку, слід більш чітко врегулювати наведені положення для їх 

ефективного правозастосування у подальшому.  

Доволі спірним у наукових колах вважалося питання стосовно 

встановлення вини юридичної особи за податкові правопорушення. Існує дві 

основних концепції щодо вини юридичної особи – суб’єктивна і об’єктивна. 

За суб’єктивного підходу (ще його називають «теорією ототожнення») вина 

юридичної особи вважається доведеною у разі, якщо доведена вина осіб, що 

займають керівні посади такої особи, за вчинення правопорушення або 

злочини залежно від галузі права. Іншими словами, дії посадових осіб, які 

приймають важливі рішення, ототожнюються з діями юридичної особи [206]. 

Об’єктивний підхід пов’язано безпосередньо з протиправною поведінкою 

особи, тобто за основу береться об’єктивна  сторона правопорушення, і 

юридична особа визнається винною, виходячи з її фактичних дій 

(бездіяльності) як деліктоздатного суб’єкта права з вчинення 

правопорушення. У разі, якщо у організації була можливість здійснити 

правомірні дії, тобто уникнути вчинення правопорушення, але при цьому 

вона не пішла цим шляхом, то юридична особа вважається винною у скоєнні 

правопорушення. [86] На нашу думку, більш доцільним є закріплення 

суб’єктивного підходу до визначення вини юридичної особи у податкових 

правовідносинах. Справа в тому, що конструкція юридичної особи виступає 
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певною фікцією у праві, оскільки на практиці все одно йдеться про 

об’єднання капіталів, знань, вмінь та навичок фізичних осіб. Наведене 

дозволяє вести мову й про відповідальність фізичної особи – керівника 

підприємства, установи, організації.  

Відповідно до п. 110.5 ст. 110 ПК України юридична особа – 

платник податку несе фінансову відповідальність за вчинення податкових 

правопорушень її відокремленими підрозділами. У той же час виникає 

потреба у конкретизації положень щодо з’ясування винності у діях 

юридичної особи. Спираючись на вищенаведені підходи можемо зробити 

висновок про те, що вина юридичної особи у вчиненні порушення 

податкового законодавства визначається залежно від вини її посадових осіб, 

діяння (бездіяльність) яких зумовили вчинення такого порушення 

податкового законодавства.  

Окремої уваги заслуговують положення п. 112.8 ст. 112 ПК 

України. У зазначеній нормі закріплено перелік обставин, що звільняють від 

фінансової відповідальності за вчинення податкових правопорушень та 

порушення іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено 

на контролюючі органи. Такий перелік є відкритим й достатньо широким, 

наведемо деякі з таких обставин: 1) сплив строків давності застосування 

штрафів за вчинення податкового правопорушення;  2) вчинення діяння (дії 

або бездіяльності) особою, яка діяла у відповідності до індивідуальної 

податкової консультації, наданої такому платнику податків у паперовій або 

електронній формі, за умови, що така консультація зареєстрована в єдиному 

реєстрі індивідуальних податкових консультацій, або до узагальнюючої 

податкової консультації та/або до висновку об’єднаної палати, Великої 

Палати Верховного Суду щодо застосування норми права, від якого в 

подальшому було відступлено;  3) вчинення діяння (дії або бездіяльності) 

особою, яка діяла у відповідності до правових висновків Верховного Суду, 

викладених у рішенні за результатами розгляду зразкової справи, які в 
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подальшому було змінено за наслідками перегляду Великою Палатою 

Верховного Суду; та інші [249].  

На наше переконання, закріплення обставин, що звільняють від 

фінансової відповідальності за порушення податкового законодавства, є 

позитивним. Наприклад, закріплення як обставини, що звільняє платника 

податків від фінансової відповідальності за вчинення діяння (дії або 

бездіяльності) особою, яка діяла відповідно до правових висновків 

Верховного Суду, викладених у рішенні за результатами розгляду зразкової 

справи, які в подальшому було змінено за наслідками перегляду Великою 

Палатою Верховного Суду, сприятиме стимулюванню суду до прийняття 

виважених рішень у податкових спорах та забезпечить сталість судової 

практики.  

Очевидно, що важливою умовою успішної реалізації сучасної 

економічної політики в нашій країні, є стале функціонування податкової 

системи держави, що забезпечується у тому числі й застосуванням 

фінансової відповідальності до суб’єктів що виступає способом реалізації 

охоронної функції податкового права. На превеликий жаль, сьогодні можна 

констатувати факти доволі частого порушення податкової дисципліни,  

ухилення від сплати податків тощо. За таких умов актуалізуються питання 

фінансово-правової відповідальності, що має стати міцним бар’єром для 

певних зловживань у сфері оподаткування, і у підсумку сприятиме 

формуванню культури і високого рівня правосвідомості в суспільстві, 

виступати одним із засобів належної реалізації прав і свобод громадян України. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

В ході аналізу проблем, що увійшли до Розділу 3, ми дійшли таких 

висновків. 

1. Зважаючи на порядок здійснення (добровільний чи примусовий), 

охоронна функція податкового права  ралізується через податковий контроль 
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і податково-правовий примус, що виступають формам реалізації охоронної 

функції. Податковий контроль – це вид контролю, який становить діяльність 

спеціально уповноважених суб’єктів щодо особливого об’єкта, спрямовану 

на забезпечення дотримання податкового законодавства платниками 

податків, податковими агентами та іншими суб’єктами, які забезпечують 

реалізацію податкового обов’язку платників податків, установлення та 

притягнення винних осіб до відповідальності. Податковий контроль не може 

бути віднесено до заходів податково-правового примусу, він виступає лише 

передумовою його застосування. 

2. Реалізація охоронної функції податкового права може бути 

пов’язана із податково-правовим примусом, який: а) застосовується 

виключно на правовій основі (це означає, що його заходи та порядок їх 

реалізації, компетенція уповноважених суб’єктів закріплено у ПК України; 

б) передбачає реалізацію виключно спеціально уповноваженими на те 

державними органами (це органи державної податкової служби чи  суди); 

в) застосовується тільки до конкретних суб’єктів – платників податків і 

зборів; г) метою його застосування є охорона, спонукання, компенсування, 

забезпечення публічного інтересу у відносинах оподаткування, що 

корелюється із відповідними функціями примусових заходів. Заходи 

податково-правового примусу поділено на три групи – забезпечувальні, 

компенсаційні й каральні. Стягнення податкового боргу не може 

розглядатися як захід такого примусу, оскільки є узагальненим поняттям, яке 

стосується процедурно-процесуальних аспектів застосування таких 

примусових заходів, як адміністративний арешт майна і податкова застава. 

3. Заходи забезпечення виконання податкового обов’язку 

спрямовані на гарантування, спонукання виконання платником податків 

своїх обов’язків, відновлення порушених прав держави й територіальної 

громади на отримання коштів від сплати податків і зборів, зменшення 

ризиків непогашення податкового боргу, компенсацію понесених збитків 
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державою. Такі заходи виконують функції забезпечення, спонукання, 

компенсування, відновлення. Вони вживаються за умови порушення 

встановлених податковим законодавством обов’язків та мають тривалий 

процедурний характер. До їх числа відносяться: податкова застава, 

адміністративний арешт майна, пеня.  

4. Облікові процедури стосовно платників податків і зборів, через 

які здійснюється охоронна функція податкового права, реалізуються з метою 

створення умов для здійснення уповноваженими органами контролю за 

правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою сплати податків, 

нарахованих фінансових санкцій, дотримання податкового та іншого 

законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі 

органи. Обов’язок з податкового обліку характеризується певною 

дихотомією, оскільки, з одного боку, держава в особі уповноважених 

суб’єктів має створити належні умови для його реалізації зобов’язаними 

суб’єктами податкових правовідносин. Крім того, має бути чітко 

регламентовано процедуру реалізації такого способу контролюючими 

органами. З іншого боку, від платника податків і зборів також вимагається 

вчинення певних дій (наприклад, надання інформації до податкових органів 

щодо об’єктів оподаткування). При цьому, на відміну від інших способів 

податкового контролю, регламентованих податковим законодавством 

України, облік платників податків виступає необхідною умовою для набуття 

статусу платника податків й подальшої його реалізації. 

5. При здійснені інформаційно-аналітичного забезпечення 

діяльності контролюючих органів як способу реалізації охоронної функції 

податкового права наявні проблеми щодо порядку реалізації контролюючим 

органом свого права на отримання інформації від суб’єктів господарювання – 

платників податків. Незважаючи на наявність електронного документообігу 

при поданні звітності, єдиної системи адміністрування податку на додану 

вартість та безперешкодне функціонування електронного кабінету платника 
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податків, отримання листів (запитів) від податкової з вимогами надання  

письмових пояснень та їх документального підтвердження завжди 

супроводжується рядом  проблемних питань. На підставі системного аналізу 

положень Податкового кодексу України доведено, що запит контролюючого 

органу містить у своєму змісті обов’язкові складові, до кола яких у тому 

числі необхідно включати конкретні підстави для направлення. У 

положеннях пункту 73.3 статті 73 Податкового кодексу України, під 

поняттям «підстава» розуміється не нумераційне позначення підпункту статті 

73 цього кодексу, а фактичні обставини, які в цих підпунктах розкриваються 

та мають об’єктивно існувати, тобто безпосередня інформація, відомості та 

інші обставини. 

6. Камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або 

невиїзні) та фактичні перевірки виступають засобами реалізації охоронної 

функції податкового права. Податкові перевірки мають здійснюватися на 

основі чіткого дотримання приписів чинного законодавства, а їх результати 

мають певні юридичні наслідки. Саме документи, видані контролюючими 

органами за результатами податкових перевірок, мають значення для 

подальшого розвитку правовідносин між контролюючим органом та 

платником податків. Фактично від результатів податкових перевірок 

залежить, чи відбудеться подальше застосування інших способів реалізації 

охоронної функції податкового права, чи завершиться на стадії реалізації 

такого способу податкового контролю, як податкова перевірка.  

7.  Такі заходи, як зупинення видаткових операцій платника 

податків на рахунках такого платника податків у банках та інших фінансових 

установах (що передбачено підпунктами 20.1.31 і 20.1.32 пункту 20.1 

статті 20 ПК України, підпунктом  89.4 статті 89, підпунктом 91.4 статті 91 

ПК України) та арешт коштів та інших цінностей, що перебувають у банку 

(підпункти 20.1.32 та 20.1.33 пункту 20.1 статті 20, абзац 2 підпункту 94.6.2 

стаття 94 ПК України) спрямовані на спонукання платника податків до 
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відповідної поведінки, забезпечення реалізації контролюючими органами 

своїх повноважень щодо застосування інших заходів примусу (наприклад, 

податкової застави) чи заходів податкового контролю. З метою забезпечення 

визначеності й точності податково-правового регулювання, недопущення 

неоднозначного тлумачення податково-правових норм необхідно узгодити ці 

заходи, об’єднавши їх одним – адміністративний арешт майна. Останній 

своїм змістом має охоплювати адміністративний арешт коштів, що за 

технічною процедурою здійснюється шляхом зупинення видаткових 

операцій платника податків на рахунках у банку та інших фінансових 

установах. 

8. Ознаками фінансової відповідальності за податкові 

правопорушення як способу реалізації охоронної функції податкового права 

є : а) закріплення в особливих податково-правових нормах – охоронних 

податково-правових нормах; б) багатофункціональність (виконання 

насамперед каральної функції, а згодом – превентивної, відновлювальної та 

стимулюючої функцій); в) для залучення до відповідальності потрібні 

формальна, фактична й процесуальна підстави; г) знаходить своє вираження 

та конкретизацію в акті застосування відповідальності; ґ) об’єктивізації 

кількісних та якісних показників при застосуванні податково-правового  

примусу; д) наслідком вчинення податкового правопорушення, природа 

якого має дуалістичний характер визначення його суб’єктивної сторони.  

9. Нині наявна колізійність положень щодо вини суб’єкта 

податкових правовідносин: з одного боку, відповідно до абзацу 2 пункту 

109.2 статті 109 ПК України вину платника потрібно доводити 

контролюючим органам через доведення умислу в діях платника податків, а з 

іншого – вину потрібно доводити за критерієм достатності вжитих дій, тобто 

безвідносно до внутрішнього ставлення особи до правопорушення. 

Фактично, законодавець передбачає два обов’язкових механізми 
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встановлення вини суб’єкта податкових правовідносин. Запропоновано 

узгодити ці положення. 
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ВИСНОВКИ 

 

Здійснений у дисертаційній роботі комплексний аналіз теоретичних 

положень, норм національного й міжнародного законодавства та практики їх 

застосування дав змогу вирішити комплекс наукових проблем, які 

визначають зміст і форми реалізації функцій податкового права. На підставі 

цього сформульовано низку наукових положень і висновків, які вирізняються 

новизною, удосконалюють окремі доктринальні положення, норми чинного 

законодавства та спрямовані на досягнення мети дослідження, зокрема: 

1. Встановлено, що соціальне призначення податкового права як 

регулятора суспільних відносин є системоутворюючим чинником, шляхом 

утілення якого реалізуються функції податків, а також певні функції 

держави. Функції податкового права визначають його здатність як 

соціального явища відповідно до поставленої мети (акумулювання коштів до 

публічних фондів) виконувати певну роль у системі суспільних відносин та 

впливати на відносини оподаткування й інші соціальні процеси, сприяти їх 

динаміці чи, навпаки, зумовлювати їх статику (рецесію), сприяти розвитку 

виробництва та загалом економіки або гальмувати цей процес. Саме через 

своє функціонування податкове право визначається в дії, дає змогу 

відстежити залежності, які спостерігаються між різними інститутами його як 

складного й системного угруповання податково-правових норм, а також 

встановити, якою мірою зміни однієї частини його системи впливають або є 

залежними (похідними) від змін в іншій частині. Функціональні 

характеристики сучасного податкового права, що відображають його в 

динаміці, є базовими для досягнення ефективного правового регулювання 

відносин оподаткування. Водночас не самі функції податкового права, а їх 

зміст і форми їх реалізації відображають тенденції та особливості податкових 

відносин, що дає змогу виявити відповідні закономірності з метою 
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формування орієнтирів для розвитку самого податкового права як 

соціального регулятора. 

2. Констатовано, що система права, як і система податкового права, 

за своєю суттю є динамічною. Ця ознака, з огляду на об’єктивний розвиток та 

ускладнення відповідних суспільних відносин, зумовлює появу 

(виокремлення) нових інститутів і галузей права. При цьому галузь права, у 

межах якої відбувається поява нових інститутів чи галузей права, набуває 

комплексного характеру, а відносини, що ним поєднуються, – різнорідної 

властивості. Водночас саме інтеграційний підхід дає змогу презентувати 

фінансове право України як діалектичну сукупність декількох груп відносин 

(бюджетних, податкових, страхових, банківських) і надати йому 

властивостей комплексності. Динамічність системи права, системи 

фінансового права та системи податкового права, з огляду на розвиток та 

ускладнення суспільних відносин, знаходить прояв у формуванні нових 

інститутів і галузей права. Найчастіше нові галузі виникають як об’єктивна 

потреба в регулюванні тих суспільних відносин, які раніше не були 

регламентовані, або шляхом відділення від уже існуючих галузей декількох 

взаємопов’язаних інститутів, які у процесі еволюції суспільних відносин 

набувають особливих, якісно нових властивостей і формують нові галузі 

права. 

3. Обґрунтовано, що виникнення та становлення податкового права 

як самостійної галузі зумовлене об’єктивними факторами, соціальними й 

практичними потребами, динамічністю системи права. Предмет податкового 

права з урахуванням спрямованості податкового законодавства виконує такі 

функції: а) окреслює відповідне коло відносин, на яке відбувається 

цілеспрямований правовий вплив податково-правових норм; б) забезпечує 

реалізацію мети податково-правового регулювання; в) зумовлює необхідність 

збалансованого, несуперечного регулювання відносин; г) є підґрунтям для 

виокремлення цілісної, структурованої галузі права та системи 
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законодавства. З огляду на аргументи, пов’язані з особливостями предмета 

(наявності відповідної однорідної сфери суспільних відносин) та методу 

регулювання, системи законодавства, з наявністю об’єктивно зумовленого 

інтересу в самостійному регулюванні цього комплексу відносин, 

обґрунтовано позицію стосовно характеристики податкового права як 

самостійної галузі права. 

4. Констатовано, що в юридичній доктрині концепція функцій 

держави перманентно трансформується. З огляду на їх динаміку виникають 

нові напрями. Сьогодні діяльність у сфері оподаткування є функцією 

держави, а існування сучасної держави неможливе без існування права, що 

має на меті забезпечити реалізацію інших функцій держави. Реалізація 

функції оподаткування, що здійснюється державою, опосередкована різними 

галузями права (конституційним, податковим, господарським, цивільним, 

кримінальним тощо). Водночас саме податкове право в цьому впливі відіграє 

ключову роль. Податкова діяльність України зумовлена її статусом як 

суверенної, правової й соціальної держави. Шляхом її провадження 

забезпечується податковий суверенітет держави, елементами якого є, по-

перше, суб’єкт, який встановлює податки; по-друге, територія, на якій 

встановлюються зазначені податки; по-третє, суб’єкти, які пов’язані з 

територією цієї держави. 

5. Визначено, що функція оподаткування, яка взаємодіє з функцією 

міжнародної інтеграції як напрямом діяльності сучасної держави, містить у 

механізмі власної реалізації такий елемент, як міжнародне співробітництво в 

зазначеній сфері. Провідними центрами такої співпраці є Організація 

Об’єднаних Націй та Організація економічного співробітництва і розвитку. У 

межах податково-правового напряму діяльності Організації економічного 

співробітництва і розвитку окреме місце посідає розроблення спільних 

заходів захисту держав у частині свого внутрішнього податкового 

законодавства, міжнародних договорів та співпраці з іншими країнами. 
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6. З’ясовано, що податкове право через реалізацію регулятивної 

функції встановлює межі бажаної та дозволеної поведінки для суб’єктів 

податкового права. Встановлення податково-правової норми – це перший 

найважливіший різновид вияву сутності податкового права як регулятора 

суспільних відносин. При цьому охоронна функція за своїм змістом також 

передбачає відповідне регулювання, однак уже інших відносин, що 

спрямовані на застосування контрольних заходів або заходів податково-

правового примусу. Регулювання податкових відносин відбувається на трьох 

рівнях: загальнодержавному, місцевому, міжнародному. При цьому однією з 

особливостей реалізації регулятивної функції податкового права є її 

провадження відповідно до принципів, вироблених Європейським судом з 

прав людини, ключовими з-поміж яких є принцип правової визначеності, 

принцип належного урядування, принцип самостійності держав у визначенні 

власної податкової політики та встановленні податків і зборів, принцип 

недискримінаційної податкової політики, принцип пропорційності втручання 

у право власності платника податків і зборів. 

7. Встановлено, що на реалізацію регулятивної функції податкового 

права суттєво впливають правові позиції судових органів, зокрема 

Верховного Суду та Конституційного Суду України. Правова природа рішень 

названих органів має визначатися з урахуванням того, що їм властиві ознаки 

прецедентів тлумачення, які не створюють нові правові норми, а з’ясовують і 

роз’яснюють зміст податково-правових норм із метою створення єдиної 

інтерпретаційної практики. Водночас рішення Конституційного Суду 

України стосовно відповідності Конституції України норм Податкового 

кодексу України шляхом відміни норм цього кодексу внаслідок визнання їх 

неконституційними безпосередньо впливають на податково-правове 

регулювання. Завдяки правовим позиціям Верховного Суду та 

Конституційного Суду України має забезпечуватися така діяльність: а) 

широке провадження верховенства права в разі правореалізації та 
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правовстановлення; б) усунення неузгодженостей, колізійності податкового 

законодавства; в) оперативність реагування на зміну економічної ситуації в 

країні; г) єдність та однорідність судової практики під час вирішення 

податкових спорів, однакове застосування податково-правових норм 

представниками як зобов’язаної сторони податкових правовідносин, так 

владної сторони цих правовідносин. 

8. Стверджується, що нині особливістю реалізації охоронної 

функції податкового права є те, що шляхом застосування заходів як 

податково-правового примусу, так і податкового контролю забезпечують 

реалізацію саме публічних інтересів учасників податкових правовідносин, 

усунення шкідливих наслідків протиправної поведінки зобов’язаного 

суб’єкта податкових правовідносин та відновлення прав владних суб’єктів. 

Водночас захист прав і законних інтересів зобов’язаних учасників 

податкових правовідносин за сучасних умов розвитку суспільства стає 

першочерговим завданням, без вирішення якого неможливий економічний 

розвиток, залучення інвестицій і впровадження інновацій. Встановлено, що 

цього можна досягти за допомогою декількох паралельних та одночасних 

заходів, а саме: 1) через зміщення акценту в розвитку функції оподаткування 

з фіскального напряму на стимулюючий регулятивний вплив, а також на 

функцію соціального захисту певних верств населення; 2) шляхом створення 

цілісної концепції податково-правового примусу, за якої всі примусові 

заходи повинні бути зумовлені метою забезпечення належного виконання 

податкового обов’язку, передбачати законодавчо закріплені вимоги, що 

полягають у встановленні підстав, заходів, суб’єктів і порядку його 

застосування; 3) через встановлення гарантій захисту прав і законних 

інтересів платників податків від незаконного застосування примусових 

заходів та провадження контрольних заходів. Саме такий підхід дасть змогу 

встановити баланс приватних і публічних інтересів під час реалізації 

охоронної функції податкового права. 
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9. Аргументовано, що для ефективної реалізації охоронної функції 

податкового права в умовах сьогодення вагоме значення має закріплення як 

способів податкового контролю, так і механізму їх реалізації в податковому 

законодавстві. При цьому основними принципами ефективних і дієвих 

податкових перевірок мають бути такі засади: а) належне планування та 

визначення об’єктів контрольних заходів; б) чіткість у визначенні ступеня 

ризиковості платників податків; в) високий рівень інформаційної взаємодії та 

координації між контролюючими органами як на державному, так і на 

міждержавному рівнях; г) наявність відкритої інформації про діяльність як 

платників податків, так і контролюючих органів. Незбалансована система 

податкового контролю може провокувати виникнення збитків як владних 

суб’єктів податкового права, зокрема держави, так і зобов’язаних суб’єктів, 

що в підсумку позначиться на результативності охоронної функції 

податкового права. 

10. Обґрунтовано концепцію податково-правового примусу як 

форми реалізації охоронної функції податкового прав, яка полягає в тому, що 

державний вплив реалізується через систему його заходів, зокрема: а) заходів 

забезпечення виконання податкового обов’язку, що спрямовані на 

гарантування та спонукання належного виконання платником своїх 

обов’язків; б) заходів компенсації; в) заходів відповідальності, які чинять 

каральний вплив. Цей підхід варто використати для вдосконалення 

Податкового кодексу України, а саме як підґрунтя для виділення його 

окремої глави з назвою «Податково-правовий примус» із переліком 

здійснюваних заходів і характеристикою процедури їх застосування. 

11. Констатовано, що з метою усунення суперечностей і 

створення належної процедури застосування адміністративного арешту 

майна необхідно узгодити підстави для застосування, наслідки та підстави 

припинення юридичної дії адміністративного арешту коштів, арешту коштів, 

зупинення видаткових операцій платника податків у банку та інших 
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фінансових установах шляхом об’єднання цих способів в один – 

адміністративний арешт майна (з визначенням відповідного поняття). Для 

цього запропоновано внести такі зміни до ст. 94 Податкового кодексу 

України: а) визначити адміністративний арешт майна як примусовий захід, 

що полягає в накладенні на платника податків обов’язків, які тимчасово 

позбавляють його можливості реалізувати в повному обсязі право власності 

на майно, з метою його спонукання до передбаченої Податковим кодексом 

України поведінки та забезпечення виконання ним установлених законом 

обов’язків; б) у межах адміністративного арешту майна встановити 

особливості реалізації адміністративного арешту коштів, що здійснюється 

шляхом зупинення видаткових операцій платника податків у банках та інших 

фінансових установах. Окрім того, необхідно узгодити положення ст. 94 

Податкового кодексу України з нормами ст. 20 Податкового кодексу України 

в частині визначення повноважень контролюючих органів у разі здійснення 

адміністративного арешту майна (пп. пп. 20.1.31, 20.1.32, 20.1.33 ст. 20 

Податкового кодексу України). 

12. У процесі розгляду правової природи фінансової 

відповідальності доведено, що прийняття єдиного нормативно-правового 

акта на кшталт Закону України «Про фінансову відповідальність» не 

вирішить проблеми фінансової відповідальності, а лише розірве цілісні 

положення, що містяться в наявних кодифікованих актах (Податковому 

кодексі України та Бюджетному кодексі України), а також окремі певною 

мірою логічно побудовані закони. Звернено увагу на те, що заходи 

бюджетної, податкової, валютної відповідальності відрізняються один від 

одного, що пов’язано зі специфічністю кожної вказаної сфери. З огляду на це 

навряд чи доцільно формувати єдиний базовий алгоритм (механізм) 

відповідальності, який задовольняв би цілі правового регулювання в межах 

кожного окремого інституту та/або підгалузі. Обґрунтовано підхід, за якого 

зберігатиметься винятковість кожного складника в межах фінансово-
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правової галузі та, відповідно, заходів фінансової відповідальності за 

вчинення правопорушень законодавства у сфері фінансів. Доведено потребу 

у внесенні змін до ст. 111 Податкового кодексу України щодо вдосконалення 

видів і форм відповідальності за порушення податкового законодавства. 

13. Встановлено потребу в розгляді й іншої форми вини в разі 

вчинення податкових правопорушень – необережності, а також у закріпленні 

більш м’яких заходів відповідальності, ніж передбачені за податкові 

правопорушення, вчинені умисно. Із цією метою запропоновано закріпити в 

п. 109.1 ст. 109 Податкового кодексу України положення такого змісту: 

«Порушення податкового законодавства визнається вчиненим із 

необережності, якщо особа, яка його вчинила, не усвідомлювала 

протиправний характер своїх дій (бездіяльності) або шкідливий характер 

наслідків, що виникли внаслідок цих дій (бездіяльності), хоча повинна була 

та могла це усвідомлювати». 
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