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ФОРМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

Шишов О.О.
Донецький апеляційний адміністративний суд

Стаття присвячена характеристиці форм захисту прав платників податків. Проаналізовано співвідношення терміна 
«форма захисту прав платників податків» з іншими суміжними термінами. Запропонована класифікація форм захисту 
прав платників податків. Залежно від суб'єкта, який застосовує конкретний спосіб захисту права, форми захисту прав 
платників податків запропоновано поділити на юрисдикційну та неюрисдикційну. Адміністративний і судовий захист 
є формами юрисдикційного захисту, самозахист – формою неюрисдикційного захисту прав платників податків.
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Постановка проблеми. Захист прав платни-
ків податків в будь-якій формі є об'єктивною 

необхідністю. Як справедливо зауважував В.П. Гри-
банов, якщо суб'єктивне право не захищене, воно пе-
ретворюється на «декларативне» право, закріплене в 
законі, але не забезпечене державними правоохорон-
ними заходами і, отже, може розраховувати, лише 
на добровільне повагу [1, с. 104]. Тому ми цілком по-
діляємо погляд Д.М. Чечота, який наполягав на тому, 
що видаючи норму права і тим самим передбачаю-
чи можливість виникнення на її основі суб'єктивних 
прав, держава зобов'язана передбачити і відповідну 
форму їх захисту [2, с. 53]. На сьогодні чинне подат-
кове законодавтсво України не встановлює форми за-
хисту прав платників податків, що спонукає зверну-
тися до дослідження означеного питання. Вважаємо 
також, що своєчасним буде аналіз сучасного стану 
форм захисту прав платників податків у вітчизняній 
правовій системі з тим, щоби виявити основні про-
блеми в розвитку даного феномена, а також намітити 
шляхи удосконалення нормативного регулювання та 
організації порядку правомірної діяльності по засто-
суванню способів захисту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вар-
то зазначити, що різні питання захисту прав 
платників податків в Україні стали предметом на-
укових досліджень у працях В.К. Гіжевського [3],  
Я.В. Греци [4], О.А. Куцого [5], М.П. Кучерявенка [6],  
Д.Г. Мулявки [7], О.М. Федорчука [8] та інших вче-
них. У теоретичному аспекті актуальність пробле-
матики «форм захисту права платників податків» 
зумовлена тим, що у вітчизняній науці з достатнім 
ступенем визначеності розроблено саме поняття 
захисту, його способів, вироблені критерії розмеж-
ування заходів захисту і заходів відповідальності. 
Разом із тим, слід визнати, що у більшості робіт 
проблема форм захисту прав платників податків 
або не зачіпалася взагалі, або розглядалася як еле-
мент інших наукових проблем.

Мета статті. Головною метою цієї статті є до-
слідження сутності форм захисту прав платників 
податків.

Виклад основного матеріалу. Під формою за-
хисту суб'єктивних прав розуміють певний порядок 
захисту прав, здійснюваний тим чи іншим юрис-
дикційним органом в залежності від його природи 
[9, с. 148]. Відповідно форма захисту визначається 
залежно від суб'єкта, який застосовує конкретний 
спосіб захисту права. У теорії податкового права не 
здійснювалося комплексних досліджень форм за-
хисту прав платників податків. У зв'язку з цим ви-
дається доцільним звернутися до теорії цивільного 
права, в якій розроблені й описані дві основні фор-
ми захисту порушених прав учасників цивільних 
правовідносин – юрисдикційна та неюрисдикційна. 

Традиційно сутність юрисдикційного захисту 
полягає в тому, що особа, права якої порушені, 

звертається за захистом до державних та інших 
компетентних органів, які уповноважені вжити не-
обхідних заходiв для припинення правопорушення і 
вiдновлення порушеного права [10, с. 293]. Залежно 
від виду уповноваженого органу, який здійснює за-
хист, і поставлених перед ним завдань юрисдик-
ційна форма поділяється на судовий і позасудовий 
захист. Відповiдно неюрисдикційна форма захисту 
охоплює собою дiї громадян і організацій із захисту 
прав та охоронюваних законом iнтересів, які здій-
снюються ними самостійно, без звернення за допо-
могою до державних та інших компетентних орга-
нів [10, с. 294].

У Податковому кодексі України (далі – ПК 
України) відсутні норм, які б встановлювали фор-
ми захисту прав платників податків. В податковому 
законодавстві для позначення форми захисту вжи-
ваються словосполучення «у судовому порядку» та 
«в адміністративному порядку» (ст. 56 ПК України). 
Однак форма захисту та її порядок – поняття не то-
тожні: форма захисту вказує на те, хто її здійснює, 
а порядок захисту розкриває, як вона здійснюється 
[11, с. 103]. Тому зазначенiй юрисдикційній формi 
відповідає і певний порядок захисту – судовий та 
позасудовий (адміністративний). Порядок захисту 
безпосередньо зумовлюється завданнями, компе-
тенцією та процедурою діяльності того чи iншого 
органу, який здійснює захист.

Дiяльність уповноважених органiв по захисту 
прав платникiв податкiв є, по сутi, діяльністю по 
застосуванню норм права як форми його реалізацiї. 
Причому в механiзмі правового регулювання стадiя 
застосування заходiв державного примусу судови-
ми та адмiнiстративними органами у випадку пору-
шення суб'єктивних прав платникiв податкiв є фа-
культативною i iніцiюється, за загальним правилом, 
за ініціативою управомоченої особи.

Застосування права мiстить декілька логiчно 
взаємопов'язаних стадій, в рамках яких вирiшуються 
конкретні організаційні та дослiдницькі задачi по 
реалiзації права: встановлення фактичної основи 
справи, встановлення юридичної основи справи, 
прийняття рішення по справі [12, с. 417]. Офiційною 
формою та пiдсумком правозастосовної діяльності 
уповноважених органів є акти правозастосування, 
які: 1) є рішеннями по конкретнiй справi, що має 
відповідати за змістом та формою встановленим 
законом вимогам; 2) містять в собі владне велiння, 
обов'язкове до виконання та забезпечене силою 
державного примусу; 3) спрямовані на індивідуаль-
не регулювання суспільних відносин. Таким чином, 
ми погоджуємося з думкою О. Беляневич, що юрис-
дикційна форма захисту є зовнішнім виразом спря-
мованої на вирішення правового спору у встанов-
леному законом порядку діяльності уповноважених 
органів, наділених правом винесення обов'язкового 
для сторін рішення [13, с. 64].

© Шишов О.О., 2015
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В законодавстві України термiн «юрисдикція» 
вживається (зокрема, в статтях 3, 17 Кодексу ад-
міністративного судочинства України (далі – КАС 
України), але не розкривається. В правових до-
слідженнях найчастіше визначення цього терміна 
пов'язується із поняттям «повноваження» як скла-
довою компетенції та статусу владного суб'єкта. 
У рішенні Конституційного Суду України у справі 
за конституційним поданням Президента Украї-
ни щодо офіційного тлумачення положень частин 
другої, третьої ст. 124 Конституції України (спра-
ва щодо підвідомчості актів про призначення або 
звільнення посадових осіб) від 7 травня 2002 р. 
№ 8-рп/2002 зазначається, що юрисдикція судів – 
це повноваження судів вирішувати спори про право 
та інші правові питання [14]. Таке розумiння юрис-
дикції з прикладною метою може бути поширене 
і на інші органи (зокрема, органи Державної фіс-
кальної служби України, адміністративні суди), які 
відповідно до закону здійснюють захист прав плат-
ників податків шляхом застосування норм права.

Загальним принципом юрисдикційної діяльнос-
ті державних органів є норма ст. 19 Конституції 
України про те, що органи державної влади та ор-
гани місцевого самоврядування, їх посадові особи 
зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повно-
важень та у спосіб, що передбачені Конституці-
єю та законами України [15]. Права платників по-
датків можуть захищатися як в судовому, так і в 
адмiнiстративному порядку (ст. 56 ПК України).

Судовий захист прав платників податків здій-
снюється у формі адміністративного судочинства. 
У юридичній літературі неодноразово наголошу-
валося на тому, що розв'язання податкових спорiв 
у судах є найбільш ефективною формою захисту 
прав платників податків [16, с. 106-107; 17, с. 79-80]. 
За офiційною статистикою, податкові спори займа-
ють понад 36% від загальної кількості спорів, що 
розглядалися місцевими адміністративними судами 
у першому півріччі 2014 року [18, с. 7]. Домiнуюче 
значення судової форми захисту зумовлене нормою 
ч. 2 ст. 124 Конституцiї України, якою передбачено 
поширення юрисдикції судів на всі правовідноси-
ни, що виникають у державі. Зазначене положення 
було об'єктом тлумачення Конституційного Суду 
України. В мотивувальній частині рішення Консти-
туційного Суду України у справі за конституцій-
ним зверненням ТОВ «Торговий Дім «Кампус Кот-
тон клаб» щодо офіційного тлумачення положення 
частини другої ст. 124 Конституції України (спра-
ва про досудове врегулювання спорів) від 9 липня 
2002 року № 15-рп/2002, зазначається, що мож-
ливість судового захисту не може бути поставлена 
законом, іншими нормативно-правовими актами у 
залежність від використання суб'єктом правовідно-
син інших засобів правового захисту, у тому числi 
досудового врегулювання спору. Можливiсть вико-
ристання суб'єктами правовiдносин досудового вре-
гулювання спорів може бути додатковим засобом 
правового захисту, який держава надає учасникам 
певних правовідносин, що не суперечить принципу 
здійснення правосуддя виключно судом. Виходячи 
з необхідності підвищення рівня правового захис-
ту держава може стимулювати вирішення право-
вих спорів у межах досудових процедур, однак їх 
використання є правом, а не обов'язком особи, яка 
потребує такого захисту [19]. У резолютивнiй час-
тині рiшення зазначається, що «положення части-
ни другої статті 124 Конституції України щодо по-
ширення юрисдикції судів на всi правовідносини, 
що виникають у державі, в аспекті конституційного 
звернення необхідно розуміти так, що право особи 

(громадянина України, іноземця, особи без грома-
дянства, юридичної особи) на звернення до суду за 
вирiшенням спору не може бути обмежене законом, 
іншими нормативно-правовими актами. Встанов-
лення законом або договором досудового врегулю-
вання спору за волевиявленням суб'єктів правовід-
носин не є обмеженням юрисдикцiї судiв i права 
на судовий захист». Таким чином, Конституційний 
Суд України поставив знак рівності між засобом, 
способом та формою захисту прав. Враховуючи ви-
щевикладене, на наш погляд, iснує потреба розгля-
нути питання про спiввідношення термiна «форма 
захисту» з іншими суміжними термінами, зокрема 
«засіб захисту» та «спосіб захисту».

Оскільки терміни «засіб» та «спосіб» не отрима-
ли законодавчого визначення, необхідно з'ясувати 
значення цих категорій. Слово «засіб» означає зна-
ряддя в якійсь дії, справі [20, с. 96]. Свого часу в 
лiтературі зазначалося, що до засобів захисту, за 
допомогою яких заінтересовані особи захищають 
свої права або права інших суб'єктів, відносяться 
позов, заява, скарга, протест прокурора [2, с. 69-71; 
21, с. 68; 22, с. 80-82; 23, с. 123; 24, с. 12, 27]. Із цим не 
можна погодитись, оскільки, якщо захистом (в ма-
теріальному значенні) є безпосереднє вiдновлення 
порушених прав, тоді засобом захисту, тобто право-
вим інструментом, за допомогою якого вiдбувається 
відновлення порушеного права, є рiшення суду або 
адмiнiстративного органу. Позовом, заявою, скар-
гою лише починається процес, результатом якого 
може стати захист [25, с. 30].

Способом захисту називається концентрований 
вираз змісту (суті) міри державного примусу, за 
допомогою якого відбувається досягнення бажа-
ного для особи, право чи інтерес якої порушені, 
правового результату [25, с. 30]. З огляду на це не 
можна погодитися з тим, що судовий захист, адмі-
ністративний захист, самозахист – це способи за-
хисту прав платників податків [26, с. 112; 27, с. 16; 
28, с. 300, 306, 326, 331]. Способами захисту прав 
платників податків є скасування рішень контролю-
ючих органів (ст. 55 ПК України), оскарження рі-
шень контролюючих органів (ст. 56 ПК України), 
повернення помилково та/або надміру сплачених 
грошових зобов'язань (ст. 43 ПК України) тощо.

Необхідно звернути увагу на те, що національна 
правова система передбачає альтернативу подання 
скарги, тобто платник податків має право вибору 
порядку захисту свого права – адміністративний 
або судовий. Адміністративний порядок захисту 
прав платників податків означає можливість оскар-
ження рішень контролюючих органів до контролю-
ючого органу вищого рівня. В податковому законо-
давстві адміністративний порядок оскарження не є 
обов'язковою досудовою процедурою, тому подача 
скарги до контролюючого органу вищого рівня не 
виключає права на наступну подачу аналогічної 
скарги до суду. Отже, адміністративний порядок 
оскарження може існувати в якості альтернатив-
ного або досудового порядку вирішення спору [29]. 
Порядок оскарження податкових повідомлень та рі-
шень органів Державної фіскальної служби Укра-
їни визначено в Положенні про порядок оформ-
лення і подання скарг платниками податків та їх 
розгляду органами доходів і зборів, затвердженому 
наказом Міністерства доходів і зборів України від 
25.12.2013 р. за № 848.

Вважаємо, що сьогодні звужувати захист 
суб'єктивних прав виключно до діяльності юрис-
дикційних органів не правильно. У випадках, коли 
платник податків самостійно використовує надані 
йому законом заходи правового захисту, має місце 
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неюрисдикційна форма захисту, однією з різнови-
дів якої є самозахист права. Законний самозахист 
є реалізацією суб'єктивного права власними засо-
бами без звернення до публічної влади. Основне 
завдання формування інституту самозахисту гро-
мадян – збагачення правового статусу громадян 
додатковими повноваженнями, за рахунок яких 
забезпечувалася б можливість захисту належних 
їм прав і свобод без залучення у правозахисний 
процес суб'єктів, які представляють державну вла-
ду [30, с. 11]. Стосовно до прав платників податків, 
необхідно зазначити, що їх захист також має вклю-
чати механізм самозахисту з відстоювання своїх 
майнових прав. Так, використання платником по-
датків наданих законом податкових пільг і прийо-
мів скорочення податкових зобов'язань відображає 
сутність податкового планування і одночасно є за-
конним способом обходу податків. У зв'язку з цим 
самозахист можна вважати неюрисдикційною фор-
мою захисту, в якій відбувається захист порушених 
прав платників податків. 

Зважаючи на тривалий строк та досить складну 
процедуру розгляду справ про податкові спори як в 
адміністративному, так i в судовому порядку, в ряді 
розвинених країн світу (Франції, Німеччині, Італії, 
Нідерландах та ін.) запроваджуються та реалізо-
вуються на практиці так звані альтернативні фор-
ми вирішення податкових спорів [31, с. 191]. Кожна 
з країн має власну систему альтернативних форм 
вирішення податкових спорів. Втім, найбільш по-
ширеними з них є медіація, арбiтраж (третейський 
розгляд), погоджувальні процедури, горизонталь-
ний «моніторинг».

Сьогодні все частіше обговорюється впрова-
дження механізму альтернативного вирішення по-
даткових суперечок в Україні. Так, 21 червня 2013 
року в м. Мінську відбулася Міжнародна науково-
практична конференція на тему «Альтернативні 
способи вирішення суперечок в Співдружності Не-
залежних Держав: від національних до міжнарод-
них інструментів», в рамках якої обговорювалися 
особливості національних і міжнародних позасудо-
вих процедур вирішення суперечок. Як зазначив 
Голова Вищого адміністративного суду України  
І. Темкіжев, для всіх без винятку розвинених країн 
світу впровадження альтернативних способів уре-
гулювання спорів є одним із пріоритетів розвитку і 
вдосконалення законодавства [32, с. 23]. А прийнят-
тя Адміністративно-процедурного кодексу дасть 
змогу не лише врегулювати спір у досудовому 
порядку, але й спростить судовий розгляд цієї ж 
справи [32, с. 24].

З метою забезпечення об'єктивності в роботі з 
платниками, створення ефективного механізму на-
лагодження партнерських відносин між органами 
фіскальної служби та платниками, в рамках підпи-
саного 18 грудня 2014 року Меморандуму про парт-
нерство та співпрацю між Державною фіскальною 
службою України та Асоціацією платників подат-
ків України, було створено постійно діючу Узго-
джувальну комісію з розгляду проблемних (спір-
них питань) у сфері оподаткування [33]. До складу 
Комісії входять представники Асоціації платників 
податків України та Державної фіскальної служ-
би України. Функціями Комісії, зокрема, є: розгляд 
та аналіз конфліктних ситуацій, що виникають між 
платниками податків та органами фіскальної служ-
би в процесі сплати та адміністрування податків та 

зборів; сприяння у вирішенні проблемних ситуації 
виключно у правовому полі, дотримуючись пре-
зумпції невинуватості платників. Вважаємо, що не-
упереджений розгляд колегіальним органом скарг 
платників податків сприятиме попередженню по-
даткових конфліктів, стане підґрунтям для вине-
сення справедливих рішень та розвантажить фіс-
кальні органи.

Основна мета альтернативних способів урегулю-
вання податкових спорів – оперативне вирішення 
спірних питань між платником податків і податко-
вим органом за участю уповноваженого посеред-
ника (медіатора) або незалежного арбітра, які за-
безпечують справедливий і неупереджений розгляд 
суперечки. При цьому врегулювання спорів за до-
помогою примирливих процедур не є обов'язковим 
для платника податків і не позбавляє його права на 
інші способи захисту, зокрема на судове оскаржен-
ня рішень податкових органів.

З набуттям чинності Податкового кодексу Укра-
їни зник такий інститут податкового права як по-
датковий компроміс, в той же час все ще діє на-
каз Державної податкової адміністрації України 
від 26.04.2001 року № 182 «Про затвердження 
Порядку застосування податкового компромісу 
органами державної податкової служби в меж-
ах адміністративної апеляційної процедури». Так, 
податковий компроміс, згідно з наведеним нака-
зом, – рішення податкового органу, прийняте за 
погодженням з платником податків у межах адмі-
ністративної апеляційної процедури та узгоджене 
з керівником податкового органу вищого рівня, про 
задоволення частини скарги такого платника під 
зобов'язання останнього погодитися з рештою по-
даткових зобов'язань, нарахованих контролюючим 
органом. Укладений податковий компроміс не міг 
бути оскаржений надалі. На практиці податковий 
компроміс майже не використовувався. Сьогодні він 
законодавчо не врегульований, оскільки норми про 
нього не увійшли до ПК України, проте він міг би 
сприяти ефективному адміністративному захисту 
прав платників податків. 

Враховуючи викладене та в цілях розвитку 
духу взаємодії між податковим органом і платни-
ком податків, пропонується законодавчо закріпити 
в статті 4 ПК України принцип співпраці як осно-
воположний принцип взаємовідносин між органами 
доходів і зборів та платниками податків. Що стане 
першим кроком до запровадження альтернативних 
способів вирішення податкових спорів в Україні.

Висновки і пропозиції. Вважаємо, що при трак-
туванні форм захисту прав платників податків слід 
виходити із співвідношення змісту і форми як фі-
лософських категорій, враховуючи, що форма є 
способом вираження змісту і його внутрішньою ор-
ганізацією. На наш погляд, в такому випадку під 
формою захисту прав платників податків слід ро-
зуміти порядок, в якому уповноважений орган здій-
снює захист як особливий вид правомірної діяль-
ності. При цьому можна виділити наступні форми 
захисту прав платників податків – юрисдикційні: 
судова та адміністративна та неюрисдикційні: само-
захист, медіація.

Вищевикладені положення щодо сутності 
форм захисту прав платників податків є важли-
вими для уточнення понятійного апарату подат-
кового права та більш глибокого осмислення роз-
глянутих проблем.
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Донецкий апелляционный административный суд

ФОРМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Аннотация
Статья посвящена характеристике форм защиты прав налогоплательщиков. Проанализировано соотношение тер-
мина «форма защиты прав налогоплательщиков» с другими смежными терминами. Предложена классификация 
форм защиты прав налогоплательщиков. В зависимости от субъекта, который применяет конкретный способ защи-
ты права, формы защиты прав налогоплательщиков предлагается разделить на юрисдикционную и неюрисдикци-
онную. Административная и судебная защита является формами юрисдикционной защиты, самозащита – формой 
неюрисдикционный защиты прав налогоплательщиков.
Ключевые слова: защита прав, формы защиты, средство защиты, способ защиты, налогоплательщики.
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FORMS OF PROTECTION OF THE RIGHTS OF TAXPAYERS

Summary
Article is devoted to the forms of protection of the rights of taxpayers. The author analyses the relation of the term 
«form of protection of the rights of taxpayers» with other contiguous terms. The classification of forms of protection of 
the rights of taxpayers has been conducted there. Depending on a subject that applies the certain method of defence 
of right, the forms of protection of rights of taxpayers it is suggested to divide into jurisdiction and unjurisdiction. 
Administrative and judicial defence is a jurisdictional forms of protection, self-defense – a unjurisdictional form of 
protection of the rights of taxpayers.
Keywords: protection of rights, forms of protection, a means of protecting, a method of protecting taxpayers.
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ВОЄННА ДОКТРИНА У СИСТЕМІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ  

УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

Юрій І.А.
Одеський державний університет внутрішніх справ

Стаття присвячена розкриттю місця воєнної доктрини в системі нормативно-правового забезпечення воєнної безпеки. 
Аналізується сутність та значення Воєнної доктрини України на сучасному етапі розвитку державності. Розгляда-
ються основні властивості Воєнної доктрини з правової точки зору. Пропонується надати майбутній Воєнній доктрині 
України якостей національного характеру.
Ключові слова: доктрина, воєнна доктрина, Воєнна доктрина України, правова доктрина, джерело права, воєнна без-
пека, національна безпека.

Постановка проблеми. Формування злагодже-
ної та водночас рішучої політики у сфері 

воєнної безпеки є одним з найважливіших завдань 
органів державної влади на сучасному етапі розви-
тку української державності. Воєнна безпека, як ві-
домо, є складовою частиною національної безпеки, 
і той факт, що за 23 роки незалежності Україні не 
вдалося досягти успіхів у її надійному забезпеченні 
констатувати досить прикро.

Нагальною потребою сьогодні постає питан-
ня якнайшвидшого підвищення обороноздатності 
держави за рахунок створення сучасних, мобіль-
них Збройних Сил України, Національної гвардії, 
підрозділів МВС, добровольчих батальйонів, інших 
структурних ланок Воєнної організації, що здатні 
забезпечити національні інтереси держави. Вкрай 
необхідним є сьогодні доктринальне засвідчення 
загроз національній безпеці України, перспектив 
застосування сил Воєнної організації (сектору без-

пеки і оборони України), визначення шляхів орга-
нізації системи воєнної протидії військовій агресії 
сусідньої держави. Проблеми України у воєнній 
сфері свідчать, що неможливо сформувати ефек-
тивну політику безпеки, якщо не проведений ана-
ліз існуючих та потенційних загроз, а також не на-
працьовані принципи взаємодії силових структур 
[1, с. 72]. Отже, відродження національної армії, 
підвищення обороноздатності й оперативне забез-
печення воєнної безпеки є сьогодні вирішальними 
чинниками відновлення суверенітету України на 
тимчасово втрачених територіях. У зв'язку з цим 
серед перших реформ новообрана Верховна Рада 
VIII скликання визначила реформу системи за-
безпечення національної безпеки і оборони [2]. Але 
успіхів поки що не спостерігається, належного зна-
чення нормативно-правовому забезпеченню воєнної 
безпеки України не надається. Нормативно-правова 
база із зазначених питань застаріла як політично, 


