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ВСТУП 

Актуальність теми. Досвід розвинутих країн, зокрема практика 

державного регулювання, що заснована на поєднанні прямого регуляторного 

впливу суб’єктів публічної влади та економічно-ринкових методів регулювання, 

є кращим зразком формування умов, за яких людина зможе реалізувати себе як 

соціальний індивід та активний громадянин. 

Зважаючи на це, особливе місце в системі державного регулювання 

економічних відносин відводиться оподаткуванню, як законодавчо 

врегульованому процесу встановлення та справляння податків у країні, 

визначення їх розмірів і ставок, відповідних об’єктів та кола юридичних і 

фізичних осіб, що підлягають оподаткуванню, а також порядку сплати 

податків. 

Разом із тим процес оподаткування природно викликає виникнення 

конфліктної ситуації, яка у свою чергу породжує адміністративно-правові спори. 

Відтак, з’ясування їх природи та адміністративно-процесуального статусу їх 

учасників сприятиме кращому розумінню причин та підстав їх виникнення, а також 

виробленню механізму щодо їх вирішення та недопущення у майбутньому. 

Аналіз показників судової статистики, незважаючи на існуючу тенденцію 

зменшення кількості судових позовів щодо оскарження рішень контролюючих 

органів про визначення сум грошових зобов’язань, свідчить, що дана категорія 

справ є другою за чисельністю після соціальних спорів. Так, зокрема, впродовж 

2015 р. до окружних судів надійшло 70 901 справа, що становило 35 % від 

загальної кількості справ. Протягом першого півріччя 2016 р. спостерігаємо таку 

ж тенденцію та відсотковий еквівалент (9 869 справ, або 18 %). 

Вивчаючи судову практику, варто наголосити, що основними проблемами є: 

недостатньо повне вивчення судами фактичних обставин, що мають відповідне 

значення для справи; відсутність спеціальних строків позовної давності для 

оскарження рішень суб’єктів владних повноважень, що у свою чергу призводить 

до обмеження конституційних права, свобод та інтересів приватних осіб на 
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судовий захист; невідповідність висновків суду фактичним обставинам справи; 

недотримання норм матеріального або процесуального права; наявність 

неоднозначної практики вирішення даних спорів судами першої та апеляційної 

інстанції; недотримання процесуальних строків розгляду справ. 

Вищезазначені проблеми, що мають місце при розгляді та вирішенні 

адміністративними судами досліджуваних спорів, безпосередньо пов’язані з 

недосконалістю окремих норм галузевого законодавства, існуванням відомчого 

інтересу в діяльності фіскальних органів, а також недостатнім рівнем 

ефективності механізму розгляду та вирішення даних спорів. 

Процесуальна складність та недосконалість механізму розгляду і вирішення 

адміністративними судами спорів щодо рішень контролюючих органів про 

визначення сум грошових зобов’язань зумовили вибір теми дисертації та свідчать 

про її актуальність. 

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

дисертації відповідає змісту Програми адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу, затвердженої Законом України від 

18.03.2004 р. № 1629-ІV; п. 1 розділу ІІ Концепції адміністративної реформи в 

Україні, схваленої Указом Президента України від 22.07.1998 р. № 810/98, та 

узгоджується з основними положеннями Закону України «Про пріоритетні 

напрями розвитку науки і техніки України» від 11.07.2001 р. №  2623-III. Роботу 

виконано на кафедрі адміністративного права Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка в рамках бюджетної теми «Доктрина права 

в правовій системі України: теоретичний і практичний аспект» (номер теми 11 

БФ 042-01, номер державної реєстрації 0111U008337). 

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

щоб на основі аналізу адміністративно-процесуального законодавства, 

процедури розгляду і вирішення адміністративними судами України спорів 

щодо рішень контролюючих органів про визначення сум грошових 
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зобов’язань сформулювати пропозиції щодо її вдосконалення через внесення 

змін до галузевого адміністративно-процесуального законодавства України. 

Відповідно до поставленої мети було застосовано оригінальні підходи до 

дослідження, спрямовані на вирішення таких задач: 

– визначити суть і зміст категорій «адміністративно-правовий спір» та 

«адміністративно-правовий спір щодо рішень контролюючих органів про 

визначення сум грошових зобов’язань»; 

– проаналізувати чинне законодавство України у сфері податкових і митних 

відносин та дослідити підстави й причини виникнення податкових спорів як різновиду 

адміністративно-правових спорів щодо рішень контролюючих органів про 

визначення сум грошових зобов’язань; 

– з’ясувати особливості грошового зобов’язання платників податків, зборів, 

митних та інших платежів як предмета адміністративних спорів щодо рішень 

контролюючих органів про визначення сум таких зобов’язань; 

– дослідити правовий механізм захисту адміністративними судами України 

прав, свобод та інтересів платників податків, зборів, митних та інших платежів; 

– визначити структуру та елементи адміністративно-процесуального статусу 

платників податків, зборів, митних та інших платежів; 

– охарактеризувати адміністративно-процесуальний статус органів 

публічної адміністрації у спорах щодо рішень контролюючих органів про 

визначення сум грошових зобов’язань; 

– дослідити процедуру розгляду і вирішення окружними адміністративними 

судами спорів щодо рішень контролюючих органів про визначення сум грошових 

зобов’язань; 

– дослідити процедуру апеляційного перегляду судових рішень у справах 

щодо рішень контролюючих органів про визначення сум грошових зобов’язань; 

– дослідити процедуру касаційного перегляду судових рішень у справах 

щодо рішень контролюючих органів про визначення сум грошових зобов’язань; 
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– сформулювати пропозиції щодо вдосконалення процедури розгляду і 

вирішення адміністративними судами України спорів щодо рішень 

контролюючих органів про визначення сум грошових зобов’язань. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають при розгляді 

і вирішенні адміністративними судами України адміністративно-правових спорів 

у сфері податкових та митних відносин. 

Предметом дослідження є розгляд і вирішення адміністративними судами 

України спорів щодо рішень контролюючих органів про визначення сум 

грошових зобов’язань. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертації є система 

методів і прийомів наукового пізнання. Їх застосування спрямовується системним 

підходом, що дає можливість досліджувати проблеми в єдності їх соціального 

змісту і юридичної форми. У процесі наукового дослідження використовувались 

також окремі методи наукового пізнання. Зокрема, застосування діалектичного 

методу дало змогу проаналізувати визначення понять «адміністративно-правовий 

спір», «податковий спір», «грошові зобов’язання» (підрозділи 1.1–1.3), 

«адміністративно-процесуальний статус» (підрозділи 2.1 та 2.2). З допомогою 

діалектичного методу пізнання розглянуто судові провадження щодо рішень 

контролюючих органів про визначення сум грошових зобов’язань. Завдяки 

формально-логічному методу стало можливим виокремити різновид 

адміністративно-правових спорів, а саме податкових (підрозділ 1.2). Для 

визначення основних підстав і причин виникнення спорів використовувався 

метод класифікації і групування (підрозділ 1.2). При визначенні структури 

адміністративного процесуального статусу учасників спорів використовувався 

системно-структурний підхід (підрозділи 2.1 та 2.2). З допомогою статистичного 

методу визначено масштаб і динаміку кількості спорів, а загалом і судову 

практику (підрозділи 3.1–3.4). 

Особливої ваги при проведенні дослідження в частині їх застосування 

набули методи моделювання, аналізу, синтезу, а також компаративний метод, що 
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використовувалися для розробки пропозицій щодо удосконалення 

адміністративного законодавства (підрозділи 3.1–3.3). 

Науково-методологічне підґрунтя дослідження становлять 

загальнотеоретичні наукові праці, розробки фахівців у галузі адміністративного, 

податкового та митного права, зокрема: В.Б. Авер’янова, О.М. Бандурки, 

В.М. Бевзенка, А.І. Берлача, Ю.П. Битяка, Ю.В. Ващенко, Л.К. Воронової, 

Д.О. Гетменцева, І.С. Гриценка, І.П. Голосніченка, Т.О. Гуржія, Е.Ф. Демського, 

Є.В. Додіна, П.В. Діхтієвського, М.В. Жернакова; Д.П. Калаянова, Б.О. Карася, 

В.К. Колпакова, Т.О. Коломоєць, А.Т. Комзюка, В.Т. Комзюка, О.Є. Користіна, 

О.В. Кузьменко, Р.О. Куйбіди, М.П. Кучерявенка, І.Є. Криницького, 

Р.С. Мельника, С.О. Мосьондза, О.М. Пасенюка, В.А. Пригоцького, 

Д.В. Приймаченка, Н.Ю. Пришви, О.П. Рябченко, Л.А. Савченко, О.М. Ситніченко, 

М.І. Смоковича, С.Г. Стеценка, Є.А. Усенко, М.І. Цуркана, Н.Я. Якимчук, Х.П. 

Ярмакі та ін. 

Нормативною основою дослідження є Конституція України, КАС України, 

ПК України, МК України, Закон України «Про судоустрій та статус суддів», інші 

правові акти, якими передбачено порядок розгляду та вирішення публічно-

правових спорів. 

Емпірична основа – матеріали судової практики, статистичні дані 

Верховного Суду України, Вищого адміністративного суду України, окружних 

адміністративних судів, а також інші статистичні дані, акумульовані Державною 

службою статистики України. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є одним із 

перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці комплексним 

дослідженням особливостей розгляду і вирішення адміністративними судами 

України спорів щодо рішень контролюючих органів про визначення сум 

грошових зобов’язань. 

За результатами дослідження сформульовано ряд наукових положень і 

висновків, а саме: 
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вперше: 

– сформульовано авторське визначення адміністративно-правового спору 

щодо рішень контролюючих органів про визначення сум грошових зобов’язань, 

як юридичного конфлікту, що виникає у зв’язку з оскарженням платником 

податків податкового повідомлення-рішення контролюючих органів про 

визначення таких сум або рішення контролюючого органу про коригування 

митної вартості в порядку і строки, які встановлені ПК України та МК України за 

процедурами адміністративного оскарження, або в судовому порядку; 

– досліджено особливості розгляду і вирішення адміністративними судами 

України спорів щодо рішень контролюючих органів про визначення сум 

грошових зобов’язань, які полягають у порядку їх розгляду судами першої, 

апеляційної та касаційної інстанцій, що передбачає використання спеціальних 

строків відповідного оскарження судових рішень, а також набрання ними 

законної сили; 

удосконалено: 

– розуміння податкових спорів як різновиду адміністративно-правових, 

природа яких пов’язана зі змістом рішень контролюючих органів про визначення 

сум грошових зобов’язань платників податків чи про коригування митної вартості 

або ж іншого рішення контролюючого органу в порядку і строки, які встановлені 

податковим та митним законодавством за процедурами адміністративного 

оскарження або в судовому порядку; 

– класифікацію податкових спорів, як різновиду адміністративно-правових, 

через розширення критеріїв такої класифікації, залежно від: рішення 

контролюючих органів про визначення сум грошових зобов’язань; предмета 

оскарження; змісту вимог, що пред’являються до іншої сторони; 

– класифікацію проблемних питань механізму розгляду та вирішення 

адміністративними судами спорів щодо оскарження рішень контролюючих 

органів про визначення сум грошових зобов’язань шляхом їх (проблем) поділу 

на правові (відсутність спеціальних строків позовної давності для оскарження 
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рішень суб’єктів владних повноважень) та організаційні (наявність 

неоднозначної практики вирішення даних спорів судами першої та апеляційної 

інстанцій; невідповідність висновків суду фактичним обставинам справи; 

недотримання (порушення) норм матеріального або процесуального права); 

– позицію, згідно з якою відмінність між поняттями «податкові 

зобов’язання» та «грошові» зобов’язання» полягає в тому, що поняття 

«грошові зобов’язання» є дещо ширшим, оскільки крім податків та зборів може 

включати штрафну (фінансову) санкцію, що справляється з платників податків, 

зборів, митних та інших платежів за порушення ним вимог податкового чи 

митного законодавства; 

дістали подальшого розвитку: 

– наукові положення щодо необхідності усунення побіжності норм ст. 30 

МК України й запровадження дієвого механізму юридичної відповідальності 

посадових осіб та інших працівників фіскальних органів, які прийняли 

неправомірні рішення, вчинили неправомірні дії або допустили бездіяльність, 

у тому числі в особистих корисливих цілях або на користь третіх осіб; 

– пропозиції з удосконалення ч. 2 ст. 459 МК України щодо суб’єктів 

адміністративної відповідальності за порушення митних правил, зокрема через 

розширення переліку таких суб’єктів установами, організаціями, а також 

посадовими особами цих установ й організацій; 

– твердження про необхідність удосконалення процедури повернення 

податкових і митних платежів шляхом доповнення ст. 301 МК України 

«Повернення помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів» 

пунктом 4-1 такого змісту: «4-1) рішення про корегування митної вартості 

скасовано в адміністративному або судовому порядку». 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

сформульовані наукові положення, висновки і пропозиції можуть у подальшому 

використовуватися: 
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– у науково-дослідній діяльності – для проведення подальших 

теоретичних і прикладних досліджень, присвячених удосконаленню 

процедури розгляду і вирішення адміністративними судами України спорів 

щодо рішень контролюючих органів про визначення сум грошових 

зобов’язань; 

– у правотворчій діяльності – для вдосконалення нормативно-правових 

актів, норми яких є основою законодавчого врегулювання питань щодо 

повернення платникам податків коштів, що обліковуються на відповідних 

рахунках органу ДФС України як передоплата, і митних та інших платежів, 

помилково та/або надмірно сплачених до бюджету, контроль за справлянням яких 

здійснюється органами ДФС України (Акт впровадження результатів дослідження 

у правозастосовну діяльність Комітету Верховної Ради України з питань 

запобігання та протидії корупції від 18 травня 2016 р.); 

– у правозастосовній діяльності – для вдосконалення розгляду і вирішення 

адміністративними судами України спорів щодо рішень контролюючих органів 

про визначення сум грошових зобов’язань; 

– у навчальному процесі – для викладання курсів «Адміністративне право 

України», «Адміністративно-процесуальне право України» у вищих навчальних 

закладах (Акт впровадження результатів дисертації у навчальний процес 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 12 травня 

2016 р.). 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на міжнародних науково-

практичних конференціях, зокрема: «Роль та місце ОВС у розбудові 

демократичної правової держави» (м. Одеса, 26 квітня 2013  р.); «Роль та місце 

ОВС у розбудові демократичної правової держави» (м. Одеса, 4 квітня 2014 р.); 

«Актуальні питання протидії правопорушенням у сфері використання 

інформаційно-телекомунікаційних систем» (м. Одеса, 23 жовтня 2015 р.); «Роль 

та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави» 
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(м. Одеса, 25 березня 2016 р.); «Юридична наука в ХХІ столітті: перспективні 

та пріоритетні напрями досліджень» (м. Запоріжжя, 13–14 травня 2016 р.). 

Публікації. Висновки та результати дисертації відображено у п’яти 

наукових статтях, опублікованих у фахових виданнях (одна з них у виданні, що 

входить до міжнародної наукометричної бази даних), а також у п’яти тезах 

доповідей на міжнародних науково-практичних конференціях. 

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 

поділених на дев’ять підрозділів, висновків, списку використаних джерел та 

додатків. Повний обсяг дисертації становить 197 сторінок. Список використаних 

джерел налічує 197 найменувань і займає 24 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ АДМІНІСТРАТИВНО-

ПРАВОВИХ СПОРІВ ЩОДО РІШЕНЬ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ ПРО 

ВИЗНАЧЕННЯ СУМ ГРОШОВИХ ЗОБОВЯЗАНЬ 

 

1.1. Природа адміністративно-правових спорів щодо рішень 

контролюючих органів про визначення сум грошових зобов’язань 

 

Як свідчить досвід розвинутих країн, практика державного регулювання, що 

будується на поєднанні прямого регуляторного впливу органів публічної 

адміністрації та економічно-ринкових методів регулювання є кращим зразком 

формування умов, за яких людина зможе реалізувати себе як біологічний індивід 

та активний громадянин. Вказаний метод державного регулювання економічних 

відносин, передбачає зв'язок органів публічної адміністрації з суб’єктами 

підприємництва. При цьому він може мати як посилений, так і поміркований 

(ліберальний) вплив, що зазвичай впливає на стан підприємницької ініціативи в 

країні та характеризує статистичні показники зареєстрованих суб’єктів 

підприємницької діяльності.  

Особливе місце в системі державного регулювання економічних відносин 

відводиться оподаткуванню, як законодавчо врегульованому процесу 

встановлення та справляння податків в країні, визначення їх розмірів і ставок, 

відповідних об'єктів та кола юридичних і фізичних осіб, що підлягають 

оподаткуванню, а також порядок сплати податків.  

Доречно зауважити, що проблема побудови ефективної системи 

оподаткування та своєчасного і повного справляння податків є однією з найбільш 

актуальних для всіх без виключення країн, особливо розвинутих. Саме 

оподаткування сприяє становленню кожної країни як ринкової, що у свою чергу 
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закладає підвалини для економічного зростання та інтегрування економіки 

відповідної країни у світовий ринок.  

Як зазначає з цього приводу професор А.І. Берлач, кожна держава 

встановлює власну систему оподаткування, тобто визначає платників податків, 

об’єкти оподаткування, види податків і порядок їх сплати. Проведення 

економічних реформ з метою розвитку ринкових відносин в Україні стали 

підвалинами розбудови податкової системи, як основного важеля фінансової 

системи держави. А щодо регуляторів економічних відносин, то на думку 

вченого, ставки, механізм справляння податків і зборів (обов’язкових платежів), 

за винятком особливих видів мита, і пільги щодо оподаткування не можуть 

встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів про 

оподаткування [1, С. 44].  

Разом з тим, як зазначає вітчизняна дослідниця Усенко ЄА., важливість 

процесів оподаткування передбачає як механізми, що спонукають учасників 

відносин дотримуватися певних настанов, орієнтують їх на позитивну поведінку, 

виконання певних приписів податково-правових норм, так і наявність окремих 

спірних моментів [2, С. 50]. 

Таким чином бачимо, що процес оподаткування природньо викликає 

виникнення конфліктної ситуації, а саме конфлікту, який у свою чергу породжує 

податковий спір. Тому зупинимося на його природі, що на нашу думку дозволить 

краще зрозуміти причини та підстави його виникнення, а також розробити 

механізм щодо його недопущення та вирішення.  

Дослідженню проблем податкових спорів присвятили свої наукові праці 

багато вітчизняних вчених, які предметом своїх наукових праць обрали «Правове 

регулювання процедур вирішення податкових спорів» (Усенко Є.А.) [2], «Правове 

регулювання виникнення, зміни і припинення податкового обов’язку (Храбров 

А.О.) [3], «Адміністративно-правовий механізм розв’язання податкових спорів 

(Тильчик В.В.) [4], «Організаційно-правове забезпечення вирішення податкових 
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спорів в Україні (Бучик О.Ю.) [5], «Адміністративно-правові засади діяльності 

податкових органів при вирішенні податкових спорів (Пригоцький В.А.) [6] та ін. 

При цьому варто наголосити, що у працях вказаних нами вчених, податковий спір 

розглядається як різновид правового спору, що виникає з відповідного конфлікту.  

Повертаючись до етимології слова «спір», можемо зазначити, що дане 

поняття включає в собі словесне змагання, себто обговорення чого-небудь двома 

або кількома особами [7]. Близьким є також визначення спору, наведене у 

Вікіпедії. Як зазначає автор статті, спір – це зіткнення думок, позицій, в ході 

якого народжується істинну думку і де кожна зі сторін аргументовано відстоює 

своє розуміння обговорюваних проблем. Спір - це зіткнення думок, коли обидва 

учасники або більше усвідомлюють, що ведуть спір і заявили один одному про це, 

в іншому випадку - це діалог [8].  

Виходячи з аналізу наведених визначень «спір», можемо зазначити, що його 

зміст розкривається як системне понятійне утворення, а саме: перелік суб’єктів 

(двох і більше), конфліктне середовище, а також – обговорення, як форма 

словесного змагання. Така загальна структура щодо розуміння спору характерна 

для всіх галузей права, оскільки мова йде про правовий спір, а саме спір між 

конкретними учасниками правових відносин, правовий статус яких є теж 

конкретно визначений. Тому можна стверджувати, що правові спори, які 

виникають у тій чи іншій правовій сфері, розв’язуються за усталеним 

процесуальним порядком.  

Такими на сьогодні є адміністративний, тобто квазісудовий спосіб 

розв’язання правових спорів, або ж судовий, що регламентується нормами 

цивільного та цивільно-процесуального, господарського та господарсько-

процесуального законодавства, адміністративно-деліктного законодавства та 

Кодексу адміністративного судочинства України. Кожен із названих видів 

процесуального (судового) розв’язання правових спорів має свої особливості 

розв’язання, зокрема через суди загальної юрисдикції, господарські та 
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адміністративні суди.  

Варто зазначити, що аналіз наукових праць вітчизняних та зарубіжних 

вчених, які досліджували правові спори свідчить, про відсутність єдиних поглядів 

щодо визначення поняття «правовий спір». Відсутній він і в актах вітчизняного 

галузевого та загального законодавства.  

Так на сторінках Вільної енциклопедії правовий спір трактується як 

юридичний конфлікт між учасниками правовідносин, у якому кожен з учасників 

цих відносин захищає свої суб'єктивні права. Правові спори виникають внаслідок 

порушення суб'єктивних прав у результаті протиправних дій, а також у разі 

невизнання або оспорювання суб'єктивних прав. 

Виходячи з цього, попередження та вирішення правових спорів 

здійснюється шляхом використання передбачених законом можливостей 

(інструментів) захисту суб'єктивних прав, таких, як: 

- загальні прийоми вирішення конфліктів (організація перемовин, залучення 

посередників, тощо); 

- звернення до відповідного державного, самоврядного чи громадського 

органу або уповноваженої особи за захистом свого суб'єктивного права. У цьому 

зв’язку, як зазначає вітчизняна дослідниця Н. П. Каменська, право на звернення 

до публічної адміністрації безпосередньо пов’язане з конституційними правами та 

свободами [9, С. 78]. При цьому варто наголосити, що правові спори, як правило, 

вирішуються судами за позовами зацікавлених осіб [10]. 

А тепер розглянемо наукові підходи окремих вчених щодо розуміння ними 

поняття «правовий спір». Так на думку зарубіжної дослідниці Н.М. Тарусіної, 

правовий спір, є конфліктом юридично рівних осіб, об’єктивною стороною якого 

є охоронювані правовідносини, а суб’єктивною – суперечності відносно своїх 

суб’єктивних прав та обов’язків [11, С. 7]. Піддаючи аналізу дане визначення 

бачимо, що воно є недостатньо охоплюючим, оскільки поза спором опинилися 
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нерівні у правах суб’єкти владно підвладних відносин, тобто ті, що перебувають у 

вертикальному форматі адміністративних відносин.  

Як зазначає з цього приводу вітчизняний дослідник Б.О. Карась, такий 

підхід автора, не розкриває повною мірою зміст цього поняття, оскільки спір 

може виникати між суб’єктами, які наділені різним обсягом прав, тобто є 

юридично нерівними учасниками спору [12].  

Разом з тим, і така позиція Б.О. Карася також не розкриває повністю поняття 

правовий спір, оскільки реальне життя передбачає можливість правового спору і 

між суб’єктами владних повноважень, а це вже виходить за межі 

адміністративних відносин владно підвладного характеру.  

Саме на такому аспекті правового спору наголошує й інший вітчизняний 

дослідник Д. Лученко, показуючи, що правовий спір може мати і безконфліктний 

характер, коли суб’єкти права мають протилежні позиції, але єдину ціль, що дає 

можливість узгодити їхні позиції. В умовах демократичної, правової держави спір 

між суб’єктами владних повноважень, на думку вченого, не повинен свідчити про 

наявність юридичних конфліктів усередині державного апарату. Тому юридичний 

конфлікт правильно розглядати не як передумову виникнення юридичного спору, 

а як зміст такого спору, коли йдеться про конфліктний спір. При цьому, ще раз 

акцентуємо увагу, спір може бути і безконфліктним [13, С. 148-149].  

Підтримуючи в цілому дослідника в його наукових поглядах зазначимо, що 

безконфліктність не може породити правового спору, оскільки відсутнє його 

середовище. На нашу думку, конфлікт, так би мовити, живить спір, дає 

можливість дискутувати, а разом з тим і встановити істину в межах існуючих 

доказів. п 

З цього приводу вітчизняні вчені наголошують, що основою всіх конфліктів 

є протиріччя, що виникають між людьми (або усередині структури самої 

особистості). Саме протиріччя й викликають протиборство між сторонами 
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конфлікту. При цьому об'єктивні протиріччя, які не залежать від свідомості людей 

і пов’язані з істотними розбіжностями соціально-економічних умов їхнього 

життя, відіграють ключову роль у виникненні конфліктів, тому, що соціально-

економічне становище індивіда в суспільстві, багато в чому визначає його 

свідомість, інтереси, цілі, лінію поведінки і дії [14, С. 47].  

Підтвердженням правильності даної позиція є також думки інших вчених, 

які вважають конфлікт зіткненням поглядів, інтересів, позицій, що 

супроводжується конфронтацією, суперництвом, конкуренцією чи протиборством 

його учасників [15, С. 335].  

Ще більш категоричним є думка вчених харківської школи, на думку яких 

юридичний конфлікт є протиборством суб’єктів права з приводу застосування, 

порушення або тлумачення правових норм [16, С. 150]. Саме така позиція і 

виникла між Вищим адміністративним та Вищим господарським судом України.  

Як і кожен правовий спір, даний спір між Вищими спеціалізованими судами 

був вирішений через участь у цьому спорі третьої сторони, а саме 

Конституційного Суду України, який на основі аналізу норм Кодексу 

адміністративного судочинства України (далі - КАС України) та Земельного 

кодексу України своїм Рішенням від 1 квітня 2010 р. визнав вказаний спір 

адміністративним.  

Досліджуючи правовий спір можемо вказати, що він несе в собі системний 

характер і може включати в себе певні види. Таким видом правового спору є 

публічно-правові спори  

У сучасній літературі публічно-правовий спір визнається як заснований на 

публічному праві спір між двома чи більше учасниками правовідносин, в яких 

хоча б однією зі сторін є суб'єкт владних повноважень (орган державної влади, 

орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт 

при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в 
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тому числі на виконання делегованих повноважень). 

При цьому варто зазначити, що публічно-правовий спір відрізняється від 

приватно-правового тим, що публічно-правова позовна вимога тісно пов'язана з 

положеннями публічного права. У той час як до приватного права належать 

законодавчі норми, які ґрунтуються на принципі рівності прав, до публічного 

права належать законодавчі норми, які визначають привілейоване право держави 

чи іншого представника державної влади над правом приватної особи [17].  

Для кращого з’ясування природи публічно-правового спору необхідно 

ознайомитися з його (спору) характерними ознаками. Як зазначають дослідники, 

публічно-правовий спір є видом правового спору, для якого характерні такі 

ознаки: 

- спір виникає з публічно-правових відносин; 

- сторонами спору є суб'єкти публічно-правових відносин; 

- сфера виникнення спору зумовлена реалізацією публічного інтересу; 

- предметом спору є рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів публічно-

правових відносин [18]. 

Як бачимо, ознаки публічно-правових спорів характеризують їх з позиції 

предметної компетенції адміністративних судів. Спостерігається доволі дивна 

ситуація, коли в Україні створено систему адміністративної юстиції, визначено 

компетенцію адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ, але 

законодавець не закріпив нормами КАС України визначення публічно-правового 

спору, як власне й адміністративно-правового.  

Вихід з цієї ситуації законодавець знайшов навівши в п. 2. ст. 17 КАС 

України перелік спорів, які можна розглядати як публічно-правові. У такий спосіб 

законодавець визначив межі адміністративної юстиції, що на нашу думку, є 

позитивним, але не є на практиці бездоганним. Так в п. 1 ст. 3 КАС України 
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наводиться, що публічно-правовий спір, є таким, в якому хоча б однією зі сторін є 

орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи 

службова особа або інший суб'єкт, який здійснює владні управлінські функції на 

основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень [19].  

Разом з тим, якщо звернути увагу на зміст п.6 ст. 17 КАС України, то 

можемо констатувати факт відсутності публічно-правового спору, а точніше 

компетенції адміністративної юстиції розглядати цю категорію спорів. Така думка 

випливає зі змісту норм п.1 ст. 3 КАС України, що передбачає обов’язковість 

участі у спорі як сторони органу владних повноважень [19].  

Зазначене свідчить про те, що категорія публічно-правовий спір є ширшою 

за категорію адміністративно-правовий спір, оскільки до останньої входять 

відносини адміністративно-правової приналежності, як предмета 

адміністративного права.  

Наведена нами думка знаходить свій зв'язок з твердженнями науковців, які 

на основі аналізу норм ст. 3 КАС України виходять з пропозицією розглядати 

предмет адміністративного права виключно через діяльність органів виконавчої 

влади. Така позиція нами не сприймається, оскільки виконавча влада не є єдиною 

гілкою влади, яка здійснює регуляторний вплив на систему адміністративних 

відносин. Наразі все частіше вживається термін органи публічної адміністрації, 

що охоплює в тому числі державні органи й органи місцевого самоврядування.  

Вітчизняними вченими зазначається, що публічна адміністрація передбачає 

не тільки чітку визначеність і детермінованість її компетенції, а й наявність 

чіткого механізму її реалізації у практичній діяльності [20, С. 178]. 

У свою чергу, професор Т.О. Коломоєць, зазначає, що до органів публічної 

адміністрації слід віднести ті органи, діяльність яких спрямована на реалізацію 

публічної влади [21, С. 80]. 

Разом з тим, все ж розглянемо думки вчених щодо поняття адміністративно-
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правового спору. Так російський дослідник адміністративного права Ю.М. 

Старилов визначає адміністративно-правовий спір як юридичний конфлікт або як 

юридичну колізію, що виникає між державними органами, органами місцевого 

самоврядування, посадовими особами (з одного боку) та іншими суб’єктами права 

(з іншого) у зв’язку з порушенням суб’єктивних публічних прав фізичних або 

юридичних осіб, здійсненням протизаконного адміністративного нормотворення 

[22, С. 58-59]. 

У свою чергу, Н. Ю. Хаманєва розглядає адміністративний спір як різновид 

юридичного конфлікту. У такому разі, на думку вченої, конфлікт виражається у 

формі спору, а спір є адміністративним у разі, якщо юридичне питання, котре 

складає зміст спору, є питанням адміністративного права [23, С. 30]. 

Цікавою, на нашу думку, є позиція і вітчизняної дослідниці В. А. Сьоміної, 

яка у своїй дисертації адміністративно-правовий спір розглядає як різновид 

юридичного конфлікту, який має місце у сфері державного управління й 

місцевого самоврядування [24, С. 6].  

Схожою до попередньої є також наукова позиція сучасного дослідника 

Б.О. Карася, який пропонує розглядати адміністративно-правовий спір, як 

переданий на розгляд і вирішення компетентному органу юридичний конфлікт, 

що виникає між фізичною або юридичною особою та органами публічної 

адміністрації, їх посадовими чи службовими особами, або органами місцевого 

самоврядування [12, С. 22]. 

Дещо особливою є думка О.Б. Зелєнцова стосовно правового спору, 

розглядаючи його як похідну від правового конфлікту [25, c. 71-73]. Така позиція 

є достатньо обґрунтованою, оскільки кожен спір може виникнути, а тим паче 

вирішеним лише в умовах конфлікту, тобто конфліктної ситуації.  

Саме така позиція щодо зв’язку податкового спору з податковим 

конфліктом розкривається також вітчизняними вченими-юристами та практиками, 
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які наголошують на тому, що спір виступає формою прояву та способом 

розв’язання існуючих конфліктів [26, С. 23]. 

Зупинимось також на аналізі наукових думок Є. Б. Лупарєва, на думку якого 

адміністративно-правовий спір слід визначати як тип комплексного матеріально-

процесуального правовідношення, котрий характеризується наявністю протиріч 

сторін, викликаних конфліктом інтересів у сфері державного управління чи 

різними поглядами на законність та обґрунтованість організаційних дій органів та 

осіб, наділених державно-владними управлінськими повноваженнями [27, С. 41]. 

Як наголошує з цього приводу вітчизняний дослідник податкових спорів 

В.В. Тильчик, таке визначення є громіздким і недостатньо конкретним [4 ]. Така 

позиція автора нами повністю підтримується, оскільки Є. Б. Лупарєва намагається 

у визначенні поєднати дві достатньо непоєднані речі, а саме: сферу державного 

управління, а також сферу законності та обґрунтованість організаційних дій 

органів та осіб, наділених державно-владними управлінськими повноваженнями.  

Розглядаючи адміністративно-правові спори у сфері економіки, Н.В. 

Сухарьова вбачає в них (спорах) негативне ставлення одного із суб’єктів 

конкретних адміністративних правовідносин, який здійснює підприємницьку 

діяльність, до юридичного факту, що призвів до виникнення, зміни чи 

припинення адміністративного правовідношення [28, C. 56].  

У такий спосіб, дослідниця навела власну позицію щодо спорів в конкретній 

сфері суспільних відносин, закцентувавши увагу до юридичного факту, який є 

основою виникнення, зміни чи припинення адміністративних правовідносин. Така 

позиція не є хибною, оскільки практично всі правовідносини є результатом 

настання відповідного юридичного факту, як то події чи події.  

Таким чином, можемо констатувати, що визначення адміністративного 

спору розглядається практично всіма дослідниками через призму юридичного 

конфлікту, який є середовищем, в якому спір виникає, існує та є умовою його 
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розв’язання. 

Повертаючись до аналізу адміністративно-правовому спору, як різновиду 

публічно-правового спору, зазначимо, що йому характерні такі специфічні 

особливості: 

- виникає у правовідносинах;  

- характеризується наявністю владного суб’єкта як учасника спору; 

- його суб’єкти наділені особливими процесуальними правами;  

- має процесуальну форму його розв’язання. 

Вказані особливості не є вичерпними, а лише засвідчують про складний 

соціальний зміст та специфіку механізму його правового розв’язання. 

Наступною ознакою адміністративно-правових спорів є ї класифікація. 

Разом з тим, наразі серед вчених як власне і збоку законодавця немає єдиного 

підходу щодо їх класифікації. Думається, що в основу розмежування видів 

адміністративно-правових спорів має бути покладений комплексний критерій, 

який включає такі аспекти: 

- сфера відносин, в якій виник спір; 

- суб’єктний склад виникнення спору та його розв’язання; 

- особливість характеру відносин, в яких виник адміністративний спір.  

А тепер більш детально зупинимося на характеристиці видових критеріїв 

адміністративно-правових спорів.  

Як зазначає з цього приводу Д. Лученко, адміністративно-правові спори є, 

очевидно, найбільшим за обсягом різновидом публічно-правових спорів. Що ж 

вирізняє, на думку автора, адміністративно-правовий спір серед інших публічно-

правових спорів (конституційно-правових, процесуальних)? Думається, що в 

основу розмежування має бути покладений комплексний критерій, який включає 
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такі аспекти: 

- по-перше, сфера правовідносин, в яких виникає адміністративно-правовий 

спір;  

- по-друге, особливості суб’єктного складу, що передбачає, що принаймні 

однією зі сторін адміністративного спору є орган державної влади чи місцевого 

самоврядування чи інший суб’єкт у сфері публічного управління;  

- по-третє, зазначені вище суб’єкти виступають у адміністративно-

правовому спорі саме як суб’єкти владних повноважень;  

- по-четверте, юридична форма здійснення повноважень, до яких належать 

рішення і дії;  

по-п’яте, підстава вирішення адміністративно-правового спору, що має 

значення для відмежування цих спорів від спорів, підвідомчих Конституційному 

Суду України у тих випадках, коли інші аспекти цих спорів збігаються; 

- по шосте, вони вирішуються компетентними органами в особливій 

процесуальній формі (адміністративний позов, адміністративна скарга) [13, 

С. 152-153]. 

Отже, дослідивши зміст адміністративно-правових спорів можемо 

констатувати, що їм притаманні усі особливості публічно-правових спорів, а їх 

виокремлення визначається предметом адміністративної справи та специфікою 

функціонування адміністративної юрисдикції.  

Серед кількості адміністративно-правових спорів чи не найбільша припадає 

на податково-правові спори, як особливий вид публічно-правового спору. З 

огляду на те, що податкові норми поширюються на всіх без винятку фізичних та 

юридичних осіб, кожного дня виникає дуже значна кількість правових спорів, 

пов’язаних зі сплатою податків і зборів [29]. 

Як зазначає Усенко Є.А., дуже складно знайти чітко визначену межу в 
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відокремленні адміністративного чи фінансово-правового аспекту вирішення 

спорів, пов’язаних з оподаткуванням. Безумовним є публічна природа такого 

спору, який вирішується завдяки застосуванню норм як фінансового, так і 

адміністративного законодавства [2, С. 80] . 

Розглядаючи природу податкових спорів, то на думку Усенко ЄА., вони 

виникають у правовому зв’язку як регулятивних, так і охоронних податкових 

правовідносин, коли між суб’єктами цих правовідносин виникають суперечності з 

приводу змісту, обсягу та порядку виконання податкового обов’язку [2, С. 51].  

Як показує практика, зазвичай податкові спори пов’язані з необхідністю 

виконання приватним суб’єктом податкових відносин податкового обов’язку. У 

зв’язку з цим, як зазначає професор А.І. Берлач, виконання належним чином 

податкового обов’язку є необхідною мірою поведінки кожного суб’єкта 

податкових правовідносин [1, С. 69]. 

Поширеною думкою є також, така, що податковий обов’язок - це класичний 

різновид публічного обов’язку (саме обов’язок, а не зобов’язання), всі аспекти та 

стадії виконання й з’ясування якого мають регулюватися виключно публічно-

правовими методами [29].  

Разом з тим, така позиція вітчизняних дослідників податкового права 

стосується лише регуляторних (позитивних) податкових відносин, тоді як 

розв’язання податково-правових спорів передбачає й інші формати відносин. 

Мова звичайно йде про розв’язання податково-правових спорів в рамках 

адміністративного судочинства. Але про це дещо пізніше.  

Що ж до адміністративного розв’язання податкових спорів, то варто 

зазначити, що їх вирішення відбувається в межах провадження щодо розгляду 

скарги платника до контролюючого податкового органу. У такому випадку 

можемо спостерігати зв'язок скаржника та суб’єкта владних повноважень, що 

само по собі не дає особливих сподівань на позитивність розв’язання податкового 
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спору. Підтвердженням цього є зміст ст. 67 Конституції України [30], що свідчить 

про виключно імперативний характер податкових відносин. У такий спосіб 

законодавець в нормах Основного Закону передбачив формування податкових 

відносин на принципі нерівності сторін, за якого контролюючі податкові органи 

визначають механізм порядку й розмір сплати податків і зборів, тоді як приватна 

сторона (фізичні та юридичні особи-платники) мають їх належно дотримуватися. 

Разом з тим, така імперативність податкових відносин не виключає можливості 

оскарження їх виникнення та змісту. 

Більше того, законодавець у ст. 56 ПК України передбачив процедуру 

оскарження рішень контролюючих органів, наголосивши, що рішення, прийняті 

контролюючим органом, можуть бути оскаржені в адміністративному або 

судовому порядку [31].  

У такий спосіб законодавець передбачив для платника податків два порядки 

оскарження: адміністративний або судовий. Звичайно, вибір має залежати 

виключно від волі скаржника. Разом з тим, у наукових працях окремих вчених 

висловлюється думка про доцільність первинного вирішення податкового спору в 

адміністративному порядку, мотивуючи це тим, що розв’язання адміністративно-

правового (податкового) спору в такий спосіб відповідало б європейським 

стандартам (Рекомендація Ради Європи № 0.К (86) про заходи з попередження і 

скорочення надмірного навантаження судів; Рекомендація Rec (2001) 9 Комітету 

міністрів держав – членів Ради Європи про альтернативні методи врегулювання 

спорів між адміністративними органами і приватними особами від 05.09.2001 р.), 

а з другого боку – сприяло б більш ефективному розв’язанню адміністративно-

правових спорів [13, С. 154].  

На нашу думку, позиція автора є певною мірою не досконалою, оскільки 

така заперечує свободу вибору особи щодо захисту його прав. Більше того, як 

наголошує Б.О. Карась, запровадження на законодавчому рівні обов’язку особи 

спершу скористатися адміністративним порядком оскарження може обмежити її 
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право на судовий захист, що передбачене Конституцією України [12, С. 30]. 

А щодо вирішення адміністративно-правових спорів у сфері податкових 

відносин, то можна зазначити, що правовий статус контролюючих органів будучи 

за природою імперативним є досить незіставний із статусом платника податку як 

приватної особи, що власне підтверджує статистика прийняття рішення щодо 

розгляду та вирішення податкових спорів. Так, із загальної кількості податкових 

спорів, лише 25% - розглядаються в адміністративному порядку, решта – в 

судовому. І лише 10-15 відсотків спорів, що вирішуються в адміністративному 

порядку – припадає на користь скаржника (платника податків), що свідчить про 

суб’єктивний фактор при розгляді та вирішенні даних спорів.  

Варто зауважити, що законодавець при розгляді спорів в адміністративному 

порядку намагався вирівняти правовий статус учасників спору, що на нашу думку 

дещо зменшує рівень імперативності у даних відносинах, але не змінює при 

цьому їх природи, яка налаштована на виконання фіскальної функції податків, 

зборів, митних та інших платежів.  

Так згідно ст. 56.2 ПК України, у разі коли платник податків вважає, що 

контролюючий орган неправильно визначив суму грошового зобов'язання або 

прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству або виходить за 

межі повноважень контролюючого органу, встановлених цим Кодексом або 

іншими законами України, він має право звернутися до контролюючого органу 

вищого рівня із скаргою про перегляд цього рішення [31].  

Як бачимо, нормами Кодексу передбачено право платника звернутися до 

контролюючого органу вищого рівня із скаргою про перегляд рішення, при цьому 

надається великий перелік таких підстав. Такий зміст податкової норми свідчить 

також і про наявність у скаржника принципу невинуватості, адже як зазначено в 

ст. 56.4. 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 
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органу є правомірним, покладається на контролюючий орган [31]. 

Аналізуючи норми ПК України бачимо, що законодавець передбачив й 

інший, крім адміністративного, порядок розв’язання спорів, а саме – судовий. При 

цьому варто зазначити, що у випадках, установлених законом, до суду можуть 

звертатися органи та особи, яким надано право захищати права, свободи та 

інтереси інших осіб. Не обійшов законодавець правом на судове звернення й 

суб'єктів владних повноважень, які мають право звернутися до адміністративного 

суду у випадках, передбачених Конституцією та законами України.  

Таким чином бачимо, що ніхто не може бути позбавлений права на розгляд 

його справи в адміністративному суді, до підсудності якого вона віднесена КАС 

України [19]. 

Аналізуючи в загальному процедуру судового розгляду та вирішення 

податкового спору, на перший погляд бачимо, що особливості його вирішення 

особливо не відрізняється від квазісудового (адміністративного), адже сторони 

спору ті ж самі. Однак головна відмінність судового розгляду полягає в тому, що 

тут має місце переведення вертикальних відносин між платником податків і 

контролюючим органом у формат горизонтальних відносин, за яких втрачається 

їх імперативний характер, і головне, з’являється третій суб’єкт – 

адміністративний суд, який виступає арбітром у вирішенні податкового спору.  

За таких умов, відкривається судове провадження, в якому кожна сторона, з 

дотриманням принципу змагальності, доводити власну позицію щодо податкового 

спору. У свою чергу суд, гарантуючи дотримання процесуальних норм, 

забезпечує розгляд та вирішення податкового спору, а також умови для 

гарантування законних прав кожної сторони спору. У цьому зв’язку варто 

наголосити, що адміністративне судочинство виступає гарантом у вирішенні 

адміністративно-правових спорів, в тому числі й в сфері податкових відносин 

щодо рішень контролюючих органів про визначення сум грошових зобов’язань.  
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Провівши таким чином аналіз галузевого законодавства та наукових 

поглядів вчених, можемо констатувати, що адміністративно-правові спори щодо 

рішень контролюючих органів про визначення сум грошових зобов’язань 

виникають у зв’язку з оскарженням платником податку податкового 

повідомлення-рішення контролюючих органів про визначення таких сум або 

рішення контролюючого органу про коригування митної вартості в порядку і 

строки, які встановлені Податковим та Митним кодексами України за 

процедурами адміністративного оскарження, або в судовому порядку, що 

визначений КАС України. 

 

1.2. Податкові спори як різновид адміністративно-правових спорів 

щодо рішень контролюючих органів про визначення сум грошових 

зобов’язань 

 

Як уже нами зазначалося, сучасне адміністративне та фінансове 

законодавство не визначає видової характеристики правових спорів, що 

уможливлює наявність різних підходів до їх розуміння та механізму їх вирішення. 

Більше того, не існує чіткої обґрунтованості відмінностей між адміністративно-

правовими та податково-правовими спорами.  

Така ситуація, на думку А.Ю. Бучик, потребує виправлення, адже сучасне 

демократичне суспільство вимагає відкритості, прозорості й ефективності 

правової системи [5, С. 32-33]. 

Відтак вітчизняний законодавець має удосконалити прийоми законодавчої 

техніки, що сприятиме розв’язанню окреслених проблем, якими, як наголошує 

Л.М. Кривецька, є законодавчі дефініції, що становлять основу понятійного 

апарату чинного законодавства і є «будівельним елементом» тексту нормативно-

правового акта [32, С. 427]. 
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У продовження наведеного, вітчизняна дослідниця Є.А. Усенко на 

сторінках своєї дисертації зазначає, що дуже складно знайти чітко визначену 

межу у відокремленні адміністративного чи фінансово-правового аспекту 

вирішення спорів, пов’язаних з оподаткуванням [2, С. 10].  

Таке твердження дає підстави ставити на порядок денний дослідження 

питання щодо співвідношення адміністративно-правового та податково-правових 

спорів. На нашу думку правова основа кожного з цих спорів визначається змістом 

правовідносин, в межах яких виникає конфліктна ситуація, а з неї і відповідний 

правовий спір.  

З цього приводу варто зіслатися на думку професора А.І. Берлача, який 

наголошує, що до предмета адміністративного права варто зараховувати 

відносини державного управління в різних сферах суспільних відносин, 

наприклад, в сфері економіки, соціального захисту населення, відносини в системі 

державних органів влади та органів місцевого самоврядування, відносини, 

пов’язані з реалізацією функцій і повноважень виконавчої влади тощо [33, С. 10]. 

Виходячи з із процитованої думки вченого, варто наголосити, що в кожній 

із названих сфер можуть мати місце відповідний вид адміністративних відносин, в 

межах яких і виникають та вирішуються правові спори. Тобто спори, що 

виникають у сфері адміністративно-правових відносин є адміністративно-

правовими. Це так би мовити загальне поняття, тоді як вказані спори в певній 

сфері, зокрема економіки, мають податково-правову природу.  

Наша позиція щодо співвідношення адміністративно-правових і податкових 

спорів підтверджується науковими твердженнями, що містяться в наукових 

працях відомих дослідників податкових спорів [34; 35; 36; 37; 38].  

Так, особливим різновидом правового спору, на думку В.А. Пригоцького, є 

спір адміністративно-правовий, до якого відносять й податковий спір. Він 

виникає між платниками податків та податковими органами під час процесу 
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оподаткування, оскільки платники податків діють відповідно до свого 

суб’єктивного права, на підставі відповідного закону, що визначає їх права та 

обов’язки, у результаті чого платники отримують відповідні майнові обтяження у 

формі податкових відрахувань [6, С. 18]. 

На такій же позиції перебуває й В.В. Тильчик, визначаючи податковий спір 

різновидом адміністративно-правового спору, який відтак має ті ж елементи 

змісту, проте з певними особливостями [4, С. 30]. 

Покладаючи в основу своїх тверджень основний зміст процесуальних норм 

ст. 155 КАС України, А.Ю. Бучик наголошує, що податкові спори є видом 

адміністративних, оскільки законодавець передбачив конкретні вимоги до 

учасників судового процесу [19]. У зв’язку з цим, продовжує дослідник, 

фактично, основними ознаками податкового спору виступають: наявність 

спеціальних суб’єктів, предмету, а також відповідних юридичних фактів, що 

зумовлюють виникнення, зміну та припинення правовідносин в аналізованій 

сфері [5, С. 34-35]. 

Як зазначає Б.О. Карась, схожа позиція була висловлена також Радою суддів 

адміністративних судів у своєму роз’ясненні [12, С. 20]., де вказано, що зміст 

норми права зумовлюється метою її запровадження [39]. 

Беручи до уваги вищезазначене, виникає питання: чи можна стверджувати 

про самостійність поняття «податково-правовий спір»? Чи є дана категорія 

самостійною? Таке питання, більш за все, носить філософський характер, 

оскільки розкриває принцип системності, зокрема і правової.  

Так дійсно, податкове право може претендувати на свою самостійність. 

Хоча наразі відсутня однозначна позиція більшості вчених та практиків. Значна їх 

частина, зокрема А.В. Бризгалін та Н.І. Хімічева розглядають податкове право як 

підгалузь фінансового права [40, С. 51]. Тоді як на думку академіків Л.К. 
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Воронової та М.П. Кучерявенка, податкове право варто розглядати як складний 

інститут фінансового права [41, С. 10-25]. 

Не заперечуючи думки всіх вчених юристів-фінансистів, зазначимо, що 

податкові відносини представлені їх суб’єктами, якими з одного боку виступають 

приватні особи (платники податків), а з іншого – суб’єкти владних повноважень 

(податкові органи). За своєю природою, змістом та характером їх виникнення, 

зміни та/або припинення податкові відносини відповідають ознакам 

адміністративно-правових, що в межах нашого наукового дослідження 

співвідноситься як загальне та родове поняття.  

Проаналізуємо окремі визначення податкових спорів, аби краще зрозуміти 

їх зміст та показати їх схожість з адміністративно-правовими спорами.  

Так білоруський дослідник А.А. Мєшкєвич зазначає, що податковий спір — 

це невирішений в адміністративному порядку конфлікт податкового органу з 

платником податків з приводу обсягу податкових прав та обов’язків у заявлений 

період за видами оподаткування, застосування норм податкового права, а також 

встановлення фактичних обставин і, що підлягає вирішенню в порядку, 

передбаченому процесуальним законом [42, С. 215-217]. 

Дещо інша наукова позиція щодо податкового спору проглядається у 

вітчизняного дослідника В.С. Кіценка, який податковий спір визначає як 

матеріальне охоронне правовідношення, що виникає між суб’єктами податкових 

правовідносин з приводу суперечностей відносно власних прав та обов’язків 

та/або законності правових актів контролюючих (податкових або митних) органів 

[43, С. 458-459]. 

Вітчизняний дослідник та практик В.А. Пригоцький розглядаючи в основі 

податкового спору податковий конфлікт, акцентує увагу на тому, що податковий 

спір — це юридична форма податкового конфлікту, що виявляється у 
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конкретному протиріччі при регулюванні податкових правовідносин між 

відповідними суб’єктами права [6, С. 28]. 

Досить схожим за змістом визначення податковому спору дає Д.Б. 

Орахелашвілі, на думку якого, податковий спір слід розглядати як передане на 

розгляд уповноваженому юрисдикційному органу протиріччя між учасниками 

правовідносин [44, С. 65]. 

У той же час, А.А. Овсянніков ідентифікує податковий спір як юридичний 

спір, що вирішується відповідним компетентним органом держави у встановленій 

законом формі [45, С. 97]. Така форма визначення характерна загальним підходом 

до розв’язання практично усіх видів правових спорів.  

На основі вищезазначеного можна зробити висновок, що податкові спори є 

різновидом адміністративно-правових, природа та зміст яких пов'язані з 

оскарженням рішень контролюючих органів про визначення сум грошових 

зобов’язань платників податків або будь-якого рішення контролюючого органу в 

порядку і строки, які встановлені нормами податкового та митного законодавства, 

за процедурою адміністративного оскарження або в судовому порядку, що 

визначений КАС України. 

З’ясувавши природу податкових спорів як різновиду адміністративно-

правових, доцільно розглянути їх класифікацію, що дає можливість вивчити їх 

зміст, статус учасників та механізм їх розгляду і вирішення.  

Що стосується безпосередньо поняття «класифікація», то воно походить від 

лат. classis - клас і facio – роблю, означає систему розподілення об'єктів (процесів, 

явищ) за класами (групами тощо) відповідно до визначених ознак. Інколи 

вживають термін категоризація у значенні «розподілення об'єктів на категорії» 

[46]. 

Таким чином, проводячи класифікацію адміністративно-правових спорів, 

зокрема податкових, варто звернути увагу на різноманітність та значну кількість 
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критеріїв поділу їх на види. Окрім цього, вникнувши в природу класифікації 

бачимо, що сама процедура класифікації адміністративно-правових спорів 

передбачає чітку мету - виявлення їх різноманітних процесуальних властивостей, 

визначення місця процесуальних норм у механізмі вирішення спорів, 

встановлення системних властивостей процесуальних норм та їх взаємозв’язку, в 

тому числі із матеріальними нормами.  

Існує думка, що хоча класифікація є в тій чи іншій мірі умовною і 

суб'єктивною відповідно до суб'єкта, який її здійснює, та його здатності 

розрізняти ознаки об'єктів класифікації, все ж вона допомагає спростити 

спілкування людей, дозволяючи оперувати більш вузькими і конкретними 

поняттями. 

Як наголошують впорядники наукового видання, за своєю сутністю 

класифікація становить систему понять (класів об’єктів) тієї або іншої галузі 

знань чи діяльності людини, що використовується як засіб для встановлення 

зв’язків між цими поняттями чи класами об’єктів [15].  

Виходячи із зазначеного, варто наголосити, що найбільшою запорукою 

успішності  класифікації кожного без виключення правового спору є вдалий вибір 

критеріїв, за якими стане можливим сформувати загальну уяву та оцінку таких 

спорів, охарактеризувати їх з позиції предмету спору та правового статусу їх 

учасників.  

Але як свідчить практика, відсутність у вітчизняному галузевому 

законодавстві правового закріплення «адміністративно-правовий спір» як власне і 

«податковий», позбавляє можливості говорити про класифікацію спорів, а тим 

паче про нормативне закріплення переліку критеріїв такої класифікації. 

У зв’язку з цим, зупинимося на наукових доробках вітчизняних та 

зарубіжних вчених щодо класифікації податково-правових спорів. Так на думку 
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Є.А. Усенко, класифікацію податкових спорів варто проводити у такий спосіб, а 

саме використовувати такі критерії: 

• за змістом податкових правовідносин;  

• за видами податків і зборів (обов’язкових платежів);  

• за характером знань, необхідних при їх вирішенні;  

• за суб’єктом, який ініціює розгляд спору;  

• за фактичним змістом;  

• за видами актів, які оскаржуються [2, С. 79]. 

Наведений Є.А. Усенко перелік вищевказаних критеріїв поділу податкових 

спорів, дає змогу пізнати їх системний та багатоаспектний характер, викликаний, 

скоріш за все, предметом спору та широким переліком платників податків і 

контролюючих органів. 

На нашу думку варто зупинитися також на оцінці окремих критеріїв, що 

характеризують розгляд та вирішення адміністративними судами України спорів 

щодо рішень контролюючих органів про визначення сум грошових зобов’язань.  

Найбільш часто використовуваною дослідниками ми можемо розглядати 

класифікацію податкових спорів залежно від суб’єктів, що беруть в них участь:  

- податкові спори між платником податків-фізичною особою та відповідним 

контролюючим (фіскальним) органом;  

- податкові спори між платником податків, зборів, митних та інших 

платежів;  

- податкові спори між платником податків-юридичною особою та 

відповідним контролюючим (фіскальним) органом.  
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Варто зазначити, що оскільки юридична особа як платник податків може 

бути прибутковою і неприбутковою, то відповідно класифікація буде включати 

ще два види податкових спорів: 

- податкові спори між платником податків-нерезидентом-фізичною особою 

та відповідним контролюючим (фіскальним) органом;  

- податкові спори між платником податків-нерезидентом-юридичною 

особою та відповідним контролюючим (фіскальним) органом. 

Доцільним на нашу думку буде провести більш конкретну класифікацію 

податкових спорів за суб’єктним складом, тобто залежно від суб’єктів, що беруть 

в них участь. Вищенаведена класифікація не передбачала конкретизації суб’єктів 

податкового спору. Тоді як визначення їх правового статусу допоможе з’ясувати 

зміст податкового спору та виробити механізм його розгляду та вирішення.  

Важливим, на нашу думку, є встановлення ініціатора розв’язання 

податкового спору, хоча російський дослідник податкового права Кучеров І.І., 

називає цю сторону, ініціатором спору [47]. Варто наголосити, що сторона яку 

дослідник називає ініціатором спору, частіше такою не виступає. Сторона, 

навпаки доводить своєю ініціативою відсутність підстав для податкового спору, 

оскаржуючи відповідне рішення контролюючого органу, що викликало 

відповідну реакцію платника податку.  

Саме тому доцільно податкові спори класифікувати залежно від сторони, 

яка ініціює вирішення таких спорів: 

- спори, вирішення яких ініційоване контролюючими органами, які (органи) 

забезпечують безумовне виконання платником податку обов’язку, визначеного 

нормами ст. 67 Конституції України, ПК України, МК України й інших 

нормативних актів. Зрозуміло, що такі дії контролюючих органів мають 

зобов’язальний характер, і, це у свою чергу, що пояснює справжню причину 

виникнення спорів. 
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На нашу думку, доречним буде розглянути широкий перелік контролюючих 

органів, рішення яких викликають податкові спори, що підлягають розгляду та 

вирішенню адміністративними судами України. Такий перелік не визначений та 

не закріплений нормами вітчизняного законодавства, але виходячи зі змісту 

нормативних актів, що визначають повноваження та компетенцію органів 

публічної адміністрації, вважаємо за необхідне навести перелік таких органів:  

- Державна фіскальна служба України, здійснює адміністрування податків і 

зборів, митних та інших платежів, єдиного внеску в порядку, встановленому 

законом, забезпечує контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою їх 

нарахування та сплати; здійснює контроль за дотриманням податкового і митного 

законодавства та ін. [48]; 

- Державна казначейська служба України здійснює: повернення коштів, 

помилково або надміру зарахованих до бюджету; безспірне списання коштів 

державного та місцевих бюджетів або боржників на підставі рішення суду та ін. 

[49]; 

- Державна аудиторська служба України, вживає в установленому порядку 

заходiв до усунення виявлених пiд час здiйснення державного фiнансового 

контролю порушень законодавства та притягнення до вiдповiдальностi винних 

осiб та ін. [50]. 

Що стосується подальшої класифікації податкових спорів за суб’єктним 

складом, то варто виділити: 

- спори, вирішення яких ініційоване платниками податків, зборів, митних та 

інших платежів. Основними причинами вказаних спорів є незгода платників 

податків з рішеннями контролюючих органів щодо податкового обов’язку. 

Основна вимога платників полягає у відміні (зміні) рішення контролюючих 

органів;  
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- спори, вирішення яких ініційоване податковими агентами (нотаріуси, 

роботодавці, банки, страхові компанії), характеризуються тим, що вказані особи є, 

зазвичай, дотичними до податкових спорів, оскільки своїм статусом вказані 

суб’єкти пов’язані як з контролюючими органами, так і з платниками податків. 

Відтак спір може виникати як за ініціативою однієї сторони, так і й іншої; 

- спори, вирішення яких ініційоване іншими особами (законними 

представниками (батьками, опікунами, особами, які заміняють батьків) і 

офіційними представниками). Особливість таких спорів полягає в тому, що усі 

заперечення даної категорії осіб зорієнтовані до контролюючих органів, в одному 

випадку законними представниками, в іншому – офіційними.  

Як відомо, кожна сторона податкового спору, ставить перед собою та 

іншою стороною відповідні вимоги, які здатні забезпечити розв’язання спору. 

Виходячи з цього, доцільно класифікувати спори, залежно від змісту вимог, що 

пред’являються до іншої сторони, через звернення до вищестоящої сторони 

(адміністративний порядок) або ж до суду (судовий порядок): 

- спори, пов’язані з виконанням платниками податків грошових зобов’язань, 

у випадку порушення ними податкового законодавства; 

- спори, пов’язані з визнанням в адміністративному чи судовому порядку 

неправомірності рішень контролюючих органів про визначення сум грошових 

зобов’язань;  

- спори, компенсаційного характеру, пов’язані з відшкодуванням збитків 

майнового і немайнового характеру, в силу прийняття контролюючими органами 

неправомірного рішення про визначення сум грошових зобов’язань; 

Не дуже поширеною, але існуючою є також система класифікації 

податкових спорів, в основі якої (системи) є предмет спору, який ініціюється 

платником відповідного податку: 
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- податкові спори щодо оскарження сплати податку на прибуток 

підприємств;  

- податкові спори щодо оскарження сплати податку на доходи фізичних 

осіб; 

- податкові спори щодо оскарження сплати податку на додану вартість; 

- податкові спори щодо оскарження сплати акцизного збору, екологічного 

податок; 

- податкові спори щодо визначення митної вартості товарів, які ввозяться на 

територію України відповідно до митного режиму імпорту; 

- податкові спори щодо оскарження сплати місцевих податків та зборів та 

інші платежів. 

Дещо менш поширеною є класифікація податкових спорів, в основі якої 

критерієм виступає відповідне рішення контролюючих органів про визначення 

сум грошових зобов’язань, які за умови неправомірності, визначеної платником 

податку, підлягають оскарженню. Відтак критерієм виступає зміст рішення 

контролюючих органів:  

1) податкові повідомлення-рішення про визначення сум податкових 

зобов’язань, граничні строки сплати грошового зобов’язання та/або строки 

виправлення платником податків показників податкової звітності; попередження 

про наслідки несплати грошового зобов’язання або внесення виправлень до 

показників податкової звітності в установлений строк та інші (п. 1 ст. 58 ПК 

України) [31]; 

2) податкові вимоги - документи, адресовані контролюючим органом 

платнику податків, що складають у письмовій формі, відповідним чином 

підписані та у випадках, передбачених законодавством, завірені печаткою такого 

контролюючого органу (ст. 42.1 ПК України) [31]. При цьому принагідно 
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зазначити, що кожен платник податків має право оскаржити в адміністративному 

або судовому порядку будь-яке рішення, якщо воно, порушує його права та 

законні інтереси (ст. 56.1 ПК України).  

Окрім цього, у разі коли платник податків вважає, що контролюючий орган 

неправильно визначив суму грошового зобов'язання або прийняв будь-яке інше 

рішення, що суперечить законодавству або виходить за межі повноважень 

контролюючого органу, встановлених цим Кодексом або іншими законами 

України, він має право звернутися до контролюючого органу вищого рівня із 

скаргою про перегляд цього рішення (ст. 56.2 ПК України).  

Законодавець передбачив в ПК України такі рішення контролюючих органів 

про:  

- розподіл суми грошових зобов’язань або податкового боргу між 

платниками податків;  

- погашення податкових зобов’язань або податкового боргу, забезпечених 

податковою заставою, до здійснення реорганізації ;  

- встановлення солідарної відповідальності зі сплати грошових зобов’язань 

платника податку; 

- поширення податкової застави на майно платника податків та ін. [31]. 

Наступним критерієм за яким будемо класифікувати податкові спори, це 

предмет оскарження, а саме:  

- оскарження суми податкового зобов’язання, визначеного податковим 

органом за причинами, не пов’язаними з порушенням податкового чи іншого 

законодавства;  

- оскарження суми податкового зобов’язання та/або штрафних санкцій , 

визначених податковим органом у зв’язку з виявленням порушення з боку 

платників податків вимог податкового чи іншого законодавства;  
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- відмова в наданні бюджетного відшкодування ПДВ;  

- оскарження індивідуальної податкової консультації (або відмови в її 

наданні);  

- оскарження нормативно-правового акта у сфері оподаткування;  

- оскарження дій або бездіяльності податкового органу;  

- оскарження рішень та дій, що здійснюються податковим органом у ході 

перевірки;  

- вимога про повне відшкодування збитків (шкоди), завданих незаконними 

діями (бездіяльністю контролюючих органів (ї х посадових осіб) та ін. [29].  

Як зазначається, предметом оскарження у вказаних податкових спорах є: 

- відповідні податкове повідомлення-рішення;  

- податкова вимога;  

- індивідуальна податкова консультація та ін. [29].  

Також до підстав виникнення податкових спорів відносять:  

- порушення норм та порядку проведення податкових перевірок;  

- донарахування податків, застосування штрафних санкцій;  

- незаконне накладання арештів на рахунки та майно осіб тощо [29].  

Варто також зазначити про категорії спорів з ініціативи контролюючих 

(податкових) органів:  

1) позови щодо припинення платниками податків підприємницької 

діяльності;  

2) позови щодо стягнення податкового боргу;  
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3) позови щодо визнання договору між суб’єктами господарювання 

недійсним та ін. [29]. 

Новели вітчизняного податкового законодавства розширили собою також і 

систему класифікації податкових спорів. Таким критерієм класифікації, на думку 

Паркулаба В.Г. є правовий режим, в межах якого виникає відповідний спір та 

відбувається його вирішення в адміністративному та/або судовому порядку. 

Серед таких режимів виділяються:  

1) загальний податковий режим;  

2) спеціальний податковий режим;  

3) консолідований податковий режим;  

4) податково-митні режими та ін. [51, С. 61]. 

Наведена нами досить широка класифікація податкових спорів свідчить про 

велику кількість видів податкових зобов’язань, причому вони можуть мати різну 

правову форму, однак сталою залишається їх правова природа, викликана 

податковим конфліктом. 

У цьому зв’язку варто підтримати наукову думку Усенко Є.А., яка при 

диференціації податкових спорів пропонує розмежовувати власне податковий 

спір, що виникає з приводу виконання будь-якого елементу податкового 

обов’язку, та публічний спір, що пов’язаний з оподаткуванням [2, С. 8]. 

При цьому принагідно зазначити, що кожен платник податків має право 

оскаржити в адміністративному або судовому порядку будь-яке рішення, якщо 

воно порушує його права та законні інтереси (ст. 56.1 ПК України). Варто 

звернути увагу, що законодавець лише у вказаній статті ПК України дотично 

наводить класифікацію вказаних спорів залежно від порядку їх розв’язання.  

Таким чином можемо констатувати, що податкові спори як різновид 

адміністративно-правових спорів мають публічно-правову природу, 
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характеризуються значною їх кількістю, переліком сторін, а також 

адміністративним та судовим порядком їх розв’язання. Однак відсутність їх 

нормативного закріплення щодо визначення та класифікації ускладнюють 

механізм їх вирішення, що призводить до створення конфліктної ситуації як у 

сфері податкових відносин, так і в сфері адміністративного судочинства, що в 

цілому не сприяє гармонізації суспільства.  

 

1.3. Грошові зобов’язання платників податків, зборів, митних та інших 

платежів як предмет адміністративних спорів щодо рішень контролюючих 

органів про визначення сум таких зобов’язань 

 

Розпочати дослідження грошових зобов’язань платників податків, зборів, 

митних та інших платежів варто з цитування ст. 1 Загальної декларації прав 

людини, яка говорить, що всі люди народжуються вільними i рівними у своїй 

гідності та правах [52].  

Тобто мова йде про соціальну модель, в межах якої має функціонувати 

громадянське суспільство, члени якого перебувають у форматі відповідних 

правовідносин. Поняття «зобов’язання» має правову природу, оскільки 

зобов’язання виникає або ж припиняється в рамках правовідносин. Це 

підтверджується і змістом норм ст. 509 ЦК України [53]. 

Що стосується сторін у відносинах зобов’язання, то ними є боржник і 

кредитор. Зрозуміло, що на стороні боржника або кредитора можуть бути одна чи 

одночасно кілька осіб. При цьому кожна із сторін у зобов'язанні має одночасно і 

права, і обов'язки, вона вважається боржником тому, що вона зобов'язана вчинити 

на користь другої сторони, і одночасно кредитором у тому, що вона має право 

вимагати від неї.  
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Варто наголосити, що цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що 

передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не 

передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та 

обов'язки. Щодо підстав виникнення цивільних прав та обов'язків, то такими 

згідно ст. 11 ЦК України є: 

1) договори та інші правочини; 

2) створення літературних, художніх творів, винаходів та інших результатів 

інтелектуальної, творчої діяльності; 

3) завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі; 

4) інші юридичні факти. 

Окрім вказаних підстав, цивільні права та обов'язки можуть виникати також 

безпосередньо з актів цивільного законодавства [53]. 

Як бачимо, законодавець досить повно і чітко навів перелік підстав 

виникнення зобов’язань в межах цивільних правовідносин, а також порядок 

вирішення. Разом з тим, правове врегулювання відносин зобов’язання часто 

виходить за межі норм ЦК України. Тобто мова йде про досить широку сферу 

відносин, в межах якої виникають зобов’язальні відносини.  

Досить поширеним в системі сучасних правовідносин є господарські 

зобов'язання, що врегульовані нормами господарського права, причому ці 

зобов’язання виступають однією з фундаментальних господарсько-правових 

категорій.  

Аналізуючи норми ч. 1 ст. 173 ГК України бачимо, що господарське 

зобов'язання - це зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та 

іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, 

передбачених цим Кодексом [54]. 
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Як бачимо, господарським зобов’язанням притаманні відповідні 

особливості, зокрема: 

- особливий суб'єктний склад сторін господарського зобов'язання, яке 

виникає між суб'єктом господарювання й іншим учасником (учасниками) 

відносин у сфері господарювання; 

- особлива сфера суспільних відносин, в якій виникають господарські 

зобов'язання, а саме - сфера господарювання; 

- особливі підстави виникнення господарських зобов'язань, перелік яких 

конкретизований нормами ст. 174 ГК України; 

- особливий характер дій, що їх зобов'язаний вчинити (або утриматися від 

певних дій) один суб'єкт на користь іншого. Такі дії носять господарський чи 

управлінсько-господарський характер. 

Що стосується видів господарських зобов'язань, то вони представлені 

майново-господарськими та організаційно-господарськими зобов'язаннями. Разом 

з тим, як зазначає професор Д.О. Гетманцев, доцільність регулювання відносин 

між банком і клієнтом за допомогою укладеного ними договору не викликає 

жодних сумнівів, так само як зрозуміло те, що такі відносини повинні 

регулюватися цивільним правом. Проте відносини, які стосуються порядку 

організації платіжних систем держави, порядку здійснення безготівкових, а в 

деяких випадках і готівкових розрахунків (наприклад, між суб’єктами 

підприємницької діяльності), і також знаходять свій прояв у взаєминах між 

клієнтом і банком, є фінансово-правовими [55, С. 29]. 

Не менший науковий інтерес викликає й інша система відносин 

зобов’язання, що пов’язані з встановленням умов та порядку відновлення 

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, що врегульовані 

нормами Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або 

визнання його банкрутом» від 14 травня 1992 р. [56].  
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Даний вид зобов’язань, а саме грошових, суттєво відрізняється від вище 

нами проаналізованих. Їх особливості полягають в їх правовій природі, способах і 

порядку виконання. Тобто мова йде про значно ширшу сферу правовідносин, аніж 

та, що визначена нормами ст. 509 ЦК України.  

З іншого боку грошовим слід вважати будь-яке зобов’язання, що 

складається, у тому числі, з правовідношення, в якому праву кредитора вимагати 

від боржника виконання певних дій відповідає кореспондуючий обов’язок 

боржника сплатити гроші на користь кредитора. Так відповідно до ст. 1 Закону, 

грошове зобов’язання – це зобов’язання боржника сплатити кредитору певну 

грошову суму відповідно до цивільно-правового правочину (договору) та на 

інших підставах, передбачених законодавством України.  

До грошових зобов’язань законодавець відносять також зобов’язання щодо 

сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування; 

зобов’язання, що виникають внаслідок неможливості виконання зобов’язань за 

договорами зберігання, підряду, найму (оренди), ренти тощо та які мають бути 

виражені у грошових одиницях [56].  

Близьким за змістом є і визначення зобов’язання в Законі України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р., в 

якому законодавець визначає зобов’язання як заборгованість підприємства, що 

виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, 

приведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні 

вигоди [57].  

Як уже нами зазначалося, грошове зобов’язання має відповідати 

щонайменше двом вимогам, а саме бути виражене в грошових одиницях і 

повинно бути підтверджене договором між сторонами. Такими сторонами в 

процесі банкрутства відповідного суб’єкта визначають боржника, кредитора і 

арбітражного керуючого. Хоча останній, виходячи зі змісту норм Закону не є 
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стороною зобов’язання, однак його участь у правовідносинах пов’язаних з 

банкрутством є обов’язковою для належного виконання такого зобов’язання [58, 

С. 89]. 

Зауважимо, що все вищезазначене стосується приватноправової сфери 

відносин. Однак, як зазначає професор Д.О. Гетманцев, стрімкий розвиток 

фінансових відносин в умовах ринкової економіки, введення у фінансово-правову 

матерію категорій до цих пір відомих тільки в рамках приватноправових галузей 

(договір, застава, порука тощо), надання в рамках фінансового права окремих 

суб’єктивних прав зобов’язаній особі, робить очевидною наявність цієї нової 

категорії і наголошує на важливості її вивчення сучасною наукою [55 С. 30]. 

Тобто мова йде про якісно нову категорію, яка характеризує особливу 

форму публічно-правових відносин і яка, на думку професора Д.О. Гетманцева, 

наскрізь пронизує весь фінансово-правовий матеріал, знаходячи свій особливий 

прояв у кожному інституті фінансового права [59, С. 188]. Тобто йдеться про 

фінансово-правові зобов’язання. Маючи класично системний характер, 

фінансово-правове зобов’язання, продовжує вітчизняний вчений, є двостороннім, 

майновим, відносним, складним правовідношенням регулятивного типу, що 

носить публічний характер [60, С. 409].  

Зважаючи на такий складний характер, дослідником зроблено висновок, що 

фінансово-правове зобов’язання є публічним правовідношенням між державою і 

територіальною громадою (безпосередньо або в особі уповноважених органів чи 

посадових осіб), з однієї сторони, та юридичними й фізичними особами 

(колективними та індивідуальними суб’єктами), з іншої сторони, яке виникає, 

змінюється і припиняється в процесі мобілізації, розподілу, перерозподілу та 

використання фінансових інструментів (що являють зміст публічних фондів 

коштів) і зв’язаних з ними об’єктів (банківської таємниці, конфіденційної 

інформації тощо) [59, С. 186]. 
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Досить близьким до фінансово-правових зобов’язань є податково-правові 

зобов’язання, які виникають з існування інституту податкового права, а саме з 

інституту податкових відносин, що породжуються цими ж нормами, через сплату 

відповідними суб’єктами власне податків, зборів, митних та інших платежів. У 

зв’язку з цим, зважаючи на предмет нашого дослідження вважаємо за необхідне 

дослідити поняття, зміст та особливості грошових зобов’язань платника податків, 

зборів, митних та інших платежів.  

Доречно зазначити, що серед сучасних вчених юристів-фінансистів 

предметом дискусії виникає поняття «податкове зобов’язання», оскільки, як 

зазначає професор Д.О. Гетманцев, неоднозначність природи податкових 

зобов’язань, дозволяє науковцям зробити висновок про непридатність 

використання терміну «податкове зобов’язання» для публічної галузі права [59, С. 

181]. 

Натомість, вченими пропонується ввести поняття «фінансовий обов’язок», 

який донині залишається достатньо нерозробленою категорією фінансового 

права, на відміну від інших галузей, тієї ж теорії права, конституційного права 

тощо. Податкові обов’язки пропонується розуміти як закріплені й гарантовані 

державою вимоги до поведінки суб’єктів податкового права [61]. 

У свою чергу, як зазначає з цього приводу М.В. Карасьова, «податкове 

зобов’язання», жодною мірою, не може підмінити поняття «цивільно-правове 

зобов’язання», а навпаки, дозволяє найточніше виразити специфіку і економічний 

зміст податкових відносин [62, С. 186]. 

Достатньо індивідуальною є позиція сучасного дослідника податкового 

права І.С. Поліщук, яка вважає, що податкове зобов’язання - це публічне 

правовідношення майнового характеру, що виникає в ході відтворювального 

обігу при формуванні податкових доходів публічно-територіального утворення 

[63, С. 186]. 
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Як бачимо, існуючі погляди вчених на суть та зміст податкових зобов’язань, 

засвідчують складну їх природу, специфіку суб’єктного складу та нестабільність 

податково-процесуальних норм.  

Разом з тим, вітчизняний законодавець досить прагматично постався до 

необхідності системного підходу у вивченні досліджуваної проблематики. 

Знайомлення зі змістом ПК України (п. 14.1.39 ст. 14 ПК України) дає підстави 

розглядати податкове зобов’язання як суму коштів, яку платник податків повинен 

сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов'язання та/або штрафну 

(фінансову) санкцію, що справляється з платника податків у зв'язку з порушенням 

ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, а також санкції за 

порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності 

Як нам видається, у даному визначенні проводиться певна паралель понять 

«податкове зобов’язання» та «грошове зобов'язання». Разом з тим, у п.14.1.156 ст. 

14 ПК України визначено, що податкове зобов'язання - це сума коштів, яку 

платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до 

відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, 

визначені податковим законодавством [31].  

Тобто відмінність між даними видами зобов’язань полягає в тому, що 

грошове є поняттям дещо ширшим, аніж податкове, оскільки крім податків може 

включати штрафну (фінансову) санкцію, що справляється з платника податків у 

зв'язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого 

законодавства. 

Що стосується норм Митного Кодексу, то законодавець не закріпив такого 

поняття, хоча досить широко оперує поняттями «податкове зобов’язання», 

«зобов’язання із сплати митних платежів та пені», «грошове зобов’язання» в 

статтях кодексу, розглядаючи їх з позиції «грошове податкове зобов’язання». Так 

зокрема нормами ст. 278 МК України передбачено дату виникнення податкових 

зобов’язань із сплати мита [64]. 
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Досліджуючи норми податкового та митного законодавство бачимо, що 

податкове зобов’язання виникає, змінюється та/або припиняється за наявності 

настання юридичних фактів, а саме підстав, визначених податковим 

законодавством. Такими загальними підставами виникнення податкових 

зобов’язань є наявність у платника податків об’єкта податку та сплив податкового 

періоду, по закінченні якого сума податку має бути обчислена та сплачена.  

За загальним правилом податкове зобов’язання припиняється внаслідок 

його належного виконання, тобто коли податок сплачений платником податків 

своєчасно та в повному обсязі [65]. 

Що ж до податкового зобов’язання за митним законодавством, то як уже 

нами зазначалося, норми ст. 278 МК України такою підставою (юридичним 

фактом) визначають вивезення товарів на митну територію України чи вивезення 

товарів з митної території України [64]. 

Таким чином можна стверджувати, що зобов’язальні відносини 

перебувають у форматі правовідносин, що передбачає настання відповідальності 

їх сторін за невиконання чи неналежне виконання ними юридичних обов’язків.  

Що стосується регулювання договірних правовідносини між платниками та 

одержувачами грошових коштів, то вони (відносини) врегульовані нормами 

Закону України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових 

зобов'язань» від 22 листопада 1996 р. Разом з тим доречно наголосити, суб'єктами 

зазначених правовідносин є підприємства, установи та організації незалежно від 

форм власності та господарювання, а також фізичні особи-суб'єкти 

підприємницької діяльності. Однак дія цього Закону не поширюється на порядок 

нарахування та сплати пені, штрафних та фінансових санкцій за несвоєчасну 

сплату податків, податкового кредиту та інших платежів до бюджетів усіх рівнів і 

позабюджетних фондів, а також на відносини, що стосуються відповідальності 

суб'єктів переказу грошей через платіжні системи [66].  
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Щодо відповідальності сторін у межах податкових та митних відносин, то 

ступінь її суворості визначається змістом і ступенем суспільної небезпеки 

податкового (митного) правопорушення.  

Таким чином, на основі аналізу податкового та митного законодавства, 

практики розгляду та вирішення адміністративно-правових спорів в 

досліджуваній нами сфері, наголосимо на відмінностях між поняттями 

«податкове зобов’язання» та «грошове зобов’язання», які полягають в тому, що 

грошове є дещо ширшим, аніж податкове, оскільки крім податків може включати 

штрафну (фінансову) санкцію, що справляється з платника податків, у зв'язку з 

порушенням ним вимог податкового чи митного законодавства. 

 

Висновки до розділу 1. 

1. Обґрунтовано висновок, що безконфліктність не може породити 

правового спору, оскільки відсутнє його середовище. На нашу думку, конфлікт, 

так би мовити, живить спір, дає можливість дискутувати, а разом з тим і 

встановити істину в межах існуючих доказів.  

2. Дослідивши зміст адміністративно-правових спорів можемо констатувати, 

що їм притаманні усі особливості публічно-правових спорів, а їх виокремлення 

визначається предметом адміністративної справи та специфікою функціонування 

адміністративної юрисдикції.  

3. Аналізуючи в загальному процедуру судового розгляду та вирішення 

податкового спору, на перший погляд бачимо, що особливості його вирішення 

особливо не відрізняється від квазісудового (адміністративного), адже сторони 

спору ті ж самі. Однак головна відмінність судового розгляду полягає в тому, що 

тут має місце переведення вертикальних відносин між платником податків і 

контролюючим органом у формат горизонтальних відносин, за яких втрачається 

їх імперативний характер, і головне, з’являється третій суб’єкт – 
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адміністративний суд, який виступає арбітром у вирішенні податкового спору.  

4. Встановлено, що податкові спори як різновид адміністративно-правових 

спорів мають публічно-правову природу, характеризуються значною їх кількістю, 

переліком сторін, а також адміністративним та судовим порядком їх розв’язання. 

Однак відсутність їх нормативного закріплення щодо визначення та класифікації 

ускладнюють механізм їх вирішення, що призводить до створення конфліктної 

ситуації як у сфері податкових відносин, так і в сфері адміністративного 

судочинства, що в цілому не сприяє гармонізації суспільства.  

5. Доведено, що процедура класифікації адміністративно-правових спорів 

передбачає чітку мету - виявлення їх різноманітних процесуальних властивостей, 

визначення місця процесуальних норм у механізмі вирішення спорів, 

встановлення системних властивостей процесуальних норм та їх взаємозв’язку, в 

тому числі із матеріальними нормами.  

6. Аналізуючи зміст грошових зобов’язань регламентованих нормами  

податкового та митного законодавства встановлено, що грошові зобов’язання 

виникають, змінюються та/або припиняються за наявності настання юридичних 

фактів, а саме підстав, визначених податковим та митним законодавством. 

Такими загальними підставами виникнення грошових зобов’язань є наявність у 

платників податків відповідного об’єкта оподаткування та сплив податкового 

періоду, по закінченні якого сума податкових платежів має бути обчислена та 

сплачена.  
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РОЗДІЛ 2. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ СТАТУС 

УЧАСНИКІВ СПОРІВ ЩОДО РІШЕНЬ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ 

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ СУМ ГРОШОВИХ ЗОБОВЯЗАНЬ 

 

2.1. Адміністративно-процесуальний статус платників податків, зборів, 

митних та інших платежів, при розгляді та вирішенні спорів щодо рішень 

контролюючих органів про визначення сум грошових зобов’язань 

 

Норми Основного Закону (ст.3) визначають людину, її життя і здоров’я, 

честь і гідність, недоторканість і безпеку найвищою соціальною цінністю. 

Виходячи з цього, правовий статус громадян є визначальним при виникненні, 

зміні та/або припиненні практично всіх видів правових відносин. Не виняток з 

цього є і система публічно-правових відносин, в яких платники податків, зборів, 

митних та інших платежів виступають одними з головних їх учасників, оскільки 

через податкові та митні відносини з використанням адміністративного ресурсу 

суб’єкти владних повноважень здійснюють реалізацію державою її фіскальної 

функції.  

У зв’язку з цим, нами поставлене завдання дослідити адміністративно-

процесуальний статус, вказаних вище суб’єктів, що, на нашу думку, допоможе 

визначити особливості розгляду та вирішення адміністративних справ щодо 

оскарження рішень контролюючих органів про визначення сум грошових 

зобов’язань. У цьому зв’язку хотілося б наголосити, що дане поняття не отримало 

свого законодавчого закріплення, що стає причиною недооцінки судами основних 

вимог, які містяться у зверненнях вказаної категорії суб’єктів до адміністративних 

органів чи до суду, а відтак породжує і без того конфліктність у системі 
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публічних відносин. Хоча як зазначає вітчизняна дослідниця Л.Ю. Малюга, кожен 

суб’єкт права наділений правовим статусом [67, С. 151]. 

Зважаючи на це, варто повернутися спочатку до аналізу поняття «правовий» 

статус, адже дана категорія є визначальною для кожного учасника правовідносин, 

особливо якщо це стосується відновлення порушених прав платників податків.  

Зазначимо, що поняття «правовий статус» не є законодавчо закріпленим в 

правових актах, хоча сам термін часто використовується як законодавцем, так й 

іншими суб’єктами правотворчості для деталізації уже іншого порядку правових 

категорій. Більше того, даний термін часто міститься в назві правових актів, хоча 

повторюючись, наголосимо, що їх авторами не деталізується зміст даної категорії.  

Таким прикладом є Закон України «Про правовий статус та вшанування 

пам’яті борців за незалежність України у XX столітті» від 9 квітня 2015 р., в 

якому норми ст. 1 мали б визначити правовий статус борців за незалежність 

України у XX столітті, хоча насправді законодавець наводить тут лише перелік 

осіб, які брали участь у всіх формах політичної, збройної та іншої колективної чи 

індивідуальної боротьби за незалежність України у XX столітті [68]. 

Також правова невизначеність щодо поняття «правовий статус» характерна 

і для Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту» від 22 жовтня 1993 р., норми якого виходячи із преамбули закону мали б 

визначати правовий статус ветеранів війни, забезпечувати створення належних 

умов для їх життєзабезпечення, сприяти формуванню в суспільстві шанобливого 

ставлення до них. Натомість, законодавець наводить лише перелік таких осіб, але 

не визначає самого поняття «статус» [69].  

Аналогічна ситуація має місце і в Законі України «Про статус народного 

депутата України» від 17 листопада 1992 р, норми якого визначають статус 

народного депутата України у ВР України та за її межами, встановлює правові і 

соціальні гарантії здійснення народним депутатом України своїх депутатських 
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повноважень. Однак визначення «правовий статус» законодавець нормативно не 

закріпив, хоча навів аналогію між правовим статусом і правами, обов’язками та 

відповідальністю [70].  

Таке бачення законодавця засвідчує про дещо звужене розуміння правового 

статусу, оскільки поза названими елементами правового статусу залишились 

гарантії реалізації прав, обов’язків та настання відповідальності відповідних 

суб’єктів.  

Аналізуючи зміст правових норм ПК України можемо бачити, що 

законодавець у ст. 342.6. ПК України, констатує, що правовий статус посадових 

осіб контролюючих органів, їх права та обов’язки визначаються Конституцією 

України, цим Кодексом та МК України, а в частині, що не регулюється ними, - 

Законом України "Про державну службу" та іншими законами [31]. Тобто можемо 

спостерігати деяке розмежування поняття правовий статус та його елементів, що 

у даному випадку, на нашу думку, є методологічно хибним у дотриманні техніки 

законотворення. 

Така ж ситуація має місце і в МК України, норми якого у ст. 4 визначають 

основні терміни і поняття. Однак серед них законодавець не навів поняття 

«правовий статус», хоча дещо пізніше у п. 3 ст. 7 «Державна митна справа» 

констатує, що засади державної митної справи, зокрема, правовий статус органів 

доходів і зборів, митна територія та митний кордон України та ін., визначаються 

цим Кодексом та іншими законами України [64]. 

Як бачимо, законодавець не конкретизує своє розуміння категорії 

«правовий статус», чим власне засвідчує недосконалість техніки нормотворення, а 

це у свою чергу, негативно впливає на ефективність правозастосування. 

А тепер повернемося до наукових поглядів дослідників правового статусу 

суб’єктів, в тому числі й адміністративних відносин. Наразі до правового статусу 
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вчені відносять крім вищезазначених й інші, не завжди юридичної природи, 

елементи.  

Так автори Філософського енциклопедичного словника, доповнюють 

поняття правовий статус такими категоріями як набір звичок, цінностей, вірувань, 

уявлень [71, С. 626]. З позиції філософського підходу дані категорії можуть 

розглядатися як елемент правового статусу, однак з позиції формального підходу 

їх роль може бути дещо інша.  

Зарубіжна дослідниця Г.М. Андрєєва висловлює думку про необхідність 

розгляду правового статусу через призму системного набору очікувань прав та 

обов’язків [72, С. 271]. Не заперечуючи думки автора, все ж варто зазначити, що 

права та обов’язки є далеко не єдиними елементами статусу, більше того, вказані 

елементи розкривають лише частину змісту правового статусу, адже поза увагою 

залишаються гарантії реалізації прав та обов’язків, а також юридичної 

відповідальності за невиконання чи неналежне виконання юридичних обов’язків.  

Дещо особливим є підхід й інших зарубіжних дослідників, які правовий 

статус розглядали через становище особи в суспільстві [73, С. 284]. Така позиція 

автора, як нам видається, була побудована на особливостях політичного режиму 

тогочасної країни, в якій особистісні якості суб’єкта права були другорядними на 

фоні загальнополітичних, тобто публічних особливостей.  

Ще більш заполітизованою, на нашу думку, можна назвати позицію вченого 

радянської минувшини Є.С. Кузьміна, який до складу правового статусу включав 

зайняття певної посади [74, С. 121]., хоча з позиції функціональних обов’язків та 

повноважень така думка може мати місце. Це варто розглядати як правовий 

статус посадовця, що передбачає наділення його відповідними повноваженнями, 

але ніяк не саме зайняття посади.  

Дещо іншою, що є природно, виглядає наукова позиція вітчизняних 

дослідників теорії держави та права, а також окремих галузей. Так досліджуючи 
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загально-теоретичні засади правового статусу суб’єкта права, І.С. Окунєв, 

констатує, що правовий статус варто розглядати як форму соціального статусу 

особи, оскільки на думку вченого, в його (статусі) основі лежить фактичний 

соціальний статус, тобто реальне становище особи в даній системі суспільних 

відносин, у той час як право лише закріплює правовий статус, вводить його в 

законодавчі межі [75, С. 43]. 

Така позиція дослідника, на нашу думку, має двоїстий характер, оскільки 

для суб’єктів публічного права первинною є наявність публічно-правової норми, 

яка за наявності юридичного факту породжує реальні публічно-правові відносини 

в яких власне і «народжуються» відповідні їх учасники, наділені елементами 

правового статусу. Тобто у системі публічних відносин правова норма генерує 

відносини, а разом з ними й правовий статус їх учасників. Так лише наявність 

відповідної норми у сфері податкових чи митних відносин, породжує відповідний 

обов’язок платника податків до виконання ним відповідного грошового 

зобов’язань.  

У свою чергу, виходячи зі змісту ст. 67 Конституції України, платники 

податків і зборів (обов’язкових платежів) є зобов’язаними суб’єктами, що 

підтверджується їх підвладним становищем у сфері податкових правовідносин 

[30]. 

Так зокрема норми ст. 36.1. ПК України визначають, що податковим 

обов'язком визнається обов'язок платника податку обчислити, задекларувати 

та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені ПК України, 

законами з питань митної справи.  

Варто наголосити, що норми ст. 16 ПК України закріплюють досить 

широкий перелік обов’язків платника податків, які мають як організаційний, 

фіскально-фінансовий, так і й інформаційний характер [31].  
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Аналогічна ситуація спостерігається і з природою обов’язку учасників 

митних відносин, в яких платником податків є особа, на яку відповідно до п. 39 

ст. 4 Митного кодексу України, Податкового кодексу України та інших законів 

України покладено обов’язок зі сплати митних платежів [64]. 

Як уже нами зазначалося, до обов’язкових елементів правового статусу 

варто віднести також відповідальність особи. Так нормами ст. 182 МК України 

передбачена відповідальність осіб за недотримання митного режиму знищення 

або руйнування товарів та декларування у відповідний митний режим їх залишків.  

Досить конкретизований порядок притягнення до адміністративної 

відповідальності, передбаченої цим Кодексом (ст. 193) перевізників, за 

порушення ними встановленого порядку переміщення товарів транзитом.  

Не менш конкретною є відповідальність і митних брокерів. Так за вчинення 

правопорушень, пов’язаних з провадженням митної брокерської діяльності, 

митний брокер несе відповідальність, встановлену цим Кодексом (ст. 416) та 

іншими законами України. 

Вищезазначене дає підстави стверджувати, що зміст правового статусу, як 

власне і сам статус не є статичною категорією, зокрема в системі публічно-

правових відносин, оскільки матеріальні, а особливо процесуальні норми 

зазнають відповідних змін, що тягне за собою і зміну правового статусу. Так ст. 

19 Конституції України визначає, що органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах 

повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України [30]. 

Близькою до нашої є також думка Б.О. Карася, який зазначає, що правовий 

статус не завжди є сталим, оскільки відображає фактичне становище особи у 

суспільстві [12, С. 74]. Така позиція вченого базується на тому, що зміст 

правового статусу залежно від фактичних обставин може містити в собі різний за 

обсягом склад елементів, зокрема права та обов’язки, які традиційно є 
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обов’язковими компонентами статусу. З цього приводу також авторитетно заявляє 

академік П.М. Рабінович, наголошуючи на тому, що основними елементами 

правового статусу є суб’єктивні юридичні права та юридичні обов’язки осіб [76, 

С. 84]. 

Аналогічною є думка й вітчизняного конституціоналіста, професора 

А.М. Колодія, який наголошує, що правовий статус формують норми 

матеріального права, де встановлюються права та обов’язки учасників 

правовідносин, а процесуальне право регулює їхню реалізацію [77, С. 169].  

На думку азербайджанського дослідника Р.І. Наджафгулієва, який 

досліджуючи теоретичні та практичні аспекти набуття та реалізації 

адміністративно-правового статусу біженцями і вимушеними переселенцями 

наголошує, що варто розглядати такі елементи адміністративно-правового 

статусу, як права й обов'язки, які є похідними від конституційних прав і обов'язків 

і такими, що матеріалізуються в галузевих законодавчих актах [78, С. 16]. 

Доречно також навести наукове переконання й професора О.І. Харитонової, 

зміст якого полягає у тому, що правовий статус особи слід характеризувати як 

сукупність основних суб’єктивних прав та обов’язків, які належать суб’єкту 

об’єктивного права [79, С. 98]. 

Дещо ширшим за змістом бачить правовий статус професор А.І. Берлач, 

наголошуючи, що увесь комплекс прав і обов’язків громадян, закріплених 

нормами адміністративного права, а також гарантії реалізації прав і обов’язків 

складають адміністративно-правовий статус громадянина, який визначається 

обсягом та характером адміністративної правосуб’єктності громадян, яку 

становлять адміністративна правоздатність і дієздатність [33, С. 295].  

Така неоднорідність розуміння змісту правового статусу, на думку 

професора О.Ф. Скакун, можна пояснити тим, що одна група вчених до його 

структури відносить права, свободи, обов’язки, інша група вчених додатково 
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відносить ще й громадянство, законні інтереси, третя група вчених додатково до 

елементів правового статусу відносить відповідальність та гарантії [80, С. 377–

386]. 

Хотілося б дещо зупинитися на такому елементові правового статусу як 

інтереси суб’єктів права, яким законодавець доповнив статус фізичних та 

юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин. Саме захист прав, свобод та 

інтересів приватних осіб від порушень з боку органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів, 

складає завдання адміністративного судочинства [19].  

Захист прав, свобод чи інтересів передбачений й нормами Митного кодексу 

України, зокрема ст. 24 передбачає, що кожна особа має право оскаржити 

рішення, дії або бездіяльність органів доходів і зборів, їх посадових осіб та інших 

працівників, якщо вважає, що цими рішеннями, діями або бездіяльністю 

порушено її права, свободи чи інтереси [64]. Тобто інтереси особи є 

охоронюваним об’єктом, а кожна особа може скористатися правом на захист.  

Аналізуючи норми ПК України бачимо, що законодавець як і в попередніх 

актах розглядає інтереси як елемент правового статусу фізичних та юридичних 

осіб. Більше того нормами ст. 21.1.4. Кодексу передбачено обовязок посадових 

осіб контролюючих органів не допускати порушень прав та охоронюваних 

законом інтересів громадян, підприємств, установ, організацій [31].  

Як уже нами раніше зазначалося, у випадку порушення прав та 

охоронюваних законом інтересів громадян, підприємств, установ, організацій, 

вказані особи можуть в порядку ст. 56 ПК України оскаржити рішення прийняті 

контролюючим органом, в адміністративному або судовому порядку. 

Поставивши за мету нашого дослідження вивчення змісту адміністративно-

правового статусу платників податків, зборів, митних та інших платежів 

зазначимо, що свого аналізу потребує саме поняття «адміністративно-правовий 
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статус», як наукова категорія. Як власне і поняття «правовий статус» дана 

категорія перебуваючи в якості предмета дослідження, викликає певні дискусії 

щодо свого змісту. Саме тому проаналізуємо погляди вчених щодо визначення 

адміністративно-правового статусу платників податків, зборів, митних та інших 

платежів як учасників адміністративних спорів щодо рішень контролюючих 

органів про визначення сум грошових зобов’язань. 

Автори Словника адміністративного права розглядають дане поняття як 

правове становище громадянина або юридичної особи [81, С. 17].  

У свою чергу, зарубіжний дослідник адміністративного права Ю.М. 

Старилов вважає, що адміністративно-правовий статус - це володіння 

відповідними права та обов’язками у сфері організації і функціонування 

виконавчої влади [22, С. 27]. 

Близьким, але дещо відмінним за наповненням є розуміння статусу 

професором С.В. Ківаловим, на думку якого, адміністративно-правовий статус - 

це правова категорія, що включає взаємопов’язані елементи, як то права, 

обов’язки та предмет відання [82, С. 54]. 

При цьому варто зазначити, що вказаний статус є складовою загального 

статусу фізичних та юридичних осіб, визначеного Конституцією України, 

Цивільним, Господарським, Податковим та Митним кодексами України, а також 

іншими правовими актами.  

Адміністративно-процесуальний статус платників податків, зборів, митних 

та інших платежів реалізується у відносинах, що виникають у зв’язку з: 

– використанням платниками податків та мита їх прав у сфері 

підприємництва, через здійснення зовнішньоекономічної діяльності, а також 

забезпечення своїх потреб речами матеріального й нематеріального світу, 

відповідно до встановленого порядку й умов переміщення товарів через митний 

кордон України, їх митного контролю та митного оформлення; 
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– виконанням платниками податків та мита покладених на них 

адміністративних обов’язків, визначених податковим та митним законодавством, 

стосовно встановленого порядку й умов переміщення товарів через митний 

кордон України, їх митного контролю та митного оформлення; 

– порушенням прав і законних інтересів платників податків та мита і 

відновленням порушених прав в адміністративному та судовому порядку; 

– невиконання платниками податків та мита рішень контролюючих органів 

про визначення сум грошових зобов’язань; 

– поданням платниками податків та мита скарг на рішення контролюючих 

органів про визначення сум грошових зобов’язань до органів вищої інстанції та 

позовних заяв до суду.  

Варто наголосити, що основні, базові аспекти загального правового статусу 

особи були предметом монографічного дослідження М.В. Вітрука, в якому автор 

визначає правовий статус як сукупність прав та обов’язків особи. Причому, як 

конституційних (невід’ємних), так і надбаних в результаті вступу у 

правовідносини із іншими суб’єктами права [83, С. 222]. Водночас, дане 

визначення насамперед стосується фізичної особи, як учасника адміністративних 

відносин щодо виконання нею грошових зобов’язань, визначених 

контролюючими органами. 

Доповненням наукової позиції М.В. Вітрука є висновки вітчизняної 

дослідниці О.І. Харитонової, яка, крім прав та обов’язків особи як базових 

елементів її правового статусу, розглядає правосуб’єктність [84, С. 64-66].  

Дане наукове твердження О.І. Харитонової активно підтримане сучасною 

дослідницею М.Г. Глобінець, яка у своєму науковому досліджені, посилаючись на 

думку О.Ф. Скакун зазначає, що правосуб’єктність є основою для набуття 

фізичною чи юридичною особою правового статусу та входить до його складу, 
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чим фактично визнає наявність правового статусу не тільки у фізичних, а й у 

юридичних осіб [85, С. 72]. 

У свою чергу, основою адміністративно-правового статусу платника 

податків, зборів, митних та інших платежів, визначених галузевим 

законодавством, є податкова та митна правосуб'єктність, тобто передбачена 

нормами права можливість або здатність бути суб'єктом податкового та митного 

права. Тоді як сама по собі правосуб'єктність вказаних осіб, складається з 

правоздатності і дієздатності. 

На цьому наголошує і професор А.І. Берлач, зауважуючи, що юридичні та 

фізичні особи стають платниками лише за умови наявності юридичного факту, у 

нашому випадку наявності у них об’єкта оподаткування, а також податкової 

правосуб’єктності [1, С. 59]. 

У продовження зазначеного варто наголосити, що податкові правоздатність 

і дієздатність (правосуб’єктність) взаємопов'язані і доповнюють одна іншу. Так 

зокрема, податкова правоздатність утворюється з моменту виникнення 

(народження дитини, вступу в спадщину і т. д.), тоді як дієздатність – за фактом 

настання певної умови (реєстрації суб’єкта-підприємця, перетину митного 

кордону, досягнення певного віку тощо). У податкових правовідносинах часто 

виникнення правоздатності і дієздатності збігається. Так, одночасно з реєстрацією 

статуту юридичної особи виникають обов'язки щодо взяття його на облік в 

податкові органи за поданням звітності про діяльність, а у разі ухилення від 

виконання покладених обов'язків застосовуються заходи державного примусу. 

Враховуючи специфіку предмету наукового пошуку, вважаємо за доцільне 

певну увагу приділити аналізу змісту адміністративно-правового статусу 

юридичних осіб-платників податків, зборів, митних та інших платежів, які крім 

фізичних осіб є також платниками вказаних вище податків. 
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Законодавець нормами ст. 276 МК України закріпив вичерпний перелік 

платників мита, які вступаючи в митні відносини набувають відповідних 

елементів адміністративно-правового статусу [64]. 

У зв’язку з цим, юридичними фактами, що породжують у платників мита 

відповідні грошові зобов’язання, є:  

- ввезення товарів на митну територію України чи вивезення товарів з 

митної території України у порядку та на умовах, встановлених МК України; 

- виникнення обов’язку, що покладається на особу при дотриманні вимог 

митних режимів, які передбачають звільнення від оподаткування митом, у разі 

порушення таких вимог; 

- реалізації товарів, транспортних засобів відповідно до статті 243 МК 

України та ін. [64]. 

Окрім цього, норми МК України визначають також юридичні факти, що 

звільняють платників мита від виконання грошових зобов’язань пов’язаних з 

розмитненням, зокрема: 

- ввезення в Україну або вивезення з України товарів для офіційного і 

особистого користування особами; 

- ввезення архівних документів, придбаних з метою внесення їх до 

Національного архівного фонду; 

- ввезення товарів на митну територію України в рамках міжнародної 

технічної допомоги відповідно до міжнародних договорів [64] та ін., визначені ст. 

282 МК України. 

А тепер варто розглянути й інший елемент адміністративно-правового 

статусу даної категорії суб’єктів, а саме їх відповідальність за порушення митних 

правил.  
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Так, у ст. 458 МК України законодавець визначив порушення митних 

правил як адміністративне правопорушенням, яке має досить розгорнутий перелік 

об’єктів посягання, а саме митних відносин, що пояснює складну та комплексну 

їх (відносин) природу. Однак аналізуючи визначення, в даній статті не вказано 

суб’єкта правопорушення, хоча ознаки суб’єктивної сторони свідчать про 

умисний та з необережності характер таких діянь.  

Щодо суб’єктів адміністративної відповідальності за порушення митних 

правил, то виходячи зі змісту ст. 459 МК України ними можуть бути громадяни, 

які на момент вчинення такого правопорушення досягли 16-річного віку, а при 

вчиненні порушень митних правил підприємствами - посадові особи цих 

підприємств. Однак така позиція законодавця викликає певну дискусійність, 

оскільки юридична особа за цивільним законодавством може функціонувати у 

формі підприємства, установи чи організації, а не лише підприємства [86, С. 134].  

Як бачимо, суб’єктом правопорушення визначено лише підприємство, а 

точніше його посадових осіб, що на нашу думку звужує суб’єктний склад та 

пропозицію до розширення кола таких суб’єктів. Більше того, як показує 

практика практично всі юридичні особи можуть бути учасниками митних 

відносин, що у свою чергу робить їх відповідальними за порушення митних 

правил визначених нормами Розділу XVІІІ МК України.  

У зв’язку з цим, пропонуємо доповнити перелік юридичних осіб, зокрема 

викласти ч. 2 ст. 459 Митного кодексу України в такій редакції «Суб’єктами 

адміністративної відповідальності за порушення митних правил можуть бути 

громадяни, які на момент вчинення такого правопорушення досягли 16-річного 

віку, а при вчиненні порушень митних правил підприємствами, установами, 

організаціями - посадові особи цих підприємств, установ, організацій». Це, на 

нашу думку, розширить суб’єктний склад митних правопорушень та сприятиме 

уникненню конфліктних ситуацій у сфері митних відносин. 
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Реалізація суб’єктивних прав, юридичних обов’язків та настання 

відповідальності забезпечується певними гарантіями, що доповнюють склад 

адміністративно-правового статусу відповідних осіб.  

Як наголошують теоретики права, загальні гарантії конституційних прав і 

свобод людини і громадянина мають значний, а іноді й визначальний вплив на 

реалізацію цих прав і свобод, оскільки вони визначають готовність суспільства і 

держави забезпечити реалізацію зазначених прав і свобод. Адже будь-який, навіть 

найдосконаліший юридичний механізм реалізації конституційних прав і свобод є 

безсилим за умови низького рівня політичного та соціально-економічного 

розвитку суспільства і держави, а також відсутності традицій правової культури. 

Що стосується спеціальних юридичних гарантій конституційних прав і 

свобод людини та громадянина в Україні, то вони представлені нормативно- та 

організаційно-правовими механізмами реалізації цих прав і свобод.  

А щодо нормативно-правових гарантій основних прав і свобод людини і 

громадянина, то вони представлені системою норм конституційного права, що 

встановлюють і закріплюють основні права і свободи, визначають принципи та 

шляхи їх реалізації. Нормативні гарантії знаходять своє об'єктивне відображення 

в системі чинного законодавства України у сфері прав і свобод людини та 

громадянина, а саме - в Конституції України, законах України та підзаконних 

нормативно-правових актах. 

Виходячи з цього, гарантії реалізації прав і обов’язків платників податків, 

зборів, митних та інших платежів, їх охорона законом і механізм захисту 

органами публічної адміністрації полягають в безумовному визначенні системи 

норм податкового та митного права, а також потенційному захисті їх прав, свобод 

та інтересів в адміністративному та судовому порядку.  

Особливу увагу в механізмі забезпечення гарантій варто приділити 

судовому захисту конституційних прав і свобод та інтересів платників податків, 
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зборів, митних та інших платежів. Держава при цьому гарантує кожному право на 

оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів публічної влади, що 

порушують права і свободи людини і громадянина [30]. Більше того, за умови 

використання всіх національних засобів судового захисту своїх прав і свобод 

особа може звернутися до міжнародних судових установ, наприклад до 

Європейського суду з прав людини. 

Варто також звернути увагу на можливість платників податків та мита 

звернутися за захистом своїх прав і свобод до позасудових суб'єктів, 

уповноважених захищати конституційні права і свободи людини і громадянина. 

Таким позасудовим органом наразі є Уповноважений Верховної Ради України з 

прав людини, правовий статус якого закріплений у Законі України "Про 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" від 23 грудня 1997 р., 

сферою застосування якого є відносини, що виникають при реалізації прав і 

свобод людини і громадянина між громадянином України та органами державної 

влади, органами місцевого самоврядування та їх посадовими і службовими 

особами [87].  

На основі вищезазначеного можна підсумувати, що вся система прав та 

обов’язків платників податків, зборів, митних та інших платежів, інститут 

юридичної відповідальності, що закріплені нормами податкового та митного 

законодавства, а також гарантії реалізації вказаних елементів складають їх 

адміністративно-правовий статус, який визначається обсягом та характером 

адміністративної правосуб’єктності вказаних вище суб’єктів.  
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2.2. Адміністративно-процесуальний статус суб’єктів владних 

повноважень у спорах щодо рішень контролюючих органів про визначення 

сум грошових зобов’язань 

 

Як уже нами зазначалося, адміністратиивно-правові спори щодо оскарження 

платниками податків, зборів, митних та інших платежів рішень контролюючих 

органів про визначення сум грошових зобов’язань реалізуються в межах 

правовідносин, що зазвичай мають деліктний характер. Спори, що виникають між 

їх учасниками розв’язуються в процесуальній формі, яка характерна як для 

адміністративного, так і для судового порядку.  

Важливо наголосити, що у кожному з наведених порядків розгляду спорів 

владною стороною виступає суб'єкт владних повноважень, яким, виходячи зі 

змісту п. 7. ст. 3 КАС України є орган владних повноважень [30]. 

Проте, як зазначають професори В.М. Бевзенко та Р.С. Мельник, слід 

розуміти, що поняття «субєкт владних повноважень» не відповідає усій 

обєктивній сукупності існуючих субєктів публічної адміністрації, оскільки в 

розумінні КАС України субєктами владних повноважень визнаються ті, хто 

здійснюють так звані владні управлінські функції [88, С. 125]. 

Як бачимо, законодавець розглядає суб’єктів владних повноважень через 

призму досить широкого кола осіб, як юридичних (орган державної влади, орган 

місцевого самоврядування), так і фізичних (посадова чи службова) осіб.  

Більше того, має місце також певна неконкретність законодавця, що 

проявляється у залученні до категорії «суб'єкт владних повноважень», інших, крім 

конкретно зазначених осіб, за умови здійсненні ними владних управлінських 

функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих 

повноважень. Така неоднозначність, на нашу думку, може породжувати 

проблемність реалізації прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів 
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юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку 

розглядуваних нами суб’єктів [89, С. 116].  

Питання щодо неврегульованості поняття «суб’єкт владних повноважень» 

вже тривалий час викликає відповідну зацікавленість як серед практиків, так і 

дослідників-науковців. Зокрема професор В.М. Бевзенко у своїй монографії 

детально визначив основні ознаки суб’єкта владних повноважень, зокрема що 

стосуються визначених законом обсягу владно-публічних повноважень, які 

повинні реалізовуватися лише у тих суспільних відносинах, які за своїм змістом є 

спірними [90, С. 105–106]. 

Дещо доповнює вищезазначене Б.О. Карась, акцентуючи увагу на тому, що 

органам публічної адміністрації властива структурно-організаційна будова і 

внутрішнє підпорядкування. Як зазначає автор, така позиція підтверджується 

законодавчо визначеним підходом до розуміння категорії «суб’єкт владних 

повноважень», закріпленого в п. 7 ч. 1 ст. 3 КАС України [12, С. 96]. 

Як бачимо, головна неоднозначність полягає у розумінні поняття «інший 

суб’єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій», оскільки 

законодавець досить неоднозначно доповнює перелік державних та самоврядних 

органів «іншими суб’єктами», які можуть реалізовувати надані ним владні 

управлінські функції [91, С. 91].  

Нам видається, що дана категорія може бути представлена суб’єктами, які 

не відносяться до суб’єктів публічного права, але за певних обставин можуть 

наділятися владними управлінськими функціями. Однак беручи до уваги питання 

предмету нашого дослідження зазначимо, що відносини грошових зобов’язань є 

виключно публічними, відтак перелік суб’єктів, які беруть участь в 

адміністративному процесі як адміністративного, так і судового порядку є 

конкретно визначений, тобто суб’єкти публічного права, або ж як їх називає 

законодавець - суб’єкт владних повноважень.  
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Аби краще розуміти статус суб’єкта владних повноважень, як відповідача в 

адміністративному процесі, на думку професора В.М. Бевзенка, варто 

враховувати три обставини: 1) вид публічно-правових відносин, в яких перебуває 

суб’єкт владних повноважень; 2) суб’єктом владних повноважень в 

адміністративному судочинстві слід визнати суб’єкта, який у конкретних 

публічно-правових відносинах є самостійним ініціатором рішень, дій чи 

бездіяльності або безпосереднім виконавцем адміністративно-правових 

повноважень; 3) наявність чи відсутність факту порушення, невиконання або 

неналежного виконання посадовою особою органу державної влади, органу 

місцевого самоврядування нормативних приписів щодо порядку та змісту тих чи 

інших владних дій, їх процедурного оформлення [90, С. 121-122]. 

Більш однозначним у розумінні суб’єкта владних управлінських 

повноважень є підхід Б.О. Карася, який визначає суб’єкта владних повноважень 

суб’єктом права, який призначений (створений) державою або уповноважений 

народом (територіальною громадою) на регулювання та управління суспільними 

відносинами, в тому числі на виконання делегованих повноважень [12, С. 96]. 

Для кращого розумінні кожної категорії доцільно розглянути її 

класифікацію. Щодо суб’єктів владних повноважень, то вони, як було нами вище 

зазначено, представлені досить широким переліком. 

Доречною є також пропозиція вітчизняної дослідниці Л.Ю. Малюги, яка 

пропонує класифікувати суб’єктів владних повноважень, зважаючи на їхню 

правову природу, а саме на законодавчі та управлінські (виконавчо-розпорядчі) 

органи державної влади, а також центральні і місцеві органи влади [92, С. 58]. За 

цим же критерієм доцільно розглядати як суб’єктів владних повноважень органи 

місцевого самоврядування.  

Як уже нами зазначалося, реалізацію заходів щодо визначення сум 

грошових зобов’язань здійснюють відповідні органи публічної адміністрації, які 

діють на підставі чинного законодавства, норми якого що регулює та визначає їх 
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компетенцію у зазначеній сфері. Чітке визначення компетенції даних органів та їх 

посадових осіб у даній сфері дозволить по-перше, визначити коло суб’єктів 

публічного адміністрування, а зокрема контролюючих органів, по-друге, 

визначити зміст та межі їх діяльності, по-третє, перелік грошових зобов’язань [93, 

С. 42-43]. 

При цьому принагідно зауважити, що класифікації контролюючих органів у 

сфері визначення сум грошових зобов’язань в адміністративно-правовій 

літературі достатню увагу не приділено. В основному акцент робиться на аналізі 

повноважень та класифікації органів публічної адміністрації в різних сферах 

публічного адміністрування, зокрема в сфері охорони громадського порядку, 

освіти, житлово-комунального господарства, інвестиційної діяльності, 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення тощо. Можна 

навіть простежити генезис наукової думки щодо цієї проблематики, в якій, на 

жаль, до цього часу відсутня єдність поглядів. Такий «науковий інтерес» вчених-

юристів до органів публічної адміністрації є цілком виправданим, адже саме вона 

є однією з базових юридичних категорій. Водночас, запропоновану вченими 

класифікацію органів публічної адміністрації можна покласти в основу 

класифікації контролюючих органів у сфері визначення сум грошових 

зобов’язань [94, С. 107]. 

Зважаючи на вищенаведене, варто розпочати з характеристики суб’єктів 

загальної компетенції, оскільки вони визначають основоположні принципи, 

перелік суб’єктів спеціальної компетенції, форми, методи та повноваження таких 

суб’єктів, а також відповідальність учасників відносин щодо податкових 

зобов’язань.  

Перед усім варто виокремити Верховну Раду України, яка маючи статус 

єдиного органу законодавчого влади України, наділена повноваженнями, що 

мають безпосереднє відношення до відносин у сфері грошових зобов’язань 

публічно-правового характеру: 
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- прийняття законів. Дане повноваження є виключною компетенцією 

Парламенту. Більше того, регулювання відносин щодо грошових зобов’язань 

здійснюються виключно нормами, що складають зміст податкових та митних 

законів.  

- затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього, 

контроль за виконанням Державного бюджету України, прийняття рішення щодо 

звіту про його виконання [95];  

- визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики. Так зокрема Законом 

України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 10 липня 2010 р., в 

ст. 7 визначено засади внутрішньої політики в економічній сфері [96];  

- затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-

технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля 

[97]; 

- розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програми діяльності 

Кабінету Міністрів України [98];  

- призначення за поданням Президента України Прем’єр-міністра України, 

Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України, призначення за 

поданням Прем’єр-міністра України інших членів КМ України та органів влади, 

вирішення питання про відставку Прем’єр-міністра України, членів КМ України; 

- здійснення контролю за діяльністю КМ України відповідно до цієї 

Конституції та закону та інші функції.  

Необхідно також зазначити, що здійснюючи функцію формування інших 

державних органів, ВР України бере активну участь у призначенні й інших 

керівників державних органів. Отже, повноваження ВР України у сфері 

суспільного життя є досить значними, що свідчить про системний характер 

наповнення правового статусу парламенту, як активного учасника податкових 

відносин, зокрема через законодавчу діяльність.  
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Однак варто взяти до уваги, що розглянуті нами повноваження парламенту, 

які стосуються податкових та митних відносин, характеризують ВР України як 

колегіальний орган, однак не з’ясованим залишається питання, а хто має брати 

участь в розв’язанні податкових спорів щодо рішень контролюючих органів? 

На думку професора В.М. Бевзенка, повноваження ВР України у публічно-

правових відносинах можуть здійснюватися як безпосередньо цим органом, так і 

шляхом діяльності його посадових осіб, народних депутатів, а тому слід 

розрізняти правосуб’єктність Голови ВР України, правосуб’єктність Першого 

заступника і заступника Голови ВР України, правосуб’єктність народних 

депутатів, правосуб’єктність органів ВР України [99, С. 219-220].  

Тобто може мати місце розгляд адміністративно-правового статусу 

парламенту як колегіального органу, так і його представників. Така позиція 

підтверджується аналізом норм КАС України, зокрема ст. 171-1, які визначають 

особливості провадження у справах щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності 

ВР України, інших державних органів. У цьому випадку ВР України 

розглядається як колегіальний орган, який реалізує свою правосуб’єктність як 

позивач та відповідач, а також як третя сторона процесу.  

Стосовно адміністративних справ з розгляду та вирішення спорів щодо 

рішень контролюючих органів стосовно грошових зобов’язань, то ВР України 

може виступати як відповідач, коли оскаржують її податкові нормативно-правові 

акти, як це власне і передбачено нормами ст. 171-1 КАС України. Однак як 

показує практика, кількість таких справ є незначною, в силу малої кількості 

звернень до адміністративного суду. 

Щодо питання участі в адміністративному процесі фізичних осіб, як 

представників парламенту, то норми ст. 180 Кодексу визначають особливості 

провадження у справах про дострокове припинення повноважень народного 

депутата України в разі невиконання ним вимог щодо несумісності. У цьому 

випадку, адміністративно-процесуальний статус народного депутата дає йому 
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змогу бути учасником адміністративного процесу та відстоювати свої права, 

свободи та інтереси виключно в судовому порядку. 

Як бачимо, участь парламенту або його членів є досить обмеженою в 

адміністративному судочинстві, як сторін процесу, що пояснюється 

особливостями їх правосуб’єктності та сферою діяльності.  

Як уже нами зазначалося, значне коло соціальних контактів виникає у 

юридичних та фізичних осіб із органами виконавчої влади, які власне і реалізують 

свої повноваження у сфері податкових та митних відносин.  

Однак зазначимо, що наразі в науці адміністративного права відсутній 

єдиний погляд на розуміння поняття «орган виконавчої влади», що більшою 

мірою можна пояснити відсутністю законодавчого закріплення даного 

визначення.  

Як зазначає професор Т.О. Гуржій, у навчальній літературі наводиться 

багато різних класифікацій органів виконавчої влади: за сферою (галуззю) 

функціонування; за порядком прийняття рішення; за порядком створення, однак 

на думку вченого, найважливішою, з точки зору систематизації, є їх класифікація 

відповідно до обсягу компетенції та місця в ієрархії виконавчої влади [100, С. 

182]. 

Даючи оцінку правового статусу виконавчої влади, професор Ю.П. Битяк 

наголошує, що орган виконавчої влади, це організація, що є частиною державного 

апарату, має визначену компетенцію, структуру, територіальний масштаб 

діяльності та створюється у визначеному законом або іншим правовим актом 

порядку [101, С. 66–67].  

У свою чергу, професор В.К. Колпаков, дає визначення органу державної 

виконавчої влади як носія державної виконавчої влади, що реалізує свою 

компетенцію в закріпленій сфері державного управління і має юридичний 

(нормативна зафіксований) статус органу державної виконавчої влади [102, С. 91].. 
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Як окрему характерну ознаку органів виконавчої влади, професор Т.О. 

Коломоєць виділяє право органів виконавчої влади застосовувати державний 

примус, мати статус юридичної особи та бути самостійними учасниками 

адміністративних правовідносин, а також фінансуватися за рахунок Державного 

бюджету [103, С. 43].  

Близькою є також наукова позиція професора А.І. Берлача, на думку якого 

органи державної виконавчої влади становлять складову державно-

управлінського апарату з відповідною структурою, компетенцією і 

територіальним масштабом діяльності [33, С. 84].  

Методологічно правильною є позиція Б.О. Карася, який наголошує, що 

варто виокремити основні ознаки органу виконавчої влади: наявність правового 

статусу; нормативну обумовленість створення; нормативно визначений обсяг 

компетенції; організаційна і структурна побудова та ін. [12, С. 84]. 

Таким чином, можна підсумувати, що органи виконавчої влади це найбільш 

поширений суб’єкт публічної адміністрації, що передбачає його активність у 

системі адміністративно-процесуальних відносинах з приватними юридичними та 

фізичними особами. Оскільки всі органи виконавчої влади перебувають між 

собою в ієрархічному зв’язку та підпорядкуванні, то надамо характеристику 

адміністративно-процесуального статусу Кабінету Міністрів України, який за 

своїм статусом є вищим органом у системі органів виконавчої влади. При цьому, 

Уряд здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші 

центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим 

та місцеві державні адміністрації, спрямовує, координує та контролює діяльність 

цих органів. 

Що стосується адміністративно-правового статусу КМ України, то 

основний його зміст визначений (закріплений) у Розділі VI Конституції України 

та Законі України «Про Кабінет Міністрів України» від 27 лютого 2014 р.  
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Так зокрема, повноваження Уряду у сфері досліджуваних нами відносин 

визначені нормами ст. 20 Закону, а саме у сфері економіки та фінансів: 

- забезпечує проведення державної економічної політики, здійснює 

прогнозування та державне регулювання національної економіки; 

- організовує та забезпечує здійснення митної справи та ін. [104]. 

Як бачимо, повноваження Уряду є досить широкими, від забезпечення 

проведення державної фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики 

[30], до організації здійснення митної справи, що може проявлятися через 

реалізацію Програми діяльності КМ України, схваленої ВР України, вирішення 

питань державного управління у сфері економіки та фінансів [104]. 

Тобто має місце виконання як загальних питань, тобто виконання рішень 

законодавчого органу, так і реалізація власної компетенції, як то здійснення 

податкової та митної справи. При цьому компетенція Уряду теж може 

розглядатися двояко, як виконання норм Конституції, Законів та Указів 

Президента, а також компетенція прийняття КМ України нормативних актів, що 

деталізують норми Конституції, законів України та Указів Президента. Окрім 

цього, КМ України реалізує контрольні повноваження, зокрема здійснює 

постійний контроль за виконанням органами виконавчої влади Конституції 

України та інших актів законодавства України, вживає заходів щодо усунення 

недоліків у роботі зазначених органів. 

І насамкінець, з поміж органів загальної компетенції, варто розглянути 

статус Уряду як органу, що здійснює регулювання відносин у сфері податкових 

зобов’язань, зокрема у сфері податкових та митних відносин. Таке регулювання 

КМ України здійснює як через призначення керівників центральних органів 

виконавчої влади, так і через затвердження Положення про ці органи.  

Однак, перш за все, варто зіслатися на норми ст. 41 ПК України, які 

контролюючими органами визначають органи доходів і зборів, а саме 

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування єдиної 

державної податкової, державної митної політики в частині адміністрування 



78 

 

податків і зборів, митних платежів та реалізує державну податкову, державну 

митну політику, забезпечує формування та реалізацію державної політики з 

адміністрування єдиного внеску, забезпечує формування та реалізацію державної 

політики у сфері боротьби з правопорушеннями при застосуванні податкового та 

митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску, 

його територіальні органи. Доречно зазначити, що у складі контролюючих органів 

діють підрозділи податкової міліції. Крім категорії контролюючих органів, в ст. 

41 ПК України згадується і про органи стягнення, якими є виключно 

контролюючі органи, уповноважені здійснювати заходи щодо забезпечення 

погашення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску у межах 

повноважень, а також державні виконавці у межах своїх повноважень [31].  

Зупинимося на характеристиці адміністративно-правового статусу 

контролюючих органів, рішення яких, зазвичай, є причиною виникнення 

податкових спорів щодо грошових зобов’язань.  

Так зокрема, відповідно до ст. 19-1.1. ПК України, контролюючі органи 

виконують такі функції: 

- здійснюють адміністрування податків, зборів, платежів; 

- реєструють та ведуть облік платників податків, осіб, які здійснюють 

операції з товарами, що перебувають під митним контролем; 

- забезпечують ведення обліку податків, зборів, платежів та ін. [31]. 

Виходячи зі змісту ст. 41 ПК України, до переліку контролюючих органів 

можна віднести, перш за все, ДФС України, яка є центральним органом 

виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується КМ України 

через Міністра фінансів. При цьому, основними завданнями Служби є реалізація 

державної податкової політики та політики у сфері державної митної справи та ін. 

[105].  
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Окрім цього, варто також зупинитися на основних завданнях структурних 

підрозділів ДФС України, які безпосередньо забезпечують організацію та 

здійснення митного контролю, якому підлягають усі товари і транспортні засоби, 

що переміщуються через митний кордон України. При цьому, як зазначає 

професор С.Г. Стеценко, митний контроль передбачає проведення митними 

органами мінімуму митних процедур, необхідних для забезпечення додержання 

законодавства України з питань митної справи [106, С. 345-346].  

Одним із таких підрозділів ДФС України є Департамент організації митного 

контролю, основними завданнями якого є організація митного контролю та 

митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення, 

що переміщуються через митний кордон України та ін. [107].  

Як бачимо, перелік контрольних повноважень уповноважених суб’єктів у 

сфері митного контролю є досить широким, однак, як зауважують вітчизняні 

дослідники, рішення про глибину контролю приймає безпосередньо інспектор на 

підставі рекомендацій, що надаються керівниками митних органів, довідкових 

даних, а також базуючись на своїх інтуїтивних висновках та досвіді [108, С. 9]. 

Наступним підрозділом ДФС України є Департамент адміністрування 

митних платежів, до завдань якого належить організація та контроль за 

своєчасністю сплати митних платежів та ін. [109]. 

Перелік контролюючих органів доповнює також Департамент боротьби з 

митними правопорушеннями, до основних завдань якого належить запобігання та 

протидія контрабанді, боротьба з порушеннями митних правил на всій митній 

території України та ін. Щодо функцій даного підрозділу ДФС України, то 

головними з них є проведення заходів із запобігання та протидії контрабанді, 

боротьби з порушеннями митних правил на митній території України та ін. [110]. 

Щодо останнього пункту функцій, а саме взаємодії та здійснення обміну 

інформацією, то варто навести думку вітчизняних дослідників фінансового права 

Л.А. Савченко та І.М. Ярмак, які наголошують, що у нормативних актах, що 
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визначають правовий статус контролюючих суб’єктів містяться спеціальні статті, 

які передбачають можливість чи необхідність їх взаємодії ф координації 

діяльності з іншими контролюючими суб’єктами [111, С. 114]. 

Що стосується податкових підрозділів в структурі ДФС України, таким є 

Департамент податків і зборів з юридичних осіб, до основних завдань та функцій 

якого належить організація та контроль за своєчасністю сплати податку на 

прибуток підприємств; організація та контроль за правомірністю бюджетного 

відшкодування ПДВ та ін. 

Важливі функції та завдання у сфері фінансового контролю покладаються 

на Департамент аудиту. Так основними завданнями даного підрозділу ДФС 

України є здійснення контролю за дотриманням податкового і митного 

законодавства, законодавства щодо трансфертного ціноутворення та іншого 

законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на ДФС України та ін. 

Щодо функцій, то Департамент виконує такі основні з них, як здійснення 

контролю за дотриманням законодавства України з питань державної митної 

справи у частині своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати 

митних платежів 0та ін. [112]. 

Важлива роль у забезпеченні контролю за дотриманням законодавства 

України з питань державної податкової та митної справи відведена Департаменту 

адміністративного оскарження та судового супроводження.  

Зважаючи на те, що адміністративне оскарження рішень контролюючих 

органів є важливим механізмом врегулювання спорів між платниками податків і 

контролюючим органом, завдання та функції Департаменту складають основний 

зміст його адміністративно-процесуального статусу. 

Проведений аналіз структури ДФС України та її повноважень свідчить, що 

норми Митного та Податкового кодексів, які визначають, з поміж іншого, 

адміністративно-правовий статус контролюючих органів, дещо по різному 

закріплюють трактують їх повноваження.  
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На проблематику нормативного закріплення адміністративно-правового 

статусу фіскальних органів звертав також увагу В.Л. Грищук у дисертаційному 

досліджені «Правовий статус органів, що контролюють сплату податків та зборів 

в Україні» з приводу нечіткості визначення правового статусу органів доходів і 

зборів у Митному кодексі України.  

Так дослідник зазначає, що аналіз ст. 544 Митного кодексу України 

засвідчує, що законодавець розмежовує такі завдання митних органів як: по-

перше, здійснення митного контролю та виконання митних формальностей щодо 

товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються 

через митний кордон України тощо; по-друге, забезпечення справляння митних 

платежів. У той же час митний контроль п. 24 ст. 4 Митного кодексу України 

визначено як сукупність заходів, що здійснюються з метою забезпечення 

додержання норм цього Кодексу, законів та інших нормативно-правових актів з 

питань державної митної справи, міжнародних договорів України, укладених у 

встановленому законом порядку.  

На думку вченого, за такого підходу залишається не визначеними питання 

чи можна вважати митним контролем контроль за правильністю обчислення, 

своєчасністю та повнотою сплати податкових платежів. Крім того, вчений 

зазначає, що не додає ясності щодо цього питання плутанина, що пов’язана із 

визначенням який вид контролю (податковий чи митний) здійснює митниця. 

Виходячи з положень Податкового кодексу України можна зробити висновок, що 

митні органи здійснюють саме податковий контроль. Таке розуміння може бути 

підтверджено й положенням ч. 1 п. 61.1 ст. 61 Податкового кодексу України, де 

законодавець підкреслює, що суб’єктом податкового контролю є контролюючі 

органи, визначені цим кодексом, а відповідно до пп. 41.1.2 п. 41.1 ст. 41 ПК 

України до кола контролюючих органів входять і митниці. Отже, законодавцем 

створена колізія, оскільки в одному випадку контроль митних органів щодо 

нарахування, повноти й своєчасності сплати податків та зборів вважається 
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складовою митного контролю, а в іншому – невід’ємною частиною податкового 

контролю [113, С. 60-62].  

Центральним органом виконавчої влади, який бере участь у відносинах 

пов’язаних з сферою виконання податкових зобов’язань є також Державна 

казначейська служба України, яка реалізує державну політику у сферах 

казначейського обслуговування бюджетних коштів, бухгалтерського обліку 

виконання бюджетів [114]. 

Значну участь у відносинах пов’язаних із виникненням та виконанням 

податкових зобов’язань бере Державна аудиторська служба України 

(Держаудитслужба) яка  забезпечує формування і реалізує державну політику у 

сфері державного фінансового контролю [115].  

В останні два роки можемо спостерігати реформування місцевої влади, а 

саме реформування господарства органів місцевого самоврядування. У зв’язку із 

змінами, що їх передбачено в Податковому кодексі України, місцеві громади 

стають власниками коштів, що надходять від сплати місцевих податків та зборів 

юридичними та фізичними особами.  

Як наголошує О.В. Звіздай, місцеві ради обов’язково установлюють єдиний 

податок та податок на майно (в частині транспортного податку та плати за землю) 

та вирішують питання щодо встановлення податку на майно (в частині податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) та збору за місця для паркування 

транспортних засобів, туристичного збору [116, С. 65]. 

При цьому, як показує практика, викають податкові спори щодо рішень 

контролюючих органів у даній сфері відносин. Відтак органи місцевого 

самоврядування можуть набувати адміністративно-процесуального статусу 

учасників вирішення податкових спорів. 

Отже можна зробити висновок, що проаналізований нами правовий статус 

суб’єктів владних повноважень, свідчать про можливість їх участі в 

адміністративному процесі, пов’язаному з розглядом та вирішенням податкових 

спорів щодо рішень контролюючих органів у цій сфері.  
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Висловлене пояснюється тим, що вказані вище суб’єкти публічної 

адміністрації наділені, в окремих випадках й законодавчо, здійснювати 

адміністрування податкових та митних відносин, через свій регуляторний вплив. 

А це, як нами зазначалося в попередньому розділі, створює умови та причини 

виникнення податкових спорів, які зазвичай вирішуються в судовому порядку.  

Так зокрема, за даними ДФС України служби протягом 2015 року на 

розгляді у судах різних інстанцій перебували: 

- 54,5 тис. справ за позовами платників податків до територіальних органів 

ДФС про визнання недійсними/нечинними податкових повідомлень-рішень на 

загальну суму 164,1 млрд. грн., з них на користь платників податків вирішено 11,7 

тис. справ на суму на 32 млрд. грн.; 

- 59,3 тис. справ за позовами органів ДФС до платників податків на загальну 

суму 48,3 млрд. грн., з них на користь органів ДФС вирішено 34,4 тис. справ 

на суму 14,8 млрд. грн. 

Варто зазначити, що протягом 2015 року до Головних управлінь ДФС 

надійшло 14 490 первинних скарг на 21 827 податкових повідомлень-рішень, за 

результатами розгляду скасовано повністю та частково 3393 податкових 

повідомлень-рішень на 2 601,7 млн. грн. Окрім цього, протягом 2015 року до 

Державної фіскальної служби України надійшло 8 356 повторних та первинних 

скарг на 13 200 податкових повідомлень-рішень, за результатами розгляду 

скасовано повністю та частково 521 податкових повідомлень-рішень на 1 352,6 

млн. грн. [117]. 

Як бачимо, така ситуація у сфері фіскальних відносин свідчить про 

повноцінне функціонування адміністративного судочинства, яке передбачає право 

обох сторін адміністративного процесу захищати свої права та інтереси. Причому 

право захисту своїх прав та інтересів притаманне й суб’єктам владних 

повноважень, хоча варто наголосити, що це право більше кореспондується з 

обов’язком посадових та службових осіб захищати права та інтереси суб’єкта 

публічної влади, з яким ці особи перебувають у трудових відносинах. Тобто 
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можемо спостерігати здатність суб’єкта владних повноважень виступати в якості 

позивача та відповідача в адміністративних справах щодо розгляду та вирішення 

податкових спорів, пов’язаних з виконанням податкових зобов’язань. Така 

особливість суб’єкта владних повноважень визначається змістом норм ст. 50 КАС 

України, яка визначає, що позивачем в адміністративній справі можуть бути 

громадяни України, іноземці чи особи без громадянства, підприємства, установи, 

організації (юридичні особи), суб'єкти владних повноважень. 

Такий адміністративно-процесуальний статус визначаться та закріплюється 

також нормами КАС України, зокрема ст. 3, ч. 1 ст. 6, ст. 17, ст. 18, ст. 19, ст. 20, 

ст. 48 КАС України [19].  

У цьому випадку мова йде про можливість (право) суб'єкта владних 

повноважень, а саме контролюючих органів у сфері податкових зобов’язань 

звернутися до відповідного (зазвичай окружного) адміністративного суду з 

вимогою виконання такого зобов’язання платниками податків, зборів, митних та 

інших платежів.  

Як зазначає з цього приводу вітчизняний вчений та практик М.І. Смокович, 

основним для розв’язання таких спорів є предмет спору, а не сторона в 

адміністративній справі [118, С. 72]. 

Так з початку поточного року (станом на 01.05.2016) на розгляді у судах 

різних інстанцій перебували 18,1 тис. справ за позовами органів ДФС до 

платників податків на загальну суму 34,5 млрд. грн., з них на користь органів 

ДФС вирішено 1,2 тис. справ на суму 10 млрд. грн. [117]. 

Щодо звернення контролюючих органів у сфері податкових зобов’язань до 

загальних судів як адміністративних, то таке можливо за умови визнання 

недійсним статусу пільгового платника податків, що дає право такому платнику 

пільгу у сфері податкових та митних відносин (суб’єкти ЗЕД, виробники 

сільськогосподарської продукції та ін.).  

Окрім вказаного, наголошують вчені-адміністративісти, є категорії справ, де 

позивачем буде суб’єкт владних повноважень, а відповідачем – особа, яка 
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перебуває на публічній службі. Це, насамперед, справи про припинення 

повноважень посадової особи у разі порушення нею вимог несумісності, 

встановлених Конституцією та законами України [119]. 

Однак найпоширенішими є випадки, коли суб’єкти владних повноважень 

беруть участь в адміністративному процесі як відповідачі, через відкриття 

провадження з адміністративно-правового спору, а саме податкового, через 

прийняття владним суб’єктом управлінського рішення.  

Як свідчать дані офіційної статистики ДФС України, з початку поточного 

року (станом на 01.05.2016) на розгляді у судах різних інстанцій перебували 40,7 

тис. справ за позовами платників податків до територіальних органів ДФС про 

визнання недійсними/нечинними податкових повідомлень-рішень на загальну 

суму 141,7 млрд. грн., з них на користь платників податків вирішено 2,8 тис. 

справ на суму на 11,4 млрд. грн. [117].  

Як бачимо, переважна кількість адміністративних справ розглядається в 

судах за позовами платників податків. Тоді як відповідачами тут є контролюючі 

органи, а саме територіальні органи ДФС України, в особі фіскальних органів. 

Таким чином, участь суб’єктів владних повноважень є двосторонньою, як в 

статуї позивача, так і відповідача. У зв’язку з цим, необхідним є детальне 

з’ясування адміністративно-процесуального статусу вказаних суб’єктів.  

Основним елементом адміністративно-процесуального статусу, як уже нами 

зазначалося є адміністративно-процесуальна правосуб’єктність, яка 

реалізовується лише за умови безпосередньої участі суб’єктів владних 

повноважень в адміністративному процесі, тобто коли вони стають учасниками 

адміністративно-процесуальних відносин.  

Доречно зазначити, що залежно від обсягу компетенції ці органи мають 

різну адміністративну правосуб’єктність, зокрема загальну, галузеву та 

спеціальну [64].  

Що стосується посадових і службових осіб контролюючих органів у сфері 

виконання податкових зобов’язань, то вони набувають правосуб’єктності через 



86 

 

необхідність виконання ними поставлених завдань і функції. Обсяг їх 

правосуб’єктності залежить від категорії та рангу займаної посади, що зазвичай 

визначає обсяг їх повноважень. 

Основний зміст адміністративно-процесуальної правосуб’єктності 

контролюючих органів у сфері виконання податкових зобов’язань визначений 

нормами ст. 48 КАС України, як їх здатність мати процесуальні права та обов'язки 

в адміністративному судочинстві.  

При цьому законодавець визначив, що здатність особисто здійснювати свої 

адміністративні процесуальні права та обов'язки, у тому числі доручати ведення 

справи представникові, належить органам владних повноважень [19].  

Тобто мова йде про представництво в адміністративному процесі, коли від 

імені контролюючих органів у сфері виконання податкових зобов’язань виступає 

повноважний суб’єкт даного органу. Такими на практиці є посадові та службові 

особи відповідного структурного підрозділу. Так у структурі ДФС України та в її 

територіальних підрозділах створено Департамент адміністративного оскарження 

та судового супроводження [105].  

Що стосується адміністративно-процесуальної правосуб’єктності, то як 

свідчить практика, тут має місце зв'язок з матеріальною адміністративною 

правосуб’єктністю, адже кожен владний суб’єкт має відповідні управлінські 

повноваження, якими він наділяється суб’єктом вищої ієрархії за його рішенням у 

вигляді закону, указу чи постанови.  

Так відповідно до пп. 2 п.4 Положення «Про Державну фіскальну службу 

України», ДФС відповідно до покладених на неї завдань узагальнює практику 

застосування законодавства з питань, що належать до компетенції ДФС та ін. 

[105]. 

Що ж до адміністративно-процесуальної правосуб’єктності, то такої вона 

набуває ставши учасником адміністративного процесу щодо вирішення 

конкретної індивідуальної справи. Так зокрема, норми пп. 5, пп. 6, пп. 7, пп. 8, пп. 

9 п. 6 Положення «Про Державну фіскальну службу України» визначають, що 
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ДФС України для виконання покладених на неї завдань має право запрошувати 

платників податків або їх представників для перевірки правильності нарахування 

та своєчасності сплати податків, зборів, митних та інших платежів та ін. [105]. 

Як особливість адміністративно-процесуальної правосуб’єктності 

контролюючих органів при розгляді та вирішенні податкових спорів варто 

звернути увагу на момент виникнення їх правосуб’єктності в часі, чим власне 

вони відрізняються від виникнення правосуб’єктності фізичних осіб, для яких 

настання правоздатності та дієздатності розмежовується в часі. Тоді як Постанова 

КМ України про створення ДФС України, поєднує в собі момент виникнення 

адміністративної правоздатності та дієздатності.  

Окрім вищевказаного можна додати, що адміністративно-процесуальна 

правосуб’єктність контролюючих органів, настає з прийняття рішення про 

створення даного органу та набуття ним владних повноважень і що в свою чергу 

породжує у нього право бути реальним учасником адміністративного процесу. 

Як наголошує Б.О. Карась, така наукова позиція потребує уточнення в 

частині визнання органу публічної адміністрації учасником адміністративного 

судочинства. Так дієздатність суб’єкта владних повноважень означає його 

можливість своїми діями набувати прав і створювати для себе обов’язки, а не 

характеризує його як безпосереднього учасника адміністративного процесу [12, С. 

108]. 

Цілком зрозуміло, що можливість реалізації адміністративно-процесуальної 

правосуб’єктності може бути забезпечена за умови наявності в контролюючого 

суб’єкта відповідних завдань, прав, обов’язків та відповідних повноважень, що 

наприклад визначено нормами п. 3., п. 4.,п. 5., п. 6 Положення «Про Державну 

фіскальну службу України». Вище зазначені норми у своєму поєднанні формують 

відповідний адміністративно-процесуальний статус контролюючих органів, як 

суб’єктів владних повноважень. Але не дивлячись на владний статус, вказані 

суб’єкти наділяються рівними правами з іншими учасниками адміністративного 

процесу, що випливає зі змісту ст. 10 КАС України.  
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Про рівноправність статусу усіх учасників адміністративного процесу 

свідчить й інший принцип адміністративного судочинства, а саме принцип 

змагальності сторін, диспозитивності та офіційного з'ясування всіх обставин у 

справі, тобто розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються 

на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у 

доведенні перед судом їх переконливості. 

Що стосується процесуальних прав контролюючих органів у сфері 

податкових спорів, які беруть участь справі, то вони мають право вчиняти ряд 

процесуальних дій, як то знайомитися з матеріалами справи, заявляти клопотання 

і відводи та ін. [19]. 

Як влучно зазначив з цього приводу М.І. Цуркан, процесуальні права і 

обов’язки осіб, які беруть участь у справі, не є однаковими, але рівність їх 

процесуального становища підтверджується тим, що вони мають різні 

процесуальні права і обов’язки [120, С. 141]. 

Беручи до уваги статистику позовів платників до територіальних органів 

ДФС про визнання недійсними/нечинними податкових повідомлень-рішень, 

розглянемо адміністративно-процесуальний статус контролюючих органів як 

відповідачів у цьому виді справ.  

Перш за все, варто звернути увагу на питання визнання адміністративного 

позову учасниками адміністративного процесу під час підготовчого провадження, 

оскільки саме на цьому етапі визначається питання перспективності подальших 

стадій процесу. У цьому зв’язку законодавець у ст. 112 КАС України визначає, що 

позивач може відмовитися від адміністративного позову повністю або частково, а 

відповідач - визнати адміністративний позов повністю або частково. У випадку 

такої відмови, суд постановляє ухвалу, якою закриває провадження у справі.  

Що ж до частково визнання адміністративного позову відповідачем і 

прийняття його, то судом може бути прийнята постанова суду про задоволення 

визнаних відповідачем позовних вимог відповідно до норм ст. 164 Кодексу. 



89 

 

Разом з тим, варто звернути увагу на те, що у випадку вирішення 

адміністративної справи щодо податкових зобов’язань, суд не може прийняти 

відмови від адміністративного позову, визнання адміністративного позову і 

продовжує розгляд адміністративної справи, якщо ці дії позивача або відповідача 

суперечать закону чи порушують чиї-небудь права, свободи або інтереси.  

У випадку, якщо відповідач не бажає визнавати адміністративний позов, він 

має право подати щодо нього заперечення. На наш погляд, подання заперечення є 

способом захисту законних інтересів органів публічної адміністрації. Слід 

наголосити, що особливістю адміністративного судочинства є подання 

заперечення, а не зустрічного адміністративного позову. Відсутність інституту 

зустрічного позову обумовлена завданням адміністративного судочинства, що 

полягає в захисті прав, свобод та інтересів осіб від порушень з боку органів 

публічної адміністрації. Позивачем суб’єкт владних повноважень може бути 

тільки у встановлених законом випадках, а тому можливість подання зустрічного 

позову призвела б до підміни основних завдань адміністративної юстиції [19]. 

Така позиція законодавця пов’язана з тим, що у даній категорії 

адміністративних справ має місце як недосконалість закону, так і порушення прав 

та інтересів держави на одержання податків, зборів, митних та інших платежів, 

які від моменту їх нарахування платником податку чи податковим органом 

належать державі. А тому фіскальний орган, його посадова особа за вказаних 

умов не уповноважена на прийняття рішення про відмову від адміністративного 

позову чи його частини. 

Принагідно зазначити, що за умови відсутності підстав, які суперечать 

закону чи порушують чиї-небудь права, свободи або інтереси, відповідач може 

реалізувати право на визнання чи невизнання впродовж всього часу судового 

розгляду. Однак таке право відповідач втрачає при розгляді та вирішенні справи 

на стадії апеляції та касації. 

Таким чином, адміністративно-процесуальний статус суб’єктів владних 

повноважень у спорах щодо рішень контролюючих органів про визначення сум 
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грошових зобов’язань визначається компетенцією, повноваженнями та 

завданнями, що закріплені відповідними правовими актами.  

Щодо статусу суб’єктів владних повноважень у вказаній сфері, які наділені 

загальною компетенцією, то він є досить широким за змістом, а відтак 

характеризує вказані органи як органи вищого управлінського рівня. Тоді як 

стосовно суб’єктів владних повноважень спеціальної компетенції, то їх 

процесуальний статус визначається сферою діяльності та повноваженнями, а 

відтак характеризує їх як фінансово-контрольні органи, що зорієнтовані на 

виконання, перш за все, фіскальної функції держави.  

 

Висновки до Розділу 2. 

 

1. Встановлено, що поняття «правовий статус» не є законодавчо 

закріпленим в правових актах, хоча сам термін часто використовується як 

законодавцем, так й іншими суб’єктами правотворчості для деталізації уже 

іншого порядку правових категорій. Більше того, даний термін часто міститься в 

назві правових актів, хоча повторюючись, наголосимо, що автором не 

деталізується зміст даної категорії.  

2. Стверджується, що зміст правового статусу, як власне і сам статус не є 

статичною категорією, зокрема в системі публічно-правових відносин, оскільки 

матеріальні, а особливо процесуальні норми зазнають відповідних змін, що тягне 

за собою і зміну правового статусу. 

3. Доведено, що гарантії реалізації прав і обов’язків платників податків, 

зборів, митних та інших платежів, їх охорона законом і механізм захисту 

органами публічної адміністрації полягають в безумовному визначенні системи 

норм податкового та митного права, а також потенційному захисті їх прав, свобод 

та інтересів в адміністративному та судовому порядку. 
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РОЗДІЛ 3. СУДОВИЙ ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

ЩОДО РІШЕНЬ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ СУМ 

ГРОШОВИХ ЗОБОВЯЗАНЬ 

 

3.1. Розгляд і вирішення окружними адміністративними судами спорів 

щодо рішень контролюючих органів про визначення сум грошових 

зобов’язань 

 

Маючи належне правове закріплення, інститут оскарження рішень 

контролюючих органів є важливим механізмом захисту та відновлення прав й 

інтересів приватних осіб. При цьому, як уже нами зазначалося, рішення, прийняті 

контролюючим органом, можуть бути оскаржені в адміністративному або 

судовому порядку [31].  

Щодо адміністративного оскарження, то академік М.П. Кучерявенко з цього 

приводу звертає увагу на те, що таке оскарження реалізується через процедуру 

оскарження актів контролюючих органів і вирішення спорів між платниками 

податків та представниками контролюючих органів у межах системи таких 

контролюючих органів [121, С. 410]. У свою чергу, акти суб’єктів влади можуть 

виявитися дефективними через різні причини, як-от: вибір не найкращого 

варіанта рішення, недбалість, упередженість або некомпетентність посадової 

особи та ін. [122, С. 202]. 

Натомість судові справи, як зазначав з цього приводу великий 

український адміністративіст Ю. Панейко є завжди /за виїмком неспірного 

поступування/ спірними стосунками в тому значенні, що суддя має лише 

видати про них рішення чи розсудити їх [123, С. 364].  

Професор І.Є Криницький у своїй монографії зазначає, що за своєю 

правовою природою адміністративне оскарження можна віднести до 

юрисдикційних проваджень [124, С. 7].  
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Такої ж думки дотримується й казахський професор Є.В. Порохов, який 

наголошує, що провадження у справах про адміністративні правопорушення - 

це різновид адміністративно-юрисдикційного процесу, в межах якого 

уповноваженими державними органами та (або) судами порушуються, 

розглядаються, вирішуються і переглядаються справи про притягнення 

правопорушників до адміністративної відповідальності [125, С. 306-307].  

Окрім цього, їх застосування не пов’язується з обов’язковою наявністю 

правопорушення. Початком застосування адміністративного оскарження є 

момент виникнення розбіжностей між суб’єктами, що представляють владну і 

зобов’язальну сторони правовідносин. Причинами таких розбіжностей можуть 

бути як неправильне розуміння відповідної законодавчої норми, так і колізія 

актів законодавства [121, С. 105].  

Виходячи з цього, фактичною метою застосування адміністративного 

оскарження є усунення розбіжностей між сторонами у спірних правовідносинах 

у режимі позитивного правозастосування. Однак, під час процедури 

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

нарахування, здійснене контролюючим органом у випадках, визначених ПК 

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

покладається на контролюючий орган. 

Узагальнюючи вищенаведене, вітчизняна дослідниця Є.А. Усенко, 

адміністративне оскарження рішень контролюючих органів характеризує 

відповідними ознаками, що комплексно характеризують дане поняття [36, С. 

98]. 

Варто зазначити, що чинне законодавство не ставить в залежність 

застосування адміністративного порядку та судового порядку врегулювання 

спору. Особа, чиї права та інтереси порушено, може відразу застосувати 

процедуру судового оскарження. Варто зазначити, що звернення до суду 

позбавляє особу оскаржити рішення контролюючого органу в 
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адміністративному порядку, адже рішення суду є актом правосуддя, який є 

обов'язковими до виконання на всій території України [126, С. 348]. 

Що стосується практики адміністративного порядку оскарження, то 

реальний стан справ свідчить про відповідні зміни у механізмі адміністративного 

оскарження. Так зокрема, як наголошує керівник підрозділу ДФС України, 

протягом 2016 року у зв’язку зі створенням в ДФС України «Офісу аудиту на 

рівні територіальних органів», фактично запроваджено одноступеневу процедуру 

адміністративного оскарження для найбільших за обсягом матеріальних скарг за 

результатами планових перевірок. Тобто скарги на рішення Головних управлінь 

скеровуються до центрального апарату ДФС.  

За його словами, спрощено та скорочено процедуру адміністративного 

оскарження, прискорено її закінчення та узгодження рішення контролюючого 

органу. Варто наголосити, що протягом квітня поточного (2016) року 

територіальними органами ДФС розглянуто 803 скарги на 1029 податкових 

повідомлень-рішень на загальну суму 2,0 млрд. грн. Це на третину менше, ніж 

прогнозувалося на 2016 рік. Із надісланих скарг за результати розгляду 

задоволено 21,2 відс. по кількості та 4 відс. по сумі. До центрального апарату за 

цей період надійшло 696 скарг на 1068 повідомлень-рішень на суму 3,9 млрд. грн. 

З них задоволено 12,6 відс. скарг по кількості та 18,2 відс. – по сумі. Взагалі ж у 

2015 році головними управліннями ДФС України було розглянуто понад 15 тис. 

скарг (майже 22,4 тис. рішень) на загальну суму 36,8 млрд. грн., ДФС – 8,3 тис. 

(13,2 тис. рішень) на суму 22,2 млрд. грн. [127]. 

Як бачимо, адміністративна процедура оскарження рішень контролюючих 

органів не завжди є ефективною. У 2012 р. задоволено 6,7% скарг під час 

первинного оскарження і 3,3 % під час повторного; у 2013 р. – 6% і 3,5% 

відповідно [128, С. 47].  

Така ситуація, на нашу думку, пояснюється тим, що як вказує Є.А. Усенко, 

податкові органи не завжди спрямовують свою поведінку на пошук компромісу в 

межах узгодження позицій платника та відповідної ланки органу управління, що 
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передбачає залучення до вирішення цього спору і незалежного суб’єкта – суду 

[36, С. 92].  

Проте можна виділити переваги такого способу оскарження. Зокрема, 

С.Г. Пепеляєв до них відносить: простоту процедури, що дозволяє платнику 

самостійно та всебічно захищати власні права, оперативність, яка зумовлює 

стислість та певну часову передбачуваність у тих чи інших суб’єктів спору, 

відсутність необхідності сплачувати судовий збір [129, С. 567]. 

Підсумовуючи можна зазначити, що механізм адміністративного 

оскарження рішень контролюючих органів про визначення сум грошових 

зобов’язань все таки реально функціонує, однак його результативність була б 

значно вищою, якби були усунуті ряд організаційних проблем процедури 

оскарження.  

До таких проблем варто віднести відсутність реального права платника 

податків, зборів, митних та інших платежів під час розгляду скарги, а також права 

здійснювати аудіо та відеозапис такого засідання. Не представлено наразі 

можливості бути присутніми на такому засідання контролюючого органу з 

розгляду справи і представникам засобів масової інформації, як власне й окремих 

органів публічної влади, а саме: Міністерства фінансів України, ДФС України, 

Державної регуляторної служби України, а також Асоціації платників податків 

України.  

Певні процесуальні труднощі викликають також можливість платників 

податків або їх уповноважених осіб ознайомитися з матеріалами перевірки та 

особливо з матеріалами адміністративного оскарження в електронній та 

письмовій формі. Теж саме стосується і можливості технічного копіювання та 

проведення виписки окремих даних з процесуальних матеріалів. Тобто мова йде 

про недієвість реалізації принципів гласності та відкритості в процесі здійснення 

механізму адміністративного оскарження рішень контролюючих органів про 

визначення сум грошових зобов’язань. Це стосується як розгляду скарг щодо 
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податкових повідомлень-рішень, так і скарг щодо рішень про коригування митної 

вартості.  

Як уже нами наголошувалось, позиція вітчизняних вчених як власне і чинне 

галузеве законодавство не ставить в залежність застосування адміністративного 

порядку та судового порядку врегулювання спору. Окрім цього, не передбачено 

також обов’язковості застосування адміністративного оскарження як умови 

реалізації права на звернення до суду. Правові норми, зокрема ст. 56 ПК України, 

визначають, що особа, права та інтереси якої  порушено, може відразу 

застосувати процедуру судового оскарження.  

Однак варто пам’ятати, що звернення до суду позбавляє особу оскаржити 

рішення контролюючого органу в адміністративному порядку, адже рішення суду 

є актом правосуддя, який є обов'язковими до виконання на всій території України. 

Так зокрема, норми МК України визначають, що за умови, якщо рішення, дії або 

бездіяльність органу доходів і зборів або його посадової особи одночасно 

оскаржуються до органу (посадової особи) вищого рівня та до суду і суд 

відкриває провадження у справі, розгляд скарги органом (посадовою особою) 

вищого рівня припиняється [64]. 

Як бачимо, питання адміністративного та судового порядку вирішення 

спорів є достатньо врегульованим. Однак серед вчених точаться дискусії щодо 

запровадження обов’язкової процедури адміністративного врегулювання спорів. 

Хоча в підрозділі 1.1. дисертації нами наголошувалось на недоцільності 

первинності адміністративних оскаржень рішень контролюючих органів у 

розв’язанні податкових спорів.  

У той же час, В.С. Семушкін все ж пропонує визнати обов’язковою 

досудову процедуру врегулювання податкових спорів. При цьому платник 

податків повинен надати вмотивовані пояснення чи заперечення стосовно 

висновків податкового органу, зроблених за результатами перевірки 

контролюючи органів [130, С. 29].  
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Як бачимо, твердження вченого базується на необхідності розвантаження 

судів та можливості розв’язання конфлікту в межах податкових відносин. 

Зазначимо, що така позиціє не є поодинокою, оскільки таких підхід до оскаржень 

рішень контролюючих органів знайшов свою підтримку і серед членів 

Конституційної комісії, яка 3 вересня 2015 року схвалила Проект змін до 

Конституції України в частині правосуддя. Серед положень цього Проекту мають 

місце і новели, що стосуються безпосередньо реформи адміністративної юстиції. 

Як зазначає В.М. Кравчук, проектом передбачений обов’язковий досудовий 

порядок врегулювання спору. Під час обговорення цієї норми виникла дискусія 

щодо доцільності запровадження обов’язкового досудового врегулювання спорів. 

З одного боку, така процедура стає перепоною на шляху судового оскарження. З 

другого, вона може бути ефективним способом вирішення суперечок і, як 

мінімум, формалізує спір [128, С. 47].  

Досить аргументованою з цього приводу є також думка Є.А. Усенко, яка 

зазначає, що запровадження досудового врегулювання як обов’язкової 

доюрисдикційної процедури є передчасним. Доцільність такого запровадження 

залежить від того, наскільки ефективним міг би бути досудовий порядок. Тільки 

за умови, коли досудовий порядок не буде формальним, а стане дієвим способом 

подолання суперечностей між учасниками податкових правовідносин, його 

обов’язковість як стадії вирішення спору є виправданою [36, С. 92]. 

Не дивлячись на зміст наукових аргументів, що наводяться дослідниками 

публічно-правових спорів, статтю 124 Конституції України викладено в новій 

редакції, згідно ч. 3 якої «Законом може бути визначений обов’язковий досудовий 

порядок урегулювання спору» [30]. Як бачимо, законодавець практично виключив 

можливість судового порядку вирішення публічних спорів, не пройшовши 

процедуру адміністративного оскарження спорів.  

Зважаючи на вищезазначене, на нашу думку, все ж більш ефективним 

захистом прав та інтересів платників податків, зборів, митних та інших платежів є 

судове оскарження, зокрема рішень контролюючих органів про визначення сум 
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грошових зобов’язань, оскільки лише незначна кількість скарг, що направляються 

платниками податків, зборів, митних та інших платежів до керівництва 

вищестоящих фінансово-контрольних органів, розглядається на користь 

скаржників. Тоді як за різними статистичними даними, від 40% до 70% 

податкових спорів вирішуються в судах на користь приватних осіб (платників 

податків), що свідчить про брак фаховості податкових інспекторів захистити в 

суді акти податкових перевірок.  

Як продовжує Є.А. Усенко, суд, постановляючи рішення за результатами 

розгляду податкового спору, визначає поведінку учасників спірних правовідносин 

відповідно до поведінки, встановленої матеріальною нормою, закінчуючи процес 

регулювання правовідносин. Суд не лише оцінює поведінку учасників та наслідки 

такої поведінки, але і підсумовує, як поведінка кожного із суб’єктів відповідала 

припису правової норми, наскільки суб’єкти відхилились від такої норми, до яких 

наслідків це призвело. Тобто визначається, як повинні будувати свою поведінку 

учасники спору після того, як рішення суду набуде чинності [36, С. 119]. 

Реалізуючи право на судовий захист, звертаючись до суду, зазначає М.І. 

Смокович, особа зазначає в позові власне суб’єктивне уявлення про порушене 

право чи охоронюваний інтерес та спосіб його захисту [131, С. 74] 

У зв’язку з вищезазначеним, варто наголосити, що саме по собі звернення 

платника податків, зборів, митних та інших платежів до суду з позовом щодо 

рішень контролюючого органу щодо грошових зобов’язань не є юридичним 

завершенням судового процесу, оскільки спір між сторонами вирішується з 

набранням судовим рішенням законної сили.  

Таким чином, поєднання двох юридичних фактів, а саме відкриття 

провадження у справі щодо оскарження рішень контролюючих органів із 

визначення сум грошових зобов’язань та набрання законної сили судового 

рішення дає підстави стверджувати про системність розв’язання публічного 

спору. 
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Як нам видається, саме з відкриття провадження в судовому порядку слід 

розпочати адміністративний процес розгляду та вирішення окружними 

адміністративними судами спорів щодо рішень контролюючих органів про 

визначення сум грошових зобов’язань.  

Доречно зазначити, що судовий розгляд даної категорії спорів покладено на 

окружні суди, до компетенції яких віднесено розгляд спорів (конфліктів) у сфері 

публічної адміністрації. Існуюча наразі система окружних адміністративних судів, 

включає в себе сукупність усіх окружних адміністративних судів, заснованих на 

єдиних засадах організації та діяльності, що здійснюють судову владу щодо 

розгляду і вирішення справ адміністративної судової юрисдикції [19]. 

Варто наголосити, що публічні спори фіскального характеру, складають 

переважну більшість усіх адміністративних справ, що розглядаються в місцевих 

судах, а це свідчить про конфліктність відносин приватних осіб з контролюючими 

органами щодо грошових зобов’язань, що у свою чергу дає підстави постраждалій 

стороні звернутися до суду з адміністративним позовом про підновлення 

порушеного права. Таким адміністративний позов законодавець (ст. 3 КАС 

України) розглядає звернення до адміністративного суду про захист прав, свобод 

та інтересів або на виконання повноважень у публічно-правових відносинах. Що 

стосується розуміння позову як форми звернення, то як наголошують вчені, його 

зміст наповнюють підстави, предмет та зміст.  

Стосовно позовів про оскарження рішень контролюючих органів, то 

підставою є відповідні життєві обставини (здійснення підприємницької чи 

зовнішньоекономічної діяльності) та норми права, які регламентують дану 

діяльність. Саме на основі вказаних норм позивач формує свої вимоги до 

відповідача. Щодо спорів, пов’язаних із застосуванням митного законодавства, то 

їх підставами у даному випадку є: 

- видача митними органами карток відмови в прийнятті митних декларацій, 

митному оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів через митний 

кордон України; про відмову у пільговому оформленні транспортних засобів; 
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- прийняття митними органами рішень про визначення митної вартості 

товарів і стягнення надмірно сплачених коштів; 

- прийняття митними органами податкових повідомлень-рішень про 

донарахування суб’єктам господарювання зобов’язань зі сплати податків чи 

митних платежів. 

Тоді як причинами виникнення спорів, на нашу думку, є наявність 

розбіжностей при визначенні суб’єктами підприємництва та фіскальними 

органами коду товару за УКТЗЕД, країни походження товарів, митної вартості 

товарів та методів її визначення.  

Окрім норм позитивного права, в даному випадку можуть застосовуватись 

також й норми природного права, що стосується права зайняття суспільно 

корисною працею, яка робить людину незалежною, перш за все, економічно.  

Стосовно предмета позову, то у досліджуваних нами адміністративних 

справах, таким є матеріально-правові вимоги позивача до відповідача. Норми МК 

України предметом оскарження визначають: рішення, що носять управлінський 

характер; дії, як вчинки посадових осіб та інших працівників фіскальних органів, 

а також бездіяльність, як невиконання фіскальними органами відповідних 

обов’язків.  

У зв’язку з цим, можемо констатувати, що предметом позову у нашому 

випадку є : 

- визнання неправомірним та скасування рішення про коригування митної 

вартості;  

- визнання неправомірним та скасування картки про відмову в прийнятті 

митної декларації, митному оформленні чи пропуску товарів і транспортних 

засобів через митний кордон України. 

А щодо предмету доказування у даній категорії справ, то як наголошують 

практики, такими є:  
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- по-перше, наявність достатніх документів та інформації, що дають 

підставу для застосування основного методу оцінки митної вартості (за ціною 

договору),  

- по-друге, відсутність у митного органу підстав для застосування 

другорядного методу оцінки митної вартості (перелік підстав зазначений у ч. 6 ст. 

54 Кодексу) [132]. 

Так у справі № 7139/09/0570 від 17.07.2009 р. за позовом ТОВ «Меркурій» 

до Східної митниці, ТОВ звернулося до Донецького окружного адміністративного 

суду з позовом, в якому просило: скасувати рішення Митниці про визначення 

митної вартості, визнати недійсною картку відмови в прийнятті митної декларації, 

митному оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів через митний 

кордон України та зобов’язати здійснити розмитнення товарів. Суд у даній справі 

виніс постанову, якою у задоволенні позовних вимог ТОВ «Меркурій» до Східної 

митниці відмовив повністю, оскільки суд вважає вимоги позивача такими, що є 

необґрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню, через недостатність 

доказів у справі [133]. 

Разом з тим, органи ДФС України, як свідчить практика використовують 

резервний метод визначення митної вартості товарів, хоча це без відповідної 

консультації з декларантом є неправомірним. Зважаючи на це, Урядом України 

від 16 вересня 2015 р. було прийнято Постанову КМ України № 724 «Про 

використання у системі управління ризиками орієнтовних показників митної 

вартості товарів», нормами якої, з метою забезпечення рівних умов провадження 

зовнішньоекономічної діяльності та єдиного підходу до контролю правильності 

визначення митної вартості товарів на митній території України, запроваджено 

використання органами доходів і зборів у системі управління ризиками єдиних 

орієнтовних показників митної вартості товарів під час митного оформлення 

товарів, які ввозяться на митну територію України у митному режимі імпорту 

(випуску для вільного обігу) [134]. 
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Щодо змісту позову, то таким є вказана у позовній заяві форма або ж спосіб, 

тобто те, що просить позивач у суду, як то:  

1) скасування або визнання нечинним рішення відповідача-суб'єкта владних 

повноважень повністю чи окремих його положень; 

2) зобов'язання відповідача-суб'єкта владних повноважень прийняти 

рішення або вчинити певні дії; 

3) зобов'язання відповідача-суб'єкта владних повноважень утриматися від 

вчинення певних дій та ін. Доречно наголосити, що наведений перелік вимог до 

суду не є вичерпним, оскільки як наголошено в ст. 105 КАС України, 

адміністративний позов суб'єкта владних повноважень може містити інші вимоги 

у випадках, встановлених законом [19]. 

Що стосується безпосередньої адміністративної справи, то позовом ЗАТ 

«Виробниче об’єднання «Конті» до Східної митниці Державної митної служби 

України, Головного управління Державного казначейства України в Донецькій 

області передбачав визнання протиправними дій, визнання недійсними карток 

відмови в прийнятті митної декларації, митному оформлені чи пропуску товарів і 

транспортних засобів через митний кордон України та рішення про визначення 

митної вартості товарів, стягнення з Державного бюджету України суми податку 

на додану вартість. Суд, дослідивши усі матеріали справи, позов ЗАТ „Виробниче 

обєднання „Конті” до Східної митниці, задовольнив. Зокрема своєю постановою 

від 6 грудня 2010 р., суд визначив: 

- протиправними дій відповідача 1 Східної митниці у видачі картки відмови 

в прийнятті митної декларації, митному оформленні чи пропуску товарів і 

транспортних засобів через митний кордон України; 

- недійсною картку відмови у прийнятті митної декларації, митному 

оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон 

України; 

- недійсним рішення про визначення митної вартості товарів.  
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Більше того, своїм рішенням, суд зобов’язав стягнути з Державного 

бюджету надмірно сплаченої суми податку на додану вартість [135]. 

А тепер розглянемо питання щодо права  на звернення до адміністративного 

суду. Таким правом наділені практично усі особи, які не належать до суб’єктів 

владних повноважень: громадяни України, іноземці та особи без громадянства, 

юридичні особи (підприємства, установи, організації) при захисті прав та 

інтересів у сфері публічно-правових відносин.  

Щодо суб’єктів владних повноважень, то як уже нами зазначалося у нашій 

дисертації, це може мати місце, однак кількість таких звернень є обмеженою. Так 

нормами ст. 183-3 КАС України визначено, що провадження у справах за 

зверненням фіскальних органів при здійсненні ними передбачених законом 

повноважень здійснюється на підставі подання таких органів щодо зупинення 

видаткових операцій платника податків на рахунках платника податків; 

підтвердження обґрунтованості адміністративного арешту майна платника 

податків та ін. Варто також наголосити, що повернення подання не є перешкодою 

для повторного звернення з ним до суду після усунення його недоліків, але не 

пізніше ніж протягом 48 годин з моменту встановлення обставин, що зумовлюють 

звернення до суду [19]. 

Стосовно приватних осіб як платників податків, то норми податкового 

законодавства України (пп. 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 ПК України) ґрунтуються на принципі 

презумпції правомірності рішень платника податку, зміст якого полягає у тому, 

що у разі, 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 органів, внаслідок чого є можливість 

прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу. 

У зв’язку з цим, відповідно до пп. 17.1.7 п. 17.1 ст. 17 ПК України платник 

податків має право оскаржувати в порядку, встановленому ПК України, рішення, 
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дії (бездіяльність) контролюючих органів (посадових осіб), надані 

контролюючими органами податкові консультації [31].  

Аналогічний підхід щодо права на судове оскарження передбачено і 

нормами ст. 29 МК України, згідно якого рішення, дії або бездіяльність органів 

доходів і зборів або їх посадових осіб можуть бути оскаржені безпосередньо до 

суду в порядку, визначеному законом.  

Зазначимо, що досить побічною видається норма ст. 30 Митного кодексу 

України в частині відповідальності фіскальних органів, їх посадових осіб та 

інших працівників, які прийняли неправомірні рішення, вчинили неправомірні дії 

або допустили бездіяльність, у тому числі в особистих корисливих цілях або на 

користь третіх осіб. Законодавець передбачив, що у таких випадках вказані особи 

несуть кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та іншу відповідальність 

відповідно до закону. Така банкетна норма не гарантує механізму юридичної 

відповідальності вказаних осіб, а відтак ставить під сумнів можливість 

правомірності виникнення зміни та припинення податкових відносин [64]. У 

зв’язку з цим, М.І. Цуркан, наголошує, що для забезпечення належного рівня 

відповідальності доцільно створити єдину систему планування, оцінювання та 

заохочення публічних службовців [136, С. 43]. 

Отже, проаналізувавши основні вимоги, що ставляться законодавцем до 

позивача для відкриття провадження в адміністративній справі (ст.107 КАС 

України), можемо констатувати, що недотримання позивачем вимог частини 

першої цієї ж статті є підставою для повернення позовної заяви, залишення її без 

розгляду чи відмови у відкритті провадження у справі.  

Таким чином аналізуючи ч.1 ст. 107 КАС України можемо визначити 

перелік вимог, що їх передбачено законом, для відкриття провадження у справах 

щодо оскарження рішень контролюючих органів із визначення сум грошових 

зобов’язань. Разом з тим, варто зазначити, що наведений в даній статті перелік не 

є вичерпним, оскільки законодавець в п. 5 ч. 1 ст. 106 КАС України передбачив 

норму, згідно якої у позовній заяві у разі необхідності зазначаються клопотання 
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про звільнення від сплати судового збору; про звільнення від оплати правової 

допомоги і забезпечення надання правової допомоги, якщо відповідний орган 

відмовив особі у забезпеченні правової допомоги; про призначення судової 

експертизи; про витребування доказів; про виклик свідків тощо. Беручи до уваги, 

що нормами ст. 183-3 КАС України не визначено інше, заявник має право 

додавати відповідні клопотання до свого подання [19]. 

Стосовно строків звернення до адміністративного суду, то дане питання є 

досить важливим для кожного виду юридичного процесу, а особливо для 

судочинства. Як видно із даних судової статистики, у 2015 році переважну 

більшість справ місцеві адміністративні суди розглянули з дотриманням 

встановлених законом строків. Понад строки ці суди розглянули 16% справ проти 

11% справ, розглянутих у 2014 році.  

В окружних адміністративних судах частина справ, розглянутих понад 

строки, становила 21%. Порівняно з відповідним показником 2014 року в цих 

судах спостерігається збільшення на 7% таких справ. У місцевих загальних судах 

як адміністративних судах частина справ, розглянутих понад строки, відповідала 

5% справ проти 4% – у 2014 році. 

Серед причин перевищення строку розгляду справ, суд, виходячи з 

практики, визначає такі: закінчення у третини суддів окружних адміністративних 

судів повноважень щодо здійснення правосуддя, відкладення розгляду справ у 

зв’язку з необхідністю надання суду додаткових доказів, заміна відповідача у 

справі тощо [137]. 

Повертаючись до КАС України, зазначимо, що його норми п. 2 ст. 99 

визначають, що для звернення до адміністративного суду за захистом прав, 

свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не 

встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була 

дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. 

Нормами даної статті також встановлені й інші строки звернення, зокрема 

для звернення до адміністративного суду суб'єкта владних повноважень щодо 
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справ, зазначених у п. 5 ч. 1 ст. 183-2 КАС України, встановлюється 15-денний 

строк, який обчислюється з дня виявлення суб'єктом владних повноважень 

підстав для звернення до адміністративного суду. У випадку звернення до 

адміністративного суду щодо оскарження рішення суб'єкта владних повноважень, 

на підставі якого ним може бути заявлено вимогу про стягнення грошових коштів, 

встановлюється місячний строк [19]. 

Певний інтерес з приводу строків оскарження викликає зміст ПК України, а 

саме норми п. 56.18 ст. 56 ПК України. Так, зокрема вони визначають, що з 

урахуванням строків давності, визначених статтею 102 цього Кодексу, платник 

податків має право оскаржити в суді податкове повідомлення-рішення або інше 

рішення контролюючого органу про нарахування грошового зобов'язання у будь-

який момент після отримання такого рішення. 

Окрім цього, дослідивши зміст норм визначених п. 56.18 та п. 56.19 статті 

56 ПК України, бачимо, що законодавець по різному підходить до визначення 

строків судового оскарження рішень контролюючого органу про нарахування 

грошового зобов'язання. Зокрема, кардинально відрізняється тривалість строку, 

протягом якого платник податків має право звернутися до суду з вимогою щодо 

протиправності рішення контролюючого органу. Якщо норми пункт 56.18 статті 

56 ПК України, маючи банкетний характер відсилають до статті 102, яка 

встановлює три роки (1095 днів), то нормами п. 56.19 ст. 56 Кодексу передбачено 

місячний строк для судового оскарження.  

Доречно наголосити, що позиція ВАС України висловлена у Листі від 

02.06.2011 р. № 742/11/13-11, в якому зокрема наголошується, що при визначенні 

строку звернення до суду з відповідними позовами слід керуватися загальними 

правилами, передбаченими статтею 99 КАС України. Відповідно строк звернення 

податкового органу до адміністративного суду з вимогою про визнання недійсним 

правочину як такого, що вчинений з метою, завідомо суперечною інтересам 

держави та суспільства, та стягнення відповідних санкцій становить шість 

місяців. Зазначений строк обчислюється з дня, коли податковий орган дізнався 
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або повинен був дізнатися про порушення інтересів держави внаслідок вчинення 

відповідного правочину з протиправною метою [138]. 

Таким чином, норми, що містяться в п. 56.19 статті 56, та ст. 102 ПК 

України по різному визначають строки судового оскарження, чим породжують 

конфліктність в системі податкових відносин, викликану тим, що платник 

податків, зборів, митних та інших платежів з дня закінчення процедури 

адміністративного оскарження має право протягом наступних 1095 днів (3 роки) 

та протягом 1 місяця звернутись до суду з позовом про визнання недійсним 

податкового повідомлення-рішення. Тоді як нормами ст. 99 КАС України 

встановлений строк - 6 місяців. 

На нашу думку така ситуація, викликана правовою колізією, має бути 

виправлена, аби не створювати додаткові конфлікти між платниками податків та 

фіскальними органами.  

Варто наголосити, що законодавець, скоріш за все, свідомо допускає таку 

ситуацію, а тому нормами п. 56.21 ст. 56 ПК України, передбачає розв’язання 

такої двозначності, наголошуючи на тому, що у разі коли норма цього Кодексу чи 

іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі цього Кодексу, або коли 

норми різних законів чи різних нормативно-правових актів, або коли норми 

одного і того ж нормативно-правового акта суперечать між собою та припускають 

неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або 

контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на 

користь як платника податків, так і контролюючого органу, рішення приймається 

на користь платника податків [31]. 

Важливим у відкритті адміністративного провадження є також питання 

підсудності. Професор Т.О. Коломоєць дану категорію пропонує розглядати як 

розмежування компетенції між окремими ланками судової системи і між судами 

однієї ланки щодо розгляду та вирішення адміністративних справ. Далі 

продовжує дослідник, поняття підсудності пов’язане із поняттям юрисдикції та 

компетенції адміністративного суду, його конкретизації [139, С. 76].  
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Норми КАС України чітко визначають питання підсудності у ст. 18-22, 

якими зокрема закріплюють види підсудності, якою є зокрема предметна, що 

визначає повноваження відповідного суду розглядати адміністративну справу у 

першій інстанції виходячи із предмету спору чи суб’єктного складу.  

Беручи до уваги предмет нашого дослідження зазначимо, що 

адміністративні справи щодо рішень контролюючих органів про визначення сум 

грошових зобов’язань, розглядаються окружними судами, оскільки це 

регламентовано нормами п. 1 та п. 2 ч. 2 ст. 18 КАС України. Саме окружні 

адміністративні суди розглядають досліджувані нами адміністративні спори.  

Як зазначено в ДФС України, із загальної кількості судових справ за участі 

органів ДФС, які у січні-липні 2016 року перебували на розгляді в судах різних 

інстанцій, одну з ключових категорій становлять справи за позовами платників 

про визнання недійсними податкових повідомлень-рішень. З початку року на 

розгляді перебувало 42 тис. таких справ на загальну суму 153,4 млрд. грн. [140].  

Що стосується територіальної підсудності, то згідно ст. 19 КАС України, 

адміністративні справи вирішуються окружним адміністративним судом за 

місцезнаходженням відповідача, крім випадків, передбачених Кодексом 

адміністративного судочинства. Можна вважати, що таким випадком обставини, 

за яких позивач оскаржує зміст правових актів індивідуальної дії, а також дій чи 

бездіяльності суб'єктів владних повноважень, які прийняті (вчинені, допущені) 

стосовно конкретної фізичної чи юридичної особи (їх об'єднань), вирішуються за 

вибором позивача адміністративним судом за зареєстрованим у встановленому 

законом порядку місцем проживання (перебування, знаходження) цієї особи-

позивача, або адміністративним судом за місцезнаходженням відповідача, крім 

випадків, передбачених цим Кодексом. Якщо така особа не має місця проживання 

(перебування, знаходження) в Україні, тоді справу вирішує адміністративний суд 

за місцезнаходженням відповідача [19]. 

Слід також зазначити, що використовуючи принцип територіальної 

підсудності, необхідно брати до уваги зміст постанови Пленуму Вищого 
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адміністративного суду від 6 березня 2008 р. № 2 «Про практику застосування 

адміністративними судами окремих положень Кодексу адміністративного 

судочинства України під час розгляду адміністративних справ». У даному 

випадку високий суд визначив, що відповідно до ч. 2 ст. 19 КАС України 

адміністративні справи з приводу оскарження правових актів індивідуальної дії, а 

також дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень, які стосуються 

інтересів конкретної особи, вирішуються адміністративними судами за місцем 

проживання (перебування, знаходження) позивача. Окрім цього, йдеться в 

постанові, судам слід враховувати, що згідно зі статтею 3 Закону України "Про 

свободу пересування та вільний вибір проживання в Україні" місцем проживання 

фізичної особи вважається адміністративно-територіальна одиниця, на території 

якої особа проживає строком понад шість місяців на рік, а місцем перебування - 

адміністративно-територіальна одиниця, на території якої особа проживає 

строком менше шести місяців на рік.  

Щодо місця знаходження юридичної особи, то місцем її знаходження 

відповідно до статті 1 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб 

та фізичних осіб- підприємців" є адреса органу або особи, які відповідно до 

установчих документів юридичної особи чи закону виступають від її імені, а 

місцем проживання фізичної особи-підприємця є житловий будинок, квартира, 

інше приміщення, придатне для проживання в ньому, у відповідному населеному 

пункті, в якому фізична особа проживає постійно, переважно або тимчасово, що 

знаходиться за певною адресою, за якою здійснюється зв'язок із фізичною 

особою-підприємцем. 

Вищий суд наголошує, що положеннями зазначених законів повинні 

керуватися суди під час встановлення місця проживання, перебування чи 

знаходження позивача для визначення територіальної підсудності 

адміністративної справи. 

Разом із цим судам потрібно мати на увазі, що виходячи із завдань та 

принципів адміністративного судочинства для визначення територіальної 
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підсудності спору під місцем перебування позивача слід розуміти також його 

фактичне перебування в межах адміністративно-територіальної одиниці, де 

виникли спірні правовідносини у зв'язку з цим перебуванням. Тому такий позивач 

має право звернутися до суду, територіальна юрисдикція якого поширюється на 

ту адміністративно-територіальну одиницю, у межах якої виникли спірні 

правовідносини та де перебуває позивач, що не виключає його права звернення до 

суду за місцем проживання (перебування) [148]. 

Стосовно інстанційної підсудності адміністративних справ, то як зазначає 

професор Т.О. Коломоєць, то вона визначається повноваженнями окремих ланок 

судової системи на підставі виконуваних ними функцій (розгляд у першій 

інстанції, апеляційний розгляд, касаційний тощо). Окрім цього професор 

наголошує, що правила інстанційної підсудності адміністративних справ 

визначено з урахуванням принаймні 2 критеріїв, а саме: критерій зрозумілості та 

критерій рівності можливостей щодо оскарження судових рішень [139, С. 81]. 

Виходячи із теоретичних основ даного питання, констатуємо, що відповідно 

до норм ст. 20 КАС України, місцеві адміністративні суди (місцеві загальні суди 

як адміністративні суди та окружні адміністративні суди), а також Вищий 

адміністративний суд України у випадках, встановлених цим Кодексом, 

вирішують адміністративні справи як суди першої інстанції.  

У свою чергу, апеляційні адміністративні суди переглядають судові рішення 

місцевих адміністративних судів (місцевих загальних судів як адміністративних 

судів та окружних адміністративних судів), які знаходяться у межах їхньої 

територіальної юрисдикції, в апеляційному порядку як суди апеляційної інстанції. 

Щодо інстанційної підсудності Вищого адміністративного суду України, то 

він переглядає судові рішення місцевих та апеляційних адміністративних судів у 

касаційному порядку як суд касаційної інстанції. У випадку, визначеному ч. 6 ст. 

177 КАС, ВАС України переглядає в апеляційному порядку як суд апеляційної 

інстанції судові рішення Київського апеляційного адміністративного суду.  
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Важливо зазначити, що повноваження ВАС України відповідно до 

Конституції України та Закону України «Про судоустрій та статус суддів» від 2 

червня 2016 р., який визначає організацію судової влади та здійснення правосуддя 

в країні [142], мають бути припинені, оскільки касаційну функцію в 

адміністративному судочинстві буде виконувати Верховний Суд України, а саме 

такий підрозділ як касаційний адміністративний суд, ймовірно Касаційна палата з 

адміністративних справ. Окрім цього, у структурі Верховного Суду створюється 

Велика палата, яка розглядатиме юрисдикційні спори між касаціями. Доречно 

зазначити, що ВАС України, як власне й інші два, будуть ліквідовані протягом 6 

місяців з дня набрання чинності закону. 

А що стосується сьогодення, то Верховний Суд України у випадках, 

установлених цим Кодексом, переглядає судові рішення адміністративних судів 

після їх перегляду в касаційному порядку. 

Отже, провівши аналіз категорії підсудності адміністративних справ, варто 

наголосити, що адміністративні суди вивчаючи матеріали справи щодо 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень належить 

перевіряти, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у 

спосіб, що передбачені конституцією та законами України; 2) з використанням 

повноваження з метою, із якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з 

урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення 

дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з 

дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій 

дискримінації; 8) своєчасно, тобто протягом розумного строку та ін. [141]. 

Зважаючи на предмет нашого дослідження, варто наголосити, що під час 

розгляду спорів щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних 

повноважень, в тому числі і контролюючих органів при визначенні ними сум 

грошових зобов’язань, суди незалежно від підстав, наведених у позовній заяві, 

повинні перевіряти їх відповідність усім зазначеним вимогам. 
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Адміністративний процес, що має місце при розгляді адміністративних 

справ є одним з різновидів юридичних процесів, а відтак йому притаманна певна 

стадійність. У даному випадку мова йде про те, що провадження у справах щодо 

оскарження рішень контролюючих органів про визначення сум грошових 

зобов’язань мають містити певні стадії (етапи – у виборчому процесі), які на 

думку академіка Ю.П. Битяка, спрямовані на досягнення певної мети та 

розв'язання відповідних завдань конкретного адміністративного провадження. На 

думку вченого, вказаний процес провадження включає такі стадії: 1)стадія аналізу 

ситуації; 2) стадія прийняття рішення у справі; 3) стадія оскарження або 

опротестування рішення у справі; 4) стадія виконання прийнятого рішення [143, 

С. 213]. 

Схожою є позиція й інших вчених, які наголошують, що властивістю будь-

якого юридичного процесу є стадійність, тобто структурно обумовлена 

послідовність процесуальних дій. Проходження справи в адміністративному суді 

теж має стадійний характер. Зокрема, автори підручника виділяють такі стадії 

адміністративного судочинства:  

1. Звернення з адміністративним позовом і відкриття провадження в 

адміністративній справі. 

2. Підготовче провадження. 

3. Судовий розгляд та ухвалення судового рішення. 

4. Перегляд судового рішення (апеляційний порядок; касаційний порядок; 

перегляд рішення Верховним Судом України; за нововиявленими обставинами). 

5. Виконання судового рішення [144, С. 289]. 

Погоджуючись з думкою дослідників адміністративного права, зазначимо, 

що законодавець нормами статей 171-183-4 КАС України визначив особливості 

розгляду окремих категорій справ, що пояснюється предметом розгляду та 

суб’єктним складом. Так з поміж інших нормами ст. 183-3 КАС України 

передбачено особливості провадження у справах за зверненням органів доходів і 

зборів (читай – фіскальних органів).  
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Зокрема провадження у справах за зверненням фіскальних органів доходів і 

зборів при здійсненні ними передбачених законом повноважень здійснюється на 

підставі подання таких органів щодо: 

1) зупинення видаткових операцій платника податків на рахунках платника 

податків; 

2) підтвердження обґрунтованості адміністративного арешту майна 

платника податків; 

3) стягнення коштів за податковим боргом та ін. [19]. 

Що стосується стадій провадження, то першою з них, є стадія відкриття 

провадження у справі.  

Законодавець передбачив, що суддя відкриває провадження у справі щодо 

оскарження рішення суб’єкта владних повноважень на підставі поданого 

адміністративного позову. 

Для прийняття відповідного рішення, суд з’ясовує відповідні факти, що 

дають можливість перевірити особу-позивача, його позивні вимоги, дотримання 

строків звернення до суду і підсудність справи.  

Окрім вищеназваного, під час вирішення питання про відкриття 

провадження у справі або/чи прийняття до розгляду документа, що є об'єктом 

справляння судового збору, суддя-доповідач, також, повинен перевірити 

відповідність сплаченої суми судового збору розміру ставок, встановлених 

Законом України «Про судовий збір», порядку сплати судового збору, а у разі 

відсутності документа про сплату судового збору перевірити наявність пільг зі 

сплати цього платежу.  

Важливим на стадії відкриття провадження є питання підсудності кількох 

пов'язаних між собою вимог. Так згідно ст. 21 КАС України, позивач може 

заявити кілька вимог в одній позовній заяві, якщо вони пов'язані між собою. 

Окрім цього, якщо справа щодо пов'язаних вимог територіально підсудна різним 

місцевим адміністративним судам, то її розглядає один з цих судів за вибором 

позивача. В іншому випадку, якщо справа щодо однієї з вимог підсудна 
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окружному адміністративному суду, а щодо іншої вимоги (вимог) - місцевому 

загальному суду як адміністративному суду, таку справу розглядає окружний 

адміністративний суд.  

Нормами Кодексу врегульовано також питання щодо вимог про 

відшкодування шкоди, заподіяної протиправними рішеннями, діями чи 

бездіяльністю суб'єкта владних повноважень. У такому випадку, справи  

розглядаються адміністративним судом, якщо вони заявлені в одному 

провадженні з вимогою вирішити публічно-правовий спір. Інакше вимоги про 

відшкодування шкоди вирішуються судами в порядку цивільного або 

господарського судочинства. В той же час, не допускається об'єднання в одне 

провадження кількох вимог, які належить розглядати в порядку різного 

судочинства, якщо інше не встановлено законом [19]. 

Важливим питанням на стадії відкриття провадження є сплата судового 

збору, правова регламентація якого визначається КАС України та Законом 

України «Про судовий збір» від 8 липня 2011 р., норми якого визначають правові 

засади справляння судового збору, платників, об'єкти та розміри ставок судового 

збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору [145]. 

Варто наголосити, що законодавцем наразі однозначно вирішено питання 

щодо визначення ставок судового збору, уточнено перелік процесуальних 

документів, за подання до суду яких судовий збір не справляється, уточнено 

порядок сплати та повернення сплаченого судового збору, позбавлено пільг зі 

сплати цього збору ряду органів державної влади. Крім цього, також 

запроваджено перевірку зарахування судового збору до спеціального фонду 

Державного бюджету України перед відкриттям провадження у справі. 

Як бачимо, позиція законодавця стосовно судового збору є досить чіткою, 

що в окремих випадках може виступати певним обмеженням прав громадян на 

судовий захист. З цього приводу, показовим є рішення Європейського суду з прав 

людини, в рішенні якого зазначається, що сплата судового збору не повинна 

перешкоджати доступу до правосуддя, ускладнювати цей доступ таким чином і 
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такою мірою, щоб завдати шкоди самій суті цього права, та має переслідувати 

законну мету [146].  

Намагаючись адаптувати вітчизняне законодавство до принципів 

судочинства європейських країн, ВР України у ст. 8 Закону України «Про судовий 

збір», передбачила, що враховуючи майновий стан сторони, суд може своєю 

ухвалою відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але 

не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі. Окрім цього, суд може 

зменшити розмір судового збору або звільнити від його сплати на підставі, 

зазначеній у частині першій цієї статті. 

Практично однаковою за змістом є редакція ч. 1 ст. 88 КАС України, тоді як 

норми ч. 2 ст. 88 є більш категоричними. Так якщо у строк, встановлений судом, 

судові витрати не будуть оплачені, позовна заява залишається без розгляду або 

витрати розподіляються між сторонами відповідно до судового рішення у справі, 

якщо оплату судових витрат розстрочено або відстрочено до ухвалення судового 

рішення у справі. 

Разом з тим, як показує судова практика, при зверненні до суду із заявою 

про відстрочення або розстрочення сплати судового збору особа повинна додати 

до такої заяви належні документи на підтвердження факту відсутності 

відповідних коштів (бюджетних асигнувань) для сплати судового збору.  

Окрім цього вивчаючи та узагальнюючи практику застосування 

адміністративними судами Закону України «Про судовий збір» від 23 січня 2015 

року, обґрунтовано висновок, що обмежене фінансування бюджетної установи не 

є підставою для її звільнення від сплати судового збору, не є вказані аргументи 

також і підставою для відстрочення його сплати [147]. 

Виходячи із вищезазначеного, варто наголосити, що адміністративні суди 

покликані забезпечити доступ приватних та публічних осіб до судового захисту, 

дотримуючись вимог Закону України «Про судовий збір», використовуючи 

можливість щодо відстрочення та розстрочення сплати судового збору, 

зменшення його розміру або звільнення від його сплати. 



115 

 

Окрім цього, як зазначається в Довідці ВАС України «Про результати 

вивчення та узагальнення практики застосування адміністративними судами 

Закону України «Про судовий збір»», прийняття до розгляду документа, який є 

об'єктом справляння судового збору і не є підставою для відкриття провадження у 

справі, окреслені питання вирішуються на будь-якій стадії провадження у справі.  

Зміст цієї норми вказує на те, що вимозі про відшкодування шкоди передує 

вимога про встановлення порушення прав, свобод та інтересів позивача. За такого 

правового врегулювання вимога про відшкодування шкоди не є об'єктом, за який 

справляється судовий збір. Водночас за вимогу, яка їй передує, такий платіж 

сплачується  

Під час вирішення питання про відкриття провадження у справі або/чи 

прийняття до розгляду документа, що є об’єктом справляння судового збору, 

суддя-доповідач, серед іншого, повинен перевірити відповідність сплаченої суми 

судового збору розміру ставок, встановлених Законом про судовий збір, порядку 

сплати судового збору, а у разі відсутності документа про сплату судового збору 

перевірити наявність пільг зі сплати цього платежу [148]. 

Не менш значущим питанням залишається визначення належності позовної 

вимоги про відшкодування моральної шкоди, адже позивач  через прийняття 

суб’єктом владних повноважень неправомірних діянь зазнає окрім майнової, ще й 

немайнову шкоду. У цьому зв’язку виникає питання про можливість віднесення 

моральної шкоди  до вимог майнового чи немайнового характеру. На думку 

вітчизняних вчених-адміністративістів (членів Науково-консультативної ради при 

Вищому адміністративному суді України), позовна вимога про відшкодування 

моральної шкоди грошима або майном є майновою, а вимога про відшкодування 

моральної шкоди в інший (немайновий) спосіб є немайновою вимогою [149].  

У частині нашого дослідження зауважимо, що зміст вимог щодо 

протиправності рішень контролюючих органів про визначення сум грошових 

зобов'язань платників податків, про зменшення суми бюджетного відшкодування 

з податку на додану вартість, про стягнення адміністративно-господарських та 
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інших штрафних санкцій тощо, то як зазначені в листі ВАС України від 18 січня 

2012 р. 165/11/13-12, такі вимоги є майновими.  

На думку багатьох теоретиків та практиків, підготовче провадження у 

справах щодо оскарження рішень контролюючих органів із визначення сум 

грошових зобов’язань є однією із основних стадій вирішення справи у 

адміністративному суді першої інстанції. Не заперечуючи змісту даного 

твердження, зауважимо, що кожна стадія є важливою, оскільки зміст та реалізація 

є основою наступної стадії і процесу в цілому.  

Аналіз змісту норм статей 110, 111, 123 КАС України дає підстави 

наголосити, що підготовку справи до судового розгляду одноособово здійснює 

суддя, який відкрив провадження в адміністративній справі і призначений 

головуючим. Головуючий суддя вчиняє всі дії в межах підготовчого провадження, 

після завершення якого справа призначається до розгляду, який здійснюється 

колегією суддів. Підготовче провадження здійснюється колегіально у випадку, 

коли адміністративна справа може бути розглянута на цій стадії. 

Статтею 110 КАС України передбачено, що за обґрунтованим клопотанням 

позивача суддя вживає заходи щодо невідкладного розгляду і вирішення справи. 

У такому разі виклик осіб, які беруть участь у справі, чи повідомлення про 

постановлені судом ухвали здійснюються за допомогою кур'єра, телефону, факсу, 

електронної пошти чи іншого технічного засобу. 

Доречно продовжити і зазначити, що за наслідками підготовчого 

провадження суд у порядку письмового провадження або в судовому засіданні на 

розсуд суду постановляє ухвалу про: 

1) залишення позовної заяви без розгляду; 

2) зупинення провадження у справі; 

3) закриття провадження у справі; 

4) закінчення підготовчого провадження і призначення справи до судового 

розгляду. 
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Окрім вказаного важливо наголосити, що в ухвалі про закінчення 

підготовчого провадження і призначення справи до судового розгляду 

зазначається, які підготовчі дії проведені, і встановлюються дата, час та місце 

розгляду справи. Якщо ж під час попереднього провадження відповідач визнав 

позов, суд може прийняти постанову про задоволення адміністративного позову 

[19]. 

Що стосується судового розгляду справ щодо оскарження рішень 

контролюючих органів із визначення сум грошових зобов’язань, то дана 

категорія, на думку як теоретиків, так і практиків, включає в себе систему 

адміністративно-процесуальних норм та принципів, які регулюють суспільні 

відносини між судовим органом (судом) та іншими учасниками 

адміністративного судочинства щодо розгляду і розв`язання адміністративних 

справ по суті, які виникають із публічно-правових відносин. 

Окрім вказаного, дана система адміністративно-процесуальних норм 

визначає послідовність вчинення процесуальних дій судом та іншими 

учасниками адміністративного судочинства щодо розгляду і вирішення 

конкретної адміністративної справи, спрямованих на захист прав, свобод та 

інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-

правових відносин від порушень з боку органів владних повноважень чи їх 

посадових осіб. 

Зазначимо, що адміністративно-правову регламентацію здійснення судово-

процесуальних дій на стадії провадження, визначають норми Глави 3 «Судовий 

розгляд справи» Розділу 3 КАС України, зокрема судовий розгляд справ може 

розглядатися, як центральна стадія судочинства, під час якої суд розглядає та 

вирішує справи по суті, постановляє вироки чи судові рішення. 

Як відомо, судовий розгляд адміністративної справи здійснюється у 

судовому засіданні з обов’язковим викликом осіб, які беруть участь у справі. 

Разом з тим, законодавець передбачив норму, яка не позбавляє учасника процесу 

права заявляти клопотання про розгляд справи за їх відсутності. 
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Аналіз норм КАС України дає підстави навести такі основні елементи 

судового розгляду, як то: відкриття судового засідання; оголошення складу суду; 

роз’яснення судом учасникам адміністративного процесу їхніх прав та 

обов’язків; вирішення судом клопотань осіб, які беруть участь у справ; розгляд 

адміністративної справи по суті; судові дебати. 

Законодавець передбачив, що судове засідання на даній стадії судового 

процесу може проводитися як у відкритій, так і в закритій формі. При цьому, 

закрита форма процесу використовується у разі, якщо розгляд у відкритому 

режимі може призвести до розголошення державної або іншої охоронюваної 

законом таємниці. Зважаючи на предмет нашого дослідження, справи щодо 

оскарження рішень контролюючих органів  про визначення сум грошових 

зобов’язань, зазвичай не несуть таємничого характеру.  

А тому, відкриваючи судове засідання, головуючий оголошує, яка справа 

розглядається, і з`ясовує у секретаря судового засідання, хто з викликаних та 

повідомлених осіб прибув у судове засідання, а також чи вручено судові повістки 

та повідомлення тим, хто не з`явився. Суд за документами, що посвідчують 

особу, встановлює хто прибув у судове засідання, а також перевіряє 

повноваження посадових і службових осіб, представників. 

У тому випадку, коли у судовому засіданні бере участь перекладач, 

головуючий роз’яснює права та обов’язки, попереджає його про кримінальну 

відповідальність за завідомо неправильний переклад і за відмову без поважних 

причин від виконання покладених на нього обов’язків, а також приводить до 

присяги перекладача. 

Після цього секретар судового засідання повідомляє учасникам 

адміністративного судочинства про те, що перебіг судового засідання фіксується 

технічними засобами, а також в яких умовах здійснюється запис, зокрема, як 

розташовані мікрофони. 

Наступною дією головуючого судді або судді-доповідача є оголошення 

складу суду, а також імена експерта, перекладача, спеціаліста, секретаря 
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судового засідання і роз’яснює особам, які беруть участь у справі та прибули в 

судове засідання, їхнє право заявляти відводи. 

У разі, якщо хтось з осіб, які беруть участь у справі не прибув в судове 

засідання суд вирішує питання про те, чи є можливим розглядати справу за їх 

відсутності чи необхідно відкласти розгляд судової справи.  

Кодексом регламентовано порядок розгляду питання про відкладення 

розгляду справи, зокрема суд зобов’язаний відкласти розгляд справи у разі: 

неприбуття у судове засідання сторони (сторін) або будь-кого з інших осіб, які 

беруть участь у справі, про яких немає відомостей, що їм вручені повістки. 

Однак, у разі неприбуття в судове засідання без поважних причин 

представника сторони або третьої особи, які прибули в судове засідання, або 

неповідомлення ним про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду 

справи. Проте за клопотанням сторони та з урахуванням обставин у справі суд 

може відкласти її розгляд. 

Якщо ж немає перешкод для розгляду справи у судовому засіданні, 

визначених статтею 128 КАС України, але прибули не всі особи, які беруть 

участь у справі, хоча і були належним чином повідомлені про дату, час і місце 

судового розгляду, суд має право розглянути справу у письмовому провадженні 

у разі відсутності потреби заслухати свідка чи експерта. 

Розглядаючи справу по суті, суд з`ясовує фактичні обставини справи 

шляхом дослідження засобів доказування, наявності чи відсутності юридичних 

фактів, що складають предмет доказування [19]. 

Адміністративне судочинство як механізм забезпечення прав та інтересів 

приватних осіб від неправомірних діянь органів публічної влади має базуватися 

на дотриманні принципів судочинства, перелік яких визначений нормами ст. 7 

КАС України. Визначаючи як головні принципи процесу, принцип верховенства 

та законності, зупинимось на аналізі принципу змагальності. Зазначимо, що 

даний принцип традиційно реалізується в усіх видах судочинства, в тому числі й 

адміністративному.  
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Механізм реалізації даного принципу в адміністративному судочинстві 

полягає в тому, при розгляді справ щодо оскарження рішень контролюючих 

органів із визначення сум грошових зобов’язань головний обов’язок щодо 

доведення покладається на кожну із сторін, за обов’язкової умови присутності та 

втручання суду адміністративний процес, що зорієнтовано на встановлення 

фактичних обставин справи, які будуть основою прийняття судом єдино 

правильного правового рішення по справі.  

Особливістю процесуального статусу суду в адміністративному процесі є 

факт наявності вправа аналізувати, досліджувати матеріали та докази, що надані 

сторонами, а також витребувати їх за власною ініціативою й на основі вказаного 

надавати правову оцінку. 

Як зазначає Є.А. Усенко, ця особливість притаманна виключно 

адміністративному судочинству, в межах якого суд стає активним учасником 

процесу. Причому така активність суду не спрямована на задоволення інтересу 

будь-якої із сторін спору, адже свою позицію сторони доводять самостійно, а 

спрямована саме на встановлення істини у справі, справедливе вирішення спору 

та забезпечення балансу публічного і приватного інтересу [36, С. 129].  

Наголошується, що навіть якщо сторони публічного спору не посилаються 

на ті чи інші факти, а суд вбачає необхідність у їх з’ясуванні для встановлення 

дійсних обставин справи, дійсної поведінки суб’єктів правовідносин, він вимагає 

необхідні докази не лише від сторін процесу, а й від інших осіб, без обмеження 

кола останніх. Необхідно зазначити, що такі дії суду є не тільки його правом, а й 

обов’язком, що випливає із такого принципу адміністративного судочинства, як 

офіційне з’ясування всіх обставин справи. Цей принцип закріплено в КАС 

України в нормах, що встановлюють порядок оцінки доказів, дослідження 

доказів, вимоги, щодо судового рішення адміністративній справі.  

Така позиція дослідників підтверджується й нормами ст. 11 КАС України, 

згідно якої суд вживає передбачені законом заходи, необхідні для з'ясування всіх 

обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з 
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власної ініціативи. Окрім цього, суд повинен запропонувати особам, які беруть 

участь у справі, подати докази або з власної ініціативи витребувати докази, яких, 

на думку суду, не вистачає [19]. 

Стосовно ж конкретної судової справи № 826/5247/14 від 08.07.2014 р., то 

до Окружного адміністративного суду м. Києва надійшов адміністративний позов 

Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЛ ГРУП» (надалі - Позивач /ТОВ 

«ТЛ ГРУП») до Київської Міжрегіональної митниці Міністерства доходів і зборів 

України (надалі - Відповідач-1/ Митниця) та Головного управління Державної 

казначейської служби України в м. Києві (Відповідач-2/ ГУ ДКС України у м. 

Києві), в якому просить суд: 

1. Визнати протиправним та скасування Рішення Відповідача-1 про 

коригування митної вартості товару.  

2. Визнання протиправною та скасувати картку відмови Відповідача-1 в 

прийнятті митної декларації, митному оформленні випуску чи пропуску товарів, 

транспортних засобів комерційного призначення. 

3. Стягнути з державного бюджету України через надмірно сплачену суму 

мита та суму надмірно сплаченого податку на додану вартість. 

4. Стягнути з Державного бюджету України через ГУ ДКС України у м. 

Києві на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЛ ГРУП» судовий 

збір. 

Суд розглянув матеріали справи, всебічно та повно з'ясував фактичні 

обставини справи, об'єктивно оцінив докази, які мають значення для розгляду 

справи, та вирішення спору по суті.  

Саме завдяки детальному з’ясуванню матеріалів справи, суд критично 

поставиться до позиції Відповідача, а саме Митниці, оскільки Відповідачем-1 в 

оскаржуваному Рішенні не було зазначено, які саме відомості містять 

розбіжності, а також не обґрунтовано твердження Відповідача щодо неповноти 

поданих Позивачем документів, як це передбачено ч.2 ст. 55 МК України. 

Крім того, суд звертає увагу, незважаючи на те, що повідомляючи 
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Позивача про необхідність надати додаткові документи Митниця має 

обґрунтовувати свої вимоги щодо їх надання, узгоджуючи таке надання 

документів з правовою суттю правовідносин, які склалися між Позивачем та його 

контрагентом, проте, як встановлено судом, Відповідачем-1 такого зроблено не 

було. Разом з тим, митний орган не зазначив, які саме обставини такі документи 

повинні підтвердити [150]. 

Суд окрім цього акцентує увагу на те, що аналогічна правова позиція 

викладена в ухвалі Вищого адміністративного Суду України від 20.03.2012 у 

справі № К/9991/89900/11.  

З’ясувавши обставини справи, судом встановлено, що Відповідачем-1 були 

витребувані документи, які були вже подані Позивачем разом з МД, зокрема: 

Прайс-лист від 01.09.2013 р.; копія МД країни відправлення, перевізні 

документи. 

І насамкінець, суд акцентував увагу на тому, що оскаржуване рішення було 

винесено Відповідачем-1 без додержання 10 денного строку для подачі 

додаткових документів, як то передбачено положеннями ст. 53МК України, що 

позбавило Позивача законного права на належний захист своїх прав та доведення 

правомірності і обґрунтованості заявленої ним митної вартості товару. Крім того, 

всупереч вимогам ст. 55 МК України, в оскаржуваному Рішенні Відповідача-1 

відсутні обґрунтування числового значення митної вартості товарів, 

скоригованої митним органом, та фактів, які вплинули на таке коригування [151]. 

Як виходить зі змісту справи, головним категорією, навколо якої точиться 

адміністративний спір є митна вартість товарів, які переміщуються через митний 

кордон України, тобто вартість товарів, яка базується на ціні, котра фактично 

сплачена або підлягає сплаті за ці товари. Саме тому , на нашу думку, необхідно 

розглянути деталі законодавчого забезпечення категорії митної вартості, 

правильності її визначення, а також її коригування.  

Законодавець у ст. 51 МК України визначає, що митна вартість товарів, які 

переміщуються через митний кордон України, визначається декларантом згідно з 
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нормами Кодексу (ч. 1). Тоді як митна вартість товарів, що ввозяться на митну 

територію України відповідно до митного режиму імпорту, визначається 

відповідно до розділу 9 Кодексу (ч. 2) [64]. 

У зв’язку із вищенаведеним виникає питання щодо визначення митної 

вартості товарів, які ввозяться на територію України відповідно до митного 

режиму імпорту. Норми ст. 57 МК України регламентують визначення митної 

вартості товарів за такими методами: 

1) основний - за ціною договору (контракту) щодо товарів, які 

імпортуються (вартість операції); 

2) другорядні: 

а) за ціною договору щодо ідентичних товарів; 

б) за ціною договору щодо подібних (аналогічних) товарів; 

в) на основі віднімання вартості; 

г) на основі додавання вартості (обчислена вартість); 

ґ) резервний [64]. 

Як бачимо, основним методом визначення митної вартості товарів, які 

ввозяться на митну територію України відповідно до митного режиму імпорту, є 

перший метод - за ціною договору (вартість операції). У свою чергу, кожний 

наступний метод застосовується лише у разі, якщо митна вартість товарів не 

може бути визначена шляхом застосування попереднього методу відповідно до 

норм цього Кодексу. Тоді як, застосуванню другорядних методів передує 

процедура консультацій між органом доходів і зборів та декларантом з метою 

визначення основи вартості згідно з положеннями ст. 59 і 60 Кодексу. Під час 

таких консультацій орган доходів і зборів та декларант можуть здійснити обмін 

наявною у кожного з них інформацією за умови додержання вимог щодо її 

конфіденційності [64]. 

У разі ж неможливості визначення митної вартості товарів згідно з 

положеннями статей 59 і 60 цього Кодексу за основу для її визначення може 

братися або ціна, за якою ідентичні або подібні (аналогічні) товари були продані 
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в Україні не пов’язаному із продавцем покупцю відповідно до ст. 62 цього 

Кодексу, або вартість товарів, обчислена відповідно до ст. 63 цього Кодексу [64]. 

Варто пам’ятати, що кожний наступний метод застосовується, якщо митна 

вартість товарів не може бути визначена шляхом застосування попереднього 

методу. Разом з тим, методи на основі віднімання та додавання вартості 

(обчислена вартість) можуть застосовуватися у будь-якій послідовності на 

прохання декларанта або уповноваженої ним особи. Окрім вказаного варто 

наголосити, що застосуванню другорядних методів передує процедура 

консультацій між органом доходів і зборів та декларантом з метою визначення 

основи вартості згідно з положеннями статей 59 і 60 МК України. Під час таких 

консультацій орган доходів і зборів та декларант можуть здійснити обмін 

наявною у кожного з них інформацією за умови додержання вимог щодо її 

конфіденційності. І насамкінець, у разі якщо неможливо застосувати жоден із 

зазначених методів, митна вартість визначається за резервним методом 

відповідно до вимог, встановлених ст. 64 цього Кодексу [64]. 

Як бачимо, основний метод визначення митної вартості, регламентований 

нормами ч. 4 ст. 58 МК України, передбачає, що митною вартістю товарів є ціна, 

фактично сплачена або яка підлягає сплаті за товари, якщо вони продаються на 

експорт в Україну, скоригована в разі потреби. У свою чергу, у ч. 5 ст. 58 

визначено, що вартість, фактично сплачена або та, яка підлягає сплаті, - це 

загальна сума всіх платежів, здійснених або які повинні бути здійснені покупцем 

оцінюваних товарів продавцю або на користь продавця через третіх осіб та/або 

не пов'язаних з продавцем осіб для виконання зобов'язань продавця [64].  

Норми МК України (ч.1 ст. 53) ставлять вимогу перед декларантом вимогу 

щодо надання відповідних, підтверджуючих величину митної вартості, 

документів, зокрема: 

1) декларація митної вартості та документи, що підтверджують числові 

значення складових митної вартості, на підставі яких проводився розрахунок 

митної вартості; 
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2) зовнішньоекономічний договір (контракт) або документ, що його 

замінює, та додаток до нього у разі їх наявності; 

3) рахунок-фактура (інвойс) або рахунок-проформа (якщо товар не є 

об'єктом купівлі-продажу); 

4) якщо рахунок сплачено - банківські платіжні документи; 

5) копія імпортної ліцензії, якщо імпорт товару підлягає ліцензуванню та 

інші документи [64]. 

Як бачимо, законодавцем наведено досить широкий перелік документів, які 

підтверджують митну вартість товарів, однак він не є однозначним та 

вичерпним, адже ч. 3 ст. 53 Кодексу передбачено, що у разі якщо документи, 

зазначені вище, містять розбіжності, ознаки підробки або в них відсутні будь-які 

відомості, декларант або уповноважена ним особа на письмову вимогу митного 

органу зобов'язані протягом десяти календарних днів надати (за наявності) 

додаткові документи [64]. 

І останнє, що стосується процедури встановлення митної вартості, питання 

контролю. Так ст. 54 МК України визначено, що контроль правильності 

визначення митної вартості товарів здійснюється органом доходів і зборів під час 

проведення митного контролю і митного оформлення шляхом перевірки 

числового значення заявленої митної вартості.  

Контроль правильності визначення митної вартості товарів за основним 

методом - за ціною договору (контракту) щодо товарів, які ввозяться на митну 

територію України відповідно до митного режиму імпорту (вартість операції), 

здійснюється органом доходів і зборів шляхом перевірки розрахунку, 

здійсненого декларантом, за відсутності застережень щодо застосування цього 

методу, визначених у ч. 1 ст. 58 цього Кодексу.   

І за результатами здійснення контролю правильності визначення митної 

вартості товарів орган доходів і зборів визнає заявлену декларантом або 

уповноваженою ним особою митну вартість чи приймає письмове рішення про її 

коригування відповідно до положень ст. 55 цього Кодексу [64]. 
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Як уже нами зазначалося, рішення про коригування заявленої митної 

вартості товарів, які ввозяться на митну територію України з поміщенням у 

митний режим імпорту, приймається органом доходів і зборів у письмовій формі 

під час здійснення контролю правильності визначення митної вартості цих 

товарів як до, так і після їх випуску, якщо органом доходів і зборів у випадках, 

передбачених частиною шостою статті 54 цього Кодексу, виявлено, що заявлено 

неповні та/або недостовірні відомості про митну вартість товарів, у тому числі 

невірно визначено митну вартість товарів.  

Маючи публічні повноваження, митний орган, відповідно до ч.6 ст. 54 МК 

України, може відмовити у митному оформленні товарів за заявленою 

декларантом або уповноваженою ним особою митною вартістю виключно за 

наявності обґрунтованих приводів вважати, що заявлено неповні та/або 

недостовірні відомості про митну вартість товарів, у тому числі неправильно 

визначено митну вартість товарів, у разі: 

1) невірно проведеного декларантом або уповноваженою ним особою 

розрахунку митної вартості; 

2) неподання декларантом або уповноваженою ним особою відповідних 

документів; 

3) невідповідності обраного декларантом або уповноваженою ним особою 

методу визначення митної вартості товару; 

4) надходження до митного органу документально підтвердженої офіційної 

інформації митних органів інших країн щодо недостовірності заявленої митної 

вартості [64]. 

Беручи до уваги вищенаведене, судам належить звертати особливу увагу на 

дослідження обставин реальності здійснення господарських операцій платника 

податку, на підставі яких таким платником були сформовані дані податкового 

обліку. При цьому приймати на підтвердження даних податкового обліку можна 

лише достовірні первинні документи, які складені в разі фактичного здійснення 

господарської операції [152].  

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0883-12/paran21#n21
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0883-12/paran21#n21
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4495-17/print1472051618573439#n839
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Виходячи з аналізу судової практики, окружними  судами встановлюється, 

що рішення про визначення митної вартості товару митниця приймає не 

застосовуючи жодного іншого методу, крім резервного, при цьому, не 

обґрунтовує необхідності застосування саме цього методу та не зазначає, яких 

саме документів не вистачає для застосування основного методу визначення 

митної вартості. А це, як нами зазначалося, породжує продовження конфлікту 

[19].  

Як бачимо, завдяки детальному з’ясування фактичних обставин щодо 

конкретної справи, судом сформовано відповідне рішення, що дало можливість 

захистити права та інтереси приватної особи.  

Аналогічною є і позиція ВАС України, який у своєму листі від 02.06.2011 

№ 742/11/13-11, висловив свою позицію, суть якої полягає в тому, що судам 

належить звертати особливу увагу на дослідження обставин реальності 

здійснення господарських операцій платника податку, на підставі яких таким 

платником були сформовані дані податкового обліку. При цьому приймати на 

підтвердження даних податкового обліку можна лише достовірні первинні 

документи, які складені в разі фактичного здійснення господарської операції.  

Окрім цього, з метою встановлення факту здійснення господарської 

операції, формування витрат для цілей визначення об'єкта оподаткування 

податком на прибуток або податкового кредиту з податку на додану вартість 

судам належить з'ясовувати, зокрема, такі обставини: 

1. Рух активів у процесі здійснення господарської операції; 

2. Установлення спеціальної податкової правосуб'єктності; 

3. Установлення зв'язку між фактом придбання товарів (послуг), 

спорудженням основних фондів, імпортом товарів (послуг), понесенням інших 

витрат і господарською діяльністю платника податку [153]. 

Варто також наголосити, що принцип офіційного з’ясування обставин був 

предметом розгляду і КСУ у справі № 1-40/2010 9 вересня 2010 року № 19-

рп/2010 за конституційним поданням Верховного Суду України щодо 
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відповідності Конституції України (конституційності) положень Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвідомчості 

справ, пов'язаних із соціальними виплатами».  

Зокрема Високим судом констатується, що конституційний принцип 

спеціалізації, відповідно до якого утворено систему адміністративних судів, 

зумовив впровадження властивого йому порядку судочинства. Цей порядок у 

порівнянні з цивільним судочинством має відмінності в процесуальних правах і 

обов'язках як осіб, які беруть участь у справі, так і суду в зборі та дослідженні 

доказів, що має забезпечити процесуальні можливості захисту прав, свобод та 

інтересів позивача у спорі із суб'єктом владних повноважень.  

В адміністративному судочинстві, на відміну від цивільного судочинства, 

діє принцип офіційності, який полягає в активній позиції суду щодо з'ясування 

всіх обставин у справі (частини четверта, п'ята статті 11, частина друга статті 69, 

частина п'ята статті 71 КАС України). Обов'язок щодо доказування 

правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на суб'єкта 

владних повноважень, якщо він як відповідач заперечує адміністративний позов 

(частина друга статті 71 КАС України), а в цивільному судочинстві кожна 

сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу 

своїх вимог і заперечень (частина перша статті 11, частина перша статті 60 ЦПК 

України). 

У рішенні Суду зазначено, що «Суб'єкт владних повноважень повинен 

подати суду всі наявні у нього документи та матеріали, які можуть бути 

використані як докази у справі. У разі невиконання цього обов'язку суд 

витребовує названі документи та матеріали", а якщо такі приписи відповідач без 

поважних причин не виконує, то «суд вирішує справу на основі наявних доказів» 

(частини четверта, шоста статті 71 КАС України). У той же час, цивільно-

процесуальне законодавство не встановлює для суду таких повноважень [154]  

Дана теоретико-правова позиція законодавця та Конституційного суду 

України знаходить своє підтвердження і судовій практиці адміністративних 
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судів. Так зокрема, Товариство з обмеженою відповідальністю «Шосткинське 

підприємство «Харківенергоремонт» звернулося до суду з позовом, у якому 

просило визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення 

ДПІ від 1 грудня 2009 р., яким йому визначено податкове зобов'язання з податку 

на прибуток підприємств. Таке рішення відповідач прийняв на підставі акта про 

результати планової виїзної перевірки з питань дотримання вимог податкового, 

валютного та іншого законодавства, в ході якої виявлено, зокрема, порушення 

Товариством підпункту 4.1.6 пункту 4.1 статті 4 (з урахуванням вимог підпунктів 

1.22.1, 1.22.2 пункту 1.22 статті 1), підпункту 5.2.10 пункту 5.2 статті 5, пункту 

6.1 статті 6, підпункту 8.7.1 пункту 8.7, підпункту 8.8.1 пункту 8.8 статті 8 та 

підпункту 11.3.1 пункту 11.3 статті 11 Закону України від 28 грудня 1994 року № 

334/94-ВР «Про оподаткування прибутку підприємств» (чинного на час 

виникнення спірних відносин), внаслідок чого завищено від'ємне значення 

об'єкта оподаткування та занижено податок на прибуток. 

До зазначеного порушення, на думку податкового органу, призвело те, що 

Товариство при розрахунку відповідно до підпункту 8.7.1 пункту 8.7 статті 8 

Закону  10 % ліміту витрат на поліпшення основних фондів, які можуть бути 

віднесені до валових витрат, врахувало до сукупної балансової вартості основних 

фондів балансову вартість орендованих основних фондів (цілісного майнового 

комплексу) та нараховувало амортизаційні відрахування виходячи із балансової 

вартості власних та орендованих основних засобів. 

На обґрунтування позову позивач зазначив, що за договором оренди 

відповідно до Закону України від 10 квітня 1992 року № 2269-ХІІ «Про оренду 

державного та комунального майна» (у редакції, чинній на час виникнення 

спірних відносин) рішенням Шосткінської міської ради від 23 червня 2006 року 

«Про оренду цілісного майнового комплексу по виробництву, транспортуванню 

тепла та електроенергії» Товариству було надано в тимчасове платне 

користування цілісний майновий комплекс по виробництву, транспортуванню 

тепла та електроенергії з метою надання послуг населенню. Відповідно до 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_242/ed_2013_01_01/pravo1/Z0334_0.html?pravo=1#242
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_817900/ed_2013_01_01/pravo1/Z0334_0.html?pravo=1#817900
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_621/ed_2013_01_01/pravo1/Z0334_0.html?pravo=1#621
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_786/ed_2013_01_01/pravo1/Z0334_0.html?pravo=1#786
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_786/ed_2013_01_01/pravo1/Z0334_0.html?pravo=1#786
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2014_08_14/pravo1/T226900.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2014_08_14/pravo1/T226900.html?pravo=1
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пункту 1.4 договору оренди орендар приєднує до свого майна орендоване майно 

в установленому порядку, яке включається до балансу орендаря з зазначенням, 

що це майно є орендованим. Тому Товариство вважає, що суми амортизаційних 

відрахувань за вказаними основними фондами та нематеріальними активами 

мають визначатися та нараховуватися відповідно до пункту 8.3 ст. 8 Закону № 

334/94-ВР. 

Сумський окружний адміністративний суд постановою від 23 лютого 2010 

року, залишеною без змін ухвалою Харківського апеляційного адміністративного 

суду від 26 жовтня 2010 року, позов задовольнив.  

Ухвалюючи такі рішення, суди виходили з того, що амортизація основних 

фондів та матеріальних активів, які входять до складу орендованого цілісного 

комплексу, є ідентичною амортизації власних основних засобів, а отже, суми 

амортизаційних відрахувань по таких основних фондах необхідно нараховувати 

згідно з вимогами пункту 8.3 ст. 8 Закону № 334/94-ВР. Тому при розрахунку 10 

% валовитратного ліміту Товариство правомірно враховує балансову вартість 

орендованих об'єктів, а саме цілісного майнового комплексу, на підставі 

підпункту 8.7.1 пункту 8.7 ст. 8 Закону № 334/94-ВР [155]. 

Таким чином, значення принципу офіційного з’ясування всіх обставин 

справи, наголошують вітчизняні вченими, виявляється у тому, що він: по-перше, 

забезпечує дотримання законності під час розгляду та вирішення публічно-

правового спору по суті, надає однакові правові можливості і позивачеві, і 

відповідачеві відстояти свої законні права, свободи та інтереси; по-друге, цей 

принцип «урівнює» правові можливості в адміністративному процесі позивача, 

який намагається захистити свої порушені чи невизнані права, свободи, інтереси, 

із правовими можливостями відповідача, котрий первісно наділений значним 

потенціалом (фінанси, корпус юристів, час, доступ до законодавства), аби 

довести свою правоту чи відстояти свої інтереси в адміністративному суді [156, 

С. 101]. 

З метою аналізу розгляду та вирішення окружними адміністративними 
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судами податкових (митних) спорів проаналізуємо статистичну звітність, надану 

ВАС України. Так, впродовж 2015 року до місцевих адміністративних судів 

надійшло 254 745 адміністративних справ та матеріалів, проти 315 437 справ і 

матеріалів, що надійшли у 2014 році. Як бачимо, наведені дані свідчать про 

тенденцію до зменшення надходження звернень до місцевих адміністративних 

судів. Зокрема в окружних адміністративних судах надходження справ і 

матеріалів зменшилося з 193 557 до 177 530 одиниць (-8%), а в місцевих 

загальних судах як адміністративних судах – з 121 880 до 77 215 звернень (-37%). 

Темп зменшення надходження звернень до місцевих загальних судів як 

адміністративних судів на 29% більший, ніж в окружних адміністративних судах. 

Таким чином, у 2015 році до місцевих загальних судів як адміністративних судів 

надійшло у 2,3 рази менше справ і матеріалів, ніж до окружних адміністративних 

судів. 

За категоріями адміністративних справ статистична звітність місцевих 

адміністративних судів розподіляє показник адміністративних справ. Так аналіз 

показників надходження адміністративних справ показав, що, як і в 

порівнюваному періоді, переважну кількість справ становлять справи зі спорів, 

що виникають у податковій і соціальній сферах (137 973, або 69%). У звітному 

періоді незначні зміни відбулися у співвідношенні цих справ. Частина справ із 

соціальних спорів при зменшенні абсолютного показника збільшилась на 2% (67 

072, або 34%, у 2015 році та 75 378, або 32%, у 2014 році), частина податкових 

справ зменшилась на 1% (з 85 179, або 36%, до 70 901, або 35%) [157].  

Що стосується стану виконання митницями рішень судів щодо повернення 

митних платежів у зв’язку із скасуванням їх рішень, то за повідомленням 

представника ДФС України, загальна сума коштів, що оскаржувалася в судах 

щодо коригування митної вартості, склала 4,4 млрд. грн. З них фактично 

повернуто 1,2 млрд. грн. коштів. За іншою половиною загальної суми платники 

податків до митниць не зверталися. У свою чергу, протягом першого півріччя 

поточного року було розглянуто 1013 судових справ за позовами до митних 
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органів у частині оскарження рішень про визначення митної вартості товарів на 

загальну суму майже 5 млн. гривень. Адміністративними судами винесено 

остаточне рішення по 343 таких справах на суму 106,1 млн. грн., при чому, із 

зазначеної кількості справ на користь митниць ДФС винесено 110 рішень на 

загальну суму майже 61 млн. грн. Інші 233 рішення на суму майже 45,2 млн. грн. 

винесено на користь платників [158]. 

Вивчення досліджуваних нами справ, що розглядаються в окружних судах, 

свідчить, що основні з них, це адміністративні спори про скасування податкових 

повідомлень-рішень, що винесені судом, у зв’язку з відсутністю, як вказують 

фіскальні органи, у платника податку права на податковий кредит або 

неправомірністю формування валових витрат. 

Як наголошується Київським апеляційним адміністративним судом, аналіз 

зазначеної категорії справ показав, що найчастіше протиріччя виникають у 

зв’язку із неоднаковим застосуванням норм, що регулюють питання належності 

та допустимості доказів, а також самої оцінки доказів при встановленні факту 

реальності господарських операцій, фактичності їх здійснення.  

Зокрема, розбіжності мають місце при наданні судами оцінки таким 

доказам як Акт перевірки контрагента платника податку про неможливість 

проведення зустрічної звірки у зв’язку з відсутністю за місцезнаходженням, 

експертний висновок щодо підпису не уповноваженої особи на податковій 

накладній, відсутність товарно-транспортних накладних та факту перевезення 

товару власним транспортом, не надання довіреностей на отримання товару 

[159]. 

Проведений аналіз типових адміністративних справ щодо оскарження 

рішень контролюючих органів про визначення сум грошових зобов’язань дає 

підстави визначити основні проблемні питання організаційного і правового 

механізму вирішення таких спорів, як то: 

- недостатньо повне вивчення судом фактичних обставин, що мають 

відповідне значення для справи; 



133 

 

- відсутність спеціальних строків позовної давності для оскарження рішень 

суб’єктів владних повноважень, що у свою чергу, призводить до обмеження 

конституційних права, свобод та інтересів приватних осіб на судовий захист; 

- невідповідність висновків суду фактичним обставинам справи; 

- недотримання (порушення) норм матеріального або процесуального 

права, що у свою чергу призводить до процесуально неправильного вирішення 

вказаних спорів;  

- наявність неоднозначної практики вирішення даних спорів судами першої 

та апеляційної інстанції. 

 

3.2. Апеляційний перегляд справ щодо рішень контролюючих органів 

про визначення сум грошових зобов’язань 

 

Конституційна гарантія щодо отримання справедливого судового рішення 

забезпечується учасником судового процесу через можливість звернутися до 

суду апеляційної чи касаційної інстанції. Зазначимо, що порядок апеляційного та 

касаційного оскарження регламентується нормами розділу 4 КАС України, 

відповідно до яких судові рішення можуть переглядатися судами апеляційної і 

касаційної інстанції, а також Верховним Судом України.  

Завдяки перегляду судових рішень забезпечується реалізація права на 

захист. Перегляд судових рішень вищестоящим судом має на меті забезпечення 

ухвалення судами законних та обґрунтованих рішень, недопущення будь-якого 

порушення законодавства, прав, свобод та законних інтересів учасників процесу. 

Крім того, завдяки перегляду рішень вищестоящі суди мають можливість 

виявити слабкі сторони інших судів, робити узагальнення та надавати відповідні 

роз’яснення з метою забезпечення однакового застосування законодавства 

судами всіх рівнів, формування судової практики [139, С. 205]. 

Саме поняття «апеляція» (від лат. Appellatio - звернення), означає 

оскарження ухвали, постанови нижчої інстанції (звичайно судової) перед вищою. 
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Також у значенні звернення до кого-, чого-небудь за підтримкою, порадою. З 

іншого боку, апеляція є однією з форм оскарження судових рішень у юридичних 

справа до суду вищої (апеляційної) інстанції, що має право переглядати справу. 

Апеляційне провадження як важлива гарантія справедливості судових 

рішень існує в переважній більшості сучасних держав, які належать до різних 

правових систем, як основна (наприклад, у Великобританії) або одна з основних 

форм перегляду судових рішень (у США, Франції, Німеччині та ін.). Як і суд 

першої інстанції, апеляційна інстанція розглядає справу по суті і, провівши 

власне дослідження доказів, приймає рішення, яке замінює рішення нижчого 

суду, хоча за своїм змістом воно може бути таким самим [160]. 

На думку інших вчених, апеляція являє собою спосіб перевірки судових 

актів і є процесуальною гарантією, що забезпечує законність та обґрунтованість 

судових рішень, вироків, постанов та ухвал суду першої інстанції [161, С. 35]. 

Як бачимо мають місце різні погляди та поняття та зміст апеляції, а також 

апеляційного провадження. Цікавою є думка вітчизняного дослідника 

апеляційного провадження, Р.О. Кукурудза, який поняття «апеляція» пропонує 

розглядати у широкому (як оскарження особою певних дій чи бездіяльності 

винних осіб, рішень чи інших актів органів публічної адміністрації шляхом 

звернення до вищестоящої інстанції чи відповідного юрисдикційного органу) і 

вузькому (як окрема форма оскарження в порядку цивільного, господарського, 

кримінального процесу, або в порядку, адміністративного судочинства рішень 

(постанов), які не набрали законної сили шляхом звернення до суду апеляційної 

інстанції) розуміннях [162, С. 42]. 

Доречно зауважити, що перегляд судових рішень є досить системним 

процесом, оскільки відбувається в таких процесуальних формах, як то: 

апеляційне оскарження, касаційне оскарження, перегляд ВС України рішень 

після їх касаційного розгляду, а також провадження за ново виявленими 

обставинами.  

Виходячи з вищезазначеного та беручи до уваги предмет нашого 
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дослідження, проаналізуємо апеляційне оскарження в адміністративному 

судочинстві, що передбачає перегляд за поданою апеляційною скаргою 

адміністративної справи і судового рішення на предмет правильності 

встановлення судом першої інстанції обставин у справі та застосування норм 

права [163, С. 83].  

З такою позицією погоджуються й інші дослідники права (Т.О. Коломоєць, 

П.С. Лютіков, М.Ю. Віхляєв), зазначаючи, що об’єктом перегляду в порядку 

апеляційного провадження можуть бути як питання факту (правильність оцінки 

доказів і встановлення фактів), так і питання права (правильність застосування 

матеріального і процесуального права) [139, С. 207].  

Як уже нами зазначалося, апеляційне оскарження є видом судового 

провадження, а відтак можемо говорити про відповідні стадії, а саме: 

- апеляційне оскарження і відкриття  апеляційного провадження; 

- підготовка адміністративної справи до апеляційного розгляду; 

- апеляційний розгляд; 

- ухвалення судового рішення.  

Така структура апеляційного провадження має як підтримку з боку вчених 

[164, С. 733-734], так і заперечення, наголошуючи, що це питання має лише 

теоретичний характер, а також схиляються до більш широкого розуміння 

стадійності апеляційного провадження і і виділяють: 1) подання апеляційної 

скарги; 2) реєстрація апеляційної справи та постановлення ухвали про відкриття 

апеляційного провадження; 3) підготовка справи до апеляційного розгляду; 4) 

апеляційний розгляд справи; 5) прийняття судового рішення; 6) направлення 

справи до адміністративного суду першої інстанції [165, С. 162]. 

Розглянемо стадії досліджуваного провадження, а саме: апеляційне 

оскарження і відкриття  апеляційного провадження. Відповідно до ст. 185 КАС 

України, сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не 

брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, 

інтереси чи обов'язки, мають право оскаржити в апеляційному порядку 
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постанови суду першої інстанції повністю або частково, крім випадків, 

встановлених цим Кодексом [19].  

Важливо при апеляційному оскаржені врахувати позицію законодавства, а 

саме норми КАС України, що регламентують можливість оскарження ухвал суду 

першої інстанції окремо від постанови повністю або частково. З цього приводу 

професор Е.Ф. Демський, висловлює думку про особливості апеляційного 

процесу, зокрема про необхідність: 

1) розгляду адміністративних справ протягом розумного строку; 

2) запобігання зловживання правом оскарження ухвал з метою затягування 

процесу розгляду справи; 3) усунення можливості заявлень необґрунтованих 

клопотань і оскаржень ухвал про відмову в задоволенні цих клопотань; 4) 

надання судовим рішенням імперативності та забезпечення керованості 

адміністративним процесом [166, С. 350]. 

Апеляційне провадження будучи нормативно врегульованим, передбачає, 

що апеляційна скарга подається до адміністративного суду апеляційної інстанції 

через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення.  

Що стосується строків подання апеляційної скарги, то апеляційна скарга на 

постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її 

проголошення. У разі застосування судом ч. 3 ст. 160 КАС України, а також 

прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається 

протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.  

Якщо ж особа подала апеляційну скаргу із запізненням строків, то вона 

повинна навести суду обґрунтовані підстави поновлення строку. Процесуальним 

наслідком недотримання особою строків подання апеляційної скарги є відмова 

судді-доповідача у відкритті апеляційного провадження.  

Стосовно вимог, що їх ставить законодавець до апеляційної скарги, то в 

ній зазначаються: 

1) найменування адміністративного суду апеляційної інстанції; 
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2) ім'я (найменування), поштова адреса особи, яка подає апеляційну 

скаргу, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є; 

3) вимоги особи, яка подає апеляційну скаргу, до суду апеляційної 

інстанції; 

4) обґрунтування вимог особи, яка подала апеляційну скаргу;  

5) у разі необхідності - клопотання особи, яка подає апеляційну скаргу, про 

витребування нових доказів, про виклик свідків тощо; 

6) перелік матеріалів, які додаються. 

В апеляційній скарзі також зазначається, чи бажає особа взяти участь у 

судовому засіданні суду апеляційної інстанції, чи просить суд розглянути справу 

за її відсутності. 

До апеляційної скарги додаються її копії відповідно до кількості осіб, які 

беруть участь у справі, а також документ про сплату судового збору, а також 

копії доданих до неї письмових матеріалів. Зазначимо, що ухвали про 

повернення апеляційної скарги або про відмову у відкритті апеляційного 

провадження можуть бути оскаржені у касаційному порядку. 

Як уже нами зазначалося, наступною стадією апеляційного провадження є 

підготовка справи до розгляду, яка, відповідно до ст. 190 КАС України включає 

в себе ряд процесуальних процедур, як то: з'ясування складу учасників 

адміністративного процесу; з'ясування обставин, на які посилаються особи, що 

беруть участь у справі; вирішення питання про можливість письмового 

провадження за наявними у справі матеріалами у суді апеляційної інстанції та ін. 

[19]. 

Вивчення змісту норм ст. 190 КАС України дає підстави стверджувати про 

те, що наведений перелік заходів, які має вчинити суддя не є вичерпним, що 

пояснюється особливостями розглядуваних апеляційним судом справ.  
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Кодексом регламентується, що суд апеляційної інстанції переглядає судові 

рішення в межах апеляційної скарги, однак, може вийти за її межі у разі 

встановлення порушень, які призвели до неправильного вирішення справи.  

Окрім вказаного, суд апеляційної інстанції також може дослідити докази, 

що не досліджувалися у першій інстанції, з власної ініціативи або за 

клопотанням осіб, які беруть участь у справі. Розглядаючи апеляційну скаргу, 

суд може встановити нові обставини справи, які не були дослідженні судом 

першої інстанції в зв’язку з неправильним застосуванням норм матеріального 

права [19]. 

Що стосується строків апеляційного розгляду, то суд апеляційної інстанції 

повинен розглянути скаргу на рішення суду першої інстанції протягом одного 

місяці з дня відкриття апеляційного провадження у справі, в той час як скарга на 

ухвалу суду першої інстанції має бути розглянута протягом п’ятнадцяти днів. 

Разом з тим, за клопотанням учасника справи термін розгляду може бути 

продовжений не більше як на п’ятнадцять днів.  

За результатами розгляду апеляційної скарги на постанову суду першої 

інстанції суд уповноважений вчинити певні рішення, як то: залишити апеляційну 

скаргу без задоволення, а постанову суду - без змін; змінити постанову суду; 

скасувати її та прийняти нову постанову суду та ін. А що стосується 

повноважень апеляційного суду на ухвалу суду першої інстанції, то суд має 

право: залишити апеляційну скаргу без задоволення, а ухвалу суду - без змін; 

змінити ухвалу суду; визнати ухвалу суду нечинною і закрити провадження у 

справі та ін. [19]. 

Що стосується статистичних показників апеляційного оскарження, то у 

2015 році апеляційні адміністративні суди розглянули 105 295 справ і матеріалів, 

або 90% справ і матеріалів, що перебували на розгляді. Отже, в апеляційному 

порядку змінено чи скасовано майже кожне четверте рішення цих судів. У 
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звітному періоді у податкових справах переглянуто 21 367 постанов (27%), з 

яких змінено чи скасовано 4243 постанови. Тоді як у 2014 році, змінено чи 

скасовано кожну п’яту постанову [157].  

А тепер розглянемо типові приклади, що виникають при розгляді 

апеляційних скарг на рішення судів щодо оскарження рішень контролюючих 

органів про визначення сум грошових зобов’язань. Так зокрема, апеляційний 

розгляд даних справ свідчить, що головною підставою для скасування рішень 

окружних адміністративних судів є: 

- неповне з’ясування судом обставин, що мають значення для справи; 

- невідповідність висновків суду обставинам справи; 

- порушення норм матеріального та/або процесуального права, що 

призводить до неправильного вирішення справи або питання. 

Окрім вказаного, проаналізувавши судову практику з апеляційного 

розгляду досліджуваних справ, можна зробити висновок, що за значною 

категорією митних та податкових справ, мають місце проблемні питання при їх 

розгляді та вирішенні, а саме такі, що пов’язані із неоднозначною практикою 

вирішення спорів як судами першої інстанції, так і судами апеляційної інстанції.  

Найбільш поширеними прикладами судової практики є такі, що 

стосуються скасування судами першої інстанції податкових повідомлень-рішень. 

Відповідачі по таких справах, а саме органи фіскальної служби, свою позицію 

обґрунтовують тим, що платники податків, зборів, митних та інших платежів не 

мали права на податковий кредит або неправомірно формували валові витрати.  

Крім цього, часто податковий спір викликають факти пов’язані з 

неоднаковим застосуванням правових норм, що регулюють питання належності 

та допустимості доказів, а також самої оцінки доказів при встановленні факту 

реальності господарських операцій, фактичності їх здійснення. Зокрема судами 
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по різному оцінюються зміст таких документів: 

- акт перевірки контрагента платника податку про неможливість 

проведення зустрічної звірки у зв’язку з відсутністю за місцезнаходженням; 

- експертний висновок  щодо підпису не уповноваженої особи на 

податковій накладній; 

- відсутність товарно-транспортних накладних та факту перевезення 

товару власним транспортом; 

- не надання довіреностей на отримання товару. 

Що стосується митних справ, то головним чином оскаржується рішення 

про коригування митної вартості товару, картку відмови в прийнятті митної 

декларації та стягнення надмірно сплачену суму мита.  

Тобто, виникають обставини, за яких породжується податковий (митний) 

конфлікт при здійсненні відповідних митних формальностей. Документальною 

причиною стають: 

- видача митними органами карток відмови в прийнятті митних 

декларацій, митному оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів 

через митний кордон України, а також про відмову у пільговому оформленні 

транспортних засобів; 

- прийняття митними органами рішень про визначення митної вартості 

товарів і стягнення надмірно сплачених коштів; 

- прийняття митними органами податкових повідомлень-рішень про 

донарахування суб’єктам господарювання зобов’язань зі сплати податків чи 

митних платежів [167]. 

Так у межах безпосередньо конкретної справи №  826/5247/14, ТОВ «ТЛ 

ГРУП» звернулося до суду з позовом, у якому просило визнати протиправними 
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та скасувати рішення Київської міжрегіональної митниці ДФС України про 

коригування митної вартості товару, картку відмови в прийнятті митної 

декларації та стягнути надмірно сплачену суму мита.  

Беручи до уваги вищенаведене та судову практику, зазначимо, що 

головними причинами виникнення таких публічних спорів при визначенні 

митної вартості є незгода суб’єктів господарювання з методикою визначенням 

митної вартості товару митним органом за методом, відмінним від того, який 

застосовано декларантом, а саме одним із методів, що закріплені в ст. 57 МК 

України.  

У зв’язку з цим, суди приходять висновку, що за умови не наведення 

митним органом доказів того, що документи, подані декларантом для митного 

оформлення товару є недостатніми чи такими, що у своїй сукупності викликають 

сумнів у достовірності наданої інформації, витребування цим органом переліку 

документів без зазначення обставин, які ці документи повинні підтвердити 

свідчить про протиправність рішення цього органу щодо застосування іншого, 

ніж основний метод визначення митної вартості. Тобто за відсутності 

обґрунтування неможливості визначення митної вартості товару за першим 

методом, застосування митним органом коригування митної вартості є 

передчасним.  

Таким чином проаналізувавши процес апеляційного оскарження 

зазначимо, що апеляційний суд після закінчення апеляційного провадження не 

пізніше  як у семиденний строк направляє справу до адміністративного суду 

першої інстанції, який її розглянув в першій інстанції [19]. 

На основі вищенаведеного можна прийти висновку, що суди першої та 

апеляційної інстанцій, загалом юридично правильно розглядають та вирішують 

спори щодо рішень контролюючих органів про визначення сум грошових 

зобов’язань. Про це свідчить статистика розгляду справ в апеляційних судах, що 
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засвідчується формуванням єдиних підходів та поглядів на вирішення даної 

категорії справ. Разом з тим, потребує більш якісного підходу до вирішення 

питання щодо повноважень (наявності підстав) та прав митних органів не 

погоджуватися із заявленим декларантом методом визначення митної вартості, 

зокрема щодо визначення поняття «наявності обґрунтованого сумніву». 

Усвідомлюючи, що кожна адміністративна справ є особливою, оскільки 

позивач, а саме кожна приватна особа має свої особливості реалізації правового 

статусу в системі податкових (митних) відносин, кожна судова інстанція має 

ухвалювати рішення по справі, що базується на доведеності кожної обставини в 

належний спосіб, зокрема щодо правомірності дій чи рішень податкового 

(митного) митного органу, як суб’єкта владних повноважень. Цілком зрозуміло, 

що вказані проблеми потребують відповідного вирішення в системі податкового 

(митного законодавства) та вироблення однотипної практики вирішення 

досліджуваних нами адміністративних справ.  

 

3.3. Касаційний перегляд справ щодо рішень контролюючих органів 

про визначення сум грошових зобов’язань 

 

Процедура касаційного оскарження судових рішень є додатковою 

гарантією захисту прав та інтересів приватних осіб. Окрім цього, як зазначає А.І. 

Бітов, здійснення адміністративними судами правосуддя є ефективним способом 

вирішення конфліктів у сфері діяльності органів виконавчої влади. У 

процесуальному сенсі касація означає перегляд або скасування вищою судовою 

інстанцією судового рішення з підстав порушення правил судочинства або їх 

недотримання нижчестоящою судовою інстанцією [168, С. 4].  

Касаційне провадження з прийняття КАС України отримало новий виток 

розвитку. Законодавцем в ст. 235 КАС України визначено, що Верховний Суд 

України здійснює перегляд рішень за винятковими обставинами, що як 
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зазначають вчені є різновидом касаційного перегляду (т.з. «подвійна касація») 

[169, С. 130].  

Крім цього, можна наголосити, що касаційне провадження в 

адміністративних справах варто також розглядати як стадію судового 

адміністративного процесу, на якій суд здійснює перевірку законості рішень і 

ухвал судів першої та апеляційної інстанцій. 

Як зазначає профессор Т.О. Коломоєць, від апеляційного провадження 

касаційне відрізняється межами перегляду судового рішення. Так, суд касаційної 

інстанції перевіряє правильність застосування судами першої та касаційної 

інстанцій норм матеріального та процесуального права, правової оцінки обставин 

у справі і не може досліджувати докази, встановлювати  та визначати доведення 

обставин, що не були встановлені в судовому рішенні, та вирішувати питання 

про достовірність того чи іншого доказу [139, С. 216-217].  

Продовжуючи наведену вище думку, Ю.Л. Шеренін наголошує, що 

переглядаючи судові рішення на предмет дотримання норм права, суд касаційної 

інстанції спрямовує свою діяльність на досягнення таких цілей: гарантування 

верховенства права при вирішенні конкретної справи; забезпечення через 

ухвалення рішень у конкретній справі однакового застосування 

адміністративними судами нижчого рівня норм права в аналогічних ситуаціях 

[163, С. 104]. 

На думку вітчизняного дослідника Б.О. Карася, касаційне оскарження є 

додатковою гарантією дотримання законності у прийнятих судових рішеннях та є 

процесуальним засобом захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та 

юридичних осіб у публічно-правових відносинах [12, С. 167]. 

Торкаючись питання призначення касаційного перегляду, зауважимо, що 

це має мати обовязковий характер задля недопущення порушення законодавства 

або неправильного його застосування, але аж ніяк не з приводу відповідності 

рішення фактичним обставинам справи.  
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Стосовно зарубіжного досвіду касаційних переглядів судових рішень, то 

зазначимо, що в Німеччині, як показує практика, касаційне оскарження 

застосовується, в найбільш складних справах, де має місце дискусійність між 

фактичним встановленням обставин справи та змістом права.  

Саме тому, кожна уповноважена особа, яка незадоволена рішенням 

апеляційної інстанції, зважаючи на порушення чи неправильне застосування 

законодавства, має право звернутися до суду касаційної інстанції, у нашому 

випадку до ВАС України, відомча статистика якого свідчить, що впродовж 2015 

р. до ВАС України як суду касаційної інстанції надійшло 54 819 касаційних скарг 

і справ проти 68 705 касаційних скарг і справ, що надійшли у 2014 році. 

Як бачимо, ВАС України змінив або скасував кожне четверте рішення 

місцевих адміністративних судів, які залишені без змін судами апеляційної 

інстанції. Така ситуація стосується і справ зі спорів з приводу адміністрування 

податків, зборів, митних та інших платежів, а також контролю за дотриманням 

вимог податкового та митного законодавства. Так якщо в 2014 р. ВАС України 

було розглянуто таких справ за касаційними скаргами в кількості 12247, то в 

2015 р. – 11313 справ.  

Що стосується кількості розглянутих справ за касаційними скаргами із 

скасуванням чи зміною судового рішення, то в 2014 р. їх було  2722, а в 2015 р. – 

2986 справ. Як бачимо, динаміка кількості розглянутих в порядку касаційного 

оскарження ВАС України складає 4%. Таким чином ВАС України змінив або 

скасував майже кожне друге рішення апеляційних адміністративних судів про 

зміну або скасування рішення суду першої інстанції та ухвал апеляційних судів 

щодо вирішення процесуальних питань [157]. 

Таким чином, виходячи з норм КАС України, функції суду касаційної 

інстанції виконуються ВАС України, який, відповідно до ч.3 ст.20 КАС України, 

переглядає судові рішення місцевих та апеляційних адміністративних судів у 

касаційному порядку. Окрім цього, у випадку, визначеному ч.6 ст.177 КАС 

України, ВАС України переглядає в апеляційному порядку як суд апеляційної 
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інстанції судові рішення Київського апеляційного адміністративного суду [19].  

Законодавець визначає, що підставами касаційного оскарження є 

порушення судом норм матеріального чи процесуального права. Разом з тим, в ч. 

3 ст. 220 КАС України зазначено, що суд касаційної інстанції не може розглядати 

позовні вимоги осіб, які беруть участь у справі, що не були заявлені у суді 

першої інстанції. 

Як зазначають вітчизняні вчені, касаційне оскарження поділяють на такі 

стадії: 1) касаційне оскарження і відкриття касаційного провадження; 2) 

підготовка справи до касаційного розгляду; 3) касаційний розгляд; 4) ухвалення 

судового рішення [164, С. 435].   

Виходячи із зазначеного, зауважимо, що стадія відкриття касаційного 

провадження характеризується поданням касаційної скарги, причому 

безпосередньо до ВАС України. Щодо строків подання, то КАС України визначає, 

що касаційна скарга на судові рішення подається протягом двадцяти днів після 

набрання законної сили судовим рішенням суду апеляційної інстанції, крім 

випадків, передбачених Кодексом, а в разі складення постанови в повному обсязі 

відповідно до ст. 160 - з дня складення постанови в повному обсязі [19]. 

Що стосується прийняття касаційної скарги судом касаційної інстанції, то 

вона (скарга) реєструється у день її надходження до суду касаційної інстанції в 

порядку, встановленому ч. 3 ст. 151 КАС України, та не пізніше наступного дня 

передається судді-доповідачу, який отримавши касаційну скаргу, оформлену 

відповідно до вимог статті 213 Кодексу, у дводенний строк вирішує питання про 

відкриття касаційного провадження, про що постановляє відповідну ухвалу, та 

витребовує справу, яка має бути надіслана до суду касаційної інстанції протягом 

п'яти днів з дня отримання відповідної ухвали. 

До касаційної скарги, яка не оформлена відповідно до вимог, встановлених 

статтею 213 Кодексу, застосовуються правила ст. 108 Кодексу. Окрім цього, 

скарга залишається без руху також у випадку, якщо вона подана після закінчення 
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строків, встановлених нормами Кодексу, і особа, яка її подала, не порушує 

питання про поновлення цього строку, або якщо підстави, вказані нею у заяві, 

визнані неповажними [19]. 

Здійснюючи підготовку справи до касаційного розгляду, суддя-доповідач 

протягом десяти днів після відкриття касаційного провадження вчиняє ряд 

процесуальних дій, а саме: з'ясовує склад осіб, які беруть участь у справі; 

надсилає копії ухвали про відкриття касаційного провадження особам, які беруть 

участь у справі, разом з копіями касаційної скарги, інформацією про їхні права та 

обов'язки і встановлює строк, протягом якого можуть бути подані заперечення на 

касаційну скаргу та ін.  

І врешті, після проведення підготовчих дій суддя-доповідач призначає 

справу до касаційного розгляду у судовому засіданні чи у порядку письмового 

провадження за наявними у справі матеріалами. Попередній розгляд справи має 

бути проведений протягом п'яти днів після складення доповіді суддею-

доповідачем без повідомлення осіб, які беруть участь у справі. 

Важливим є встановлення обставин, що мають місце в справі, а це за різних 

умов уповноважує касаційний суд на прийняття відповідного рішення 

визначеного КАС України [19].  

Після відкриття судового засідання і вирішення клопотань осіб, які беруть 

участь у справі, суддя-доповідач доповідає в необхідному обсязі зміст судових 

рішень, що оскаржуються, касаційної скарги та заперечень на неї. 

У випадку касаційного розгляду справи, в порядку письмового 

провадження за наявними у справі матеріалами, суд може розглянути справу в 

порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами у разі:   

1) відсутності клопотань усіх осіб, які беруть участь у справі, про розгляд 

справи за їх участю; 

2) неприбуття жодної з осіб, які беруть участь у справі, у судове засідання, 

хоча вони були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового 

засідання. Як результат касаційного провадження, то суд за наслідками розгляду 
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касаційної скарги має право приймати юридично значущі рішення, перелік яких 

визначений нормами ст. 223 КАС України. Так що стосується прийняття 

постанови, то вона приймається судом у двох випадках: при зміні постанови суду 

першої або апеляційної інстанції; при прийнятті нової постанови, якою суд 

касаційної інстанції задовольняє або не задовольняє позовні вимоги [19].  

Як певну новелу в діяльності ВАС України, можна навести зміни, які 

викликані новими повноваженнями адміністративних судів під час розв’язання 

податкових спорів, зокрема до повноважень віднесено надання дозволу на 

погашення усієї суми податкового боргу за рахунок майна платника податків, що 

перебуває у податковій заставі, та вирішення питання про примирення сторін у 

зв’язку з досягнення податкового компромісу щодо сплати податкових 

зобов’язань з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств 

[170; 171].  

Як зазначено в законі, 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 

року з урахуванням строків давності, встановлених статтею 102 ПК України [31]. 

Близькою є позиція законодавця і в сфері митних відносин, який визначив 

обставини, за яких може мати місце розв’язання публічного спору шляхом 

укладання мирової угоди, а саме компромісу у справі про порушення митних 

правил. Зокрема норми ст. 521 МК України визначають, що за відсутності в діях 

особи, яка вчинила порушення митних правил, ознак кримінального 

правопорушення провадження у справі про це правопорушення може бути 

припинено шляхом компромісу [19]. 

Саме на примирення сторін, а скоріше виконання кожною із них своїх 

зобовязань, з урахуванням всіх обставин та стстусу субєктів зорієнтований 

компроміс. Як вдало з цього приводу зазначає вітчизняний вчений М.В. 
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Жернаков, податковий компроміс є досить специфічним режимом досягнення 

балансу приватних та публічних інтересів. На перший погляд ідеться про різновид 

адміністративного оскарження, яке здійснюється шляхом узгодження позицій 

платника податків та контролюючого органу [37, С. 184]. 

Як зазначає Н. Писаренко, досягнення вказаного компромісу між особою, 

яка вчинила митне порушення та митним органом є підставою для припинення 

провадження у справі про порушення митних правил [172, С. 63-74], з усіма, як 

нам видається, відповідними наслідками.  

Однак, якщо говорити про наслідки, то доречно зіслатися на зарубіжний 

досвід використання компромісу у сфері податкових та митних відносин. З цього 

приводу М.В. Жернаков наголошує, що як свідчить міжнародний досвід, 

проведення податкового компромісу передбачає додержання низки умов: а) 

надання платникові відповідних гарантій непритягнення до відповідальності; б) 

конфіденційності інформації, про яку може йтися у процедурі податкового 

компромісу; в) разовості проведення податкового компромісу [37, С. 190]. 

Окрім вищенаведеного, відповідних змін зазнав й чинний КАС України, а 

саме ст. 183-3, яку доповнено п. 5, зміст якого передбачає надання дозволу на 

погашення усієї суми податкового боргу за рахунок майна платника податків, що 

перебуває у податковій заставі [19]. 

І на завершення митного процесу, адміністративна справа не пізніше як у 

семиденний строк, після закінчення касаційного провадження, направляється до 

адміністративного суду першої інстанції, якщо інше не випливає з суті самого 

рішення. 

Розглянувши теоретико-правову складову касаційного процесу розгляду 

адміністративних справ, наголосимо, що безпосередній розгляд справ в порядку 

касаційного провадження передбачає врахування особливостей, викликаних 

предметом спорів та суб’єктним складом їх учасників.  

Так зокрема, в порядку касаційного оскарження рішень першої та 
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апеляційної інстанцій, ВАС України у справі за позовом ТОВ «ТЛ Груп» до 

Київської міжрегіональної митниці, Головного управління Державної 

казначейської служби України у м. Києві про визнання протиправними та 

скасування рішень, щодо визнати протиправним та скасувати рішення митниці 

про коригування митної вартості товару; скасування картки відмови митниці в 

прийнятті митної декларації, митному оформленні випуску чи пропуску товарів, 

транспортних засобів комерційного призначення; та про стягання з державного 

бюджету надмірно сплачену суму мита та суму надмірно сплаченого податку на 

додану вартість було розглянуто дану справу.  

При цьому, як вірно встановлено судами, рішення про визначення митної 

вартості товару митниця прийняла не застосувавши жодного іншого методу, крім 

резервного, при цьому, не обґрунтувавши необхідності застосування саме цього 

методу та не зазначивши, яких саме документів не вистачає для застосування 

основного методу визначення митної вартості. Необґрунтованими є посилання 

митного органу на те, що надані позивачем до митниці документи на 

підтвердження вартості товару містять розбіжності, а саме до вантажної митної 

декларації було додано прайс-лист на умовах DAP KIEV, що суперечить суті 

прайс-листа, який адресований необмеженій кількості покупців. Крім того, умови 

постачання товарів DАР Інкотермс-2010 передбачають перевезення товару по 

звичайно прийнятому напрямку. Разом з тим, морське перевезення товару з 

Тайваню до України здійснювалось з використанням порту Литви-Клайпеда 

(замість Одеса-порт) та відповідно потребувало додаткових транспортних витрат.  

За таких обставин судова колегія дійшла висновку, що при вирішенні 

справи судами першої та апеляційної інстанцій вірно застосовані норми 

матеріального та процесуального права. Доводи касаційної скарги висновків суду 

не спростовують. За таких обставин підстав для задоволення касаційної скарги 

судова колегія не вбачає, а тому касаційну скаргу Київської міжрегіональної 

митниці залишити без задоволення [173]. 
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Аналізуючи судову практику зауважимо, що ВАС України ще не сформував 

однозначної позиції стосовно правомірності коригування митної вартості з 

використанням внутрішньої бази митниці.  

Так, серед іншого, у рішеннях від 17.04.2013 у справі №810/1085/13-а [174], 

від 21.05.2013 р. у справі №827/557/13-а [175] та від 18.02.2015 р. у справі 

№810/6100/13-а [176]. ВАС України вказує на необґрунтованість коригування 

митної вартості лише на підставі наявності відомостей про інший рівень цін на 

ідентичні або подібні товари у внутрішній базі митниці. Натомість, у рішеннях від 

24.10.2012 р. у справі №2а-4398/12/1070 [177], від 06.03.2014 р. у справі 

№826/5063/13-а [178] та від 03.02.2015 р. у справі №826/13313/13-А [179]. ВАС 

України зазначає про можливість коригування митної вартості за наявності 

інформації про вищий рівень цін у внутрішній базі митниці.  

Таким чином, можемо констатувати, що практика ВАС України з цього 

приводу є неоднозначною та часом суперечливою. 

А тепер перейдемо до особливого різновиду касаційного оскарження – 

перегляду судових рішень Верховним Судом України (далі - ВС України). Це у 

свою чергу наголошує, що касаційне провадження ВАС України не є остаточним 

інститутом перегляду рішень судів першої та апеляційної інстанцій.  

Як наголошують окремі вчені, поява такого інституту пов’язана із 

закріпленням в Україні чотирирівневої судової системи, яка передбачає 

уповноваження ВС України на перегляд судових рішень судів загальної 

юрисдикції.  

Важливо, що серед вчених відсутній єдиний погляд на таку ситуацію щодо 

подвійної касаційної інстанції. Так В.І. Тертишніков, у своїх працях відстоює 

позицію вищих спеціалізованих судів, обґрунтовуючи це тим, що практично 

нездійсненним є визначення Верховного Суду України єдиним судом касаційної 

інстанції, а його завдання переглядати в касаційному порядку рішення всіх судів 

України — нереальним. У цьому зв’язку дослідник як вихід пропонує утворити в 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40263715
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/42200189
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/42842663
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40884919
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40642723
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/42575132
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апеляційних судах касаційний суд [180, С. 11].  

Кардинально протилежний варіант удосконалення судової системи 

пропонує А. Гвоздецький, думка якого полягає в тому, що судова система має 

складатися із судів першої інстанції, апеляційних судів та Верховного Суду 

України як суду касаційної інстанції [181, С. 7].  

Зрозуміло, що такі протиріччя в думка мають певні правові підтвердження, 

що власне було озвучене в Рішенні Конституційного Суду України №8-рп, де 

зазначено, що наявність двох касаційних інстанції суперечить принципу правової 

визначеності [182].  

Дане рішення Конституційного Суду України є цілком логічним також з 

позиції змісту ч. 4 ст. 20 КАС України, оскільки в ній говориться, що ВС України 

у випадках, установлених цим Кодексом, переглядає судові рішення 

адміністративних судів після їх перегляду в касаційному порядку. Виходячи з 

цього, можна констатувати, що ВС України не наділений повноваженнями суду 

касаційної інстанції, але виходячи із змісту КАС України, ВС України може 

здійснювати перегляд судових рішень, на підставі поданої заяви, виключно з 

підстав визначених ст. 237 КАС України. 

Що стосується, строків подання заяви про перегляд судових рішень, то 

згідно ст. 238 КАС України, заява подається протягом трьох місяців з дня 

ухвалення судового рішення, щодо якого заявлено клопотання про перегляд, або 

з дня ухвалення судового рішення, на яке здійснюється посилання на 

підтвердження підстав, установлених пунктами 1 і 2 частини першої статті 237 

цього Кодексу, якщо воно ухвалено пізніше, але не пізніше одного року з дня 

ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява. Питання про 

поновлення строку вирішується колегією суддів під час вирішення питання про 

допуск справи до провадження [19]. 

Якщо провадження по справі відкрито, то суддя-доповідач в термін 

п’ятнадцяти днів має підготувати справу до розгляду ВС України, як це власне 

передбачено нормами ст. 240 КАС України. Доречно звернути увагу на склад 
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колегії ВС України при розгляді справ. Так зокрема, якщо розглядаються справи, 

що передбачені п.п. 1,2 і 4 ч. 1 ст. 237 КАС України, то їх провадження здійснює 

Судова палата в адміністративних справах ВС України. У свою чергу, якщо 

справа відповідає змісту п. 3 ч. 1 ст. 237 КАС України, то її розглядають на 

спільному засіданні всіх судових палат ВС України [19].  

Таким чином, у спосіб, що передбачений галузевим законодавством, 

можемо спостерігати реалізацію права заявника-касанта на справедливе рішення 

сулу, оскільки практика показує, що ймовірність появи помилки при винесенні 

судового рішення все ж залишається високою.  

Такої ж думки дотримується й О.Ф. Ситников, на думку якого, перегляд 

судових рішень, які набрали чинності, є додатковим засобом забезпечення прав 

осудності судового рішення [183, С. 155].  

Вбачається за доцільне розглянути й іншу стадію адміністративного 

судочинства, а саме - провадження за нововиявленими обставинами. 

Досліджуючи правовий механізм його реалізації, на думку вітчизняних вчених 

В.К. Колпакова та В.В. Гордєєва, такий вид перегляду постанов та ухвал є 

факультативною стадією адміністративного судочинства [184, С. 337]. 

Наголошуючи на функціонуванні принципу верховенства права заначимо, 

що перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами в разі прийняття 

нових законів, інших нормативно-правових актів, якими скасовані закони та інші 

нормативно-правові акти, що діяли на час розгляду справи, не допускається, крім 

випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність фізичної 

особи [19]. 

Що стосується строків звернень до ВС України, то заяву про перегляд 

судового рішення за нововиявленими обставинами може бути подано протягом 

одного місяця після того, як особа, яка звертається до суду, дізналася або могла 

дізнатися про ці обставини. При цьому така заява з підстави, що передбачені п. 1 

ч. 2 ст. 245 Кодексу, може бути подана не пізніше ніж через три роки з дня 

набрання судовим рішенням законної сили.  
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Законодавець в ст. 248 КАС України чітко визначає вимоги, що мають бути 

виконані заявником  щодо форми та змісту заяви про перегляд судового рішення 

за нововиявленими обставинами. 

Щодо відкриття провадження за нововиявленими обставинами, то заява 

про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, що надійшла до 

адміністративного суду, передається судді адміністративного суду, який 

визначається в порядку, встановленому ч. 3 ст. 151 Кодексу. У розгляді заяви та 

перегляді судового рішення за нововиявленими обставинами не може брати 

участь суддя, який брав участь в ухваленні судового рішення, про перегляд якого 

ставиться питання. Кодексом регламентується, що заява про перегляд судового 

рішення за нововиявленими обставинами розглядається судом протягом двох 

місяців після її надходження. 

Як результат судового провадження, суд може скасувати постанову чи 

ухвалу у справі і прийняти нову постанову чи ухвалу або залишити заяву про 

перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами без задоволення. 

При ухваленні нового судового рішення суд користується повноваженнями суду 

відповідної інстанції. У разі залишення заяви про перегляд судового рішення за 

нововиявленими обставинами без задоволення інші особи, які брали участь у 

справі, можуть вимагати компенсації особою, яка її подала, судових витрат, 

понесених ними під час провадження за нововиявленими обставинами [19]. 

Таким чином, можна обґрунтувати висновок, що у більшості 

адміністративних справ, які розглядаються в першій та апеляційній і касаційній 

інстанціях щодо оскарження рішень контролюючих органів про визначення сум 

грошових зобов’язань містять вимоги з боку приватних осіб (платників податків, 

зборів, митних та інших платежів) про: 

- визнання протиправним та скасування рішення митниці про коригування 

митної вартості товарів, поєднані з вимогами про стягнення з державного 

бюджету сум податків, сплачених під час митного оформлення товарів, що 

відповідають різниці між податками, нарахованими на митну вартість товару, 
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заявлену декларантом, та податками, нарахованими на таку вартість, визначену 

митницею; 

- визнання протиправною та скасування картку відмови митниці в 

прийнятті митної декларації, митному оформленні випуску чи пропуску товарів, 

транспортних засобів комерційного призначення; 

- стягнення з Державного бюджету України на користь декларанта чи 

платника податків надмірно сплачену суму мита та суму надмірно сплаченого 

податку на додану вартість. 

 

3.4. Особливості виконання судових рішень у справах щодо 

оскарження рішень контролюючих органів із визначення сум грошових 

зобов’язань 

 

Гарантія виконання судового рішення забезпечується нормами Конституції 

України, зокрема тим, що рішення ухвалюються іменем України і є 

обов'язковими до виконання на всій території України. Окрім цього, 

обов'язковість судових рішень забезпечується також нормами ст. 14 КАС 

України, і у випадку їх невиконання, тягнуть за собою відповідальність, 

встановлену законом. 

Продовжуючи аналіз норм Конституції, зазначимо, що ст. 56 передбачено, 

право кожного на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого 

самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними 

рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх 

повноважень [30], що підтверджує тезу про те, що гарантування виконання 

судового рішень є однією із основоположних та безумовних гарантій, які Україна 

гарантує та забезпечує. 

Щодо предмету нашого дослідження, то особливості виконання судового 

рішення даної категорії справ пов’язана, перш за все із специфічним суб’єктним 



155 

 

складом учасників судового процесу, а саме приватних осіб та держави в особі 

контролюючого органу. Певну особливість викликає також об’єкт оскарження, а 

саме рішення, дія чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень під час 

виконання наділених державою повноважень. 

Вирішуючи справи щодо оскарження рішень контролюючих органів із 

визначення сум грошових зобов’язань суд, посилаючись на ч.1 ст. 162 КАС 

України, може задовольнити адміністративний позов повністю або частково чи 

відмовити в його задоволенні повністю або частково [19]. Тобто суд, за 

результатами розгляду оскаржуваної справи щодо оскарження рішень 

контролюючих органів із визначення сум грошових зобов’язань суд може 

винести одне із рішень, зазначене в ч.2 ст. 162 КАС України.  

Нормами статті 254 КАС України передбачено, що постанова або ухвала 

суду першої інстанції, якщо інше не встановлено цим Кодексом, набирає 

законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження, 

встановленого цим Кодексом, якщо таку заяву не було подано. 

Постанова або ухвала суду апеляційної чи касаційної інстанції за 

наслідками перегляду, постанова Верховного Суду України набирають законної 

сили з моменту проголошення, а якщо їх було прийнято за наслідками розгляду у 

письмовому провадженні, - через п'ять днів після направлення їх копій особам, 

які беруть участь у справі. Законодавець передбачив, що ухвали суду, які не 

можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту постановлення [19].  

Відповідно до статті 258 КАС за кожним судовим рішенням, яке набрало 

законної сили або яке належить виконати негайно, за заявою осіб, на користь 

яких воно ухвалено, видається один виконавчий лист. Якщо судове рішення 

ухвалено на користь кількох позивачів чи проти кількох відповідачів, суд має 

право видати кілька виконавчих листів, точно зазначивши, яку частину судового 

рішення потрібно виконати за кожним виконавчим листом. При цьому, 

виконавчий лист видається судом першої інстанції.  

Згідно зі ст. 263 КАС України за наявності обставин, що ускладнюють 
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виконання судового рішення (відсутність коштів на рахунку, відсутність 

присудженого майна в натурі, стихійне лихо тощо), державний виконавець може 

звернутися до адміністративного суду першої інстанції, незалежно від того, суд 

якої інстанції видав виконавчий лист, із поданням, а особа, яка бере участь у 

справі, та сторона виконавчого провадження – із заявою про відстрочення або 

розстрочення виконання, зміну чи встановлення способу і порядку виконання 

судового рішення. Суд розглядає питання про відстрочення або розстрочення 

виконання, зміну чи встановлення способу і порядку виконання судового 

рішення в десятиденний строк у судовому засіданні з повідомленням державного 

виконавця або сторони виконавчого провадження, що звернулися із поданням 

(заявою), та осіб, які беруть участь у справі, та у виняткових випадках може 

відстрочити або розстрочити виконання, змінити чи встановити спосіб і порядок 

виконання рішення [19].  

Питанням, що потребує детального з’ясування, оскільки породжує ряд 

юридично значущих труднощів, є також процедура, що пов’язана з поворотом 

виконання судового рішення. Дана ситуація виникає тоді, коли особа, не на 

користь якої винесено судове рішення, здійснює його виконання у 

добровільному порядку, а у встановлених законодавством випадках – у 

примусовому порядку. Законодавством передбачено, що в подальшому це 

рішення скасовується судом апеляційної чи касаційної інстанції. Однак виникає 

питання, як повернути особі кошти, що були нею сплачені на основі рішення 

суду, яке з часом втратило силу? Законодавчо встановлено, що питання про 

поворот виконання судового рішення вирішує суд апеляційної чи касаційної 

інстанції, якщо, скасувавши судове рішення (визнавши його не чинним або 

таким, що втратило законну силу), він закриває провадження у справі, залишає 

позовну заяву без розгляду або відмовляє у задоволенні адміністративного 

позову чи задовольняє позовні вимоги у меншому розмірі. 

При цьому, у випадках, встановлених ч. 1 статті 265 КАС України, суд, 

ухвалюючи нове судове рішення, повинен зобов'язати позивача повернути 
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відповідачеві безпідставно стягнене з нього за скасованим судовим рішенням або 

визначити інший спосіб і порядок здійснення повороту виконання. У випадку, 

якщо ж питання про поворот виконання судового рішення не було вирішене 

судом апеляційної чи касаційної інстанції, заява відповідача про поворот 

виконання розглядається адміністративним судом, у якому перебуває справа. 

Заяву про поворот виконання може бути подано протягом одного року з дня 

виникнення підстав для повороту виконання. Варто також врахувати, що за 

подання заяви про поворот виконання судовий збір не сплачується [185, C. 131]. 

Зазначимо, що суд розглядає заяву про поворот виконання у судовому 

засіданні з повідомленням осіб, які беруть участь у справі, і постановляє ухвалу, 

яку може бути оскаржено у загальному порядку. Неприбуття у судове засідання 

осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду 

справи, не перешкоджає судовому розгляду. 

Наголосимо, що механізм виконання рішень про стягнення коштів 

державного та місцевих бюджетів або боржників, прийнятих судами, а також 

іншими державними органами (посадовими особами), які відповідно до закону 

мають право приймати такі рішення визначається Порядком виконання рішень 

про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників [186]. 

Рішення про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або 

боржників виконуються на підставі виконавчих документів виключно органами 

Державної казначейської служби України у порядку черговості надходження 

відповідних документів.  

Як зазначається в нормативних актах та свідчить практика судових рішень, 

суди при вирішенні спірних правовідносин бюджетного відшкодування податку 

на додану вартість, який здійснюється органом державного казначейства з 

дотриманням процедури та на умовах, встановлених статтею 200 ПК України та 

Порядком взаємодії органів державної податкової служби та органів Державної 

казначейської служби в процесі відшкодування податку на додану вартість, 

затвердженим постановою Кабінет Міністрів України від 17 січня 2011 р. № 39, 
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на підставі податкової декларації та заяви про повернення суми бюджетного 

відшкодування, яка відображається у податковій декларації у п’ятиденний термін 

з дня надходження від податкового органу висновку. 

Відповідно до вказаного Порядку – у разі якщо за результатами перевірки 

сум податку, заявлених до відшкодування, платник податку або орган державної 

податкової служби розпочинає процедуру адміністративного або судового 

оскарження, орган державної податкової служби не пізніше наступного робочого 

дня після отримання відповідного повідомлення від платника або ухвали суду 

про порушення провадження у справі зобов'язаний повідомити про це орган 

Державної казначейської служби України, який тимчасово припиняє процедуру 

відшкодування в частині оскаржуваної суми до набрання законної сили судовим 

рішенням. 

Після закінчення процедури адміністративного або судового оскарження 

орган державної податкової служби протягом п'яти робочих днів, що настали за 

днем отримання відповідного рішення, зобов'язаний подати органу Державної 

казначейської служби України висновок із зазначенням суми податку, що 

підлягає відшкодуванню з бюджету [187]. 

На нашу думку, специфіка проаналізованого нами Порядку полягає у тому, 

його норми не передбачають бюджетного відшкодування податку на додану 

вартість у спосіб судового стягнення безпосередньо (водночас) зі здійсненням 

судового контролю над рішеннями фіскальних органів, ухвалених за 

результатами перевірки сум податку на додану вартість, заявлених до 

відшкодування або окремо від здійснення такого контролю.  

З цього приводу висловлено чітку позицію ВС України, який у своєму 

рішенні наголосив, що за таких обставин рішення судів про задоволення 

позовних вимог про стягнення бюджетної заборгованості з ПДВ є помилковим з 

огляду на те, що така вимога позивача не є правильним способом захисту прав 

платника ПДВ. В цьому випадку правильним способом захисту позивача є 

вимога про зобов'язання відповідача до виконання покладених на нього Законом 
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і підзаконними актами обов'язків щодо надання органу казначейства висновку 

щодо суми, яка підлягає відшкодуванню з бюджету [188; 189].  

Разом з тим, дана категорія справ в судовому розгляді викликає 

неоднозначні оцінки. Це підтверджено дещо вже іншою оцінкою ВС України, 

який дещо пізніше, у своєму рішенні заявив, що разом з тим рішення суду першої 

інстанції про визнання протиправною бездіяльності ДПІ щодо неподання до 

органу ДКСУ висновку про суми відшкодування ПДВ має бути таким, яке б 

гарантувало дотримання і захист прав, свобод, інтересів позивача від порушень з 

боку відповідача, забезпечувало його виконання та унеможливлювало 

необхідність наступних звернень до суду. Тому в цьому випадку правильним 

способом захисту порушеного права позивача є зобов'язання відповідача до 

виконання покладених на нього законом і підзаконними актами обов'язків щодо 

надання органу казначейства висновку щодо суми, яка підлягає відшкодуванню з 

бюджету [190].  

Аналізуючи наведені Рішення ВАС України зазначимо, що більш 

прийнятним для приватних осіб, на нашу думку, є зміст рішення, в якому 

Високий суд наголошує про доцільність стягнення бюджетної заборгованості з 

податку на додану вартість, а не зобов'язання відповідача до виконання 

покладених на нього законом і підзаконними актами обов'язків щодо надання 

органу казначейства висновку щодо суми, яка підлягає відшкодуванню з 

бюджету. Дана позицію обґрунтовується твердженням з огляду на дієвість такого 

правового механізму та гарантування при цьому дотримання і захисту прав, 

свобод, інтересів приватних осіб від порушень з боку контролюючих органів, а 

також забезпечить його виконання та можливість скасування наступних звернень 

приватних осіб до суду.  

Не менш важливий інтерес викликають також судові провадження щодо 

розгляду та вирішення спорів пов’язаних з визначенням митної вартості, а відтак 

механізм повернення з Державного бюджету України помилково та/або надмірно 

зарахованих до бюджету митних та інших платежів.  
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Зазначимо, що дана категорія спорів вирішується відповідно до МК 

України, а також Порядку повернення платникам податків коштів, що 

обліковуються на відповідних рахунках митного органу як передоплата, і митних 

та інших платежів, помилково та/або надмірно сплачених до бюджету, контроль 

за справлянням яких здійснюється митними органами, затвердженого наказом 

ДМС України від 20 липня 2007 року № 618.  

Зазначимо, що цей Порядок визначає процедуру повернення платникам 

податків коштів, що обліковуються на відповідних рахунках митного органу як 

передоплата, і митних та інших платежів, помилково та/або надмірно сплачених 

до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється митними органами, у 

тому числі у випадках, зазначених у статті 264, частині четвертій статті 284 

Митного кодексу України та в міжнародних договорах України.  

Що стосується порядку повернення платникам податків коштів, що 

обліковуються на відповідних рахунках митного органу як передоплата, то 

платник податків має право на повернення залишків коштів передоплати з 

депозитного рахунку 3734, відкритого на ім'я митного органу в Головному 

управлінні Державного казначейства України в місті Києві (далі - депозитний 

рахунок 3734), та з відповідного банківського балансового рахунку 2603 

"Розподільчі рахунки суб'єктів господарської діяльності", відкритого митному 

органу в уповноваженому банку.  

Щодо порядку повернення платникам податків, зборів, митних та інших 

платежів, помилково та/або надмірно сплачених до бюджету коштів, контроль за 

справлянням яких здійснюється митними органами, то для повернення з 

Держбюджету України митних та інших платежів, помилково та/або надмірно 

сплачених до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється митними 

органами, платником податків до загального відділу митного органу, яким 

здійснювалось оформлення митної декларації, подається заява довільної форми, 

яка підписується керівником і головним бухгалтером суб'єкта господарської 

діяльності або фізичною особою [191].  
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Разом з тим, як свідчить практика, органи ДФС України відмовляють у 

підготовці Висновку про повернення сум грошового зобов’язання, 

використовуючи різного роду формальні відмовки, як то: 

- відмова суду у задоволенні позовних вимог про повернення надмірно 

сплачених коштів, заявленими разом з позовом про визнання протиправним та 

скасування рішення про коригування митної вартості; 

- відмова суду у задоволенні позовних вимог зважаючи на те, що питання 

повернення коштів не було предметом розгляду судової справи стосовно 

визнання протиправним та скасування рішення про коригування митної вартості. 

Відтак, серед платників податків та зборів наразі відсутнє єдине бачення 

процедури повернення помилково/надмірно сплачених митних платежів. Ще 

більше неясності вносили подекуди діаметрально протилежні за своїм змістом 

судові рішення. 

У зв’язку з цим, вироблення єдиного механізму повернення 

помилково/надмірно сплачених податкових та митних платежів покладалося на 

Верховний Суд України, який 16 вересня 2015 р. у своїй Постанові по справі 

№ 826/4418/14 висловився щодо правильного способу захисту (належного 

формування позовних вимог) у випадку звернення до фіскальних органів з метою 

повернення надмірно/помилково сплачених митних платежів. 

Так, Верховний Суд України в Постанові зазначає наступне: 

«Якщо між сторонами виник спір про правомірність рішень, дій чи 

бездіяльності суб'єкта владних повноважень щодо повернення митних платежів, 

позивач має право заявити вимогу про визнання рішень, дій чи бездіяльності 

суб'єкта владних повноважень протиправними, скасувати такі рішення та 

змусити його до виконання закону.  

При цьому повернення помилково та/або надмірно сплачених митних 

платежів з Державного бюджету України є виключними повноваженнями митних 

органів та органів державного казначейства, а відтак суд не може підміняти 

державний орган і вирішувати питання про стягнення таких платежів. 
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За таких обставин вимога позивача про стягнення надмірно сплачених 

митних платежів не є правильним способом захисту прав платника митних 

платежів. 

Вимога позивача зобов'язати митний орган прийняти висновок про 

повернення з Державного бюджету України надмірно сплачених митних 

платежів та подати його для виконання відповідному органові, що здійснює 

казначейське обслуговування бюджетних коштів, може бути вказівкою на спосіб 

відновлення порушеного права» [192]. 

Як бачимо, ВС України визнає законним право позивача заявити вимогу 

про визнання рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень 

протиправними, скасувати такі рішення та змусити його до виконання закону. 

Разом з тим, відновлення порушеного права позивача не настає, навіть за 

умови задоволення його позивних вимог, оскільки Високий Суд констатує, що 

повернення помилково та/або надмірно сплачених митних платежів з 

Державного бюджету України є виключними повноваженнями митних органів та 

органів державного казначейства, а відтак суд не може підміняти державний 

орган і вирішувати питання про стягнення таких платежів.  

Але у цьому випадку не можемо спостерігати факту відновлення 

порушеного права платника податків, оскільки не виконується завдання 

адміністративного судочинства, закріплене в ст. 2 КАС України. 

Зважаючи на вищезазначене та з метою удосконалення процедури 

повернення податкових і митних платежів, пропонується доповнити ст. 301 

Митного кодексу України «Повернення помилково та/або надміру сплачених сум 

митних платежів» пунктом 4-1 такого змісту: 4-1) рішення про корегування 

митної вартості скасовано в адміністративному або судовому порядку. 

Доречно навести також й іншу позицію, зокрема представника ДФС 

України, який зазначає, що приймаючи рішення про стягнення з державного 

бюджету на користь платника суми податків, що дорівнює різниці між сумою, 

розрахованою за митною вартістю, заявленою декларантом, та сумою, 
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розрахованою за митною вартістю, визначеною митницею, суди фактично 

визначають митну вартість товарів за першим методом, чим підміняють митний 

орган [193]. 

Разом з тим, позитивна динаміка щодо правового вирішення 

адміністративних спорів щодо рішень контролюючих органів про визначення 

сумм грошових зобовязань спостерігається і в позиції ВС України, який у 

Постанові від 25 листопада 2014 року зазначив, що якщо суд визнає рішення і дії 

митних органів із зазначених питань протиправними, зобов'яже вчинити певні дії 

відповідно до вимог митного законодавства і коли у рішенні суду буде 

констатована неправильність чи хибність рішень чи дій митних органів, які 

зумовили (призвели, потягли) помилкову та/або надмірну сплату сум митних 

платежів, ці платежі повертаються декларанту в порядку і на умовах, 

встановлених у статті 301 МК, статті 43 ПК і статті 45 БК, з дотриманням 

процедури, врегульованої Порядком повернення коштів та Порядком взаємодії, 

на підставі його заяви та у місячний термін з дня прийняття висновку митного 

органу, що здійснював оформлення митної декларації, про повернення з 

Державного бюджету України помилково та/або надмірно зарахованих до 

бюджету митних та інших платежів, контроль за справлянням яких покладається 

на митні органи. Цей порядок не передбачає повернення помилково та/або 

надміру сплачених обов'язкових платежів у спосіб судового стягнення 

безпосередньо (водночас) із здійсненням судового контролю над рішеннями, 

діями чи бездіяльністю митних органів з питань, пов'язаних з розмитненням і 

справлянням митних платежів [194].  

Така позиція ВС України не є епізодичною, адже вона підтверджена і в 

інших рішеннях, зокрема, у своїх постановах від 15 квітня 2014 року (справа № 

21-29а14), 12 листопада 2014 року (справи №№ 21-268а14, 21-391а14), 25 

листопада 2014 року (справа 21-338а14). Позиція суду полягає в тому, що у разі 

якщо після сплати декларантом податків і зборів (обов’язкових платежів) згідно з 

митною вартістю товарів, визначеною митним органом, буде прийнято рішення 
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про застосування митної вартості, заявленої декларантом, сума надміру 

сплачених податків і зборів (обов’язкових платежів) повертається декларанту у 

порядку, передбаченому Порядком повернення та Порядком взаємодії, на 

підставі його заяви та у місячний термін з дня прийняття висновку митного 

органу, що здійснював оформлення митної декларації, про повернення з 

Державного бюджету України помилково та/або надмірно зарахованих до 

бюджету митних та інших платежів, контроль за справлянням яких покладається 

на митні органи. Цей порядок не передбачає повернення помилково та/або 

надміру сплачених обов’язкових платежів у спосіб судового стягнення 

безпосередньо (водночас) із здійсненням судового контролю над рішеннями, 

діями чи бездіяльністю митних органів з питань, пов’язаних з розмитненням і 

справлянням митних платежів [195]. 

Досить часто органи Державної казначейської служби України мотивують 

неповерненням коштів їх законним власникам відсутністю коштів в Державному 

бюджеті. Однак така практика не витримує жодної критики, оскільки з цього 

приводу ЄСПЛ в Рішенні «Сук проти України» від 10 березня 2011 р. зазначив, 

що державні органи не можуть посилатися на відсутність коштів як на підставу 

невиконання зобов’язань [196]. 

Така ж позиція ЄСПЛ має місце і в іншому його рішенні, зокрема у рішенні 

від 29.06.2004 у справі «Войтенко проти України» постановив, що у справі, де 

боржником є державний орган - відсутність бюджетних коштів не може виправдати 

таке упущення (не передбачивши таких асигнувань протягом трьох років підряд), і 

визнав, що мало місце також порушення статті 1 Протоколу №1 [197]. 

Таким чином, перегляд в касаційному порядку адміністративних справ 

щодо оскарження рішень контролюючих органів про визначення сум грошових 

зобов’язань є необхідним інструментом гарантування дотримання прав, свобод 

та інтересів приватних осіб у сфері податкових та митних відносин.  

 

Висновки до 3 розділу 
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1. Наголошено, що саме по собі звернення платника податків, зборів, 

митних та інших платежів до суду з позовом щодо рішень контролюючого 

органу щодо грошових зобов’язань не є юридичним завершенням судового 

процесу, оскільки спір між сторонами вирішується з набранням судовим 

рішенням законної сили. Таким чином поєднання двох юридичних фактів, а саме 

відкриття провадження у справі щодо оскарження рішень контролюючих органів 

із визначення сум грошових зобов’язань та набрання законної сили судового 

рішення дає підстави стверджувати про системність розв’язання публічного 

спору. 

2. Варто наголосити, що податкові спори, складають переважну більшість 

усіх адміністративних справ, що розглядаються в місцевих судах, а це свідчить 

про конфліктність відносин приватних осіб з контролюючими органами щодо 

грошових зобов’язань, що у свою чергу дає підстави постраждалій стороні 

звернутися до суду з адміністративним позовом про підновлення порушеного 

права. 

3. Проаналізувавши судову практику з апеляційного розгляду 

досліджуваних справ, можна зробити висновок, що за значною категорією 

митних та податкових справ, мають місце проблемні питання при їх розгляді та 

вирішенні, а саме такі, що пов’язані із неоднозначною практикою вирішення 

спорів як судами першої інстанції, так і судами апеляційної інстанції.  

4. На основі аналізу судової практики встановлено, що головними 

причинами виникнення таких публічних спорів при визначенні митної вартості є 

незгода суб’єктів господарювання з методикою визначенням митної вартості 

товару митним органом за методом, відмінним від того, який застосовано 

декларантом, а саме одним із методів, що закріплені в ст. 57 МК України.  

5. Обґрунтовано висновок, що у більшості адміністративних справ, які 

розглядаються в першій та апеляційній і касаційній інстанціях щодо оскарження 

рішень контролюючих органів про визначення сум грошових зобов’язань містять 
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вимоги з боку приватних осіб (платників податків, зборів , митних та інших 

платежів) про: 

- визнання протиправним та скасування рішення митниці про коригування 

митної вартості товарів, поєднані з вимогами про стягнення з державного 

бюджету сум податків, сплачених під час митного оформлення товарів, що 

відповідають різниці між податками, нарахованими на митну вартість товару, 

заявлену декларантом, та податками, нарахованими на таку вартість, визначену 

митницею; 

- визнання протиправною та скасування картку відмови митниці в 

прийнятті митної декларації, митному оформленні випуску чи пропуску товарів, 

транспортних засобів комерційного призначення; 

- стягнення з Державного бюджету України на користь декларанта чи 

платника податків надмірно сплачену суму мита та суму надмірно сплаченого 

податку на додану вартість. 

6. Встановлено, що органи Державної фіскальної служби України 

відмовляють у підготовці Висновку про повернення сум грошового 

зобов’язання, використовуючи різного роду формальні відмовки, як то: 

- відмова суду у задоволенні позовних вимог про повернення надмірно 

сплачених коштів, заявленими разом з позовом про визнання протиправним та 

скасування рішення про коригування митної вартості; 

- відмова суду у задоволенні позовних вимог зважаючи на те, що питання 

повернення коштів не було предметом розгляду судової справи стосовно 

визнання протиправним та скасування рішення про коригування митної вартості. 
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ВИСНОВКИ 

У висновках за результатами проведеного дослідження сформульовано 

перелік основних науково обґрунтованих результатів, які розв’язують наукове 

завдання стосовно вдосконалення процедури розгляду і вирішення 

адміністративними судами України спорів щодо рішень контролюючих органів 

про визначення сум грошових зобов’язань. Відповідно до поставленої мети та 

сформульованих задач на основі проведеного дослідження було зроблено такі 

висновки:  

1. Сформульовано авторське визначення адміністративно-правового спору 

щодо рішень контролюючих органів про визначення сум грошових зобов’язань, 

як юридичного конфлікту, що виникає у зв’язку з оскарженням платниками 

податків податкового повідомлення-рішення контролюючих органів про 

визначення таких сум або рішення контролюючого органу про коригування 

митної вартості в порядку і строки, які встановлені ПК та МК України за 

процедурами адміністративного оскарження або в судовому порядку. 

2. Зроблено висновок, що податкові спори є різновидом адміністративно-

правових, природа яких пов’язана зі змістом рішень контролюючих органів про 

визначення сум грошових зобов’язань платників податків чи про коригування 

митної вартості або ж іншого рішення контролюючого органу в порядку і строки, 

які встановлені фіскальним законодавством в адміністративному або в судовому 

порядку.  

3. Обґрунтовано висновок, що адміністративно-правові спори щодо рішень 

контролюючих органів про визначення сум грошових зобов’язань виникають у 

зв’язку з оскарженням платником податку податкового повідомлення-рішення 

контролюючих органів про визначення таких сум або рішення цих органів про 

коригування митної вартості в порядку і строки, які встановлені Податковим та 

Митним кодексами України за процедурами адміністративного оскарження або в 

судовому порядку, що визначений КАС України. 
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4. Наголошено на відмінностях між поняттями «податкове зобов’язання» 

та «грошове зобов’язання», які полягають в тому, що грошове зобов’язання є 

ширшим, аніж податкове, оскільки крім податків може включати штрафну 

(фінансову) санкцію порушенням вимог фіскального законодавства . 

5. Доведено, що вся система прав та обов’язків платників податків, зборів, 

митних та інших платежів, закріплених нормами адміністративного, податкового 

та митного законодавства, юридичної відповідальності, а також гарантії реалізації 

вказаних елементів становлять адміністративно-правовий статус платників, який 

визначається обсягом та характером їх адміністративної правосуб’єктності. 

6. Наголошено на побіжності норм ст. 30 Митного кодексу України в 

частині відповідальності фіскальних органів, їх посадових осіб та інших 

працівників, які прийняли неправомірні рішення, вчинили неправомірні дії або 

допустили бездіяльність, у тому числі в особистих корисливих цілях або на 

користь третіх осіб. Законодавець передбачив, що у таких випадках вказані особи 

несуть кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та іншу відповідальність 

відповідно до закону. Доведено, що така бланкетна норма не гарантує механізму 

юридичної відповідальності вказаних осіб, а відтак ставить під сумнів можливість 

правомірності виникнення, зміни та/або припинення податкових відносин.  

7. Встановлено особливості розгляду і вирішення адміністративними 

судами України спорів щодо рішень контролюючих органів про визначення сум 

грошових зобов’язань, зміст яких полягає у порядку їх розгляду судами першої, 

апеляційної та касаційної інстанцій, що передбачає використання спеціальних 

строків відповідного оскарження судових рішень, а також набрання ними 

законної сили.  

8. Наголошено на неоднозначності змісту норм, що містяться в п. 56.19 ст. 

56, ст. 102 ПК України та ст. 99 КАС України, які по-різному вказують строки 

судового оскарження рішень контролюючих органів, в тому числі і про 

визначення сум грошових зобов’язань, чим породжують конфліктність у системі 

публічно-правових відносин.  
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9. На основі аналізу типових адміністративних справ щодо оскарження 

рішень контролюючих органів про визначення сум грошових зобов’язань 

визначено основні проблемні питання організаційного і правового механізму 

вирішення таких спорів, як-то: 

– недостатньо повне вивчення судом фактичних обставин, що мають 

відповідне значення для справи; 

– відсутність спеціальних строків позовної давності для оскарження рішень 

суб’єктів владних повноважень; 

– невідповідність висновків суду фактичним обставинам справи; 

– недотримання (порушення) норм матеріального або процесуального 

права, що у свою чергу призводить до процесуально неправильного вирішення 

вказаних спорів;  

– наявність неоднозначної практики вирішення даних спорів судами першої 

та апеляційної інстанції. 

10. На основі аналізу «Порядку взаємодії органів державної податкової 

служби та органів Державної казначейської служби в процесі відшкодування 

податку на додану вартість», затвердженого постановою КМ України від 17 

січня 2011 р. № 39, встановлено його правову недосконалість, яка полягає у 

тому, норми не передбачають бюджетного відшкодування податку на додану 

вартість у спосіб судового стягнення безпосередньо (водночас) зі здійсненням 

судового контролю над рішеннями фіскальних органів, ухвалених за 

результатами перевірки сум податку на додану вартість, заявлених до 

відшкодування або окремо від здійснення такого контролю.  

11. З метою вдосконалення адміністративного процесу з розгляду та 

вирішення адміністративними судами спорів щодо рішень контролюючих органів 

про визначення сум грошових зобов’язань запропоновано такі пропозиції: 

– ч. 2 ст. 459 Митного кодексу України викласти в такій редакції: 

«Суб’єктами адміністративної відповідальності за порушення митних правил 

можуть бути громадяни, які на момент вчинення такого правопорушення досягли 
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16-річного віку, а при вчиненні порушень митних правил підприємствами, 

установами, організаціями - посадові особи цих підприємств, установ, 

організацій»; 

– доповнити ст. 301 Митного кодексу України «Повернення помилково 

та/або надміру сплачених сум митних платежів» пунктом 4-1 і викласти його у 

такій редакції: «4-1) рішення про коригування митної вартості скасовано в 

адміністративному або судовому порядку». 
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