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Тараненко К.Ю. Податково-правовий патерналізм фіскальної держави (за 

законодавством України). - Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 12.00.07 – Адміністративне право і 

процес; фінансове право; інформаційне право. – Чернівецький національний 

університет імені Юрія Федьковича, Міністерство освіти і науки України. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство 

освіти і науки України, Київ, 2018. 

Дисертацію присвячено комплексному науковому дослідженню 

пострадянського податково-правового патерналізму Української держави, 

з’ясуванню технік і технологій його творення та практики здійснення в 

сучасних умовах, розкриттю загального та особливого в природі українського 

пострадянського податково-правового патерналізму.  

У дисертаційному дослідженні доведено, що найбільш придатним 

науково-методологічним інструментарієм для пізнання податково-правового 

патерналізму як феномену в цілому, з’ясування його природи та форм є 

аргументативно-дискурсивний підхід, оскільки сам предмет дослідження являє 

собою певну аргументативно-дискурсивну практику, аргументативно-

дискурсивну ідеологію та аргументативно-дискурсивну культуру, є завершеним 

задумом фіскальної держави щодо її податкового права, сенсом його буття. 

Аргументативно-дискурсивний підхід дає змогу з’ясувати істинний сенс 

патерналізму як особливого способу відносин держави і платників податків, 

спростувати етатистське тлумачення патерналізму як блага, методу піклування 

держави про своїх громадян та довести, що патерналізм є засобом маніпуляції 

фіскальною державою платниками податків з метою реалізації державного 

інтересу в оподаткуванні.  

Використання аргументативно-дискурсивного підходу як базового 

філософсько-методологічного інструментарію дослідження податково-
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правового патерналізму фіскальної держави уможливило вдосконалення 

методики виокремлення податково-правових дискурсів: фіскальної держави – 

як патерналістського і платників податків цій державі – як ситуативно 

антиетатистського за критерієм розрізнення їх публічних потреб.  

У роботі розкрито наукове поняття податково-правового патерналізму та 

обґрунтовано необхідність визнання його новою окремою категорією науки 

фінансового права. Між науковою категорією «податково-правовий 

патерналізм» та більшістю інших категорій науки фінансового права існує 

принципова відмінність. Якщо переважна більшість інших категорій науки 

фінансового права етимологічно укорінені у позитивному фінансовому праві 

фіскальної держави, легітимовані за допомогою позитивістського підходу до 

правопізнання, то категорія «податково-правовий патерналізм» укорінена у 

дискурсивних податково-правових практиках, ідеології і культурі фіскальної 

держави, а її легітимацію уможливило застосування як базового 

аргументативно-дискурсивного методу правопізнання. 

На основі аргументативно-дискурсивного підходу у дисертаційному 

дослідженні доведено, що природа податково-правового патерналізму 

найадекватніше та найповніше проявляється у його властивостях. До базових 

властивостей податково-правового патерналізму належать: патерналістська 

податково-правова практика; патерналістська податково-правова ідеологія; 

патерналістська податково-правова культура. Кожен з цих феноменів 

відзначається аргументативно-дискурсивним характером. Вони в своїй 

сукупності та взаємодії складають квінтесенцію природи податково-правового 

патерналізму, але не вичерпують його змісту, перебувають між собою у 

складних субстантивних вертикальних і горизонтальних взаємозв’язках, проте 

функціонально відносно автономні. 

З’ясовано, що патерналістська податково-правова практика з позицій 

аргументативно-дискурсивного підходу – це аргументативно-дискурсивне 

буттєве укорінення етатистської доктрини податкового права фіскальної 

держави шляхом визначення, закріплення та реалізації правових статусів і 
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ролей фіскальної держави і її контрагентів у податкових правовідносинах. Воно 

відбувається за допомогою та у формі відповідних законів держави, 

підзаконних актів та актів правозастосування з використанням 

найрізноманітніших організаційних, методологічних та методичних засобів. 

Цій практиці характерні осмислена та чітка державна стратегія і надзвичайно 

мінлива державна тактика, використання правових і неправових інструментів. 

Все це, разом взяте, і складає патерналістський податково-правовий 

практичний дискурс. Платникам податків у ньому відведена роль виконавців їх 

податкового обов’язку перед фіскальною державою, державі – роль 

«благодійника» платників податків, їх вічного «опікуна» та «покровителя» без 

відома та згоди останніх, а часто і проти їх волі. 

Доведено, що патерналістська податково-правова ідеологія з позицій 

аргументативно-дискурсивного підходу – це глибоко продумана фіскальною 

державою система податково-правових цінностей у формі максим, констант, 

ідеологем, інших атрибутивних цій державі установок, закріплених нею ж як 

нормативно, так і буттєво, у формі державно визнаних практик, що ідейно та 

морально забезпечують втілення у життя етатистської доктрини оподаткування. 

Ці податково-правові цінності поділяються на незмінні, яким належить 

визначальна роль у патерналістській правовій ідеології (такими є, серед інших, 

константи етатистської доктрини оподаткування), та перемінні величини, які 

стають затребуваними у певний період часу (до прикладу, податок на зміцнення 

обороноздатності української армії). Для патерналістської податково-правової 

ідеології характерне видавання потреб та інтересів фіскальної держави за 

загальні публічні потреби й інтереси, іншими словами, інтереси платників 

податків. Дискурсивний характер податково-правової ідеології уможливлює її 

існування у найрізноманітніших формах, буття чітко структурованою та 

водночас аморфною, послідовною і суперечливою і т. д., що різко ускладнює 

наукове пізнання даного явища. 

Розкрито, що патерналістська податково-правова культура з позицій 

аргументативно-дискурсивного підходу є нічим іншим, як правовими 
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властивостями суб’єктів податкового права та відзначається конкретно-

історичним характером. Ця культура має дві взаємозв’язані та взаємозумовлені 

сторони – зовнішню (видиму) та внутрішню (невидиму). Зовнішня (видима) 

сторона патерналістської податково-правової культури суб’єктів податкового 

права постає перед нами у формі їх правомірної чи неправомірної поведінки, а 

внутрішня (невидима) сторона є податково-правовою ментальністю суб’єктів 

податкового права, їх податково-правовими переконаннями, що спрямовують їх 

на правомірну чи неправомірну поведінку. Дана культура складається із двох 

взаємопов’язаних між собою нерозривних пластів правової матерії – пласту 

статусних правовідносин суб’єктів податкового права, їх взаємних прав та 

обов’язків (вони регулюються головним чином нормами об’єктивного 

конституційного, фінансового та адміністративного права) і пласту рольових 

правовідносин, суб’єктивні права і обов’язки у яких суб’єкти податкового 

права фіскальної держави одержують від неї  ж через індивідуальний вступ у ту 

чи іншу соціальну роль або статус. В свою чергу, рольова частина правової 

культури суб’єктів податкового права поділяється ще навпіл – на їх суб’єктивні 

права та суб’єктивні обов’язки. Суб’єктивні права визначають вид та міру 

правової свободи суб’єктів податкового права у податково-правових 

відносинах, а їх суб’єктивні обов’язки перед фіскальною державою визначають 

вид та міру юридичної відповідальності перед цією ж державою. 

Окрему увагу у дисертаційному дослідженні присвячено науковому 

обґрунтуванню принципів податкового законодавства фіскальної держави як 

основоположної форми податково-правового патерналізму. Вони в один і той 

же час є як нормативними, так і аксіологічними та ідеологічними засадами як 

позитивного податкового права фіскальної держави в цілому, так і податково-

правового патерналізму в тім числі. Для них як феноменів податково-правової 

реальності властиві багатомірність змісту, відкритість юридичної конструкції, 

найвища міра нормативної абстрактності і узагальнення. Принципи податково-

правового патерналізму фіскальної держави апріорі присутні в усьому 

нормативно-правовому масиві податкового права фіскальної держави, де і 
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проявляють себе безпосередньо та миттєво, передусім як «дух права» (чи «дух 

законів»). Квінтесенція цих принципів розкривається у правозастосовній 

практиці і особливо у судових рішеннях, що базуються на їх основі. 

З’ясовано, що базовими принципами податково-правового патерналізму 

Української держави є наступні нормативно закріплені основні засади її 

податкового законодавства: стабільність податкового законодавства держави; 

рівність оподаткування платників податків; невідворотність відповідальності за 

порушення податкового законодавства; соціальна справедливість 

оподаткування; єдиний підхід до встановлення податків і зборів. Усі ці 

принципи тісно взаємопов’язані між собою, взаємозумовлені та взаємозалежні, 

а разом взяті утворюють єдину систему правових начал етатистської доктрини 

оподаткування. Разом з тим у конкретній податково-правовій ситуації вони 

можуть вступати у діалектичну суперечність між собою, внутрішньо 

конфліктувати один з одним, вводячи платника податків в оману щодо їх 

справжнього призначення. В дійсності дані принципи забезпечують реалізацію 

інтересів фіскальної держави. 

Доведено, що принципи податково-правового патерналізму фіскальної 

держави як його основоположні форми зовнішньо близькі за способами 

проявлення із об’єктивною невизначеністю податкового законодавства цієї ж 

держави, проте насправді ці феномени якісно відрізняються між собою. По-

перше, принципи податково-правового патерналізму свідомо та цілеспрямовано 

конструюються самою ж державою і у цьому сенсі є суб’єктивним правовим 

феноменом. Феномен же невизначеності податкового законодавства держави, 

як і всього її позитивного права, має об’єктивний характер і від волі держави не 

залежить. По-друге, принципи податково-правового патерналізму фіскальної 

держави матеріалізуються головним чином у аргументативно-дискурсивних 

практиках оподаткування, тоді як об’єктивний феномен невизначеності 

податкового законодавства держави – у нормах її позитивного податкового 

права. По-третє, якщо об’єктивну невизначеність її позитивного податкового 

права держава прагне мінімізувати, то податково-правовий патерналізм у всіх 
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його проявах, навпаки, охороняє як зіницю ока та мультиплікує усіма 

доступними їй способами. 

Ключові слова: податково-правовий патерналізм фіскальної держави, 

аргументативно-дискурсивний підхід, етатистська доктрина податкового права, 

податкове право фіскальної держави, податково-правова практика фіскальної 

держави, податково-правова ідеологія фіскальної держави, податково-правова 

культура фіскальної держави, основоположні форми податково-правового 

патерналізму фіскальної держави. 

 

ABSTRACT 

K. Taranenko. Tax-legal Paternalism of the Fiscal State (Under the Law of 

Ukraine). – Qualifying scientific work as a manuscript. 

A dissertation for the scientific degree of Сandidate of Juridical Sciences 

(Doctor of Philosophy) in the specialty 12.00.07 – Administrative Law and Process; 

Financial Law; Information Law. – Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, 

Ministry of Education and Science of Ukraine. Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

The dissertation is devoted to the complex scientific research of post-soviet tax-

legal paternalism of the Ukrainian state, investigation of the techniques and 

technologies of its creation and the practice of its implementation in the current 

circumstances, defining the general and the particular in the nature of Ukrainian post-

soviet tax-legal paternalism.  

This study proves that argumentative-discursive approach is the most applicable 

scientific and methodological instrumentarium for research of the phenomenon of 

tax-legal paternalism in general, explanation of its nature and forms, since the subject 

of this study appears as a certain argumentative-discursive practice, argumentative-

discursive ideology and argumentative-discursive culture, and is a completed 

intention of the fiscal state towards its tax law, the sense of its being. Argumentative-

discursive approach makes it possible to consider the genuine sense of paternalism as 

a special way of relations between the state and taxpayers, refute the etatist 
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interpretation of paternalism as the good and the method of the state’s guardianship 

of its citizens, and prove that paternalism is a means of manipulation of the fiscal 

state with taxpayers with the aim of realizing state interest in taxation.  

Application of argumentative-discursive approach as the basic philosophical and 

methodological instrumentarium of research of tax-legal paternalism of the fiscal 

state makes it possible to improve the method of identifying tax-legal discourses: the 

fiscal state as paternalistic, and taxpayers in this state as situationally anti-etatist 

according to the criterion of differentiation of their public needs.  

The study defines the notion of tax-legal paternalism and justifies the need to 

recognize it as a new separate category of financial law studies. There is a principal 

difference between the scientific category of “tax-legal paternalism” and the majority 

of other categories of financial law studies. If the vast majority of other categories of 

financial law studies are etymologically rooted in positive financial law of the fiscal 

state, legitimized by the positivist approach to apprehension of law, the category of 

“tax-legal paternalism” is rooted in discursive tax-legal practices, ideology and 

culture of the fiscal state, and its legitimation enabled the application of the basic 

argumentative-discursive approach to apprehension of law.  

On the basis of the argumentative-discursive approach it is proved that the 

nature of tax-legal paternalism is most adequately and most fully manifested in its 

features. The basic features of tax-legal paternalism are as follows: paternalistic tax-

legal practice; paternalistic tax-legal ideology; paternalistic tax-legal culture. Each of 

these phenomena is of argumentative-discursive character. All of them collectively 

and interactively constitute the quintessence of the nature of tax-legal paternalism, 

but they do not exhaust its content, they are in complicated, substantive vertical and 

horizontal interconnections, yet being relatively functionally autonomous. 

It is established that according to the argumentative-discursive approach   

paternalistic tax-legal practice is the argumentative-discursive ontological rootedness 

of the etatist doctrine of tax law of the fiscal state by defining, enshrining and 

implementing legal statuses and roles of the fiscal state and its counterparts in tax-

legal relations. It takes effect with the help of and in form of the respective state laws, 
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bylaw and law enforcement acts using various organizational, methodological and 

methodical means. This practice is characterized by a sensible and distinct state 

strategy and extremely changeable state tactics, and the application of legal and non-

legal instruments. All of it constitutes paternalistic tax-legal discourse. Taxpayers 

have the role of executors of their tax duty to the fiscal state, and the state has the role 

of the taxpayers’ “benefactor”, their eternal “guardian” and “patronizer” without 

them being aware and without their consent, and often against their will; 

It is proved that according to the argumentative-discursive approach  

paternalistic tax-legal ideology is a profoundly considered by the fiscal state system 

of tax-legal values in the form of maxims, constants, idiologemes, other objectives 

attributive to this state, enshrined by it both normatively and ontologically in the form 

of practices recognized by the state, which conceptually and morally ensure 

implementation of the etatist doctrine of taxation. These tax-legal values are divided 

into constants, which have the determinant role in paternalistic legal ideology (these 

are, among others, constants of the etatist doctrine of taxation), variable constants, 

which become in-demand at a certain period of time (for example, the tax on military 

buildup of the Ukrainian army). Passing the needs and interests of the fiscal state for 

the common needs and interests, in other words, taxpayers’ interests, is characteristic 

of paternalistic tax-legal ideology. The discursive character of tax-legal ideology 

allows for it to exist in various forms, being distinctly structured and amorphous at 

the same time, consistent and contradictory and so on, which much complicates the 

apprehension of this phenomenon; 

It is revealed that according to the argumentative-discursive approach 

paternalistic tax-legal culture is nothing else but legal properties of the subjects of tax 

law and it is of concrete-historical character. This culture has two interconnected and 

interdependent sides – external (visible) and internal (invisible). The external 

(visible) side of paternalistic tax-legal culture of the subjects of tax law appears in 

form of their lawful or unlawful behavior, and the internal (invisible) side is the tax-

legal mentality of the subjects of tax law, their tax-legal beliefs that direct their lawful 

or unlawful behavior. This culture consists of two interconnected, inseparable layers 
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of legal substance – the layer of status legal relations of the subjects of tax law, their 

mutual rights and duties (they are mainly regulated by the norms of objective 

constitutional, financial and administrative law) and the layer of role legal relations, 

wherein the subjects of tax law of the fiscal state receive from it their subjective 

rights and duties through individual entrance upon any social role or status. In turn, 

the role part of the legal culture of the subjects of tax law is half-divided into their 

subjective rights and their subjective duties. Subjective rights define the type and the 

extent of legal freedom of the subjects of tax law in tax-legal relations, and their 

subjective duties to the fiscal state define the type and the extent of legal liability to 

this state. 

The study particularly focuses on substantiating the principles of tax legislation 

of the fiscal state as the fundamental form of tax-legal paternalism. They are at the 

same time normative, axiological and ideological premises of the positive tax law of 

the fiscal state in general, including tax-legal paternalism. As the phenomena of tax-

legal reality they are characterized by multidimensionality of the content, openness of 

the legal construction, the highest extent of normative abstractness and 

generalization. The principles of tax-legal paternalism of the fiscal state are a priori 

present in the entire normative-legal array of tax law of the fiscal state, wherein they 

manifest themselves directly and instantly, first of all as “spirit of law” (or “spirit of 

the laws”). The quintessence of these principles is revealed in course of law 

enforcement, especially in judicial decisions, that are based on them.  

It is established that the basic principles of tax-legal paternalism of Ukraine are 

the following main premises of tax legislation enshrined in law: stability of tax 

legislation of the state; equality of taxation of the state; inevitability of liability for 

violation of tax law; social justice of taxation; single approach to imposition of taxes 

and fees. All of these principles are closely interconnected, mutually conditioned and 

interdependent, and altogether they constitute a single system of legal outsets of the 

etatist doctrine of taxation. Yet, in a particular legal situation they can come into 

dialectical collision with each other, conflict internally with each other, deceiving the 

taxpayer about their genuine purpose. In the reality these principles ensure the 
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interests of the fiscal state. 

It is proved that the principles of tax-legal paternalism of the fiscal state as its 

fundamental form are externally similar to the objective uncertainty of tax legislation 

of this state in the means of manifestation, however, in the reality, these phenomena 

are qualitatively different from each other. Firstly, the principles of tax-legal 

paternalism are consciously and purposefully constructed by the state and in this 

sense are a subjective legal phenomenon. The phenomenon of uncertainty of tax 

legislation of the state as well as of its entire positive law has the objective character 

and is independent of the will of the state. Secondly, the principles of tax-legal 

paternalism of the fiscal state are materialized mainly in argumentative-discursive 

practices of taxation, whereas the objective phenomenon of uncertainty of the tax 

legislation of the state – in the norms of its positive tax law. Thirdly, if the state tries 

to minimize the objective uncertainty of its positive tax law, tax-legal paternalism, on 

the contrary, is protected by the state and multiplied by all the possible means.  

Key words: tax-legal paternalism of the fiscal state, argumentative-discursive 

approach, tax-legal practice of the fiscal state, tax-legal ideology of the fiscal state, 

tax-legal culture of the fiscal state, the fundamental form of tax-legal paternalism of 

the fiscal state.  
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Феномен податково-правового патерналізму 

породила та постійно підтримує його буття фіскальна держава. Він має 

цивілізаційну прив’язку, репрезентує податкову культуру певної цивілізації. 

Податково-правовий патерналізм сучасної Української держави належить до 

західного типу цього явища. Його витоки сягають часу появи Давньоримської 

імперської держави, яка започаткувала редистрибутивну традицію податкового 

права. Дана традиція настільки глибоко укорінилася у повсякденній практиці 

Української держави та ментальності українців, що навіть у чинній Конституції 

України до базових констант її розділу про народовладдя віднесено положення 

про категоричну заборону референдумів з питань оподаткування. Це 

положення Конституції України перебуває в антагонізмі з іншим її базовим 

положенням, а саме, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 

недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. 

Ще більш очевидно проявився антагонізм між податковим правом 

Української держави та європейською практикою його реалізації після 

перемоги Революції Гідності. Однією з найвпливовіших причин цього і є 

податково-правовий патерналізм. Останній виступає ключовим засобом 

держави у протидії вітчизняному соціуму в запровадженні європейських 

цінностей у національну практику оподаткування. Для того, щоб виробити та 

успішно реалізувати політику деетатизації оподаткування в Україні, серед 

інших завдань стало необхідним пізнати природу податково-правового 

патерналізму держави. 

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

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до: Закону України «Про 

пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки» від 9 вересня 2010 р.; 

Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2011–2015 роки (Постанова 

загальних зборів Національної академії правових наук України від 24 вересня 

2010 р. № 14-10); науково-дослідницької проблематики кафедри публічного 
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права юридичного факультету Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича «Конституційне, адміністративне та фінансове право як 

системи» (державний реєстраційний № 0111U004595, досліджувалась 

кафедрою у 2011–2015 роках): «Природа публічного права» (державний 

реєстраційний № 0116U003683, яка досліджується з 01.01.2016 р.). Тему 

дисертації затверджено Вченою радою Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича (протокол від 29 травня 2014 року № 6). 

Мета і завдання дослідження. Мета полягає у формуванні нових 

підходів до розуміння буттєвої укоріненості та методології пізнання податково-

правового патерналізму фіскальної держави, у комплексному дослідженні 

податково-правового патерналізму сучасної Української держави, у з’ясуванні 

технік і технологій його творення та практик здійснення, у розкритті загального 

та особливого в його природі. 

Для досягнення поставленої мети передбачено вирішення трьох 

наступних блоків завдань: 

– розкрити поняття податково-правового патерналізму фіскальної 

держави як категорії науки фінансового права, а саме: 

– визначити ступінь наукової розробки проблеми; 

– обґрунтувати необхідність застосування у дисертаційному дослідженні 

аргументативно-дискурсивного підходу; 

– розкрити зміст загального поняття патерналізму як феномену; 

– визначити поняття податково-правового патерналізму фіскальної 

держави; 

– з’ясувати природу податково-правового патерналізму фіскальної 

держави, а саме: 

– обґрунтувати значення властивостей податково-правового 

патерналізму як методологічних ключів до пізнання його природи; 

– дослідити основні властивості податково-правового патерналізму 

фіскальної держави; 

– проаналізувати основоположні форми податково-правового 



  

17 
 

патерналізму фіскальної держави, а саме: 

– довести, що позитивні принципи податкового права фіскальної 

держави є основоположними формами її податково-правового патерналізму; 

– розкрити зміст базових принципів податкового права фіскальної 

держави. 

Об’єктом дослідження є податково-правові відносини між Українською 

державою та її платниками податків. 

Предметом дослідження є податково-правовий патерналізм фіскальної 

держави в контексті законодавства України. 

Методологічна основа дослідження. Методологічною основою 

дисертаційного дослідження обрано аргументативно-дискурсивний підхід до 

пізнання податково-правового патерналізму Української держави (підрозділ 

1.1). У дисертаційному дослідженні було застосовано також ряд філософських і 

загальнонаукових методів пізнання. За допомогою історичного методу було 

з’ясовано передумови появи податково-правового патерналізму фіскальної 

держави та основні віхи розвитку наукових знань про нього (підрозділ 1.1). За 

допомогою соціальної онтології П. Бергера і Т. Лукмана, онтології соціальних 

фактів та соціальних інститутів Дж. Р. Серля досліджувався власне феномен 

податково-правового патерналізму фіскальної держави та його наукове поняття 

(підрозділи 1.2, 1.3). За допомогою методів системного підходу та 

структурно-функціонального аналізу, а також порівняльно-правового підходу 

досліджувались природа податково-правового патерналізму української 

фіскальної держави (розділ 2) та його основоположні форми (розділ 3). 

Науково-теоретичне підґрунтя дослідження. Проблема податково-

правового патерналізму фіскальної держави українськими та зарубіжними 

вченими юристами-фінансистами розглядалась дотично у ході інших 

досліджень фінансово-правової дійсності з переважно позитивістських підходів 

до правопізнання, які не могли забезпечити одержання наукових знань про 

природу та властивості податково-правового патерналізму, оскільки вивчають 

право у статиці, а податково-правовий патерналізм існує тільки у динаміці, як 
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складний багатогранний процес. Тим не менше усі роботи вчених юристів-

фінансистів минулого та сучасності, у яких хоча б частково з’ясовувались 

питання, що належать до дисертаційної проблематики, використані, як важливе 

її теоретичне джерело. 

Самостійну групу джерел дисертаційного дослідження становлять праці 

класиків державознавства Аристотеля, І. Берліна, М. Вебера, Т. Гоббса, 

І. Канта, Дж. Локка, Дж. С. Міля, Платона, Р. Філмера та ін., вчених – 

соціологів В. І. Сусака, Н. М. Шушкової, політолога М. Н. Афанасьєва, 

філософів Я. І. Паська, А. В. Чернова, економістів Д. Ерхарда, Т. М. Осипової, 

психолога С. О. Литвиної, історика права С. С. Цурканова, які вивчали питання 

патерналізму у різних сферах суспільних відносин. 

Філософсько-правову, загальнотеоретично-правову та фінансово-правову 

основу дисертації склали праці: Р. Алексі, К.-О. Апеля, М. О. Баймуратова, 

О. В. Батанова, В. М. Бевзенка, П. Бергера, С. В. Бобровник, О. П. Васильченко, 

Л. К. Воронової, О. Ю. Габермаса, Р. О. Гаврилюк, Ф. фон Гаєка, 

М. Гайдеггера, Д. О. Гетманцева, І. С. Гриценка, Н. Л. Губерської, Е. Гуссерля, 

О. Г. Данильяна, Т. А. ван Дейка, Е. С. Дмитренко, І. Б. Заверухи, І. Канта, 

Л. М. Касьяненко, А. Кауфмана, Г. Кельзена, М. І. Козюбри, А. М. Колодія, 

М. П. Кучерявенка, Т. Лукмана, Б. В. Малишева, О. В. Марцеляка, 

Р. С. Мельника, М. І. Мірошниченко, О. А. Музики-Стефанчук, 

Н. А. Мяловицької, А. В. Назарчука, А. А. Нечай, І. Х. Озерова, О. П. Орлюк, 

П. С. Пацурківського, Н. Ю. Пришви, В. О. Рядінської, А. Райнаха, 

Е. Г. Самохиної, Д. Г. Севрюкова, Дж. Р. Серля, О. В. Макарова, 

Л. А. Савченко, В. В. Хохуляка, М. М. Цимбалюка, Л. М. Чуприни, 

Ю. С. Шемшученка, О. Ю. Щербиної, О. М. Юркевича, Н. Я. Якимчук та ін. 

Нормативну базу дослідження становлять Конституція України, закони і 

підзаконні нормативно-правові акти України, міжнародні нормативно-правові 

акти та міжнародні угоди, учасником яких є держава Україна, спрямовані на 

регулювання відносин у галузі оподаткування, а також відповідна судова 

практика України та ЄС. 
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Наукова новизна одержаних результатів кваліфікаційного 

дослідження полягає у зміні онтології – встановлено, що податково-правовий 

патерналізм фіскальної держави є її аргументативно-дискурсивними 

практикою, ідеологією та культурою водночас та методології наукових знань 

про податково-правовий патерналізм – обґрунтовано необхідність застосування 

до його пізнання аргументативно-дискурсивного підходу. Зокрема: 

уперше: 

– доведено, що адекватним науково-методологічним засобом для 

пізнання податково-правового патерналізму є аргументативно-дискурсивний 

підхід, оскільки сам предмет дослідження являє собою аргументативно-

дискурсивні практику, ідеологію та культуру. Цей підхід дає змогу з’ясувати 

істинний сенс патерналізму як особливого способу відносин держави і 

платників податків, спростувати етатистське тлумачення патерналізму як блага, 

методу піклування держави про своїх громадян та довести, що патерналізм є 

засобом маніпуляції фіскальною державою платниками податків з метою 

реалізації державного інтересу в оподаткуванні; 

– розкрито зміст наукового поняття податково-правового 

патерналізму та обґрунтовано необхідність визнання його окремою категорією 

науки фінансового права. Між науковою категорією «податково-правовий 

патерналізм» та більшістю інших категорій науки фінансового права існує 

принципова відмінність. Якщо переважна більшість останніх етимологічно 

укорінені у позитивному фінансовому праві фіскальної держави, легітимовані у 

її законодавстві, то категорія «податково-правовий патерналізм» укорінена у 

дискурсивних податково-правових практиках, ідеології і культурі фіскальної 

держави, а її виділення уможливило теоретичне пізнання цього явища; 

– встановлено, що природа податково-правового патерналізму 

проявляється у його базових властивостях: патерналістських податково-

правових практиці, ідеології та культурі. Кожен з цих феноменів відзначається 

аргументативно-дискурсивним характером. Вони складають квінтесенцію 

природи податково-правового патерналізму, але не вичерпують його змісту, 
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перебувають між собою у складних вертикальних і горизонтальних 

взаємозв’язках, проте функціонально відносно автономні; 

– з’ясовано, що патерналістська податково-правова практика – це 

аргументативно-дискурсивне буттєве укорінення етатистської доктрини 

податкового права фіскальної держави шляхом визначення, закріплення та 

реалізації правових статусів і ролей фіскальної держави і її контрагентів у 

податкових правовідносинах. Воно відбувається за допомогою законів держави, 

підзаконних актів та актів правозастосування з використанням 

найрізноманітніших організаційних, методологічних та методичних засобів. 

Все це і складає патерналістський податково-правовий практичний дискурс. 

Платникам податків у ньому відведена роль виконавців їх податкового 

обов’язку перед фіскальною державою, державі – роль «благодійника» 

платників податків, їх вічного «покровителя» без відома та згоди останніх; 

– доведено, що патерналістська податково-правова ідеологія – це 

система податково-правових цінностей у формі максим, констант, ідеологем, 

інших атрибутивних цій державі установок, закріплених нею ж як нормативно, 

так і буттєво, у формі державно визнаних практик. Ці податково-правові 

цінності поділяються на незмінні, яким належить визначальна роль у 

патерналістській правовій ідеології, та перемінні величини, які стають 

затребуваними у певні періоди часу. Для патерналістської податково-правової 

ідеології характерне видавання потреб та інтересів фіскальної держави за 

загальні публічні потреби й інтереси. Дискурсивний характер податково-

правової ідеології уможливлює її існування у різних формах, чітко 

структурованою та водночас аморфною, послідовною і суперечливою і т. д., що 

ускладнює пізнання даного явища; 

– розкрито, що патерналістська податково-правова культура має дві 

взаємозв’язані сторони – зовнішню (видиму) та внутрішню (невидиму). 

Зовнішня сторона цієї культури суб’єктів податкового права проявляється у 

формі їх правомірної чи неправомірної поведінки, а внутрішня сторона є 

податково-правовою ментальністю та переконаннями суб’єктів податкового 
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права, що спрямовують їх на певну поведінку. Дана культура складається із 

пласту статусних правовідносин суб’єктів податкового права, їх взаємних прав 

та обов’язків і пласту рольових правовідносин, суб’єктивні права і обов’язки у 

яких суб’єкти податкового права фіскальної держави одержують від неї ж через 

індивідуальне набуття тих чи інших соціальних ролей або статусів. Рольова 

частина правової культури суб’єктів податкового права поділяється ще навпіл – 

на їх суб’єктивні права та суб’єктивні обов’язки. Суб’єктивні права визначають 

вид та міру правової свободи суб’єктів податкового права у податково-

правових відносинах, а їх суб’єктивні обов’язки – вид та міру юридичної 

відповідальності перед цією ж державою; 

– встановлено, що основоположними формами податково-правового 

патерналізму фіскальної держави є принципи її податкового законодавства. 

Вони в один і той же час є нормативними, аксіологічними та ідеологічними 

засадами як позитивного податкового права фіскальної держави в цілому, так і 

податково-правового патерналізму в тім числі. Для них властиві багатомірність 

змісту, відкритість юридичної конструкції, найвища міра нормативної 

абстрактності. Ці принципи присутні в усьому нормативно-правовому масиві 

податкового права фіскальної держави, де і проявляють себе безпосередньо як 

«дух права» («дух законів»). Квінтесенція цих принципів розкривається у 

правозастосовній практиці і особливо у судових рішеннях, що базуються на їх 

основі; 

– з’ясовано, що базовими принципами податково-правового 

патерналізму фіскальної держави є наступні нормативно закріплені основні 

засади її податкового законодавства: стабільність податкового законодавства; 

рівність оподаткування платників податків; невідворотність відповідальності за 

порушення податкового законодавства; соціальна справедливість 

оподаткування; єдиний підхід до встановлення податків і зборів. Ці принципи 

взаємопов’язані між собою, утворюють систему правових начал етатистської 

доктрини оподаткування. Вони можуть вступати у діалектичну суперечність 

між собою, конфліктувати один з одним, вводячи платника податків в оману 
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щодо їх справжнього призначення. Дані принципи забезпечують реалізацію 

інтересів фіскальної держави; 

– доведено, що принципи податково-правового патерналізму фіскальної 

держави близькі за способами проявлення із об’єктивною невизначеністю 

податкового законодавства цієї ж держави, проте насправді ці різні феномени. 

По-перше, дані принципи конструюються самою ж державою і у цьому сенсі є 

суб’єктивним правовим феноменом. Феномен же невизначеності податкового 

законодавства держави має об’єктивний характер і від волі держави не 

залежить. По-друге, принципи податково-правового патерналізму фіскальної 

держави матеріалізуються у аргументативно-дискурсивних практиках 

оподаткування, тоді як об’єктивний феномен невизначеності податкового 

законодавства держави – у нормах її позитивного права. По-третє, якщо 

об’єктивну невизначеність її позитивного податкового права держава прагне 

мінімізувати, то податково-правовий патерналізм у всіх його проявах, навпаки, 

охороняє «як зіницю ока»; 

удосконалено: 

– методику виокремлення податково-правових дискурсів за критерієм 

розрізнення їх публічних потреб: фіскальної держави – як патерналістського і 

платників податків цій державі – як ситуативно антиетатистського; 

– розмежування евристичного потенціалу основних філософсько-

методологічних парадигм щодо пізнання квінтесенції податково-правового 

патерналізму: позитивізму, антропосоціокультурного та аргументативно-

дискурсивного підходів; 

набули подальшого розвитку: 

– знання ступеня наукової розробки проблеми: податково-правовий 

патерналізм фіскальної держави потребує спеціальних його досліджень за 

допомогою адекватних йому евристичних інструментів. Уже склалися достатні 

передумови для здійснення таких досліджень. 

Практичне значення одержаних результатів дисертаційного 

дослідження полягає в тому, що вони становлять як науково-теоретичний, так і 
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практичний інтерес і можуть бути використані у: 

– науково-дослідній сфері – у ході подальших наукових досліджень 

проблематики податково-правового патерналізму фіскальної держави зокрема 

та податкового права загалом; 

– правотворчості – з метою удосконалення чинного або розробці 

нового Податкового кодексу України; 

– правозастосуванні – при розробці та реалізації нової податково-

правової політики Української держави, яка була б узгоджена із здійсненим  

українцями під час Революції Гідності новим цивілізаційним – 

людиноцентристським – вибором та новими – європейськими – цінностями 

вітчизняного соціуму; 

– навчальному процесі – у ході підготовки лекцій, навчальних 

посібників і підручників з дисциплін «Фінансове право» та «Податкове право», 

інших правових дисциплін. 

Апробація результатів дослідження. Матеріали дисертації апробовані у 

доповідях на конференціях, зокрема: Міжнародній науково-практичній 

конференції «Сучасні проблеми розвитку державності та напрямки їх 

вирішення через призму правотворчої діяльності» (20–21 червня 2014 р., м. 

Харків); V Міжнародній науково-практичній конференції «Правове 

регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української 

держави» (20–21 травня 2015 р., м. Київ); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальні питання розвитку права та законодавства: наукові 

дискусії» (18–19 грудня 2015 р., м. Львів); Науковій конференції 

«Антропосоціокультурна природа права» (25–27 травня 2016 р., м. Чернівці); 

VI Міжнародній науково-практичній конференції «Правове регулювання 

суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» (25–26 

травня 2016 р., м. Київ); науковій конференції «Теоретичний аналіз і наукові 

дослідження юридичної науки: проблеми та перспективи» (28–29 квітня 2017 

р., м. Запоріжжя); VІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Правове 

регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української 
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держави» (18–19 травня 2017 р., м. Київ); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Сучасний вимір держави і права» (19–20 травня 2017 р., м. Львів). 

Публікації. Основні результати дослідження відображено у 20 наукових 

публікаціях, із яких 2 статті в іноземних виданнях, 10 статей в українських 

фахових виданнях, 8 тез у збірниках матеріалів наукових конференцій. 

Структура та обсяг дисертації зумовлені її метою та конкретними 

завданнями. Дисертація складається з анотації, вступу, трьох розділів, семи 

підрозділів та загальних висновків, списку використаних джерел (568 

найменувань). Загальний обсяг дисертації становить 240 сторінок, із них 

основний текст – 184 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1. Поняття податково-правового патерналізму фіскальної 

держави як категорія науки фінансового права 

1.1. Ступінь наукової розробки проблеми. Методологія дослідження. 

Передусім в актуальності теми дисертаційного дослідження переконує 

ступінь її наукової розробки. Не дивлячись на те, що бібліографія досліджень 

податкового права фіскальної держави сягає такої ж глибини, як і витоки 

власне феномену податково-правового патерналізму, наяву достатні підстави 

стверджувати, що останній продовжує гостро потребувати спеціальних його 

досліджень за допомогою адекватних пізнавальних методів. Причиною цього є 

те, що, починаючи від появи перших описів податкового права фіскальної 

держави включно до переважної більшості робіт сучасних авторів у них 

зазвичай не аналізується податкове право держави, його природа та 

властивості, а має місце тільки коментування та апологетика цього феномену, а 

також обґрунтовуються рекомендації фіскальній державі щодо запровадження 

нових форм і методів оподаткування взамін тих, які держава використовувала 

раніше, однак платники податків навчилися їх обходити [519; 97; 66; 51; 10; 

557; 150; 490; 188; 178; 158; 39; 508; 468; 370; 429; 153; 480; 95; 246; 321; 53; 15; 

368; 142; 174; 376; 175; 310; 301]. 

Цю особливість реалізації податкового права фіскальної держави тонко 

підмітив ще на початку ХХ ст. І. Х. Озеров, який резюмував: «Історія прямого 

оподаткування – це історія боротьби уряду і суспільства. Держава створює 

податки, суспільство вишукує способи їх уникнути; і до тих пір, поки цей 

спосіб ще не знайдений, уряд користується створеною ним формою 

оподаткування; проте як тільки скрута підкаже народу вихід, як уряд знову 

повинен шукати новий спосіб розкладки» [275, С. 303].  

Через століття після І. Х. Озерова це ж саме зауважила Н. Є. Пєтухова: 

«Боротьба між державою і платниками податків, прагненням держави брати 

більше і бажанням громадян давати менше, проходить через усю історію» [302, 

С. 6]. 
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У І. Х. Озерова ми знаходимо також дуже стислу за обсягом і в той же час 

досить повну за змістом характеристику методів вивчення публічних фінансів, 

що панували у науці фінансового права на рубежі ХІХ-ХХ ст., яка сповна може 

бути віднесена і до більшості вищезазначених нами робіт про податкове право 

фіскальної держави: «Нерідко фінансова наука зводиться до догматичного 

викладу фінансового права, до догми, у кращому випадку з більш чи менш 

детальним викладом, - писав він, - уся справа зводиться тут до конструкції, до 

класифікації, просто перераховуються різні форми оподаткування, даються 

детальні описи, які жодна пам'ять не в змозі утримати. Таке ставлення до 

матеріалу нагадує, за виразом Р. Ієринга сказаному ним стосовно догми 

римського права, систематику рахунку прачки: сорочки, комірці, носовички, 

Leges, Senatus consulta, а у нас – поземельний податок, промисловий, 

тютюновий. Звичайно, знову ж таки догматика має своє значення, але 

постільки, поскільки вона полегшує нам процес пізнання, а коли вона закриває 

нам собою інші, важливіші завдання, вона безумовно шкідлива. Добра 

класифікація має серйозне значення, але допоміжне, і це слід пам’ятати» [274, 

С. 123].  

В іншому місці цієї ж праці він пише: « … дослідники, замість того, щоб 

займатися встановленням закономірності фінансових явищ, віддали перевагу 

заняттю значно легшою справою – виготовленню рецептів на різні випадки 

життя і тому перетворили фінансову науку в рецептурну кухню» [274, С. 123]. 

Особливого розмаху набула апологетика податкового права держави у 

працях вчених юристів-фінансистів з настанням періоду тотального панування 

позитивізму у правопізнанні, яке розпочалося із середини XVIII ст. Ця 

пізнавальна традиція навіть не ставила собі за мету дослідження природи 

державно-правових явищ, а зосередилася переважно на їх коментуванні та 

захисті. Одними із найяскравіших представників цієї пізнавальної традиції у 

дореволюційній російській науці фінансового права були: М. М. Алексєєнко 

[4], В. П. Безобразов [34], М. І. Боголепов [44], М. К. Бржеський [49], 

А. Г. Брикнер [52], М. П. Веселовський [67], І. О. Войнович [75], 
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Ю. А. Гагемейстер [96; 97], П. П. Гензель [100], В. О. Гольцев [118], 

І. Я. Горлов [119], О. М. Гур’єв [128], М. П. Дємідов [132], В. А. Євреінов [143], 

С. І. Ілловайський [160], О. О. Ісаєв [162], Є. Ф. Канкрин [167], К. Кестнер 

[176], М. О. Курчинський [204], О. Л. Лаппо-Данилевський [218], В. О. Лебедєв 

[221], Д. М. Львов [230; 231; 232], Д. О. Миропольський [250], Ф. Б. Мільгаузен 

[249], Ф. Нітті [271], І. Х. Озеров [276; 277; 278], Є. Г. Осокін [283; 284], 

І. Ю. Патлаєвський [287; 288], І. Т. Посошков [321], О. Р. Свирщевський [406], 

О. М. Смірнов [417], М. М. Сперанський [428], М. С. Степанов [431], 

А. П. Субботін [432; 433], В. Т. Судейкін [434], І. Т. Тарасов [454], 

В. М. Твердохлібов [456; 457; 458], М. І. Тургенев [461], М. І. Фрідман [474], 

М. С. Фрідман [473], Л. В. Ходський [478; 489], Л. В. Черняєв [499], І. І. Янжул 

[520; 521], В. Т. Яроцький [524] та ін. 

У радянський період розвитку наукових знань про податки та податкове 

право, як не дивно, адже у СРСР заперечувалось усе російське дореволюційне 

та західне, їх традиції не тільки продовжили, але й примножили класики 

радянського фінансового права в цілому та радянського податкового права 

зокрема. Серед них необхідно передусім назвати Д. А. Аллахвердяна [11], 

А. Й. Альського [12], В. Л. Андрущенко [14], О. О. Баранова [29], 

О. Барсеглянца [32], Д. А. Бекерську [35], В. В. Бесчеревних [36], 

Р. Х. Богатеева [40; 41], М. Б. Богачевського [42;43], Г. І. Болдирєва [45], 

А. І. Буковського [54], Д. В. Бурмістрова [55;56], О. О. Воскресенського [81], 

Л. К. Воронову [78], П. П. Гензеля [101; 102; 103; 104], В. М. Гриньова [123], 

В. А. Гура [261], М. А. Гурвіча [126], В. С. Данкова [130], В. В. Дмітрієва [139], 

Т. С. Єрмакову [145], М. Я. Залеського [151], С. О. Котляревського [189], 

Д. В. Кузовкова [199], М. Й. Лівенського [223], В. І. Лісовського [224], 

В. І. Матвєєва [244], Я. І. Марголіна [239], Г. Л. Маряхіна [240; 241; 242; 243], 

А. В. Печникову [303], М. І. Піскотіна [305; 306], П. І. Полозова [318], 

Ю. А. Ровинського [397], Б. П. Самойлова [402], Х. Сийгура [411], 

О. О. Соколова [423], Г. Г. Соловей [424], О. О. Трівуса [460], Н. І. Хімічеву 
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[477], С. Д. Ципкіна [493; 494; 495; 496; 497], С. І. Чугунова [501], 

В. О. Шавріна [502] та ін.  

Саме у цей час завершилось формування системних теоретичних підходів 

до вироблення і реалізації політики податково-правового патерналізму у її 

радянській версії. Як зазначали тогочасні науковці, у теорії і практиці з’явилося 

принципово нове «поняття радянського податку». 

Один із фундаторів та класиків радянського фінансового права 

М. А. Гурвіч з цього приводу резюмував: «Радянські податки з населення 

нічого спільного не мають з податками з трудящих у капіталістичних державах, 

де вони виражають відношення експлуатації, пограбування трудящих і 

використовуються цими державами в антинародних інтересах – на утримання 

апарату примусу, насилля і є важливим джерелом фінансування, підготовки і 

ведення агресивних, загарбницьких війн» [123, С. 167]. 

Іншим положенням цієї ж праці, розташованим поряд із вищезазначеним, 

М. А. Гурвіч фактично спростовував своє попереднє твердження, зазначаючи, 

що ці податки [«радянські податки»] «є методом участі населення у 

загальнодержавних видатках, спрямованих на задоволення потреб самих же 

трудящих… - безплатне навчання у школах, безплатне лікування, будинки 

відпочинку, оплачувані відпустки тощо». І тут же без будь-якого переходу він 

додає протилежне: «Але задоволення культурно-побутових потреб населення 

відбувається поза сферою податкових правовідносин. Податки з населення 

поступають у розпорядження держави та використовуються нею в інтересах 

усього суспільства … у порядку та розмірах, що встановлюються державою, 

виходячи із загальних державних інтересів» [123, С. 166-167]. Це і є 

неприхований, відвертий податково-правовий патерналізм радянського типу.  

Проте у науковому пізнанні цього «радянського» податково-правового 

патерналізму радянські вчені юристи-фінансисти жодних нових принципового 

рівня теоретичних результатів не одержали та й не могли цього досягти в 

принципі. Нездоланними перешкодами цьому виявились світоглядно-

методологічний монізм, політична зашореність та небувале до тих пір 
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переважання у пізнавальних підходах цих вчених апологетики існуючого 

державного ладу. Та й цілі, які у різні періоди існування СРСР поставали перед 

вченими-правознавцями у якості найголовніших, зовсім не стосувалися 

пізнання правової природи і властивостей як податкового права держави, так і 

особливо податково-правового патерналізму.  

Так, у перший період існування СРСР, коли ще вирішувалося питання бути 

чи не бути Радянській державі, податки і податкова політика розглядалися 

радянськими вченими юристами-фінансистами переважно як інструмент 

боротьби із соціальними верствами – носіями протилежних марксистсько-

ленінським світоглядних цінностей та життєвих ідеалів. Вони були головним 

знаряддям «експропріації експропріаторів».  

У воєнний період головне призначення податків і податкового права у 

розумінні Радянської держави кардинально змінилося на засіб максимальної 

мобілізації коштів усього суспільства для ведення війни, і ця філософсько-

методологічна установка щодо сприйняття в тім числі феномену радянського 

податково-правового патерналізму перейшла також і до радянських вчених 

юристів-фінансистів.  

У другій половині 50-х – першій половині 60-х років ХХ століття 

відбулася ще одна кардинальна зміна цілей податкової політики Радянської 

держави, що не оминуло і радянських вчених – податки і податкове право 

держави стали розцінюватися як історично віджилий продукт, у якого в даній 

державі немає майбутнього. Тому і теоретики-правознаці у цей час стали 

пророкувати даному феномену занепад та відмирання. Загалом у пізнанні 

податково-правового патерналізму радянськими вченими юристами-

фінансистами мали місце переважно догматизм, політична заангажованість та 

відверта кон’юнктурщина.  

У пострадянській науці фінансового права класичними представниками 

цієї пізнавальної традиції є: українські вчені юристи-фінансисти Є. А. Ананьєва 

[13], І. І. Бабін [23; 25], С. О. Бондаренко [48], В. А. Вдовічен [61], 

Л. К. Воронова [79], Д. О. Гетманцев [111], К. О. Гетьман [112], О. М. Головко 
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[117], Е. С. Дмитренко [138], О. О. Дмитрик [140], Л. М. Касьяненко [171; 172], 

І. Є. Криницький [193; 194; 195], М. П. Кучерявенко [209; 210; 211; 212; 213; 

214; 215], О. М. Мінаєва [252], М. В. Мірошніченко [253], О. А. Музика-

Стефанчук [259], А. А. Нечай [269], О. П. Орлюк [280], М. О. Перепелиця [295], 

К. О. Плотнікова [311], Н. Ю. Пришва [341; 342; 343], І. Л. Самсін [404], 

О. О. Семчик [408; 409], Є. М. Смичок [422], Т. М. Ямненко [522]; російські 

вчені юристи-фінансисти: О. Ю. Бакаєва [26; 27; 28], А. В. Бризгалін [264], 

Д. В. Вінницький [68; 69; 70; 71; 72], В. В. Гриценко [124], О. В. Дьомін [133; 

134], С. В. Запольський [152; 468], М. В. Карасьова [170], О. М. Козирін [181], 

Ю. О. Крохіна [196], І. І. Кучеров [205; 206; 207; 208], О. О. Ногіна [272], 

С. Г. Пепеляєв [265], Г. В. Петрова [298; 299; 300], Ю. Л. Смірнікова [416], 

Д. А. Смірнов [418; 419], С. Е. Смірних [421], Г. П. Толстопятенко [459], 

І. А. Цінделіані [489], Р. О. Шепенко [506; 507], Д. М. Щокін [511; 512]; 

казахські вчені юристи-фінансисти Є. В. Порохов [319; 320], О. І. Худяков [484; 

485; 486; 487] та ін.   

На сучасному етапі загальносуспільні, логіко-гносеологічні, політико-

юридичні, морально-психологічні, практичні та інші суттєво важливі умови 

дослідження усіх правових феноменів, в тім числі податкового права держави й 

податково-правового патерналізму кардинально змінились та продовжують 

еволюціонувати. Стали реальністю світоглядний і філософсько-методологічний 

плюралізм, над вченими-юристами перестав висіти «дамоклів меч», що карав їх 

попередників за критичне сприйняття й осмислення правової дійсності. В 

Україні, якщо послуговуватись кількісними критеріями, уже склались критична 

маса як в цілому правознавців-науковців, так і вчених юристів-фінансистів для 

продукування парадигмально нових знань про відповідну правову дійсність, в 

тому числі податково-правовий патерналізм. Нарешті з’явився і 

основоположний фактор цього – суспільство вголос не просто заявило, але й 

заволало про його потребу у виробленні та застосуванні якісно нових підходів 

до побудови системи оподаткування, яка б узгоджувалась із парадигмально 

новими векторами суспільного розвитку. 
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Окремі представники науки фінансового права почули ці заклики. Так, 

Р. О. Гаврилюк у вступі до своєї монографії про природу податкового права 

однозначно резюмує, що в Україні «справді назрів антропосоціокультурний 

переворот у розумінні природи податків, оподаткування та податкового права» 

[92, С. 8]. Цього вимагають потреби суспільного розвитку України, масове 

несприйняття платниками податків етатистської доктрини оподаткування. 

Переконливу ілюстрацію останнього навів суддя Вищого адміністративного 

суду України О. Нечитайло: «Схеми з використанням «податкових ям», які 

використовуються для уникнення зобов’язань перед державою ще з 1990-х 

років, останнім часом набули загрозливого розмаху. Як наслідок, річні збитки 

Держбюджету сягають 100 млрд. грн. При цьому держава має для боротьби з 

ними надто мало важелів» [270, С. 13]. 

До вироблення та реалізації нової податкової доктрини держави, яка б 

базувалася на парадигмально інших засадах, ніж дотепер, закликає і російський 

вчений юрист-фінансист О. В. Дьомін. Проте, на відміну від філософсько-

методологічного підходу Р. О. Гаврилюк, він вбачає можливість досягнення 

цього у межах традиційного позитивістського пізнавального підходу до 

пізнання податково-правової дійсності та залишається прихильником розуміння 

природи податкового права як права фіскальної держави [135, С. 4-20]. 

Саме неухильне дотримання переважною більшістю як вітчизняних, так і 

зарубіжних пострадянських вчених юристів-фінансистів позитивістської 

традиції правопізнання, традиційного їй набору методологічних інструментів 

вивчення податково-правових політик і практик пострадянських держав 

унеможливило вироблення ними принципово нових положень, оцінок, 

узагальнень та висновків і щодо проблеми податково-правового патерналізму, 

пізнання його видозміненої природи та властивостей в умовах перехідної 

пострадянської дійсності. Наука фінансового права пострадянського періоду 

поки що не приросла якісно новими знаннями про феномен податково-

правового патерналізму, як і не змінилися поки що основні прийоми його 

дослідження, а залишилися переважно у тому ж вигляді, якими були понад 
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століття тому і заслужено дістали критичну оцінку ще від класика російської 

дореволюційної науки фінансового права І. Х. Озерова, про що йшлося вище. 

Тому наяву нагальна як науково-теоретична, так і практична потреба у 

системних спеціальних дослідженнях податково-правового патерналізму 

постсоціалістичних держав, в тім числі України.  

У 90-х роках XVIII ст. із феномену податкового права фіскальної держави 

як цілісного явища виокремлюється та здобуває відносно самостійне буття 

податково-правовий патерналізм, який переростає з часом у самостійну 

стратегію і тактику фіскальних держав, в одну з атрибутивних умов 

підтримання ними власного існування. Чи не найкраще написав про це відомий 

швейцарський дослідник доктрини податково-правового патерналізму зокрема 

та патерналізму як явища в цілому Ф. Байзер. Зокрема, він прийшов до 

висновку, що «патерналізм як теоретико-методологічна парадигма» став для 

ряду країн Західної Європи основою для утвердження та офіційного 

оформлення ними консервативної доктрини державної політики, згідно якої 

«держава зобов’язана сприяти добробуту, релігійному та моральному розвитку 

своїх членів», вимагаючи від них взамін безумовної відданості державі та 

всебічного сприяння їй [532, С. 51]. 

Стосовно податкового права фіскальної держави це знайшло своє втілення 

у тлумаченні податку як безумовного та безвідплатного внеску платника 

податків державі. До прикладу, С. Г. Пепеляєв під податком розуміє єдину 

законну (що встановлюється законом) форму відчуження власності фізичних і 

юридичних осіб на засадах обов’язковості, індивідуальної безвідплатності, 

безповоротності, забезпечена державним примусом, така, що не носить характеру 

покарання або контрибуції, з метою забезпечення платоспроможності суб’єктів 

публічної влади [294, С. 24]. М. П. Кучерявенко розглядає податок як «форму 

примусового відчуження результатів діяльності суб’єктів, що реалізують свій 

податковий обов’язок, у державну або комунальну власність, який вноситься у 

бюджет відповідного рівня (або цільовий фонд) на підставі закону (або акту органу 

місцевого самоврядування) і виступає як обов’язковий, нецільовий, безумовний, 
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безвідплатний і безповоротній платіж» [214, С. 79]. Д. Львов під податком розуміє 

обов'язкові для громадян платежі частки свого майна з метою задоволення 

державних або громадських потреб [230, С. 96]. Аналогічну точку зору на 

податок як примусовий безвідплатний обов’язок платника податків передати 

частину своєї власності державі поділяє більшість вітчизняних та зарубіжних 

юристів-фінансистів [262, С. 87; 37, С. 23-24; 69; 126, С. 28; 275, С. 222; 280, С. 

376; 344, С. 19; 407, С. 89; 455, С. 551; 521, С. 240]. 

Глибоке дослідження природи та базових властивостей патерналізму у 

практиці сучасних західних держав належить американським вченим 

С. Н. Айзенштадту та Л. Ронігеру. Вони дійшли переконливого висновку, що в 

сучасних умовах жодна фіскальна держава не може знехтувати цим інститутом 

без дуже великих та небезпечних ризиків для себе, назвали цей інститут 

«інститутом-аддентом». Його призначення, як зазначають ці автори, полягає в 

тому, щоб бути вбудованим в інші – базові, системоутворюючі інститути, а 

мета – збереження та увіковічнення існування останніх [540, С. 155]. 

Цілий ряд властивостей патерналізму класичної зрілості на прикладі 

пострадянських держав, передусім Російської Федерації, дослідив російський 

вчений М. М. Афанасьєв. Зокрема, він дійшов контраверсійного висновку, що у 

патерналістських практиках мають гостру потребу не тільки пострадянські 

держави, але і цілі прошарки населення пострадянських суспільств [22, С. 82]. 

Спонтанне бажання аргументовано заперечити автору за допомогою аргументу 

атрибутивності публічних потреб соціумам, які складаються із соціалізованих 

індивідів [92, С. 69-79], розбивається в дризки при зіткненні із сучасною 

податково-правовою дійсністю Російської Федерації, величезна частина 

населення якої уже давно «підсаджена» на голки податково-правового 

патерналізму [146, С. 39-74]. 

Починаючи з кінця ХХ ст. дослідження феномену патерналізму у 

російській науці, в тому числі і в юриспруденції, помітно активізувалось [146; 

256; 508; 74; 492]. Проте для переважної більшості нових дослідників цієї 

проблеми залишився нездоланним позитивістський підхід до його пізнання та 
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усі ті недоліки, про які так образно та переконливо писав на початку ХХ ст. 

І. Х. Озеров. 

Значно більша кількість робіт російських вчених юристів, в тім числі і 

вчених юристів-фінансистів, присвячена вивченню окремих патерналістських, 

передусім податково-патерналістських практик [121; 200; 404; 159; 251; 144; 

513; 227; 510; 421 та ін.]. Проте і цим роботам властиві усі вищезазначені 

недоліки. 

Спеціальні дослідження українських вчених феномену патерналізму в 

цілому та його окремих практик з позицій позитивістської традиції їх пізнання 

ще «скромніші», ніж дослідження їх зарубіжних колег. Серед цих наукових 

розробок передусім належить назвати працю теоретико-методологічного 

характеру Я. І. Пасько. Він переконливо показав, що: «Патронально-

бюрократична модель [на вітчизняних теренах – Т.К.] знайшла своє природне 

втілення у «розподільній» моделі соціальної державності» [286, С. 15, 19]. 

Однак в умовах перехідної вітчизняної соціальної дійсності дана правова 

модель патерналізму далеко не в повній мірі забезпечує відведені їй 

фіскальною державою функції. А тому Українська держава ще продовжує 

шукати власну модель ефективних патерналістських практик. 

Ряд робіт українських вчених, в тім числі вчених юристів-фінансистів, 

присвячені дослідженню окремих практик фінансово-правового в цілому та 

податково-правового патерналізму зокрема вітчизняної фіскальної держави 

[211; 212; 342; 304; 79; 85; 215; 111; 61; 295; 91; 166].  

До прикладу, окремі аспекти феномену податково-правового патерналізму 

розкриває І. І. Бабін через теорію юридичної конструкції податку. Вчений 

зауважує, що у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі продовжують 

залишатися найбільш поширеними уявлення про юридичну конструкцію 

податку як певну лінійно-однорідну сукупність її складових частин, в той час 

як в дійсності вона є цілісною динамічною системою. Ця цілісність втілюється 

в органічних внутрішніх і зовнішніх зв’язках елементів юридичної конструкції 

податку, що мають атрибутивний характер. Саме на даних зв’язках базується 
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фундаментальна системність внутрішньої організації юридичної конструкції 

податку, система її зв’язків із середовищем, з механізмами управління 

оподаткуванням та їх розвитком [25, С. 79].  

Серед іншого І. І. Бабін зазначає, що «податок як частина відчуженої 

приватним власником його ж власності, передана ним публічному суб’єкту, є 

цілісною органічною субстанцією. Тут очевидні по дві групи внутрішніх і 

зовнішніх суспільних зв’язків податку як об’єкта із середовищем. Так, 

урегульоване податковим правом відчуження суспільно необхідної частки 

власності приватного суб’єкта від нього відбувається з допомогою насамперед і 

в основному групи фіскальних елементів юридичної конструкції податку – 

суб’єкта, об’єкта та предмета податку, податкової бази і податкової ставки, 

податкових пільг та підстав для одержання податкових пільг. Між кожним із 

цих фіскальних елементів юридичної конструкції податку та іншими 

елементами цієї групи, з одного боку, існує органічний внутрішній 

взаємозв’язок та взаємозумовленість. З іншого боку, - очевидні зв’язки усієї 

зазначеної групи фіскальних елементів юридичної конструкції податку та 

юридичною конструкцією права приватної власності суб’єкта оподаткування, 

які з позицій податкового права є зовнішніми зв’язками. Це одна ієрархічна 

структура юридичної конструкції податку. Її мета - створення легітимних 

достатніх умов для відщеплення частини приватної власності у її виробника та 

спрямування цієї відщепленої частини у публічний фонд» [25, С. 79-80]. 

«Іншу групу внутрішніх зв’язків у юридичній конструкції податку – 

продовжує І. І. Бабін – являють собою зв’язки, що складаються між групою 

організаційних елементів юридичної конструкції податку всередині, тобто, між 

бюджетом (фондом) надходження податку, масштабом податку, одиницею 

оподаткування, податковим періодом, строком сплати податку, звітнім 

періодом з податку, порядком обчислення податку і порядком сплати податку. 

Між даною групою організаційних елементів як якісно виокремленою 

субстанцією юридичної конструкції податку, з одного боку, та юридичною 

конструкцією права публічної власності на податкові надходження до бюджету 
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складаються стійкі зовнішні зв’язки, метою яких є забезпечення потрапляння 

податку у відповідний публічний фонд, як правило, бюджет, та зарахування 

цього податкового надходження на баланс даного фонду. Зазначені елементи 

обох груп юридичної конструкції податку перебувають між собою не в 

хаотичних, а в глибоко системних взаємозв’язках і взаємодії» [25, С. 80].  

Феномен податково-правового патерналізму фіскальної держави 

Р. О. Гаврилюк розкриває за допомогою податкових преференцій. Вона на 

основі аналізу Податкового кодексу України переконливо резюмує, що «в 

Україні в цілому реалізується світовий підхід до податково-преференційного 

регулювання, який полягає в тому, що податкові преференції пов’язуються 

передусім з оподаткуванням прибутку. Частіш за все в якості юридичного 

інструменту для цього застосовується ставка податку на додану вартість чи 

інші обов’язкові елементи юридичної конструкції цього податку, і метою, що 

при цьому переслідується, є не стільки переведення економіки України на 

інноваційні рейки розвитку, скільки здійснення тих чи інших соціальних 

програм, що в умовах сучасної України – суспільства, в якому надзвичайно 

укорінилася інерція надання публічною владою тих чи інших соціальних 

подачок населенню, - цілком природно, але стратегічно являється справою 

безперспективною і навіть руйнівною [91, С. 28].  

Р. О. Гаврилюк також зауважує, що аналіз усієї сукупності податково-

преференційних режимів, що передбачені Податковим кодексом України та 

пов’язані з оподаткування прибутку господарюючих суб’єктів, змушує зробити 

висновок, що певна частина з них не переслідує публічних цілей, а спрямована 

на задоволення лише приватних інтересів окремих бізнес-груп і корпорацій, що 

монополізували деякі види економіки та сфери послуг та зуміли пролобіювати 

через законодавця свої інтереси. Передусім це стосується оподаткування 

економіки природокористування і пов’язаних із нею економічних секторів, де 

платники природоресурсних платежів свого часу домоглися того, щоб ставки їх 

податків не мали процентної залежності від одержаної вигоди, а виражалися в 

гривневому еквіваленті. Мета цього кроку очевидна – ускладнити суспільний 
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контроль за податковими преференціями в публічних цілях. Внаслідок цього в 

Україні так і не вдалося подолати вкрай негативну тенденцію, що полягала в 

неправомірному присвоєнні господарюючими суб’єктами природних ресурсів 

України, які у відповідності з Конституцією України є об’єктами права 

власності українського народу [91, С. 29-30].  

В. А. Вдовічен ґрунтовно проаналізував такий прояв податково-правового 

патерналізму, який апологети етатизму іменують податково-правовим 

компромісом інтересів платників податків і держави. Зокрема, він пише: 

«Податково-правовий компроміс – це публічна угода між державою (публічним 

утворенням) та приватним суб’єктом (платник податків, податковий агент) на 

основі погодження публічних і приватних податкових інтересів, які об’єктивно 

зумовлені соціальними факторами і справедливо збалансовані з їх 

можливостями, що досягається в ході соціального діалогу або індивідуального 

звернення платника. Зміст податково-правового компромісу становить 

рівновага між правами та обов’язками приватних та публічних суб’єктів у 

податкових відносинах, яка досягається на основі визнання на рівні законів 

інтересів вказаних суб’єктів у сфері податків, їх узгодження та закріплення цих 

прав та обов’язків у нормах податкового права. Реалізація таких взаємних прав 

і обов’язків спрямована на приріст можливостей приватного сектора 

суспільного виробництва задовольняти власні потреби та створювати поряд з 

цим вагомий публічний фінансовий продукт» [61, С. 143].  

Тим не менше, В. А. Вдовічен зауважує, що «держава в особі конкретного 

органу може не визнати за особою певну юридичну можливість», тобто не 

виконати покладений на державу обов’язок задоволення публічного інтересу, 

іншими словами, реалізувати свій податковий суверенітет». «Крім того, 

розповсюджені ситуації, - пише він, - коли обов’язок держави не закріплений за 

відповідним органом. І відповідно до того, як перелік прав та свобод людини та 

громадянина в Конституції України є невичерпним, так само і перелік 

обов’язків держави потенційно схильний до зростання. При відсутності законів 

щодо реалізації таких обов’язків, в яких мав би бути передбачений відповідний 
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механізм їх реалізації, можлива ситуація незакріплення обов’язків держави за 

конкретними органами або їхніми групами, і саме тут надзвичайно важливого 

значення набуває визначення юридичних обов’язків держави в суспільних 

відносинах, зокрема в податкових» [61, С. 86-87].  

Зокрема, О. М. Крупеня вже у вступі до однієї із своїх монографій 

зазначає, що єдино правильним є «погляд на правову, соціальну, демократичну 

державу як персоналізований в реальних особах суб’єкт влади в суспільстві, по 

відношенню до якого усі решта суб’єктів політичної системи громадянського 

суспільства займають другорядне, підпорядковане становище» [198, С. 6]. 

Розвиваючи цю концепцію держави як своєрідного власника суспільства 

(до речі, світоглядно дуже близьку до концепції держави як форми життя 

взагалі Р. Челлена [498]), він так само неприховано констатує: «Саме вона 

[держава –Т.К.] своїми нормами вказує кожній особі її «юридичне місце», 

визначає форми її юридичного буття, її права і обов’язки по відношенню до 

держави чи окремих осіб. Норми, що виходять від держави, мають у сфері 

публічного права безумовний, примусовий характер, а права, що надаються 

нею, одночасно наділені характером обов’язку: вони повинні бути безумовно 

здійснені, в протилежному випадку це призведе до ситуації, в якій влада 

бездіяльна. Даний принцип правового регулювання втілений у так званому 

дозвільному регулюванні, формалізованому у короткій афористичній формулі: 

дозволено тільки те, що прямо зазначено у законі» [198, С. 48-49]. Цей так 

званий персоноцентристський підхід розцінюється у всій пострадянській 

російській теоретичній юриспруденції як «надзвичайно важливий», 

«стратегічний» [217, С. 231]. 

Отже, феномен податково-правового патерналізму фіскальної держави, як і 

її податкового права загалом, з часу його виникнення по даний час 

досліджувався головним чином з позитивістських методологічних підходів, що 

не сприяло розкриттю його істинної природи загалом та властивостей зокрема. 

Не дивлячись на те, що бібліографія досліджень податково-правового 

патерналізму фіскальної держави сягає такої ж глибини, як і його витоки, наяву 



  

39 
 

достатні підстави стверджувати, що останній продовжує гостро потребувати 

спеціальних досліджень за допомогою адекватних йому евристичних 

інструментів. Причиною цього є те, що, починаючи від появи перших описів 

податкового права фіскальних держав включно до преважної більшості робіт 

сучасних авторів, у них зазвичай не аналізується податково-правовий 

патерналізм фіскальної держави як такий, його поняття, природа та властивості, 

а має місце переважно коментування окремих складових цього феномену, в тім 

числі і різноманітних практичних проявів податково-правового патерналізму, а 

також обґрунтовуються рекомендації фіскальній державі щодо запровадження 

нових форм і методів оподаткування взамін тих, які дана держава 

використовувала раніше, однак платники податків навчилися їх обходити.  

В пострадянський період розвитку науки фінансового права 

загальносуспільні, логіко-гносеологічні, політико-юридичні, морально-

психологічні, практичні та інші суттєво важливі умови дослідження усіх 

правових феноменів, в тім числі податкового права держави й податково-

правового патерналізму, кардинально змінились та продовжують 

еволюціонувати: стали реальністю світоглядний філософсько-методологічний 

плюралізм, над вченими-юристами перестав висіти «дамоклів меч», що карав їх 

попередників за критичне сприйняття й осмислення правової дійсності. В 

Україні, якщо послуговуватись кількісними критеріями, уже склалась критична 

маса як в цілому правознавців-науковців, так і вчених юристів-фінансистів для 

продукування парадигмально нових знань про відповідну правову дійсність, в 

тому числі податково-правовий патерналізм. З’явився і основоположний 

фактор наукових інновацій – суспільство вголос не просто заявило, але і 

заволало про його потребу у виробленні і застосуванні якісно нових підходів до 

побудови системи оподаткування, яка б узгоджувалась із парадигмально 

новими векторами суспільного розвитку. 

Проте неухильне дотримання переважною більшістю, за незначними 

винятками, як вітчизняних, так і зарубіжних пострадянських вчених юристів-

фінансистів позитивістської традиції правопізнання, традиційного їй набору 
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методологічних інструментів вивчення податково-правових політик і практик 

пострадянських держав унеможливило вироблення ними принципово нових 

положень, оцінок, узагальнень та висновків і щодо проблеми податково-

правового патерналізму. Тому наяву нагальна як науково-теоретична, так 

практична потреба у системних спеціальних дослідженнях податково-

правового патерналізму фіскальної держави з адекватних природі цього 

феномену пізнавальних підходів.  

Методологія дослідження. Безпосереднім предметом дисертаційного 

дослідження є податково-правовий патерналізм як функціональна константа 

етатистської доктрини податкового права Української пострадянської держави. 

Він має яскраво виражену аргументативно-дискурсивну природу та існує 

виключно у безперервно плинних формах податково-правого дискурсу 

фіскальної держави та її контрагентів з податкового права – платників податків. 

Патерналістський податково-правовий дискурс супроводжується особливим 

характером комунікації держави і платників податків, яка зумовлена 

протилежністю їх правових статусів у податково-правових відносинах, 

фундаментальних цілей в оподаткуванні, здобутого досвіду оподаткування.  

Дискурс держави зводиться до проведення податкової політики «батога і 

пряника» – жорстких санкцій за порушення податкового законодавства 

держави та безперервного продукування квазіпільг в оподаткуванні одним 

суб’єктам податкового-правових відносин за рахунок інших їх суб’єктів. 

Держава намагається постійно переконувати платників податків, що усе 

оподаткування існує виключно заради забезпечення державою їх благополуччя. 

Цим самим вона прагне приховати істинні цілі фіскальної держави в 

оподаткуванні і тим самим знизити рівень суспільного невдоволення шляхом 

створення у платників податків ілюзії домінування їх істинного публічного 

інтересу при реалізації державою її податкового права. 

Дискурс платників податків головним чином полягає у тому, що вони 

будь-яким чином прагнуть зменшити податковий тягар та зберегти якомога 

більшу кількість власних фінансових ресурсів. Платники податків не бажають 
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віддавати фіскальній державі ні крихти своєї приватної власності заради часто 

невловимої та не гарантованої їм обіцянки держави задовольняти їхні публічні 

інтереси. Можна припустити, що громадяни взагалі не можуть бути задоволені 

тим, що у них хтось щось забирає, якими б благими цілями ця дія не 

виправдовувалася, особливо якщо надаються взамін блага вельми аморфні (що 

має місце), та й важко собі уявити податок, який би влаштовував усіх [506,C.6]. 

Загалом вся історія оподаткування зводиться до одвічного протистояння 

платників податків і держави, у якому зазвичай зазнають перманентних поразок 

платники податків. 

В цілому протилежний характер податково-правових дискурсів держави і 

платників податків вимагає обрання адекватного науково-методологічного 

інструментарію, який уможливить пізнання істинного смислу податково-

правого дискрусу держави і платників податків та місця податоково-правового 

патерналізму у ньому. Позитивістська пізнавальна традиція з атрибутивним їй 

формально-догматичним, елементаристським підходом до пізнання права та 

правових явищ як механістичної сукупності юридичних норм фіскальної 

держави, неспроможна повною мірою пояснити дійсну природу та властивості 

податково-правового патерналізму, оскільки має принципову хибу світоглядно-

методологічного характеру. Ця хиба полягає в тому, що дана пізнавальна 

традиція постулює, як резонно наголошує Р.О. Гаврилюк, «парадигму 

субстанційного підходу до розуміння природи держави передусім як до 

особливої політичної організації в суспільстві, віддаленої від основної маси 

населення і по суті протиставленій їй [84, C. 275]. 

Зі світоглядно-методологічних позицій антропосоціокультурного підходу 

держава є публічно - владним чином, тобто ієрархічно, організованим народом 

[84, С. 275]. Звідси неможливо не погодитись з Р. О. Гаврилюк, що «держава 

являє собою технологію, засіб, спосіб втілення ідеї людини. А будучи 

технологією чогось, вона апріорі не може мати власної онтологічної 

укоріненості, яка, в свою чергу, є прерогативою особистості» [84, С. 257]. Саме 

тому методологічною основою пізнання патерналізму як феномену в цілому та 
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податково-правового патерналізму зокрема Р. О. Гаврилюк обрала 

протилежний позитивістській пізнавальній традиції антропосоціокультурний 

підхід [84, С. 241-264; 92, С. 326-340], оскільки держава сама по собі та податки 

і податкове право держави також мають антропосоціокультурну природу [89, С. 

209-219]. Втім антропосоціокультурний підхід також неспроможний 

забезпечити адекватне пізнання патерналістських податково-правових 

доктрини і практик, оскільки, він іманентно не націлений на з’ясування 

«технік» та «технологій» податково-правового патерналізму фіскальної 

держави, а їм в останньому належить фундаментальна роль. Він спроможний 

побачити, як патерналізм є, тобто, як він існує, реалізується у податково-

правовій практиці, проте не як він твориться фіскальною державою.  

Тобто, адекватне дослідження феномену податково-правового 

патерналізму неможливе у межах тільки однієї чи обидвох, разом взятих, 

вищезазначених пізнавальних традицій. Найбільш придатним науково-

методологічним інструментарієм для цього є аргументативно-дискурсивний 

підхід. З позицій аргументативно-дискурсивного підходу держава є складним 

динамічним конструктом, своєрідним дискурсом, що проявляється у 

найрізноманітніших практиках, ідеологіях та культурах, в тім числі і 

податково-патерналістських практиках, ідеологіях та культурах. У необхідності 

застосування аргументативно-дискурсивного підходу до дослідження феномену 

податково-правового патерналізму переконує той факт, що і сам податково-

правовий патерналізм являє собою певну аргументативно-дискурсивну 

практику, аргументативно-дискурсивну ідеологію і навіть аргументативно-

дискурсивну культуру фіскальної держави у несформованому, пасивному 

соціумі, який зі світоглядних підходів фіскальної держави не спроможний 

самостійно та розумно розпоряджатися своєю свободою, оскільки наділений 

дуальною правовою природою, а тому потребує «батьківського піклування» з 

боку цієї держави. 

Дуальна природа права передбачає, що воно з необхідністю включає як 

реальний, або фактичний, так і ідеальний, або критичний, вимір. У визначенні 
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права фактичний вимір представлений елементами офіційного походження 

(authoritative issuance) і соціальної ефективності, тоді як ідеальний вимір 

знаходить своє вираження в елементі моральної правильності (correctness). 

Офіційне походження і соціальна ефективність - соціальні факти. Якщо хто-

небудь стверджує, що тільки соціальні факти можуть визначати те, що право 

вимагає і що не вимагає, це означає прийняття позитивістської концепції права. 

Картина суттєво змінюється, як тільки моральна правильність додається в 

якості необхідного третього елемента. Виникає непозитивістська концепція 

права [5, С. 19].  

Системне аргументування центральної тези Р. Алексі дає підстави прийти 

до висновку, що дуальність ідеального і реального виміру права є суттєвою 

особливістю права, а тому юридичний позитивізм, який заперечує цю 

особливість, є неадекватною теорією природи права [529, С. 273]. Саме тому 

актуальність для нашого дослідження методологічного концепту раціональної 

аргументації Р. Алексі полягає у тому, що він дозволяє віддати належне обом 

сторонам права в процесі правового регулювання, і тим самим закликає до 

діалогу між аналітичним позитивізмом і різними варіантами теорії природного 

права [238, С. 94].  

На основі вищевикладеного можна зробити висновок, що аргументативно-

дискурсивний підхід є тим методологічним підходом, за допомогою якого може 

бути з’ясована технологія творення патерналізму у податковому праві держави. 

В першу чергу цьому сприяє ідея дуальності ідеального та реального 

виміру права, тобто, природного та позитивного його начал, що лежить в основі 

аргументативно-дискурсивного підходу. Спираючись на неї в процесі 

дослідження податково-правового патерналізму, можна зробити висновок про 

неадекватність пізнання явища податково-правового патерналізму виключно з 

позицій юридичного позитивізму та необхідність встановлення діалогу між 

позитивізмом та різними течіями теорії природного права, однією з яких є 

антропосоціокультурний підхід до правопізнання.  
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По-друге, про необхідність застосування аргументативно-дискурсивного 

підходу до дослідження феномену податково-правового патерналізму свідчить 

той факт, що податково-правовий патерналізм являє собою певну дискурсивну 

практику, дискурсивну ідеологію і навіть дискурсивну культуру фіскальної 

держави у несформованому, пасивному соціумі, який не здатний самостійно та 

розумно розпоряджатися своєю свободою, тому потребує «батьківського 

піклування» з боку держави. Тобто, патерналізм це спосіб податково-правового 

спілкування (комунікації) держави із платниками податків. 

Патерналізм як дискурсивну практику можна пояснити за допомогою 

таких інструментів аргументативно-дискурсивного підходу, як мова та мовні 

акти, що є найважливішими компонентами взаємодії учасників дискурсу 

(держави і платників податків), механізмом здійснення когнітивних процесів, 

особливо у правопізнанні. У податково-правовій комунікації фіскальної 

держави із платниками податків такими мовними актами є податкове право та 

податкове законодавство держави, якими вона встановлює правила побудови 

податково-правових відносин, керуючись при цьому своїм невикорінним 

патерналізмом.  

Для чого держава вдається до патерналізму у податково-правових 

відносинах із платниками податків? З огляду на те, що українське податкове 

право продовжує розвиватись в межах етатистської доктрини податкового 

права, що заснована на юридичному позитивізмі та постулює атрибутивність 

податку і податкового права державі, цілком закономірним є постійно 

зростаючий антагонізм правових статусів держави і платників податків. Він 

проявляється у тому, що у податковому законодавстві держави платникам 

податків відводиться роль зобов’язаного суб’єкта, який, сплачуючи податки, 

фактично втрачає право на частину своєї власності заради часто невловимої та 

не гарантованої йому вигоди від діяльності публічних суб’єктів. В той час як 

держава уповноважує себе розпоряджатися фінансовими ресурсами на власний 

розсуд, подібно до того, як батько вирішує долю дитини, аргументуючи це тим, 
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що громадяни, за аналогією із дітьми, не здатні самостійно вирішувати 

питання, що стосуються їхнього благополуччя.  

Протилежність правових статусів держави і платників податків породжує 

неминучу конфліктність таких відносин, несе в собі загрозу непорушності 

податкового суверенітету фіскальної держави та змушує її вдаватися до 

патерналізму, який в межах етатистської доктрини податкового права означає 

можливість держави виступати у відносинах із платниками податків із 

«батьківських» позицій. 

Таким чином, патерналізм - це прагнення держави під виглядом 

піклування про суспільство встановити постійний контроль за різноманітними 

сферами суспільного життя. Метою патерналізму є легітимізація влади 

фіскальної держави через одержання підтримки з боку платників податків в 

обмін на надання їм певних благ. Логічним наслідком реалізації 

патерналістських відносин між державою і платниками податків є пасивність 

останніх, постійне очікування благ згори, відсутність прагнення людини до 

пошуку шляхів самостійного забезпечення реалізації власних інтересів та 

потреб. Така пасивність індивіда вигідна фіскальній державі, оскільки остання 

не зацікавлена у встановленні рівноправності у податковому спілкуванні, 

пасивний суб’єкт не здатний контролювати державу та обмежувати цим 

контролем її податкове свавілля.  

Таким чином, податково-правовий патерналізм фіскальної держави 

уособлює її стратегію оподаткування на основі регламентації патріархальної 

моделі взаємовідносин держави і суспільства, є певною культурою, ідеологією, 

ментальною основою податкового права держави. 

Таке антисуспільне за своєю природою явище як патерналізм існує та 

підтримується завдяки аргументативно-дискурсивним практикам фіскальної 

держави по відношенню до платників податків. Реалізація патерналізму у 

податковому праві держави супроводжується особливим характером 

комунікації платників податків та держави, що зумовлений перед усім 

відмінністю в усвідомленні кожним із суб’єктів податково-правових відносин 
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цілей податкової політики держави. Дискурс держави зводиться до 

переконання платників податків у тому, що всі заходи, до яких вдається 

держава у рамках своєї практики оподаткування, здійснюються заради 

благополуччя її громадян. Таке переконання виконує свого роду стратегічну 

роль. З цього приводу Р. О. Гаврилюк влучно зауважує, що фіскальні держави, 

особливо впродовж останніх півстоліття, намагаються подати свою етатистську 

доктрину податкового права у привабливих формах, постійно ведуть 

інтенсивний пошук відповідного бренду, який би налаштовував платника 

податків на співпрацю різноманітними деклараціями та обіцянками, частина 

яких задля підтримання віри мас в основоположну податково-правову легенду 

виконується чи хоча б створюється видимість такого виконання [92, С. 334]. 

В межах цієї доктрини для платників податків патерналізм проявляється як 

акт доброї волі з боку держави, як реальний прояв «батьківського піклування» 

держави про своїх громадян. В той час як держава вкладає в нього протилежне 

значення: приховати пріоритет у задоволенні її державного інтересу за рахунок 

коштів платників податків і тим самим відтермінувати антагонізм у відносинах 

між ними. 

Таким чином, у податково-правових відносинах спостерігаємо деяку 

дволикість держави. З одного боку, вона виглядає свого роду благодійником, 

що піклується про своїх громадян, щораз намагається показати, що публічний 

інтерес соціуму є основою її податкового права. З іншого боку, відмовитися від 

своїх власних інтересів держава не може, так само як не може і відверто 

визнати їхній пріоритет перед інтересами суспільними. Тому держава змушена 

вдаватися до патерналізму, що тимчасово згладжує рівень суспільного 

невдоволення та створює у платників податків ілюзію їхнього значення при 

реалізації державою її податкового права.  

Таке призначення патерналізму змушує державу повсякчас приховувати 

його, переводити у латентну площину, щоб звести до мінімуму суспільне 

невдоволення, що в найбільшій мірі загрожує її податковому суверенітету. 

Йому відводиться виключно функціональна роль, «роль своєрідного мастила 
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вкрай складно й жорстко влаштованого державного механізму оподаткування» 

[92, С. 331]. Тому патерналізм завжди незримо присутній у податково-

правовому спілкуванні держави і платників податків і грає незамінну роль у 

державах фіскального типу. Його латентний та суто функціональний характер 

зумовлює те, що в межах етатистської доктрини податкового права патерналізм 

завжди буде виглядати як дійсне прагнення держави до піклування про своїх 

громадян – платників податків, утвердження та забезпечення здійснення їхніх 

прав і свобод, полегшення процесу обчислення та сплати податків і зборів [445, 

C. 97].  

Натомість дискурс платників податків головним чином полягає у тому, що 

вони будь-яким чином прагнуть зменшити податковий тягар, перебувають із 

фіскальною державою в одвічному податково-правовому антагонізмі. Вся 

історія оподаткування зводиться до одвічного протистояння платників податків 

і держави, у якому зазвичай зазнають перманентних поразок платники податків, 

але історії відомо чимало прикладів переростання таких протистоянь у 

революції і припинення існування конкретних держав. Як уже неодноразово 

зазначалося в наукові літературі, українське суспільство давно виставило 

незадовільну оцінку податково-правовій політиці та стратегії вітчизняної 

держави. «Це є не що інше, - резюмує Р. О. Гаврилюк, - як відверте визнання 

соціумом банкрутства традиційної парадигмальної моделі державного 

оподаткування, матриці державного податкового права, необхідності заміни її 

іншою матрицею, що відповідала б цивілізаційній моделі України» [93, С. 1]. 

В парадигмальних межах етатистської доктрини податкового права 

подолати патерналізм неможливо, так само як сам податково-правовий 

патерналізм не спроможний призвести до переродження етатистського 

податкового права в людиномірне податкове право. За своїм юридичним 

змістом патерналізм зводиться до латання дірок у позитивному податковому 

праві держави, виправдання перед платниками податків етатистської 

податкової політики і практики держави [90, C. 182].  
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Тому пізнання податково-правового патерналізму виключно з позицій 

позитивізму та етатистської доктрини податкового права виявляється 

обмеженим, більше того, ідеологічно зашореним, тому що воно іманентно 

неспроможне повною мірою пояснити дійсну природу та властивості 

податково-правового патерналізму. Насамперед суттєво звужує потенційні 

пізнавальні можливості позитивізму та етатистської доктрини податкового 

права їх еклектичний характер, який став неминучим наслідком застосування 

до формування й розвитку цих пізнавальних інструментів неадекватних 

процесуальній природі права класичних (позитивістських) стандартів 

науковості [92, С. 389], які все більше виявляються непридатними для пізнання 

права в цілому та конкретних правових явищ, оскільки розглядають їх з позицій 

елементаристського, формально-догматичного підходу, як об’єктивну 

реальність механістичного типу, що існує поза людиною і соціумом та наділена 

ознаками статичності, не процесуальності [92, С. 547]. 

Спираючись на ідею дуальності природного та позитивного начал права, 

що є одним із інструментів аргументативно-дискурсивного підходу, можна 

зробити висновок, що пізнання податково-правового патерналізму вимагає 

звернення до природно-правових концепцій, а саме антропосоціокультурного 

підходу.  

Першою з позицій антропосоціокультурного підходу запропонувала 

розглядати патерналізм Р. О. Гаврилюк [92], оскільки держава та усі іманентні 

їй явища онтологічно (буттєво) укоріненні у співбутті індивідів, іншими 

словами, у людському суспільстві [89, С. 214]. Передусім у спеціальному 

монографічному дослідженні вона показала, що цей підхід є ядром усієї 

методологічної традиції доктрини природного права [88, С. 613].  

Разом з тим антропосоціокультурний підхід також неспроможний 

забезпечити адекватне пізнання патерналістських податково-правових 

доктрини і практик, оскільки, як з’ясовано наукою, він «є сукупністю таких 

евристичних інструментів, за допомогою яких податкове право вивчається як 

атрибутивно-людиномірний феномен з філософсько-методологічних позицій 
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людини як єдиного творця соціуму та повноправного його суб’єкта за 

допомогою соціокоду публічних потреб людини, зумовлених відповідним 

типом культури. Його квінтесенцією є утвердження у пізнанні природи 

податкового права принципу: «Людина - міра всіх речей» на відміну від 

принципу позитивізму «Держава міра усіх речей»» [93, С. 6]. 

Антропосоціокультурний підхід іманентно не націлений на з’ясування «технік» 

та «технологій» податково-правового патерналізму фіскальної держави, а їм в 

останньому належить фундаментальна роль.  

Тобто, антропосоціокультурний підхід дозволяє з’ясувати як патерналізм 

є, як він існує, реалізується у податково-правовій дійсності, проте не як він 

твориться фіскальною державою. В цьому сенсі найбільше втілюється 

призначення аргументативно-дискурсивного підходу як методологічної основи 

нашого дослідження. Аргументативний дискурс завжди спрямований на пошук 

смислів. Він створюється у певному смисловому полі й призначений 

передавати певні смисли. Поза пошуком смислів дискурсу немає. Таким чином, 

аргументативно-дискурсивний підхід дає змогу з’ясувати істинний смисл 

патерналізму як особливої форми відносин держави і платників податків, а саме 

спростувати етатистське сприйняття патерналізму як блага, акту піклування 

держави про своїх громадян та довести, що патерналізм є засобом маніпуляції 

платниками податків з метою реалізації державного інтересу в оподаткуванні.  

Серед іншого, беззаперечною перевагою аргументативно-дискурсивного 

підходу є те, що він реалізується за певними правилами. Неухильне дотримання 

правил в процесі аргументування сприяє досягненню істини на основі 

неупередженої, раціональної оцінки аргументів, що висувають кожен із 

учасників дискурсу. На думку Ю. Хабермаса, кожній зацікавленій особі 

повинен бути гарантований шанс по добрій волі висловити своє схвалення. 

Аргументативна форма повинна перешкодити тому, щоб деякі з цих осіб 

вселяли або навіть наказували іншим те, що добре для них. Вона повинна 

сприяти не неупередженості судження, а безпосередності впливу, або 

формування автономної волі. В цьому відношенні самі правила дискурсу мають 
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нормативний зміст; вони нейтралізують владний дисбаланс і піклуються про 

дотримання рівних можливостей для здійснення власних інтересів кожного 

його учасника [475, С. 176]. 

На важливість дотримання правил в процесі аргументації наголошував і 

Р. Алексі. Так, вчений писав, що в умовах дискурсивної теорії практична або 

нормативна пропозиція правильна (або істинна) тоді і тільки тоді, коли вона 

може бути результатом раціонального практичного дискурсу [528, С. 49], а самі 

умови дискурсивної раціональності можна визначити через систему принципів, 

правил і форм загального практичного дискурсу [526]. Умови раціональності 

процедури дискурсу вчений зводить в систему правил дискурсу: правила, що 

стосуються безпосередньо структури аргументів, що вимагають 

несуперечності, ясності мови, достовірності емпіричних передумов і щирості, а 

також апелюють до наслідків і до збалансованості, універсалізму і генезису 

нормативних доводів та правила, які є безпосереднім предметом процедури 

дискурсу. Процедурне ядро складається з правил, які гарантують свободу і 

рівність в дискурсі, надаючи всім право брати участь в дискурсі і право 

задавати питання, а також відстоювати будь-які твердження [6]. До правил 

першої групи відносяться, наприклад, вимога відсутності протиріч, 

універсалізації з точки зору узгодженого використання застосовуваних способів 

оцінки, вимога термінологічно-мовної ясності, істинності емпіричних 

передумов, дедуктивної повноти аргументів, взяття до уваги наслідків, 

виваженості рішень, прийняття рольового обміну і аналізу виникнення 

моральних переконань. Р. Алексі стверджує, що всі ці правила можуть 

застосовуватися монологічно і жодна теорія раціонального практичного 

аргументування не може від них відмовитися [10, С. 452].  

Друга група правил не має монологічного характеру. Її основною задачею 

є забезпечення неупередженості практичної аргументації. Правила, що служать 

цим цілям, можна назвати «специфічними правилами дискурсу». Головні з них: 

кожний, хто може говорити, може брати участь у дискурсі; кожний може 

поставити під сумнів будь-яке твердження; кожний може ввести будь-яке 
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твердження в дискурс; кожний може висловлювати свої погляди, бажання, 

потреби; жодному з ораторів не можна протидіяти у реалізації його права 

ніяким тиском в межах чи за межами дискурсу. Ці правила гарантують права 

кожного з тих, хто бере участь у дискурсі, а також свободу і рівність в рамках 

дискурсу. Вони служать виразником універсального характеру теорії дискурсу 

[10, С. 452-453]. 

Таким чином, правила аргументації гарантують кожному брати участь у 

дискурсі, свободу і рівність в рамках дискурсу. Аргументативна форма 

дискурсу повинна перешкоджати тому, щоб деякі учасники дискурсу 

нав’язували іншим те, що добре для них. В цьому відношенні правила дискурсу 

нейтралізують владний дисбаланс і піклуються про дотримання рівних 

можливостей для здійснення власних інтересів кожного учасника.  

Методологія аргументативного дискурсу, на основі правил аргументації, 

дозволяє досліднику виявити недобросовісність фіскальної держави як 

учасника податково-правового дискурсу із платниками податків. Твердження, 

які висуває Р. Алексі в обґрунтуванні правил аргументації, в цілому виражають 

модель побудови державою своїх відносин із платниками податків: 1) 

Особисто я не вважаю причиною R, яке я наводжу на підтримку свого 

твердження, переконливою причиною; але враховуючи ваш низький 

інтелектуальний рівень, ви маєте прийняти твердження як є - це 

висловлювання суперечить постулату рівності в аргументації». 2) «Якщо мої 

доводи не переконують вас, ви звільнені без жодного обґрунтування – це 

висловлювання суперечить постулату свободи від застосування сили під час 

аргументації. 3) Якщо ми виключимо A, B і C із нашої дискусії і спробуємо 

забути їх заперечення, ми зможемо переконати себе, що аргумент R, який ми 

навели, є добрим аргументом. Такі висловлювання суперечать постулату 

універсальності аргументації» [9]. 

Дані твердження цілком характеризують патерналістську модель 

податково-правових відносин держави і платників податків. Державний 

патерналізм виходить з того, що все, що держава робить, спрямовано на благо 
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платників податків. Сприймаючи їх як нерозумних дітей, що мають низький 

рівень інтелектуального розвитку та нездатні самостійно приймати рішення 

щодо їхнього благополуччя, тому ними потрібно постійно опікуватися, держава 

тим самим вилучає платників податків із податково-правового спілкування, 

заперечує їх право на участь у дискурсі. Це проявляється насамперед у тому, 

що платникам податків у податковому праві держави відводиться виключно 

роль зобов’язаного суб’єкта, вони не можуть брати участь у прийнятті рішень з 

питань оподаткування, в тому числі і через референдум. Тому держава 

повсякчас переконує, що прийняті нею одноосібно рішення є правильними, а 

будь-які заперечення будуть вважатися хибними та такими, що не заслуговують 

уваги. Таким чином, патерналізм у податковому праві заперечує дискурсивну 

свободу та дискурсивну рівність держави та платників податків у процесі 

податково-правового спілкування.  

Таким чином, адекватне дослідження феномену податково-правового 

патерналізму неможливе в межах однієї світоглядної та пізнавальної парадигми 

і вимагає врахування цього з боку дослідника та обрання адекватного науково-

методологічного інструментарію, яким є аргументативно-дискурсивний підхід. 

Його беззаперечною перевагою є те, що він дозволяє розглядати податкове 

право та податково-правовий патерналізм відповідно з точки зору 

процесуального, діалогічного підходу, що робить можливим відмовитися від 

елементаристського, формально-догматичного його сприйняття; вимагає 

дотримання в процесі дискурсу правил аргументації, які нейтралізують владний 

дисбаланс і забезпечують дотримання обопільних підходів для здійснення 

власних інтересів кожним з учасників дискурсу; спирається на раціональне 

переконання, що позбавляє процес аргументації емоційної складової та 

ґрунтується на раціональній, неупередженій оцінці аргументів при дослідженні 

податково-правового патерналізму; дозволяє зосередити увагу не на кінцевій 

меті аргументації, що властиво традиційному (логічному) підходу до вивчення 

аргументації, а на самому процесі комунікації в умовах неспівпадіння поглядів, 

цілей, позицій; орієнтує дослідника на неупередженість під час обговорення 
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проблем явища податково-правового патерналізму; дозволяє усвідомити та 

обґрунтувати дуальну природу податкового права, і, відповідно, дуальну 

природу всіх правових явищ. Патерналізм неможливо адекватно пізнати з 

позицій одномірної раціональності. Саме тому аргументативно-дискурсивний 

підхід з його можливістю подолати однобічне уявлення про патерналізм як 

явище правової дійсності та виявити його об’єктивні, сутнісні властивості, 

спираючись одночасно як на позитивістський, та і на природно-правовий тип 

правопізнання, стає незамінним для досягнення вищезазначених цілей пізнання. 

Саме у вищенаведених пізнавальних перевагах найповніше втілюється 

призначення аргументативно-дискурсивного підходу, обраного нами у якості 

методологічної основи кваліфікаційного дослідження.  

1.2. Загальне поняття патерналізму як феномену 

У «Великому тлумачному словнику сучасної української мови (з дод. і 

допов.)» укладача і головного редактора В.Т.Бусела термін поняття 

тлумачиться як: «1. Одна з форм мислення, результат узагальнення суттєвих 

ознак об’єкта дійсності. 2. Розуміння кимсь чого-небудь, що склалося на основі 

якихось відомостей, власного досвіду.//Думка про що-небудь, погляд на 

щось.//тільки мн. Сукупність поглядів на що-небудь, рівень розуміння чогось» 

[64, С.1049]. Дане розуміння терміну «поняття» у повній мірі поширюється і на 

тлумачення поняття «податково-правовий патерналізм фіскальної держави». 

Ступінь наукової розробки проблеми, детально розглянутий нами у 

попередньому розділі дисертаційного дослідження, переконливо свідчить про 

те, що у науці фінансового права уже склалася критична маса знань про 

феномен податково-правового патерналізму, більше того, повністю визрів як 

науковий, так і загальносуспільний запит на появу даної наукової категорії. 

Категорія «податково-правовий патерналізм» уже давно перебуває, так би 

мовити, на вістрі пера вчених юристів-фінансистів, однак в силу збігу цілої 

сукупності обставин її наукова легітимація затягнулась.  

Це пов’язано з тим, що проблема, що є безпосереднім предметом 

дослідження у даному розділі, належить до особливих проблем правничої 
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науки в цілому та науки фінансового права зокрема. По-перше, вона 

безпосередньо стосується категорійно-понятійного апарату вищезазначеної 

науки. А такий апарат, як відомо, наділений двома базовими світоглядними та 

філософсько-методологічними властивостями. З одного боку, він є кінцевим 

наслідком наукового пізнання правової дійсності, з іншого – категорійно-

понятійний апарат є незамінним нічим іншим інструментом пізнання цієї 

реальності. 

Зазвичай більшість категорій і понять науки податкового права, як і інших 

юридичних наук, співпадають за назвою і переважно за змістом з категоріями і 

поняттями відповідних сегментів позитивного права, взяті з його категорійно-

понятійного апарату. Яскравим прикладом цього в сучасний період розвитку 

науки фінансового права може бути обґрунтування Д. О. Гетманцевим як 

окремої категорії науки фінансового права поняття «фінансово-правове 

зобов’язання», а також обґрунтування наявності відповідного окремого 

правового інституту у позитивному фінансовому праві. Він пояснив 

вищезазначене «необхідністю приведення у відповідність до нових 

економічних, фінансових стосунків окремих положень фінансово-правової 

доктрини» [111, С. 32], які не відповідали потребам часу. При цьому 

Д. О. Гетманцев наголосив, що «осмислення і належна наукова розробка 

категорії фінансово-правового зобов’язання необхідні як для правозастосовної 

практики, так і для удосконалення чинного фінансового законодавства» [111, 

С. 32]. 

Однак у нашому випадку має місце особлива ситуація – якщо переважна 

більшість інших категорій науки фінансового права етимологічно укорінені у 

позитивному фінансовому праві фіскальної держави, то категорія «податково-

правовий патерналізм» такого укорінення не має. Не з’явиться поняття 

податково-правового патерналізму у цьому праві і після появи даного поняття у 

науці податкового права. Це зумовлено специфікою тих суспільних відносин, 

які уже дуже давно існують у податковій діяльності фіскальної держави, однак 

про їх наявність ця держава воліє публічно не говорити. Можливо, це одна з 
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причин того факту, що спеціальні наукові дослідження податково-правового 

патерналізму фіскальної держави до цих пір відсутні.  

Окреме виділення і спеціальне вивчення наукою податкового права 

категорії «податково-правовий патерналізм» суттєво ускладнювалось ще 

однією важливою обставиною – ця категорія відображає надзвичайно складну, 

плинну, дуже динамічну реальність, у якій нерозривно переплетені та пов’язані 

інші сегменти позитивного податкового права держави, а також категорії, що їх 

позначають. До прикладу, Р. О. Гаврилюк називає в числі таких категорій 

публічний характер податку, законне встановлення податку, конституційний 

обов’язок платника податку сплачувати податок, фіскальний характер 

податку та ряд інших, які відображають всього лише парадигмальні константи 

позитивного податкового права та його етатистської доктрини [84, С. 5-264]. 

Насправді у податковому праві держави та науці податкового права є 

незрівнянно більше понять та категорій, причому усі вони, як уже зазначалося, 

перебувають у нерозривному взаємозв’язку між собою. Принагідно зазначимо, 

що саме такою є специфіка більшості понять і категорій як позитивного права 

держави, так і понять й категорій відповідних юридичних наук. Ще раніше 

Г. В. Пронська зазначала, до прикладу, що реалії господарської і, зокрема, 

підприємницької діяльності такі, що в ній немає ані суто товарно-грошових, ані 

суто управлінських відносин, ані рафінованих приватних та публічних 

інтересів. Все взаємопов’язано та взаємозалежно [369, С. 25]. У податковому 

праві фіскальної держави та її податковій діяльності все взаємопов’язано та 

взаємозалежно на порядок чи декілька порядків разів більше.  

Саме тому перш ніж перейти до дослідження поняття податково-правового 

патерналізму, необхідно з’ясувати проблему меж даного явища, тобто, 

визначити коло відносин, у яких здатний проявлятися патерналізм. Податково-

правовий патерналізм є феноменом податкового права, а тому він реалізується 

у відносинах, які регулюються податковим правом, тобто, підпадають під 

предмет його правового регулювання. Відразу звернемо увагу, що переважна 

більшість вчених юристів-фінансистів розглядають податкове право як систему 
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фінансово-правових норм, які регулюють суспільні відносини, пов'язані із 

встановленням, введенням та сплатою податків і зборів, а також здійсненням 

податкового контролю та притягненням до відповідальності за скоєння 

податкового правопорушення [215, С. 82; 79, С. 75-78; 137, С. 27-43; 280, 

С. 139-143; 341, С. 74-135].  

Водночас податкове право, будучи фінансово-правовим інститутом, не 

існує відособлено та здійснює правове регулювання в рамках загальних 

фінансово-правових відносин, надаючи їм інституційну своєрідність, але не 

змінюючи при цьому загальної галузевої природи. Податкова система не 

виступає відокремленою та незалежною частиною від всієї системи публічного 

регулювання, а органічно входить у фінансову систему країни. Фінансове право 

регулює розподільні та перерозподільні відносини у сфері публічних фінансів з 

метою створення державних та муніципальних фондів грошових коштів для 

задоволення суспільних потреб. Межами фінансового права є природні межі 

публічних фінансів, тобто, завжди і всюди фінансовим правом повинні 

регулюватися усі без винятку розподільні та перерозподільні відносини у сфері 

публічних фінансів, оскільки усі їх види належать до єдиного предмету 

фінансового права [293, С. 95-96].  

Правова природа усіх суспільних відносин, що регулюються нормами 

фінансового права, єдина в своїй сутності, і розривати їх нарізно було б 

неприродною та шкідливою справою. О. П. Орлюк зазначає, що «оскільки 

норми податкового права є фінансовими по суті, вони в основному тотожні їм. 

Податково-правові норми не мають принципових особливостей, які 

уможливили б виділення на цій підставі окремої підсистеми поза рамками 

фінансових норм» [280, С. 388]. Тому очевидно, що відмінності між податками 

і, наприклад, бюджетом як ланками публічних фінансів мають не 

парадигмальний характер, а стосуються передусім особливостей та форм 

прояву. Процеси встановлення, введення, сплати податків і наступний розподіл, 

перерозподіл і використання надходжень від них нерозривні і на практиці 

залежать один від одного [59, С. 207]. Д. О. Гетманцев з цього приводу 
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зазначає, що «податкові відносини втрачають будь-який сенс без відносин 

бюджетних. Нерозуміння цього зв'язку (а ми ніколи його не усвідомлювали) 

перетворює податок у свідомості платників на узаконений грабіж, а ухиляння 

від податку — на справедливу, хай і небезпечну, справу» [107]. Тобто, у своїй 

сукупності всі ці відносини створюють єдину систему фінансово-правових 

відносин, яка є предметом фінансового права. 

Тому дослідження явища податково-правового патерналізму має 

здійснюватися, враховуючи як відносини, що складають предмет податкового 

права, так і відносини, пов’язані з подальшим перерозподілом публічних 

фінансів для задоволення суспільних потреб. Обмеження сфери дії податково-

правового патерналізму виключно межами податкового права не дозволить 

повною мірою з’ясувати природу даного явища, оскільки від поля зору 

дослідника буде прихована дійсна мета патерналізму, що може бути розкрита у 

взаємозв’язку процесів встановлення та сплати податків та зборів і подальшим 

їх перерозподілом з бюджетів різних рівнів для задоволення публічних потреб 

соціуму та виконання функцій держави.  

Для того, щоб розкрити поняття  податково-правового патерналізму, 

необхідно перш за все з’ясувати загальне  семантичне значення  

«патерналізму». Термін «патерналізм» має латинське походження,  його 

початковою основою є корінь «патер», тобто «батько»  [244, С. 19]. В 

сучасній українській мові термін патерналізм тлумачиться як «заступництво 

старшого над молодшим, підопічним», як «протекціоністське відношення 

держави до своїх громадян» [64, С. 887]. У «Юридичній енциклопедії» під 

редакцією Ю. С. Шемшученко патерналізм пояснюється як «покровительство, 

опіка старшого над молодшим. У державно-правовій сфері є принципом 

взаємовідносин держави і суспільства, за яким суспільне життя залежить від 

сильного «батька», «вождя»» [517, С. 456].  

Подібне тлумачення терміну «патерналізм» знаходимо в сучасній 

англійській [562; 535; 559; 570; 534; 549; 550; 561; 567; 544; 553; 566; 538], 

німецькій [537], російській [414; 427; 426; 373; 316; 317; 47] лінгвістичній 
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літературі. Так, у найбільш загальному вигляді поняття патерналізм (від. лат. 

paternus – батьківський) трактує Оксфордський соціологічний словник, а саме 

як соціальні відносини, всередині яких партнер, що домінує, присвоює собі 

певні установки та набори практик, які передбачають опіку над його 

підлеглими [554, С. 481]. Патерналізм, поміщений у державно-владну сферу, 

тлумачиться в англійській мові як метод контролю над групою людей чи 

країною за зразком родинних відносин [566, С. 863], як політика або практика 

управління людьми у батьківській манері, шляхом задоволення їх потреб без 

надання їм прав та обов’язків [562, С. 482]; як метод керівництва певною 

організацією або суспільством, що полягає у захисті та піклуванні про їх членів, 

без надання їм жодної міри свободи чи відповідальності
 
[549, С. 1021]. 

«Стенфордська філософська енциклопедія» тлумачить патерналізм 

наступним чином: «Норми і правила, прийняті державою, або її конкретні дії 

можуть вчинятися з різною метою та обґрунтовуватись різними причинами. 

Однак, коли вони обґрунтовуються лише виходячи з тієї підстави, що особа, яка 

зазнає відповідного впливу з боку держави, отримає певне благо, або їй не буде 

заподіяна певна шкода, внаслідок прийнятих державою правил або здійснюваної 

нею політики і така особа при цьому не погоджується із такими правилами або 

діями – то, скоріш за все, тут матиме місце патерналізм» [563]. Світоглядна та 

методологічна парадигма патерналізму припускає, що людина не здатна 

самостійно визначити, в чому полягають її дійсні інтереси і є дехто, хто знає це 

краще і може сформулювати їх замість неї [555]. 

Подібне тлумачення терміну «патерналізм» знаходимо і в російській 

лінгвістичній літературі. Зокрема, російський «Великий юридичний 

енциклопедичний словник» тлумачить патерналізм як переконання в тому, що 

держава повинна піклуватися про своїх громадян, забезпечувати задоволення 

їхніх потреб [31, С. 429]. У російському «Сучасному економічному словнику» 

патерналізм тлумачиться як покровительське ставлення держави до своїх 

громадян; переконання в тому, що держава, уряд зобов'язані піклуватися про 

громадян, забезпечувати задоволення їхніх потреб за державний рахунок, брати 
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на себе всі турботи про добробут громадян [373, С. 287]. Російський 

«Соціологічний енциклопедичний словник» розглядає патерналізм у декількох 

значеннях: 1) тип керівництва, при якому керівники забезпечують задоволення 

потреб підлеглих взамін на їх лояльність і слухняність; 2) заступництво, 

«батьківську владу» індивіда чи групи над іншим індивідом або групою, що 

вважаються слабкими; 3) ідеологію і соціальну практику в галузі трудових 

відносин, яка проявляється в благодійництві та турботі підприємців про своїх 

працівників; 4) політику індустріально розвинених країн з надання допомоги 

країнам, що розвиваються, фактично закріплює економічну і політичну 

залежність останніх
 

[427, с. 275]. Російський «Політологічний словник-

довідник» як патерналізм тлумачить: 1) доктрину і діяльність з позицій 

"батьківської турботи" по відношенню до верств населення, менш захищених у 

соціальному і економічному відношеннях; 2) заступництво, опіка старшого по 

відношенню до молодших, підопічних [316, С. 489]. Подібним чином, а саме як 

опіка держави над своїми громадянами, патерналізм тлумачиться і у німецьких 

тлумачних словниках [537]. 

Таким чином, класичний образ патерналізму – це відносини між 

дорослими і дітьми, коли заради блага дітей батьки вдаються до різного роду 

дій, що обмежують свободу дитини. Водночас не можна залишити без уваги 

позицію A. Віл, а також Д. Б. Кляйн, які зауважують, що хоча патерналізм є 

доволі багатогранним явищем і може бути як державним, так і набувати 

приватного характеру, втім в сучасній мовній практиці цим терміном частіш за 

все визначають закони і акти державної політики, які обмежують свободу 

людей нібито в їх же інтересах [565, С. 260-271]. Тобто йдеться передусім про 

державний патерналізм, де роль «батька» переймає на себе держава та 

поширює «батьківське піклування» на своїх громадян. Причому у державно-

владній сфері патерналізм проявляється у вигляді своєрідного підкупу з певною 

метою громадян державою і тими, хто прагне влади, високого місця в 

суспільстві, звеличення [97]. Відтак в контексті нашого дослідження науковий 

інтерес складає аналіз природи патерналізму, що поміщений у державно-владну 
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сферу та являє собою особливу форму взаємовідносин держави і платників 

податків. З приводу останнього зауважимо, що держави за своєю природою 

поділяються на два типи – інструментальні та сутнісні, іншими словами, 

фіскальні держави [90, С. 226]. Для цілей даного кваліфікаційного дослідження 

поняття фіскальної держави тотожнє поняттю субстанційної держави, яке 

глибоко дослідила з позицій антропосоціокультурного підходу Р.О.Гаврилюк 

[83, С.226-275; 84, С. 5-264]. Саме у такому розумінні ми будемо 

використовувати його в дисертаційній роботі. 

1.3.  Ознаки податково-правового патерналізму фіскальної держави. 

Ретроспективний погляд на податково-правовий патерналізм та його 

природу показує, що останній властивий саме державам фіскального типу, 

тобто, таким державам, що онтологізуються, протиставляють себе суспільству 

та уникають партнерського діалогу з ним. Більше того, патерналізм як 

властивість податкового права фіскальних держав виникає одночасно з ним, є 

його невід’ємним атрибутом, без якого податкове право фіскальної держави 

існувати не може.  

Переконливим свідченням цього є зіставлення податкового права 

громадянина давньогрецького полісу та податкового права Давньоримської 

імперії, які, як довела Р. О. Гаврилюк, перебували у очевидному контрасті, 

мали здебільшого протилежні історичні, соціокультурні та світоглядні, одним 

словом, цивілізаційні витоки і передумови, а також правові матриці його буття 

[92, С. 218]. Стародавня Греція, що стала першим прототипом держави 

інструментального типу, парадигмально відрізнялася від усіх інших державних 

утворень тим, що основою розквіту давньогрецького полісу стала його 

егалітаризація (при будь-яких формах правління), яка стимулювалася глибоким 

почуттям солідарності громадян [163, С. 21-23]. Між давньогрецьким 

індивідом-громадянином та його полісом не існувало антагонізму. Соціум 

давньогрецького полісу був суверенною громадянською общиною, а полісна 

держава – її політичною (ієрархічною) організацією. Системоутворюючим 

центром, найвищою цінністю давньогрецького поліса періоду його зрілості був 
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самодостатній громадянин - особистість із розвинутим почуттям 

відповідальності за самого себе та свою вітчизну [83, С. 302]. 

Такий егалітарний тип Давньогрецького полісу став основою античного 

вчення про державу та суспільство, в якому патерналізму відводилася особлива, 

неподібна до подальших історичних уявлень про це явище, роль [244, С. 169-

190]. Сократ і Платон у рамках започаткованої ними політичної філософії 

розробили парадигму держави, побудованої за моделлю сім’ї (так звана 

держава-сім’я), що віддзеркалювала принцип макрокосму/ мікрокосму – нижчі 

рівні реальності відображають та містять в собі діалектично зняті верхні рівні й 

навпаки [542]. Платон, зображуючи ідеальну державу, в одному зі своїх 

діалогів, зібраних у відомому творі “Держава. Закони. Політика”, описує 

ідеальні ролі у взаємодії правителів та громадян, що включають у себе захист, 

допомогу та взаємну зацікавленість, які у повній мірі своєї реалізації 

передбачають існування ідеального суспільно-державного патерналізму [307, 

С. 479]. 

Також для цього часу характерне ототожнення держави і суспільства, так, 

як це робить Аристотель, виводячи становлення держави зі створення 

розгалуженої системи громад, що, в свою чергу, вийшли з розвитку спільної 

групи родин. Його погляди з цього приводу були досить різнопланові. 

Аристотель у своєму творі “Політика. Афінська політія” говорить: “... Якщо 

держава спрямовується до єдності, у такому разі з держави виникає родина, а з 

родини – окрема людина” [21, С. 59]. У такий спосіб Аристотель визначає 

характеристики процесу становлення форм патерналістських владних відносин 

у античному суспільстві на основі централізації та ієрархічності суспільних 

процесів. При цьому, на його думку, зі зростанням ролі особистості патрона 

позиції держави починають значно зменшуватися [21, С. 54]. 

Розглядаючи дрібніші соціальні утворення, такі, як родина, Аристотель 

зазначає: “Владу ж батька над дітьми можна порівняти з владою царя: батьки 

панують над дітьми через свою любов до них та в наслідок того, що вони 

старші за них, такий тип влади і є царською владою. Тому дуже влучно сказав 
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Гомер, називаючи Зевса “батьком людей та богів”, як царя всіх їх” [21, С. 54]. 

Аристотель виступав за дезінтеграцію патерналістських відносин на 

державному рівні, але на культовому і буденному вважав їх необхідними. 

Організація патерналістських заходів на рівні духовного буття забезпечувала 

ефективне функціонування у політичній, економічній, культурній та інших 

сферах суспільного життя. Розвиток патерналістських відносин, згідно 

розуміння Аристотеля, відбувався від окремих приватних елементів 

суспільного життя до загальних суспільних процесів [21, С. 54]. 

Враховуючи такі уявлення давньогрецьких філософів про роль 

патерналізму у державному та суспільному житті, О. П. Масюк називає 

античний період розвитку вчення про патерналізм латентним [244, С. 54]. В 

уявленні мислителів того часу держава не стоїть над людиною, не пригнічує її 

волю, а навпаки, через створені філософами того часу метафоричні форми 

ідеального правителя, ідеальної держави, у державі втілюється так би мовити 

зразок інструментального патерналізму, що спрямований на втілення у 

суспільній практиці моделі співіснування правителя та громадян на основі їх 

взаємодії у забезпеченні потреб давньогрецького полісу [437]. 

Такого роду устрій співбуття громадян давньогрецької держави-полісу 

започаткував людиноцентристську європейську цивілізацію з адекватними їй 

атрибутами, в тім числі людиноцентристським правом загалом і податковим 

правом людини зокрема, що довела Р. О. Гаврилюк у своєму дослідженні 

антропосоціокультурної природи податкового права. Зокрема, Р. О. Гаврилюк, 

зазначає, що «податкове право громадянина давньогрецького полісу 

ґрунтувалося на об’єднанні спільних зусиль вільних громадян-власників для 

вирішення спільних завдань і задоволення їх же спільних (публічних) потреб. 

Таке самоусвідомлення громадянина в якості системоутворюючого ядра, 

найвищої і кінцевої мети існування усіх інститутів громадянського суспільства 

та держави лягло в основу юридичної конструкції податкового права людини, 

що належить до числа найвагоміших та найперспективніших соціальних 
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винаходів давньогрецьких полісних соціумів та їх громадян-особистостей» [84, 

С. 220]. 

Парадигмально протилежним було податкове право Давньоримської 

імперії, що остаточно сформувалася як держава фіскального типу. За часів 

правління Октавіана Августа було розпочате, а за часів Діоклетіана фактично 

завершилося остаточне перетворення податкового права громадян в атрибут 

держави та трансформація розрізнених етатистських поглядів про податок у 

цілісну етатистську доктрину оподаткування. Р. О. Гаврилюк показала, що 

квінтесенцію давньоримського антропосоціокультурного перевороту склало 

витіснення впродовж декількох століть полісної людиноцентристської 

ментальності населення Давнього Риму його етатистською ментальністю. 

Внаслідок цього масштаб особистості громадянина Давньоримської імперії у 

власному її сприйнятті зменшився образно до піщинки у безкінечному Всесвіті 

держави, в той час як масштаб Давньоримської імперської держави в особі її 

імператора виріс в очах того ж громадянина до вселенських масштабів [92, С. 

217]. «В умовах імперської трансформації Риму, - як відзначає Б. М. Шапталов, 

- розгорнувся немислимий для попередніх часів культ правителів. Ця практика 

стала складовим елементом державної політики. Імперія стала еволюціонувати 

в бік «східної форми правління», коли піраміда влади вінчається непідсудною 

та непідзвітною особою – правителем» [503, С. 123].  

В межах давньоримського імперського редистрибутивного перевороту, як 

встановила Р.О. Гаврилюк, відбулася якісна трансформація природи публічного 

інтересу і публічних потреб у давньоримському соціумі. Якщо впродовж 

багатьох віків існування республіканської традиції розуміння природи 

публічного й особливо давньогрецької полісної традиції його розуміння 

публічне в дійсності зводилось до всезагального чи переважаючого інтересу 

громадян, то з фактичним перетворенням громадян у підданих держави у 

Давньоримській імперії під публічним став розумітися державний інтерес, а ще 

точніше – потреби фіскальної імперської держави, правлячої владної верхівки 

людей з імператором на чолі [83, С. 433]. 
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Ми повністю поділяємо резюме Р. О. Гаврилюк, що на зламі часу до нашої 

ери та часу нашої ери історії людства Давньоримська імперська держава 

протиправно заволоділа податковим правом людини, типова юридична 

конструкція якого була винайдена ще давньогрецькою державою-полісом. 

Останнє виявилось результатом як закономірних, так і випадкових історичних 

подій, які в сукупності склали зміст тривалої історичної епохи занепаду 

антропосоціокультурних цінностей та заміни їх цінностями етатистськими [92, 

С. 160]. Фактично привласнення Давньоримською імперією податкового права 

людини стало точкою відліку виникнення та існування податкового права 

фіскальної держави, точніше кажучи, його європейської традиції. 

В таких умовах з’явилася потреба у формуванні такої стратегії державної 

політики, яка б згладжувала гострі кути одержавлення усіх сфер суспільного 

життя та антагонізму у відносинах держави і платників податків. Найбільш 

відомий з античних часів прояв патерналізму позначений вимогою люмпенів до 

можновладців: Panem et Сircenses! (Хліба і видовищ!). Як відомо, до люмпенів 

належали найбідніші громадяни стародавнього Риму — переважно паразитуючі 

верстви суспільства, хоча певна їх частина була зайнята продуктивною працею. 

Вони не сплачували податків, але були потрібні і республіці, і імперії. А після 

військової реформи, що її започаткував 107 року до Різдва Христового перший 

консул і полководець Гай Марій, становили більшість завербованого 

професійного війська. Разом з тим, як прошарок між рабами і верхніми класами 

римлян, вони становили небезпеку для останніх, оскільки могли хитнутися в 

бік рабів і виступити спільно з ними проти рабовласників і їхньої держави. У 

могутньому Римі влада була змушена рахуватися з ними [98].  

Цей прошарок населення завдяки своєму особливому, порівняно з іншими 

громадянами Риму, становищу мав право на безкоштовний хліб - абсолютний 

прожитковий мінімум. І держава неабияк витрачалася на його роздачу. Не 

скупилася вона й на видовища [98]. З цього приводу Р. Віппер зазначає: «Через 

бажання набути популярності та авторитету, який би легітимізував прагнення 

Октавіана Августа до одноосібної влади, а, можливо, і через нерозуміння 
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катастрофічних наслідків свого рішення він поновив республіканську традицію 

утримання 150-200 тисяч здорових працездатних чоловіків. І зробив це, як і все, 

що він робив, методично і на державному рівні» [73, С. 184]. Протягом 

наступних 350 років, аж до Костянтина Великого, жоден римський імператор 

не наважувався відмовитися від величезних витрат, пов'язаних із здійсненням 

такої патерналістської політики. 

Таким чином, з виникненням податкового права фіскальної держави 

виникла об’єктивна необхідність у приховуванні, хоча б на деякий час, 

зростаючого антагонізму між державою та її громадянами, а ще більше у 

запобіганні йому. Римська імперія з цим завданням успішно впоралася, 

створивши дієвий механізм зниження рівня суспільного невдоволення з 

допустимими втратами для її власного державного інтересу завдяки політиці 

патерналізму [448, С. 111].  

З часів імперського Стародавнього Риму минули понад два тисячоліття. 

Патерналізм протягом усієї наступної історії людства залишався супутником 

його життя. Множилися і вдосконалювалися лише його форми, прояви та 

номенклатура цілей [98], але природа його залишилася незмінною. Як слушно 

зауважує І. А. Майбуров, надалі всі наступні зарубіжні практики оподаткування 

загалом повторювали оподаткування Давнього Риму [233, С. 10], рухаючись в 

напрямку подальшої етатизації податкового права, опублічування всіх сфер 

суспільного життя та абсолютизації обов’язків платника податків перед 

державою. Цю позицію поділяє і відомий український вчений юрист-фінансист 

М. П. Кучерявенко [209]. 

Таким чином, європейський тип патерналізму, як феномену в цілому, 

з’явився як практика, ідеологія та ціла культура завдяки появі Давньоримської 

імперської держави, а його податково-правовий різновид став закономірним 

наслідком виникнення податкового права цієї фіскальної держави. Патерналізм 

фіскальної держави як всезагальне явище та її податково-правовий патерналізм 

співвідносяться між собою як родова і видова категорії. Без першого 

патерналізму немає і не може бути патерналізму другого. В той же час видовий 
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феномен податково-правового патерналізму не вичерпує собою родового 

феномену патерналізму фіскальної держави в цілому.  

Основним призначенням податково-правового патерналізму у податковій 

практиці фіскальної держави є забезпечення існування її податкового права 

шляхом створення у платників податків враження «батьківського піклування» 

держави про них. Поза податковим правом держави податково-правовий 

патерналізм існувати не може, оскільки втрачає своє призначення та підґрунтя 

для реалізації. 

Проникнення патерналізму в матерію податкового права фіскальної 

держави пояснюється тим, що податкове право завжди є ареною гострого 

зіткнення публічних і приватних інтересів держави і платників податків. 

Розвиваючи дане твердження, В. М. Чибіньов вказує, що з моменту появи 

перших письмових свідчень про податки і до теперішнього часу це суспільне 

явище характеризується як сфера відкритих розбіжностей між представниками 

влади - збирачами податків і особами, зобов'язаними їх платити. У значній мірі 

сучасні уявлення про податки склалися під впливом історичного досвіду їх 

використання для примусового підпорядкування "простого люду" інтересам 

суверена (вождя, короля, царя) і пізніше - державно-владним інтересам [500, С. 

47].  

Це проявляється у тому, що держава, маючи найбільш стабільний та 

постійний інтерес щодо наповнення державної казни фінансовими ресурсами за 

рахунок податкових надходжень, «не спускає ока» з платників податків, 

акумулює та застосовує усі можливі механізми забезпечення виконання 

платниками свого податкового обов’язку (здійснення податкового контролю, 

застосування податкової застави, арешту майна платників податків, 

притягнення до відповідальності за невиконання обов’язку зі сплати податків та 

зборів та ін.). Платники податків, натомість, відчуваючи постійно зростаючий 

податковий тиск, прагнуть максимально зменшити розмір своїх податкових 

платежів. Природним наслідком такого антагонізму держави та її громадянина 

є активізація внутрішніх захисних механізмів, що змушують платника податків 
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чинити опір посяганню на його власність з боку будь-якої особи, включаючи 

державу. 

Відтак у державі, що реалізує етатистську доктрину податкового права, 

існування податково-правового патерналізму не є явищем випадковим. Не 

випадковістю, а скоріше закономірністю є бажання держави акумулювати 

якомога більшу кількість коштів за рахунок податкових надходжень у своїй 

«кишені» для власних потреб, зазнаючи при цьому якомога менших втрат. Саме 

з допомогою податково-правового патерналізму можна систематично 

знижувати рівень соціального невдоволення, долати несприйняття етатистської 

податкової політики держави. Податково-правовий патерналізм безсумнівно є 

одним з найдієвіших способів подолання протиріч між державою і платниками 

податків, оскільки залишається чи не єдиним легітимним механізмом, за 

допомогою якого держава вимушено вчиняє ті чи інші тактичні акції на користь 

платників податків. Проте стратегічно фіскальна держава захищає у даний 

спосіб власні фундаментальні інтереси і готова заради цього іти на все, навіть 

під страхом власної загибелі [448, С. 32].   

Німецький вчений Р. Ханк з цього приводу слушно зазначає, що в умовах 

сьогодення податково-правовий патерналізм є доволі популярною технікою 

побудови взаємовідносин фіскальної держави і платників податків, оскільки не 

вимагає докладання значних зусиль з боку органів влади та водночас є «актом 

доброї волі» для платників податків [558]. Більш поглиблений погляд на 

природу податково-правового патерналізму показує, що він є найлегшим актом 

маніпуляції громадянами з боку держави, оскільки його реалізацію 

уможливлює притаманна кожній людині потреба у відчутті власної безпеки, 

комфорту, що в тім числі проявляється у піклуванні та прийнятті такого 

піклування від інших людей. Фіскальна держава у повній мірі спекулює на цих 

почуттях і потребах індивіда, вибудовуючи стратегію своєї податкової 

політики. Вона виробила патерналістську модель взаємовідносин із суб’єктом-

платником податків, щоб заручитися його підтримкою, задобрити його, 
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притупити його бажання аналізувати істинну мету податкової політики 

держави. 

Особливо активно патерналізм проявляється, як показала Т. М. Осипова, 

в ситуації кризи, коли люди зазвичай вважають за потрібне делегувати комусь 

іншому (державі, одному з її інститутів, начальнику чи просто більш сильному 

колезі) право (а фактично - владу) на вивід із цієї ситуації. В умовах 

перманентної соціально-економічної кризи, або, інакше кажучи, дефіциту 

можливостей, владі протягом століть вдавалося спонукати людей передавати 

державі практично необмежені права по відношенню до суспільства, 

поширюючи тим самим правила і норми великокнязівського, царського, 

імператорського і генсеківський двору на всю територію і все населення країни 

[281, С. 63]. 

Ідеологи податково-правового патерналізму розглядають суспільство як 

несамоорганізовану масу індивідів, яка вимагає для себе ініціативного і 

організуючого начала. Людина в цій масі ними не вважається такою, що здатна 

розумно розпорядитися власною свободою і долею, тому необхідно її 

опікувати. М. А. Акімова підкреслює маніпулятивний характер патерналізму. 

Автор вважає, що це «... раціональна позиція для тих, хто наділений владою, ... 

виступ проти правителя-батька автоматично стає аморальним і суспільно 

небезпечним, ... обмеження його влади забезпечується нормами звичайної 

моральності, а не права» [1, С. 59]. Вплив на людину тут розглядається не в 

рамках обмеження її особистої свободи в цілому, а як інструмент, що пригнічує 

змагальність, який звільняє від відповідальності - якостей, які необхідні для 

розвитку [281, С. 63]. 

Логічним наслідком реалізації патерналістських відносин між державою і 

платниками податків є пасивність останніх, постійне очікування благ згори, 

відсутність прагнення людини до пошуку шляхів самостійного забезпечення 

реалізації власних інтересів та потреб. Така пасивність індивіда вигідна 

фіскальній державі, оскільки остання не зацікавлена у встановленні 

діалогічності та рівноправності у податково-правовому дискурсі, так як 
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пасивний суб’єкт не здатний контролювати державу та обмежувати цим 

контролем її податкове свавілля [447, C.47].  

Таким чином, більшість пізнавальних традицій розглядає податково-

правовий патерналізм як певні дискурсивні практики держави у 

негромадянському суспільстві. Він спирається на певну податково-правову 

ментальність і недорозвинену культуру соціуму. Саме у пасивному, 

несформованому соціумі, основою психології якого є пасивне очікування благ 

від держави, патерналізм з легкістю може бути реалізований фіскальною 

державою під маскою перерозподільчої справедливості, очікуваного блага, акту 

доброї волі з боку держави, метою якого є полегшення участі платників 

податків як у податково-правових відносинах, так і у житті в цілому [441, С. 

45].  

Аналіз наукової літератури як юридичного, так і загальнонаукового 

характеру показує, що розуміння патерналізму саме з позицій «батьківського 

піклування» держави про своїх громадян продовжує домінувати як у науці 

загалом, так і у науці податкового права зокрема [367, С. 640-642; 169; 114; 435; 

244; 492]. Це зумовлено тим, що при дослідженні правових явищ в межах 

етатистської доктрини податкового права застосовується формально-

догматичний, елементаристський підхід до правопізнання, що є наслідком 

застосування класичних стандартів науковості. Завдяки цьому підходу 

фіскальна держава онтологізується, іншими словами, розглядається як така, що 

буттєво укорінена. Це істотно звужує розуміння справжніх ресурсів її дійсного 

розвитку [113, С. 31]. Тому виявити істинну природу та призначення 

податково-правового патерналізму з позицій етатистської доктрини 

податкового права не виявляється можливим.  Але цей пізнавальний підхід 

забезпечує виділення ознак податково-правового патерналізму, його родових та 

видових проявів як феномену. 

Про найзагальнішу родову ознаку податково-правового патерналізму 

фіскальної держави як забезпечення реального блага з її боку платникам 

податків переконливо пише у дослідженнях, наприклад, С. Г. Кара-Мурза. Він 
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відзначає, що без державного патерналізму не може існувати жодне суспільство 

– держава і виникла як система, що зобов’язана наділяти усіх підданих чи 

громадян деякими благами на зрівнювальній основі (чи з привілеями деяким 

групам, але з високим рівнем урівнювання). Державний патерналізм – це і є 

основа соціальної держави [169]. П. В. Гоголев намагається виправдати 

патерналізм, визнаючи, що незважаючи на публічно-владний характер 

патерналізму, він є, перш за все, піклуванням, що засноване на визнанні 

державою свого обов’язку здійснювати таке піклування. Далі П. В. Гоголев 

зазначає, що якщо патерналізм використовується для характеристики державної 

політики, то мова йде про зобов'язання держави, що мають конституційну 

основу та зміст і які є насправді турботою про громадян, які опинилися під 

впливом об'єктивних історичних факторів в складній соціально-економічній 

ситуації і мають нездоланні труднощі самостійної соціалізації [114]. 

Однак поза етатистською доктриною податкового права образ 

патерналізму як блага виявляється лише «вершиною айсберга», ілюзією, 

маскою, за якою приховується уможливлення здійснюваності фіскальною 

державою своєї антагоністичної щодо платника податку податково-правової 

стратегії і тактики [92, С. 340]. Ще І. Кант, який був безкомпромісним 

противником патерналізму і піддавав жорсткій критиці будь-які його прояви, 

зауважував: «Всі соціальні блага сумнівні, якщо вони дістаються народу в 

порядку державного ощасливлювання. Потрібно зрозуміти, скільки зла 

причиняє принцип щастя як в державному праві, так і в моралі, навіть при 

найкращих намірах його проповідників. Коли правитель хоче за своїми 

поняттями зробити народ щасливим, він стає деспотом. Більше того, дії такого 

правителя виявляються ферментом для суспільного невдоволення: народ не 

бажає, щоб його позбавили загальнолюдського права на власне щастя і стає 

бунтарем [168]. Сутність такого правління І. Кант визначив наступним чином: 

«Правління, засноване на принципі прихильності народу як благовоління 

батька своїм дітям, є найбільшим деспотизмом, який тільки можна собі 
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уявити», адже при такому влаштуванні «знищується всяка свобода підданих» 

[168]. 

Виникає запитання: чи не є визначення патерналістського правління як 

найбільшого деспотизму риторичним перебільшенням? На це питання 

Е. Ю. Соловйов відповідає запереченням. Зокрема вчений зауважує: «Всі ми 

добре розуміємо сенс моральної сентенції «найгірше із зол – зло, що виступає в 

образі добра». Відверте зло без зусиль розпізнається і викликає супротив. Зло, 

замасковане під благодіяння, обманює, усипляє і заплутує у свої сіті» [425, С. 

68]. Саме це І. Кант мав на увазі, кваліфікуючи «батьківське правління» як 

«найбільший деспотизм» - найбільший, бо найспокусливіший і 

найпідступніший. «Батьківське правління» мислиться І. Кантом як непереборно 

лицемірний спосіб використання людини як «засобу і тільки як засобу». І. Кант 

пише: «Турботливий правитель поводиться зі своїм народом як із улюбленою 

худобою: дочиста зістригає її шерсть, пасе згідно свого, а не її бажання, а після 

поїдає (ніби в оплату) за те, що перед цим собаки правителя охороняли стадо 

від вовків» [168]. 

Ще однією родовою ознакою податково-правового патерналізму є його 

цілеспрямована націленість на увіковічення державою егоїстичної практики 

використання платників податків у якості нескінченного джерела надходження 

фінансових ресурсів для задоволення державних потреб. Це дало підстави Р. О. 

Гаврилюк резюмувати, що у філософсько-правовому розумінні з позицій 

етатистської доктрини податкового права патерналізм означає можливість 

етатистської держави виступати в податкових у правовідносинах із платниками 

податків зі своєрідних покровительських, опікунських, протекціоністських 

позицій [84, С. 242]. В іншому місці цієї ж монографії вона продовжує: 

«…субстанційна держава час від часу…вимушена відривати від себе незначну 

частку своїх кровних засобів для задоволення публічних потреб своїх же 

годувальників – платників податків». Тим не менше, зазначає Р. О. Гаврилюк, 

«держава не зобов’язана юридично фінансувати потреби своїх підданих, вона 

періодично робить це в силу імперативу іншої природи – природної 
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необхідності зберегти живим платника податку як джерело свого власного 

подальшого благополуччя, але не в силу обов’язку, аналогічного тому, який має 

платник податків перед державою» [84, С. 262].  

Наступною родовою ознакою податково-правового патерналізму 

фіскальної держави є те, що він не передбачає узгодження інтересів сторін, 

оскільки тільки у цієї держави, яка встановлює правила соціальної взаємодії, 

завжди є свобода вибору [191, С. 52], яка полягає у тому, що держава, як 

зазначає Р. О. Гаврилюк, надає послуги платникам податків не тоді, коли їх 

особливо гостро потребують її піддані, а тоді, коли сама держава вважає за 

необхідне та в яких формах і обсягах вважає допустимим [92, С. 329]. 

Наслідком такого роду патерналістських відносин між державою і суспільством 

є «відчуження», при якому «влада» схильна ігнорувати суспільну думку, 

вважаючи себе єдиним суб'єктом публічного процесу, а «суспільство», зі свого 

боку, нею практично повністю виключається зі сфери прийняття рішень [228, 

С. 96].  

Нарешті, чи не ключовою родовою ознакою податково-правового 

патерналізму фіскальної держави є те, що останній є атрибутивною властивістю 

етатистської доктрини податкового права цієї держави. Він означає можливість 

даної держави виступати у відносинах із платниками податків із «батьківських» 

позицій з метою збереження непорушності власного податкового суверенітету 

шляхом приховування пріоритету державних інтересів над публічними 

інтересами соціуму. Більше того, податково-правовий патерналізм є 

окремішньою практикою, виокремленою ідеологією, цілою самостійною 

культурою реалізації свого податкового права фіскальною державою.  

Податково-правовий патерналізм фіскальної держави має ще більше 

видових ознак. У даному випадку без найменшого перебільшення можна 

сказати, що цих його ознак є незліченна кількість і що вони сповна наділені 

властивостями плинності і мімікрії, оскільки саме такою є сама податково-

правова дійсність фіскальної держави та особливо її дискурсивні практики 

податково-правового патерналізму. 
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У чинному Податковому кодексі України знайшли свою нормативну 

фіксацію наступні найбільш виражені видові ознаки податково-правового 

патерналізму вітчизняної фіскальної держави: це позиціонування перед 

соціумом наступних цінностей її податкової культури: загальності 

оподаткування; рівності усіх платників податків перед законом; недопущення 

будь-яких проявів податкової дискримінації; забезпечення однакового підходу 

до всіх платників податків незалежно від соціальної, расової, національної, 

релігійної приналежності, форми власності юридичної особи, громадянства 

фізичної особи, місця походження капіталу; невідворотність настання 

визначеної законом відповідальності у разі порушення податкового 

законодавства; соціальна справедливість оподаткування; економічність 

оподаткування; нейтральність оподаткування; стабільність оподаткування; 

презумпція правомірності рішень платника податку в разі, якщо норма закону 

чи іншого нормативно-правового акту, 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 прийняття рішення на 

користь як платника податків, так і контролюючого органу; ряд інших видових 

ознак [314, С. 4]. Спільною рисою усіх видових ознак податково-правового 

патерналізму фіскальної держави є непостійність більшості з них. 

Отже, до загальних родових ознак податково-правового патерналізму 

фіскальної держави належать наступні: податково-правовий патерналізм – це 

атрибут етатистської доктрини податкового права; він не передбачає 

узгодження інтересів сторін, оскільки лише у фіскальної держави, яка 

встановлює правила соціальної взаємодії у податкових відносинах, завжди є 

свобода вибору; позиціонування податково-правового патерналізму як 

реального забезпечення фіскальною державою благ платникам податків; 

прагнення фіскальної держави увіковічнити егоїстичну практику використання 

платників податків у власних інтересах. 
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Найпоширеніші видові ознаки податково-правового патерналізму сучасної 

української фіскальної держави нами були перераховані вище. 

Таким чином, наукове визначення поняття податково-правового 

патерналізму як окремої категорії науки фінансового права уможливило 

застосування аргументативно-дискурсивного методу правопізнання, що у 

повній мірі відповідає дійсній природі податково-правового патерналізму. 

Поняття податково-правового патерналізму фіскальної держави охоплює собою 

увесь специфічний спосіб відносин між цієї державою та платниками податків, 

аргументативно-дискурсивну практику і політику цієї держави відносно 

платників податків, ідеологію та культуру її податкового права. Визначення 

поняття «податково-правового патерналізму» сприятиме суттєвому 

поглибленню дослідження вченими юристами-фінансистами цілого ряду 

пластів фінансово-правової дійсності. Цьому сприятимуть, як мінімум, дві 

наступні базові світоглядні та філософсько-методологічні властивості категорії 

«податково-правовий патерналізм фіскальної держави»: з одного боку, вона 

виступає найконцентрованішим підсумком досліджень впродовж століть 

теоретиками права відповідної фінансово-правової дійсності; з іншого боку, 

поява окремої наукової категорії «податково-правовий патерналізм фіскальної 

держави» стане новим ефективним інструментом наукового пізнання 

відповідного сегменту правової дійсності, стимулюватиме вчених до нових 

творчих пошуків.  

 

Висновки до розділу 1 

1. Не дивлячись на те, що бібліографія досліджень податкового права 

фіскальної держави сягає такої ж глибини, як і витоки власне феномену 

податково-правового патерналізму, наяву достатні підстави стверджувати, що 

останній продовжує гостро потребувати спеціальних досліджень за допомогою 

адекватних йому евристичних інструментів. Причиною цього є те, що, 

починаючи від появи перших описів податкового права фіскальних держав 

включно до преважної більшості робіт сучасних авторів, у них зазвичай не 
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аналізується податково-правовий патерналізм держави як такий, його поняття, 

природа та властивості, а має місце переважно коментування окремих 

складових цього феномену, в тім числі і різноманітних практичних проявів 

податково-правового патерналізму, а також обґрунтовуються рекомендації 

фіскальній державі щодо запровадження нових форм і методів оподаткування 

взамін тих, які держава використовувала раніше, однак платники податків 

навчилися їх обходити.  

2. Особливого розмаху набула апологетика податкового права 

держави, в тім числі і податково-правового патерналізму, у працях вчених 

юристів-фінансистів з настанням періоду тотального панування позитивізму у 

правопізнанні, яке розпочалося із середини XVIII ст. Ця пізнавальна традиція 

стосовно вивчення податкового права та податково-правового патерналізму 

своєї класичної зрілості набула у радянський період розвитку науки 

фінансового права. Вона спромоглася, за визнанням її творців, на 

обґрунтування «принципово нового поняття радянського податку». Проте в 

осмисленні цього феномену, а також явища «радянського податково-правового 

патерналізму» радянські вчені юристи-фінансисти жодних нових принципового 

рівня результатів не одержали та й не могли цього досягти в принципі. 

Нездоланними перешкодами цьому виявились світоглядно-методологічний 

монізм, політична зашореність та небувале до тих пір переважання у підходах 

цих вчених вихваляння позитивного права Радянської держави. Зовсім не 

стосувалися пізнання правової природи і властивостей як податкового права 

держави, так і особливо податково-правового патерналізму, цілі, які у різні 

періоди існування СРСР поставали перед вченими-правознавцями у якості 

найголовніших. 

У перший період існування СРСР, коли ще вирішувалося питання бути чи 

не бути Радянській державі, податки і податкова політика розглядалися 

радянськими вченими юристами-фінансистами переважно як інструмент 

боротьби із соціальними верствами – носіями протилежних марксистсько-

ленінським світоглядних цінностей та життєвих ідеалів. Вони були головними 
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знаряддями «експропріації експропріаторів». У воєнний період головне 

призначення податків і податкового права у розумінні радянської держави 

кардинально змінилося на засіб максимальної мобілізації коштів усього 

суспільства для ведення війни і ця філософсько-методологічна установка щодо 

сприйняття, в тім числі феномену радянського податково-правового 

патерналізму, перейшла також і до радянських вчених юристів-фінансистів. У 

другій половині 50-х-першій половині 60-х років ХХ ст. відбулася ще одна 

кардинальна зміна цілей податкової політки Радянської держави, що не 

оминуло і радянських вчених – податки і податкове право держави стали 

розцінюватися як історично віджилий продукт, у якого в даній державі немає 

майбутнього. Тому і теоретики-правознавці у цей час стали пророкувати 

даному феномену занепад та відмирання. Загалом у пізнанні податково-

правового патерналізму радянськими вченими юристами-фінансистами мали 

місце переважно догматизм, політична заангажованість та відверта 

кон’юнктурщина. 

3. В пострадянський період розвитку науки фінансового права 

загальносуспільні, логіко-гносеологічні, політико-юридичні, морально-

психологічні, практичні та інші суттєво важливі умови дослідження усіх 

правових феноменів, в тім числі податкового права держави й податково-

правового патерналізму, кардинально змінились та продовжують 

еволюціонувати: стали реальністю світоглядний філософсько-методологічний 

плюралізм, над вченими-юристами перестав висіти «дамоклів меч», що карав їх 

попередників за критичне сприйняття й осмислення правової дійсності. В 

Україні, якщо послуговуватись кількісними критеріями, уже склалась критична 

маса як в цілому правознавців-науковців, так і вчених юристів-фінансистів для 

продукування парадигмально нових знань про відповідну правову дійсність, в 

тому числі податково-правовий патерналізм. З’явився і основоположний 

фактор наукових інновацій – суспільство вголос не просто заявило, але і 

заволало про його потребу у виробленні і застосуванні якісно нових підходів до 
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побудови системи оподаткування, яка б узгоджувалась із парадигмально 

новими векторами суспільного розвитку. 

Проте неухильне дотримання переважною більшістю, за незначними 

винятками, як вітчизняних, так і зарубіжних пострадянських вчених юристів-

фінансистів позитивістської традиції правопізнання, традиційного їй набору 

методологічних інструментів вивчення податково-правових політик і практик 

пострадянських держав унеможливило вироблення ними принципово нових 

положень, оцінок, узагальнень та висновків і щодо проблеми податково-

правового патерналізму. Тому наяву нагальна як науково-теоретична, так 

практична потреба у системних спеціальних дослідженнях податково-

правового патерналізму фіскальної держави з адекватних природі цього 

феномену пізнавальних підходів.  

4. Безпосереднім предметом дисертаційного дослідження є податково-

правовий патерналізм як функціональна константа етатистської доктрини 

податкового права Української пострадянської держави. Він має яскраво 

виражену аргументативно-дискурсивну природу та існує виключно у 

безперервно плинних формах податково-правого дискурсу фіскальної держави 

та її контрагентів з податкового права – платників податків. Патерналістський 

податково-правовий дискурс супроводжується особливим характером 

комунікації держави і платників податків, яка зумовлена протилежністю їх 

правових статусів у податково-правових відносинах, фундаментальних цілей в 

оподаткуванні, здобутого досвіду оподаткування.  

5. Дискурс держави зводиться до проведення податкової політики 

«батога і пряника» – жорстких санкцій за порушення податкового 

законодавства держави та безперервного продукування квазіпільг в 

оподаткуванні одним суб’єктам податкового-правових відносин за рахунок 

інших їх суб’єктів. Держава намагається постійно переконувати платників 

податків, що усе оподаткування існує виключно заради забезпечення державою 

їх благополуччя. Цим самим вона прагне приховати істинні цілі фіскальної 

держави в оподаткуванні і тим самим знизити рівень суспільного невдоволення 
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шляхом створення у платників податків ілюзії домінування їх істинного 

публічного інтересу при реалізації державою її податкового права. 

Дискурс платників податків головним чином полягає у тому, що вони 

будь-яким чином прагнуть зменшити податковий тягар, перебувають із 

фіскальною державою в одвічному податково-правовому антагонізмі. Вся 

історія оподаткування зводиться до одвічного протистояння платників податків 

і держави, у якому зазвичай зазнають перманентних поразок платники податків, 

але історії відомо чимало прикладів переростання таких протистоянь у 

революції і навіть припинення існування конкретних держав. Українське 

суспільство давно виставило вітчизняній державі незадовільну оцінку її 

податково-правовій політиці та стратегії.  

6. Пізнання податково-правового патерналізму з позицій позитивізму 

та етатистської доктрини податкового права виявляється обмеженим, 

ідеологічно зашореним. Воно іманентно неспроможне повною мірою пояснити 

дійсну природу та властивості податково-правового патерналізму. Насамперед 

суттєво звужує потенційні пізнавальні можливості позитивізму та етатистської 

доктрини податкового права їх еклетичний характер, який став неминучим 

наслідком застосування до формування і розвитку цих пізнавальних 

інструментів неадекватних процесуальній природі права класичних 

(позитивістських) стандартів науковості, які все більше виявляються 

непридатними для пізнання права в цілому та конкретних правових явищ, 

оскільки розглядають їх з позицій елементаристського, формально-

догматичного підходу, як об’єктивну реальність механістичного типу, що існує 

поза людиною і соціумом та наділена ознаками статичності, непроцесуальності. 

7.  Антропосоціокультурний підхід також неспроможний забезпечити 

адекватне пізнання патерналістських податково-правових доктрини і практик, 

оскільки, як з’ясовано наукою, він є сукупністю таких евристичних 

інструментів, за допомогою яких податкове право вивчається як атрибутивно-

людиномірний феномен з філософсько-методологічних позицій людини як 

єдиного творця соціуму та повноправного його суб’єкта за допомогою 
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соціокоду публічних потреб людини, зумовлених відповідним типом культури. 

Його квінтесенцією є утвердження у пізнанні природи податкового права 

принципу, «Людина - міра всіх речей» на відміну від принципу позитивізму 

«Держава міра усіх речей»». Антропосоціокультурний підхід іманентно не 

націлений на з’ясування «технік» та «технологій» податково-правового 

патерналізму фіскальної держави, а їм в останньому належить фундаментальна 

роль. Він спроможний побачити, як патерналізм є, тобто, як він існує, 

реалізується у податково-правовій практиці, проте не як він твориться 

фіскальною державою.  

8. Адекватне дослідження феномену податково-правового 

патерналізму неможливе у межах тільки однієї чи обидвох, разом взятих, 

вищезазначених пізнавальних традицій. Найбільш придатним науково-

методологічним інструментарієм для цього є аргументативно-дискурсивний 

підхід. У необхідності застосування аргументативно-дискурсивного підходу до 

дослідження феномену податково-правового патерналізму переконує той факт, 

що і сам податково-правовий патерналізм являє собою певну аргументативно-

дискурсивну практику, аргументативно-дискурсивну ідеологію і навіть 

аргументативно-дискурсивну культуру фіскальної держави у несформованому, 

пасивному соціумі, який зі світоглядних підходів фіскальної держави не 

спроможний самостійно та розумно розпоряджатися своєю свободою, а тому 

потребує «батьківського піклування» з боку цієї держави.  

Безперечною перевагою аргументативно-дискурсивного підходу до 

дослідження податково-правового патерналізму фіскальної держави є те, що 

він: дозволяє розглядати податкове право фіскальної держави та податково-

правовий патерналізм з позицій процесуального, діалогічного підходу; вимагає 

дотримання в процесі дискурсу правил аргументації, які нейтралізують 

можливий владний дисбаланс і забезпечують дотримання обопільних підходів 

для забезпечення власних інтересів кожною зі сторін дискурсу; спирається на 

раціональне переконання, що позбавляє процес аргументації емоційної 

складової та ґрунтується на раціональній, неупередженій оцінці аргументів при 
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дослідженні податково-правового патерналізму; дозволяє зосередити увагу не 

на кінцевій меті аргументації, що властиво традиційним підходам до вивчення 

аргументації, а на власне процесі комунікації в умовах неспівпадіння поглядів, 

цілей, позицій; орієнтує учасників на неупередженість під час обговорення 

проблем феномену податково-правового патерналізму; дозволяє усвідомити та 

обґрунтувати дуальну природу податкового права.  

9. Саме у вищенаведених пізнавальних перевагах найповніше 

втілюється призначення аргументативно-дискурсивного підходу, обраного 

нами у якості методологічної основи кваліфікаційного дослідження. 

Аргументативний дискурс завжди спрямований на пошук смислів. Він 

створюється у певному смисловому полі і призначений передавати певні 

смисли. Поза пошуками смислів дискурсу немає. Таким чином, 

аргументативно-дискурсивний підхід дає змогу з’ясувати істинний смисл 

патерналізму як особливої форми відносин держави і платників податків, 

спростувати етатистське сприйняття патерналізму як блага, акту піклування 

держави про своїх громадян та довести, що патерналізм є засобом маніпуляції 

фіскальною державою платниками податків з метою реалізації державного 

інтересу в оподаткуванні. Термін «патерналізм» має латинське походження. 

Його основою є корінь «патер», що в перекладі з латинської мови означає 

«батько». У сучасній українській мові та у більшості світових мов термін 

«патерналізм» тлумачиться як заступництво старшого над молодшим, 

підопічним, а переносно у державно-правовому розумінні – як 

протекціоністське ставлення держави до своїх підданих. «Патерналізм» у 

державно-правовій сфері став принципом взаємовідносин фіскальної держави і 

суспільства, згідно якого суспільне життя залежить від потреб і волі цієї 

держави. Витоки цього принципу сягають зламу часу до нашої ери та часу 

нашої ери історії людства. Саме тоді Давньоримська імперська держава 

протиправно заволоділа податковим правом людини, типова юридична 

конструкція якого була винайдена ще громадянами давньогрецьких держав-

полісів, утвердила етатизм як тотальну практику, ідеологію, культуру 
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фіскальної держави на цілі тисячоліття, виробила державоцентристський 

соціокультурний код функціонування суспільства. 

10.  Привласнення Давньоримською імперською державою 

податкового права людини стало точкою відліку виникнення та існування 

податкового права фіскальної держави, точніше кажучи, його європейської 

традиції, породило феномен податково-правового патерналізму фіскальної 

держави.  

11. Між патерналізмом як загальнодержавним явищем та податково-

правовим патерналізмом фіскальної держави існує чітка межа. Ця межа 

визначається природною межею публічних фінансів – відносин, що складають 

предмет не тільки податкового права, але і пов’язаних з подальшим 

перерозподілом та використанням публічних фінансів для суспільних потреб. 

Процеси встановлення, введення, сплати податків і наступний їх розподіл, 

перерозподіл та використання фондів публічних коштів нерозривні між собою з 

огляду на їх правову природу, тому вони не можуть існувати самостійно, не 

залежно один від одного. Обмеження сфери дії податково-правового 

патерналізму виключно межами податкового права фіскальної держави було б 

штучним, неприродним та не дозволило б у повній мірі з’ясувати природу та 

властивості даного явища, оскільки в такому разі від поля зору дослідника була 

б прихована дійсна мета патерналізму та чимало практик його здійснення. 

Навпаки, податково-правовий патерналізм фіскальної держави може бути 

пізнаний та розкритий у повній мірі тільки у ході з’ясування взаємозв’язків, 

процесів встановлення та сплати податків і зборів і подальшим їх 

перерозподілом через бюджети різних рівнів на виконання функцій держави та 

публічні потреби соціуму.  

12. Податково-правовий патерналізм є специфічним способом відносин 

між фіскальною державою та платниками податків, аргументативно-

дискурсивною практикою і політикою цієї держави, ідеологією та культурою її 

податкового права. Його буттєве укорінення в матерії саме податкового права 

зумовлено тим, що це право є центральною ареною зіткнення публічних і 
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приватних потреб та інтересів платників податків, з одного боку, та потреб й 

інтересів фіскальної держави, з іншого боку. Прагненню фіскальної держави 

акумулювати у власних фондах коштів якомога більшу частину фінансових 

ресурсів за рахунок податкових надходжень для задоволення власних потреб та 

інтересів відкрито протистоїть небажання платників податків віддавати державі 

частину самостійно створених ними благ заради негарантованої для них 

публічної вигоди від діяльності держави в цілому та окремих її інститутів. 

Зростання рівня суспільного невдоволення практикою реалізації податкового 

права  фіскальної держави реально загрожує непорушності її податкового 

суверенітету та суверенітету загалом. Одне з переконливих свідчень цього – 

масові ухилення платників податків від їх сплати. Тому фіскальна держава 

вдається до податково-правового патерналізму як одного з випробуваних часом 

механізмів зменшення гостроти вищезазначених протиріч.  

13. До загальних родових ознак податково-правового патерналізму 

фіскальної держави належать наступні: податково-правовий патерналізм – це 

атрибут етатистської доктрини податкового права; він не передбачає 

узгодження інтересів сторін, оскільки лише у фіскальної держави, яка 

встановлює правила соціальної взаємодії у податкових відносинах, завжди є 

свобода вибору; позицінування податково-правового патерналізму як реального 

забезпечення фіскальною державою благ платникам податків; прагнення 

фіскальної держави увіковічнити егоїстичну практику використання платників 

податків у власних інтересах. 

14. Поняття «податково-правовий патерналізм фіскальної держави» 

слід визнати новою категорією науки фінансового права. Для цього уже 

склалася критична маса знань про даний феномен у науці фінансового права, 

повністю визрів як науковий, так і загальносуспільний запит на появу даної 

наукової категорії. Категорія «податково-правовий патерналізм фіскальної 

держави» уже давно перебуває, так би мовити, на вістрі пера вчених юристів-

фінансистів, однак в силу збігу цілої сукупності обставин її наукова легітимація 

затягнулась. Визначення цієї категорії сприятиме суттєвому поглибленню 
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дослідження вченими юристами-фінансистами цілого ряду пластів фінансово-

правової дійсності. Цьому сприятимуть, як мінімум дві наступні базові 

світоглядні та філософсько-методологічні властивості категорії «податково-

правовий патерналізм»: з одного боку, вона виступає найконцентрованішим 

підсумком досліджень впродовж століть теоретиками права відповідної 

фінансово-правової дійсності; з іншого боку, поява окремої наукової категорії 

«податково-правовий патерналізм» стане новим ефективним інструментом 

наукового пізнання відповідного сегменту правової дійсності, стимулюватиме 

вчених до нових творчих пошуків.  

15.  Між науковою категорією «податково-правовий патерналізм 

фіскальної держави» та більшістю інших категорій науки фінансового права 

існує принципова відмінність. Якщо переважна більшість інших категорій 

науки фінансового права етимологічно укорінені у позитивному фінансовому 

праві фіскальної держави, то категорія «податково-правовий патерналізм 

фіскальної держави» такого укорінення не має. Але це жодним чином не може і 

не повинно розглядатися у якості перепони для її легітимації. Переважна 

більшість категорій науки фінансового права легітимовані за допомогою 

позитивістського підходу до правопізнання. Наукову легітимацію категорії 

«податково-правовий патерналізм» уможливило застосування як базового 

аргументативно-дискурсивного методу правопізнання, що у повній мірі 

відповідає дійсній природі податково-правового патерналізму.  
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РОЗДІЛ 2. Природа податково-правового патерналізму фіскальної 

держави 

2.1. Властивості податково-правового патерналізму – методологічні 

ключі до пізнання його природи 

Даний розділ є ключовим з огляду на правове осмислення явища 

податково-правового патерналізму. Адже, як зазначається у спеціальній 

філософській літературі, поняття «природа» означає сутність тієї чи іншої 

речі». Саме тому, за твердженням цього автора, воно є «одним з центральних 

понять європейської філософської думки і культури» [247, С. 346]. Саме таким 

є дане поняття і стосовно явищ правової дійсності.  

Відомі сучасні теоретики права України О. Петришин та С. Погребняк 

радять розпочинати з’ясування природи правових явищ із вияснення 

суспільних відносин, що регулюються нормами відповідних правових 

інститутів [297, С. 12]. У нашому випадку мова іде про відносини, що 

складають у своїй сукупності податково-правовий патерналізм фіскальної 

держави і регулюються головним чином нормами конституційного та 

фінансового права.  

На буттєву укоріненість природи права вказують також відомий сучасний 

теоретик права України М. І. Козюбра [182] та творці антропосоціокультурної 

пізнавальної традиції фінансово-правової науки в цілому та науки податкового 

права зокрема Р.О. Гаврилюк, П.С. Пацурківський [289], інші прихильники 

цього підходу до правопізнання. Вони також наголошують, що природа права 

найадекватніше відображається у його властивостях [92, С. 80; 287]. Поза 

властивостями податково-правового патерналізму фіскальної держави 

неможливо дослідити його природу. Адже ці властивості є своєрідними 

методологічними ключами адекватного пізнання даного феномену, оскільки 

тільки за їх допомогою стає можливим розшифрування 

антропосоціокультурного коду цього явища. 

Термін «властивість» пояснюється у «Великому тлумачному словнику 

сучасної української мови» як «якість, ознака, характерні для кого-небудь, 
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чого-небудь» [66, С. 194]. Не випадково відомий сучасний російський теоретик 

права С.С. Алексєєв також наголошував на тому, що можливості права як 

соціальної цінності кореняться саме у його властивостях [3, С. 62]. 

Крім того, П.С. Пацурківський та О. Савкіна зазначають, що, досліджуючи 

природу податкового права у сучасній правовій доктрині України головним 

чином шляхом пізнання його властивостей, аж ніяк не можна знехтувати ні 

його соціокультурними проявами, ні національними ментальними кодами 

податкового права [291, С. 193]. Іншими словами, до уваги повинні бути взяті 

як податково-правова практика фіскальної держави, так і відповідні її ідеологія 

та культура загалом. Ці ж автори зазначають, що оскільки податкове право є 

інтерсуб’єктивним соціальним конструктом, то для пізнання його природи 

мусить бути застосована адекватна методологія пізнання цього феномена 

об’єктивної реальності [291, С. 193]. 

Оскільки за їх власною природою властивості для пізнання феномену 

податково-правового патерналізму в цілому та його природи в тім числі нами 

обрано аргументативно-дискурсивний підхід, про що йшлося ще у першому 

розділі дисертації. Один з творців цього підходу Р. Алексі про придатність 

даного підходу для вирішення поставленої нами у дисертаційному дослідженні 

задачі висловився наступним чином: «Основа для дискурсивно-теоретичного 

обґрунтування формується за правилами практичного дискурсу… Теорія 

дискурсу є процедурною теорією практичної правильності. Відповідно до неї 

норма є правильною, а отже дійсною, якщо вона є або може бути результатом 

певної процедури розумного практичного дискурсу. Дискурс являє собою 

процедуру аргументації. Це те, що відрізняє теорії дискурсу від процедурних 

теорії гобсівської традиції, які посилаються на процедури переговорів і 

прийняття рішень. Практичний дискурс визначається розумним настільки, 

наскільки в ньому реалізовано умови раціональної практичної аргументації» [9, 

С. 74-75].  

Результати пізнання природи відповідних правових феноменів, як 

багаторазово відзначалося у науковій літературі, багато чим визначаються 
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типом праворозуміння як творців цих правових феноменів, так і їх дослідників. 

У цьому аспекті ключове методологічне значення має узагальнення 

О. О. Петришина: « …правове поле [України – Т.К.] в цілому продовжує 

сприйматися суспільною свідомістю та відтворюватися правовою теорією у 

контексті механізмів реалізації державної влади, право – лише як засіб 

здійснення певних управлінських завдань, практично – як веління держави. Не 

випадково в юридичній літературі, особливо на рівні галузевих досліджень, 

сьогодні переважає визначення права як «сукупності норм права, встановлених 

або санкціонованих державою», до якого інколи як факультативні можуть 

додаватися й деякі інші критерії, котрі не порушують його сутності та 

спрямованості» [296, С. 38]  

Саме як аргументативний дискурс сприймається поки що у масовій 

суспільній свідомості українців податкове право Української держави. Його 

квінтесенція охоплюється вісьмома парадигмальними константами цього права, 

тобто постійними величинами, які з позицій антропосоціокультурного 

пізнавального підходу ґрунтовно проаналізувала Р. О. Гаврилюк [92, С. 222-

345]. Однак якщо вона дослідила головним чином ієрархію та систему 

вищезазначених констант податкового права фіскальної держави, то нашим 

завданням у цьому розділі є дослідження природи через властивості податково-

правового патерналізму.   

Податково-правовому патерналізму як константі етатистської парадигми 

податкового права відведена винятково функціональна, сервісна роль. Його 

головним призначенням є уможливлення та максимізація втілення фіскальною 

державою матеріальних констант її податкового права: атрибутивності податку 

державі; податково-правового суверенітету держави; законного встановлення 

(встановлення законом) податку; примусового характеру податкового обов'язку 

платника податку; фіскальної природи податкового права держави; 

асиметричності податкового права держави; карально-жертовного характеру 

відповідальності за порушення податкового права держави [84, С. 5]. Реалізація 

кожної із матеріальних констант податкового права з неминучістю породжує 
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податково-правовий патерналізм, живить його, не дає йому зникнути. Водночас 

податково-правовий патерналізм не змінює природи кожної із цих констант, 

лише намагається приховати їх, частково пом’якшити, відтермінувати вибух 

антагонізму платників податку і фіскальної держави. За своїм юридичним 

змістом патерналізм найчастіше зводиться до латання дірок у позитивному 

податковому праві держави [92, С. 331]. Враховуючи його призначення, в 

межах етатистської доктрини податкового права патерналізм не може бути 

подоланим. Всебічне розкриття природи податково-правового патерналізму в 

принципі неможливе без його дослідження у взаємозв’язку з іншими 

константами етатистської доктрини податкового права.  

Таким чином, методологічним ключем до пізнання природи податково-

правового патерналізму є його властивості. Тільки вони, взяті в сукупності, 

уможливлюють розкриття антропосоціокультурного коду цього феномену, його 

аргументативно-дискурсивної природи. Властивості податково-правового 

патерналізму фіскальної держави розкривають останній з якісного боку, 

дозволяють щоразу визначити вид і тип останнього, розкрити його, так би 

мовити, службову роль та характер як для податково-правової політики 

фіскальної держави, так і для власне цієї держави. 

2.2. Основні властивості податково-правового патерналізму 

фіскальної держави 

Ключовими парадигмальними константами етатистської доктрини 

податкового права, з яких виводяться всі інші парадигмальні константи, є 

атрибутивність податку фіскальній державі
 

та її податково-правовий 

суверенітет держави [84, С. 342]. Податково-правовий патерналізм як 

функціональна константа етатистської доктрини податкового права сутнісно 

спрямований на реалізацію податкового суверенітету держави та 

атрибутивності податку державі як матеріальних констант. Оскільки саме ці 

константи є базовими для етатистської доктрини податкового права, то саме 

вони закладають підґрунтя для створення в цілому протилежних статусів 

держави і платників податків у податково-правових відносинах.  
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Константа «атрибутивність податку фіскальній державі» означає у межах 

етатистської доктрини оподаткування, що податок має публічний характер. Це 

пояснюється легітимацією його державою і призначенням для державних 

потреб та цілей. Інакше кажучи, згідно з вищезгаданою доктриною, податок 

породжується державою та нею ж споживається [92, С. 226]. О. І. Худяков з 

цього приводу зазначав, що податок може встановити тільки держава. 

Встановлюючи податки, держава діє, спираючись на свої владні повноваження 

суб’єкта політичної влади. Тому, на його думку, неточним є вираз «державні 

податки», який часом зустрічається в літературі чи навіть текстах податково-

правових актів. Податки можуть бути тільки державними, недержавних 

податків існувати не може. Цим податок відрізняється від таких обов’язкових 

платежів, які встановлюються недержавними органами чи об’єднаннями 

громадян, в тому числі від зборів, що встановлюються органами місцевого 

самоврядування, членських внесків для членів громадських об’єднань чи 

внесків у статутні капітали юридичних осіб, що встановлені їх засновниками і 

т.п. Таким чином, податок зі світоглядних позицій етатистської доктрини 

оподаткування - це продукт одностороннього волевиявлення держави [484, С. 

454].  

Л. М. Касьяненко дотримується близької позиції: «Податки встановлює 

держава, вона здійснює їх отримання або встановлює порядок самостійної 

оплати податку платником, контролюючи виконання цього порядку. При 

невиконанні платником податків податкового обов'язку держава здійснює 

примусове його стягнення. Таким чином, оподаткування – це діяльність 

держави щодо встановлення і введення податків, забезпечення їх сплати або 

стягнення» [171, С. 123]. 

Таким чином, податок як атрибут фіскальної держави нею породжується 

та спрямовується на її потреби. Суспільство ж як феномен цією державою 

узагалі не береться до уваги, зовсім не враховуються його публічні потреби, так 

само як не враховуються й не беруться до уваги властиві великим соціальним 

групам платників податків їх спільні потреби та інтереси [92, С. 226, 247]. 
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Основна мета, яку переслідує в оподаткуванні фіскальна держава, це 

акумуляція фінансових ресурсів для задоволення її потреб, а не публічних 

потреб суспільства. З цього приводу М. П. Кучерявенко достатньо відверто та 

прямолінійно зазначає: «Аналізуючи зміст фінансової діяльності держави, в 

тому числі і у галузі оподаткування, навряд логічно ставити знак рівності між 

суспільством і державою. Реалізуючи свої інтереси, держава може і не 

поєднувати їх з суспільними, формувати і підтримувати механізми, в яких вони 

будуть суперечити один одному. Більше того, хотілося б підкреслити, що 

податки (з позиції їх економічного і правового змісту) – атрибут виключно 

державний. Суспільство не може встановлювати податки. Такі платежі, 

встановлені державою, можуть співпадати чи не співпадати з цілями та 

задачами суспільного розвитку, інтересами суспільства», а відтак 

М. П. Кучерявенко резюмує, що саме державні інтереси лежать в основі 

акумулювання публічних фондів грошових коштів [213, С. 489]. 

Однак фіскальна держава повсякчас намагається приховати своє 

нехтування інтересами суспільства при реалізації своєї податкової політики і 

практики, супроводжуючи її патерналістськими гаслами, які виконуються лише 

в тих обсягах, які дана держава вважає допустимими. Вона ніколи не діє 

всупереч своїм інтересам у перерозподілі усього об’єму фінансових ресурсів на 

свою користь. Цілком очевидним проявом патерналізму Української держави є, 

наприклад, прийнятий у 2014 році Закон України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів», яким було 

встановлено до 1 січня 2015 року військовий збір із ставкою 1,5 % від величини 

об’єкта оподаткування [350]. Метою введення даного збору визначалася 

потреба в акумулюванні додаткових коштів для потреб Збройних сил України 

(далі – ЗСУ), Національної Гвардії України та інших суб’єктів, що беруть учать 

у Антитерористичній операції на Сході України, що розпочалася у 2014 році як 

реакція на збройну агресію з боку Російської Федерації. Водночас Законом 

України від 28 грудня 2014 року «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», 
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який набрав чинності з 01.01.2015, оподаткування військовим збором 

подовжено «тимчасово, до набрання чинності рішенням Верховної Ради 

України про завершення реформи Збройних Сил України» [347].  

Як можна визначити часові рамки процесу реформування Збройних Сил 

України? Адже саме до цієї події прив'язується скасування військового збору. 

Схвалена рішенням Ради національної безпеки і оборони України Концепція 

реформування і розвитку Збройних Сил України від 29.12.2012 року передбачає 

ряд заходів щодо реформи ЗСУ на період до кінця 2017 року [187]. У свою 

чергу, фінальним акордом у реформуванні Збройних сил України має бути 

відповідне рішення Верховної Ради України. Таке формулювання в 

Податковому кодексі України руйнує уявлення не тільки про період 

реформування ЗСУ, але і про терміни в податковому праві. Фактично 

військовий збір, введений в Україні влітку 2014 року як тимчасове джерело 

фінансової підтримки нашої армії, взимку 2015 трансформувався в постійний 

збір, з незрозумілими тимчасовими рамками його існування та адміністрування 

[216].  

Тим не менше військовий збір успішно справляється із платників податків: 

за даними Державної фіскальної служби України, за 2015 рік платники податків 

сплатили до державного бюджету понад 8 млрд. грн. військового збору, за 2016 

рік – понад 10 млрд. грн. [285]. Але відкритим залишається питання: чи дійсно 

акумульовані кошти від сплати військового збору спрямовуються на 

підвищення рівня обороноздатності держави? Виходячи з положення п. 1-2, ч. 2 

ст. 29 Бюджетного кодексу України, військовий збір справляється з усіх верств 

населення однаково та належить до доходів загального фонду Державного 

бюджету України, поряд із податком на доходи фізичних осіб, акцизним 

податком, податком на додану вартість та іншими [58]. Загальний фонд 

забезпечує фінансування виконання основних функцій і завдань держави, 

територіальних громад, які певною мірою є узагальненими. Тому встановити, 

чи дійсно кошти від сплати військового збору були використані за 

призначенням чи ні практично неможливо, оскільки прямого зв’язку між 
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військовим збором та витратами Міністерства оборони України немає [80, C. 

58]. 

Спеціальний фонд передбачає предметно-цільове використання 

бюджетних коштів за бюджетним призначенням (ст. 2 Бюджетного кодексу 

України) [58], яке виступає як повноваження, надане головному розпорядникові 

бюджетних коштів Кодексом, відповідним законом про Державний бюджет 

України або рішенням про місцевий бюджет, що має кількісні й часові 

обмеження і дозволяє надавати бюджетні асигнування. Останні ще більше 

коригують мету використання коштів, оскільки означають повноваження, 

надане розпорядникові бюджетних коштів відповідно до бюджетного 

призначення на взяття бюджетного зобов’язання та здійснення платежів з 

конкретною метою в процесі виконання бюджету [80, С. 58]. То чому не 

використаний існуючий механізм для прямого фінансування армії? Це дасть 

змогу прозоро бачити, як військовий збір справляється і куди 

використовуються зібрані кошти.  

В Україні ж сотні мільйонів гривень, що надходять до Державного 

бюджету, щомісяця «губляться» у ньому. Так, на початку червня 2014 року 

з'ясувалося, що впродовж двох місяців дії акції «Підтримай Українську армію» 

(5 грн. на номер 565) Міністерство оборони використало лише 5% із більш як 

120 млн. грн. благодійної допомоги, що на той момент надійшла від громадян. 

Тоді ж стало відомо, що з майже 4,8 млрд. грн., виділених з резервного фонду 

держбюджету на відновлення справності озброєння і військової техніки, 

закупівлю паливно-мастильних матеріалів, закупівлю і модернізацію 

озброєння, забезпечення бронежилетами, харчування Міноборони використало 

лише 640 млн. грн., при цьому левова частка цих коштів – більш як 400 млн. – 

на грошове забезпечення військовослужбовців [412]. 

Неготовність держави раціонально і вчасно використовувати бюджетні 

кошти підтверджується Звітом тимчасової слідчої комісії Верховної Ради 

України з питань перевірки використання коштів, перерахованих громадянами 

України на підтримку Збройних Сил України, та видатків Державного бюджету 
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України, спрямованих на потреби Збройних Сил України та інших військових 

формувань. Під час вказаної перевірки було встановлено, що у 2014 році на 

потреби всіх силових структур та інших державних органів влади, залучених до 

проведення АТО, з Державного бюджету було виділено: з загального фонду – 

40,5 млрд. грн., з резервного фонду – 18,3 млрд. грн., зі спеціального фонду –5 

млрд. грн. [359]. 

Відповідно до інформації, наданої департаментом фінансів Міністерства 

оборони України, за 9 місяців 2014 року з 27 млрд. грн. Міністерство оборони 

України отримало майже 65% призначених коштів – тобто 17,5 млрд. грн., 

використано із цих коштів лише – 12,1 млрд. грн., що становить близько 45% із 

запланованих витрат. Водночас, за даними Держказначейства, використано 

лише 62% благодійних внесків, які надійшли на рахунки Міністерства оборони 

України, Адміністрації Державної прикордонної служби України та військової 

частини 3027 (Національна гвардія) [359]. Також Комісією було визначено, що 

«однією з ключових причин несвоєчасного забезпечення потреб української 

армії та неефективного використання державних коштів при здійсненні 

державних закупівель у силових структурах є корупція, некомпетентність, 

бюрократія, безпідставні зволікання і саботаж окремих чиновників» [359]. 

Таким чином, військовий збір, на жаль, поки що є однією із 

патерналістських практик з боку Української держави. Більше того, військовий 

збір відверто демонструє його атрибутивність державі, оскільки у чинній 

редакції закону та при такій практичній його реалізації не досягаються 

задекларовані у ньому цілі, а сам податок виглядає як ще одна спроба держави 

задовольнити передусім потреби чиновників за рахунок платників податків, а 

не як реальне прагнення до побудови розвинутої країни з сильною армією.  

Іншим прикладом нецільового використання податкових надходжень 

державою є реформування системи міжбюджетного розподілу екологічного 

податку. Так, екологічний податок є основним, серед інших, джерелом 

наповнення спеціальних цільових фондів охорони навколишнього природного 

середовища державного та місцевих бюджетів згідно із ст. 47 Закону України 
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«Про охорону навколишнього природного середовища» [360]. Однак з 2015 

року відповідно до Закону України від 28 грудня 2014 р. №79-VIII «Про 

внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних 

відносин» екологічний податок почав спрямовуватися замість спеціального 

тільки до загального фонду державного та відповідних місцевих бюджетів 

[346], що нівелювало можливість прослідкувати, чи дійсно ці кошти 

використовуються за цільовим призначення забезпечення охорони 

навколишнього природного середовища.  

Таким нормотворчим положенням було юридично закріплено скасування 

основного джерела наповнення спеціальних державного та місцевих фондів 

охорони навколишнього природного середовища, всупереч Закону України 

«Про охорону навколишнього природного середовища», залишивши їм тільки 

два інші — грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства 

про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської 

та іншої діяльності, а також цільові та інші добровільні внески підприємств, 

установ, організацій і громадян [360]. 

Як наслідок, за даними Державної казначейської служби України за 2015 

рік надходження від сплати екологічного податку до загального фонду 

державного бюджету склали майже 2,7 млрд. грн., які відтепер вже могли 

витрачатися на інші потреби, зовсім відмінні від природоохоронних, тоді як 

обсяги грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням екологічного 

законодавства, що спрямовуються до спеціального фонду, — лише в сумі 

близько 57 млн. грн. [155], що формують мізерну фінансову базу для 

здійснення цільових природоохоронних заходів по всій Україні. З огляду на це 

неможливо дійти іншого логічного висновку, тільки як про заплановане 

«антиекологічне лукавство», що приховане під гаслом «забезпечення 

безпечного стану довкілля» та бюджетним реформуванням [62]. 

У 2016 році законодавець повернув екологічний податок у статус 

основного джерела надходження спеціальних цільових фондів коштів охорони 

навколишнього природного середовища, але зробив це теж лукаво, оскільки 

https://dt.ua/UKRAINE/ekologichnoyu-situaciyeyu-zadovoleni-70-ukrayinciv-185298_.html
https://dt.ua/UKRAINE/ekologichnoyu-situaciyeyu-zadovoleni-70-ukrayinciv-185298_.html
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80% його тепер спрямовується тільки на рівень місцевих бюджетів, тоді як 20% 

- знову лише до загального фонду державного бюджету, залишивши 

спеціальний фонд Державного фонду охорони навколишнього природного 

середовища без надходжень. У такий спосіб держава фактично фінансово 

самоусунулася від розв'язання найгостріших системних екологічних проблем. А 

по суті це означає, що антиекологічна траєкторія розвитку національного 

господарства країни свідомо консервується Українською державою [62]. 

Разом з цим жодних претензій до держави платники податків висувати не 

можуть, оскільки у Податковому кодексі України фіксація цілей оподаткування 

відсутня, а сплата податків з філософсько-методологічних підходів етатистської 

доктрини податкового права не передбачає зустрічного обов’язку держави у 

забезпеченні соціальної справедливості, витрачанні значної частини отриманих 

податкових коштів на соціальні програми, заходи та потреби. Бо, як зазначає 

Р. О. Гаврилюк, «все й так зрозуміло: державі потрібні гроші платників 

податків. У цьому за суттю нема нічого дивного і, фактично, в умовах 

субстанційної держави податок максимально абсолютизується та наближується 

до свого розуміння як обов’язкового, примусового, безумовного, нецільового, 

абстрактного платежу до бюджету. Це вже не випадковий збіг, а глибоке 

закономірне явище, точніше кажучи, етатистська тактика практичної 

реалізації етатистської стратегії (доктрини) оподаткування» [92, С. 335].  

М. П. Кучерявенко пояснює, що нецільовий характер податку означає 

надходження його до фондів, які акумулюються державою і територіальними 

громадами та використовуються на задоволення найрізноманітніших публічних 

потреб. При цьому незрозуміло, на задоволення яких саме цілей витрачаються 

надходження від конкретного податку, тобто, формується розмитий, 

знеособлений грошовий фонд держави [212, С. 96]. Те саме підкреслював свого 

часу й інший відомий науковець у галузі фінансового права О. О. Соколов: «Не 

є істотною ознакою податку... те, на які цілі отримані суми витрачаються» [423, 

С. 78]. О. А. Музика-Стефанчук резюмує: «Використовуючи кошти, 

розпорядники бюджетних коштів завжди зможуть знайти підтвердження свого 
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прагнення «досягнення запланованих цілей при залученні мінімального обсягу 

бюджетних коштів». Знайти підтвердження про порушення цього принципу 

досить-таки важко» [259, С. 300]. 

Таким чином, системні факти з податково-правової практики показують, 

що для фіскальної держави податок є її атрибутом і тільки вона уповноважена 

визначати, на які цілі будуть використовуватися фінансові ресурси, що 

надходять від сплати податків. Однак відверте нехтування інтересами 

суспільства небезпечне для самої держави, тому вона, задовольняючи власні 

потреби, вдається до податково-правового патерналізму. Відомий 

американський дослідник Р. МакГі у своїй праці «Філософія оподаткування та 

публічних фінансів» зазначає, що, за загальним правилом, платники податків 

сплачують уряду більше, ніж одержують від нього в якості послуг, зважаючи на 

вартість утримання уряду. Держава, забираючи у платника автомобіль на 

виконання його податкового обов’язку, віддає йому навзаєм велосипед. 

Суперечність погіршується практичною відсутністю контролю громадян за 

тими цілями, на які держава використовує зібраний податок і їх відповідністю 

інтересам суспільства, яке цей податок сплачує [551, С. 23]. 

Ще однією властивістю податково-правового патерналізму, є його 

здатність оберігати податково-правовий суверенітет фіскальної держави. Під 

податково-правовим суверенітетом фіскальної держави в позитивістській 

традиції праворозуміння зазвичай розуміють окремий випадок, конкретний 

прояв її загального правового суверенітету у сфері внутрішніх та зовнішніх 

суспільних відносин, спрямований на забезпечення відповідної держави 

публічними фінансовими ресурсами [84, С. 341-342]. Податковий суверенітет 

реалізується в праві держави через її здатність самостійно і в повній мірі 

приймати рішення про стягнення податків, визначати об’єкти оподаткування, 

коло платників податків, розміри податкових нарахувань, способи стягнення 

податків та ін. [459, С. 162]. Платники податків, натомість, наділяються 

виключно обов’язком перед державою сплатити податки у встановлений 
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законом час та розмірі, невиконання якого супроводжується цілою низкою 

засобів примусу і покарань.  

Функціональна роль податково-правового патерналізму проявляється в 

тому, що він, будучи вмонтованим в систему публічної влади, грає роль 

своєрідного деактиватора негативних, а часом і небезпечних для існування 

держави процесів – суспільного невдоволення у різних проявах. Тому з метою 

увічнення влади фіскальної держави константи атрибутивності податку державі 

та податкового суверенітету так чи інакше завжди реалізуються в парі з 

функціональною константою податкового патерналізму. Це уможливлює 

реалізацію усієї повноти влади фіскальної держави у галузі оподаткування із 

мінімальним рівнем втручання громадян у її державний інтерес, оскільки, як 

слушно зауважує Г. П. Толстоп’ятенко, «податковий суверенітет є тією 

частиною суверенітету, у відношенні якої держави проявляють „найбільшу 

стриманість” у питаннях інтеграції й співробітництва» [459, С. 162]. 

Податковий суверенітет держави підтримується завдяки такому 

патерналістському бренду, як «носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в 

Україні є народ». У статті 5 Конституції України зафіксовано: «Носієм 

суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу 

безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування» [185]. Дану норму в контексті податкового права потрібно 

розуміти таким чином, що податковий суверенітет публічної влади є 

механізмом реалізації народного суверенітету. Саме народ країни фактично 

санкціонує діяльність представницьких органів влади на правову 

регламентацію податкового обов’язку і створення загальнодержавної системи 

оподаткування.  

З цього приводу Є. В. Порохов пояснює, що «народ як єдине джерело 

державної [публічної] влади, усвідомлюючи необхідність правового 

закріплення головного джерела формування державних [публічних] доходів, 

затверджує конституційну норму щодо обов’язку кожного сплачувати законно 

встановлені податки, надає державі суб’єктивне право на отримання грошових 
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коштів від сплати податків у межах конкретних податкових правовідносин і з 

метою подальшої детальної регламентації всього механізму податкових 

правовідносин санкціонує діяльність держави із встановлення та закріплення в 

законному порядку податкової системи» [319, С. 13]. 

Як бачимо, податковий суверенітет держави опиняється в ролі певної 

проміжної ланки між народом як першоджерелом публічної влади в суспільстві 

та законодавчо встановленою податковою системою країни. Звідси 

закріплювати податковий обов’язок, як й інші складові податкового 

суверенітету, в своїй первісній основі, є похідним від волевиявлення народу і 

саме народ, сукупні прагнення та цілі якого становлять загальний публічний 

інтерес суспільства, виступає джерелом податкового обов’язку [481, С. 54].  

Однак встановлення податків виключно законами, що випливає із 

податкового суверенітету держави, показує, що народ є сувереном «de jure», а 

«de facto» він максимально усунутий від прийняття рішень з питань 

оподаткування. По-перше, Українська держава забезпечила своє право на 

встановлення та зміну податків і зборів самостійно і на власний розсуд, в першу 

чергу через фрагментарне врегулювання питань оподаткування в Конституції 

України. Так, Конституція України містить окремі положення про загальні 

принципи правової системи України (принцип гласності, верховенства права, 

демократизму, соціальної спрямованості права, розподілу влад та ін.), які 

застосовуються не лише у фінансовому праві, а в усіх галузях права без 

винятку, та положення, що визначають повноваження вищих органів державної 

влади та управління у сфері публічних фінансів [483, С. 43]. А. М. Худик 

слушно зауважує, що «наявність таких конституційних положень, як показує 

структурний аналіз конституції, не створює належного конституційного 

регулювання фінансових правовідносин. Конституція України, по суті, надає 

лише повноваження органам публічної влади в сфері публічних фінансів, не 

закладаючи при цьому їх діяльність у чіткі конституційні рамки» [483, С. 45]. 

По-друге, в якості найбільш допустимої форми державного регулювання 

податково-правових відносин держава визначила закон, а це ще більше сприяє 
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забезпеченню реалізації вільного розсуду держави при прийнятті податково-

правових норм без необхідності порадитися із платниками податків. Це 

підтверджується статтею 92 Конституції України: «Виключно законами 

України встановлюються: 1) Державний бюджет України і бюджетна система 

України; система оподаткування, податки і збори…». Тому цілком 

закономірним є закріплення у ст. 74 Конституції України, що референдум не 

допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету, амністії. Тобто,  

народ (незважаючи на те, що він відповідно до ст. 5 Конституції України є 

носієм суверенітету та єдиним джерелом влади в державі), нездатний насправді 

реалізовувати публічний інтерес у зазначених правовідносинах, тому його 

здійснення покладається на органи публічної влади [258, С. 29]. 

Як зауважує Шепенко Р. О., теорії заборони референдумів з питань 

податків притаманна явна помилка, яка полягає, зокрема, в тому, що 

«податкова кваліфікація» у переважної більшості депутатів вище, ніж у інших 

громадян [506, C. 95]. Тобто, тут в значній мірі має місце податково-правовий 

патерналізм у тому значенні, що суспільство розглядається як нерозумна 

дитина, що не володіє усіма тонкощами податкової системи і держава в особі 

законодавця краще розуміє, що саме потрібно платникам податків для 

комфортного співіснування у публічному просторі.  

З цього приводу О. І. Худяков констатує: «Підтвердженням того, що 

податок не є встановленням ні суспільства, ні населення, ні громадян, є 

наступний факт: не дивлячись на урочисте проголошення народовладдя як 

основного принципу російської демократії, у відповідності з яким народ 

визнається «носієм суверенітету і єдиним джерелом влади у Російській 

Федерації» і де референдум вважається «вищим безпосереднім вираженням 

влади народу»..., «на референдум Російської Федерації не можуть виноситись 

питання ... запровадження, зміни і відміни податків і зборів, а також звільнення 

від їх сплати»... Таким чином, коли мова йде про податки, «єдине джерело 

влади» (тобто, народ) і близько не підпускається до неї, а вся податкова влада 

виявляється узурпованою державним апаратом. Іншого й неможливо очікувати, 
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оскільки податок був, є і завжди буде установленням не народу, суспільства, 

нації, населення, громадян чи будь-якого іншого аналогічного суб'єкта, а тільки 

безпосередньо самої держави» [487, С. 193-194]. 

Г. Л. А. Харт зауважує, що час від часу, створюючи закони, суверен може 

враховувати думку народу, або зі страху викликати невдоволення, або 

вважаючи, що він зобов'язаний прислухатися до народної думки з моральних 

міркувань. Однак суверен не зв’язаний обов’язком утримуватися від 

проголошення законів, що суперечать волі та баченню його народу. Якщо він 

вдається до такого роду дій, то, скоріше за все, через страх перед народними 

хвилюваннями, що загрожують його владі [476, С. 39-40]. 

Крім того, Р. О. Гаврилюк звернула увагу на те, що усуненню платників 

податків від прийняття податково-правових рішень сприяє ментальний образ 

законодавства як позитивного права, який a priory програмує користувача 

позитивного права як явища виключно позитивного, корисного тощо [92, С. 

267]. Адже, зокрема, в українській мові термін позитивний тлумачиться як 

«той, що заслуговує схвалення; той, що дає бажані, очікувані результати». А в 

якості прикладу вживання терміну позитивний у тому ж тлумачному словнику 

зазначається «позитивне право – право, встановлене державою, волею 

законодавця, на відміну від природного права» [64, С. 1021]. Аналогічно 

тлумачиться цей термін також іншими мовами [129, С. 192; 273, С. 537; 46, С. 

891; 480, С. 403]. У всіх вищезгаданих словниках термін позитивний подається 

як протиставлення терміну негативний. Як показав С. С. Алексєєв, це 

адекватно відображається на відповідному праворозумінні масового 

правокористувача [122, С. 30-31].  

«Тому встановлення податків законами держави, - продовжує 

Р. О. Гаврилюк, - сприймається суспільством також як позитивна, потрібна 

річ. Те, що в реальності встановлення податків законами держави є 

продовженням та практичним втіленням податкового суверенітету держави, 

залишається на другому плані, завуальованим, не акцентованим, хоча воно є 

найголовнішим, квінтесенцією в етатистській доктрині податкового права. Крім 
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того, впродовж уже тривалого історичного часу, а саме з кінця XVIII ст. – після 

здійснення Великої Французької буржуазної революції – встановлення податків 

законами держави все частіше подається як природне прагнення держави 

посилити гарантії невід'ємних прав людини, захистити її від потенційно 

можливого свавілля з боку окремих державних органів або їх чиновників» [92, 

С. 267].  

Таким чином, константа етатистської доктрини податкового права 

«встановлення податків виключно законом» є зовнішнім вираженням волі 

держави, а не суспільства, вона покликана забезпечити податково-правовий 

інтерес держави та іманентно не переслідує мети захисту природних прав і 

законних інтересів платників податків у сфері оподаткування [92, С. 275], 

позбавляючи їх можливості хоч якось (в тому числі через референдум) 

втручатися в податковий суверенітет держави. 

Функціональна природа податково-правового патерналізму найбільш 

повно втілюється у зв’язку із константами «примусовий характер податкового 

обов’язку платника податку» та «фіскальна природа податкового права 

держави», які втілюють квінтесенцію етатистської доктрини податкового права 

– примусове вилучення субстанційною державою у її громадян - платників 

податків частини їхньої власності у вигляді податків, що оголошується 

власністю цієї держави та спрямовується на задоволення її інтересів та потреб. 

Р. О. Гаврилюк довела, що в етатистській юридичній конструкції податку 

втілений не просто різний, а протилежний – антагоністичний характер 

податково-правових статусів держави, з одного боку, і платників податків, з 

іншого: держава одержує у свою власність грошові кошти платників податків, а 

останні їх втрачають безвідплатно [84].  

Цей обов'язок – безумовна вимога держави. У відповідності з етатистською 

доктриною податкового права платник податку не вправі розпоряджатися на 

власний розсуд тією частиною майна чи коштів, які у вигляді податку 

підлягають перерахуванню ним у державну казну. Він зобов'язаний регулярно 

перераховувати цю суму коштів на користь держави, щоб не були порушені її 
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інтереси та права інших охоронюваних законом осіб. Це породжує неминучу 

конфліктність таких відносин, протистояння держави і платників податків, яких 

у парадигмальних межах етатистської доктрини податкового права неможливо 

позбутися. За таких умов, як переконує величезний історичний досвід реалізації 

етатистської податково-правової доктрини, добровільне виконання платниками 

податків свого податкового обов'язку стало проблематичним, тому держава і 

вдалася до узаконення примусового способу виконання платниками їх 

податкового обов'язку та реалізації державою її податкового суверенітету [92, 

С. 342-344]. Звідси очевидно, що константи «примусовий характер податкового 

обов’язку» та «фіскальна природа податкового права держави» потрібно 

розглядати в парі, тому що реалізація однієї з констант з неминучістю вимагає 

реалізації іншої. 

Аналіз наукової літератури, яка стосується проблеми розуміння природи 

податку, вказує на переважно його етатистстьке розуміння - у якості обов’язку 

платника податків сплатити певну суму коштів для задоволення потреб (інтересів, 

видатків) держави та органів місцевого самоврядування (про потреби 

громадянського суспільства податкове право держави не згадує). Так, на думку 

С. Г. Пепеляєва, податок - це єдина законна (що встановлюється законом) форма 

відчуження власності фізичних і юридичних осіб на засадах обов’язковості, 

індивідуальної безвідплатності, безповоротності, забезпечена державним 

примусом, така, що не носить характеру покарання або контрибуції, з метою 

забезпечення платоспроможності суб’єктів публічної влади [294, С. 24].  

М. П. Кучерявенко розглядає податок як «форму примусового відчуження 

результатів діяльності суб’єктів, що реалізують свій податковий обов’язок, у 

державну або комунальну власність, який вноситься у бюджет відповідного рівня 

(або цільовий фонд) на підставі закону (або акту органу місцевого самоврядування) 

і виступає як обов’язковий, нецільовий, безумовний, безвідплатний і безповоротній 

платіж» [214, С. 79]. Д. С. Львов під податком розуміє обов'язкові для громадян 

платежі частки свого майна з метою задоволення державних або громадських 

потреб [203, С. 48]. Як примусовий збір, що стягується з осіб, які перебувають 
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на певній території, для покриття загальних витрат держави розуміє податок 

І. Х. Озеров [275, С. 222]. П. Тарасов також вважає, що до податків відносяться 

всі постійні і правомірні збори держави з громадян, що вживаються для покриття 

державних витрат [455, С. 551].  

Подібного підходу дотримується і Е. Селігман: «Податок - є примусовий 

збір, що стягується державою з окремої особи для покриття витрат, викликаних 

загальнодержавними потребами, без жодного відношення до спеціальної 

вигоди платника» [407, С. 89]. Д. В. Вінницький вважає, що податок – це 

встановлена законно сформованим представницьким органом форма 

обмеження конституційного права власності чи іншого законного володіння 

шляхом відчуження частини матеріальних благ, що традиційно належать 

приватним особам, на користь фіску у грошовій формі, у безповоротному, 

безвідплатному і обов'язковому порядку, зумовлена необхідністю вирішення 

суспільних завдань, заснована на принципах всезагальності, рівності та спів 

розмірності [69, С. 36]. Аналогічну точку зору на податок як примусовий 

безвідплатний обов’язок платника податків передати частину своєї власності 

державі поділяє більшість вітчизняних та зарубіжних юристів-фінансистів [280, 

С. 376; 343, С. 19; 262, С. 87; 127, С. 28; 407, С. 89; 520, С. 240; 37, С. 24]. 

З цього приводу Г.Р. Крупенін зазначає, що вилучення частки власності на 

користь держави є одним з перших обмежень, якщо взагалі не перше, державою 

свободи людини [197, С. 38], бо, як зазначав Г. В. Ф. Гегель: «... перший вид 

свободи є той, який ми пізнаємо як власність» [99, С. 59]. Розвиваючи дане 

твердження, В. М. Чибінев вказує, що з моменту появи перших письмових 

свідчень про податки і до теперішнього часу це суспільне явище 

характеризується як сфера розбіжностей між представниками влади - 

збирачами податків та особами, зобов'язаними їх платити. До певної міри 

сучасні уявлення про податки склалися під впливом історичного досвіду їх 

використання для примусового підпорядкування «простого люду» інтересам 

суверена (вождя, короля, царя) і пізніше - державно-владним інтересам [500, С. 
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47-49]. Інакше кажучи, податок є виразником її публічних і владних вимог по 

відношенню до власності, тобто, свободи платника податків [197, С. 38].  

Ж.-Б. Сей, аналізуючи проблему вилучення коштів платників податків на 

користь держави, вказує: «Уряд вилучає у платників податків той чи інший 

податок в грошовій формі. Щоб сплатити податок, платник податків обмінює 

частину продукту, що знаходиться в його розпорядженні, на гроші, якими він і 

платить податки. В кінцевому рахунку уряд витрачає гроші на свої власні 

потреби і, таким чином, багатства, які переходять з рук платника податків в 

руки збирача податків, руйнуються і знищуються. Якби не податки, платник 

податків міг би витратити свої гроші на власне споживання. В існуючій же 

ситуації «держава ... отримує задоволення від споживання» [560, С. 412-413]. 

Ж.-Б. Сей виступає проти «переважаючого переконання, що цінності, які 

суспільство віддає як плату за державні послуги, знову до нього повертаються. 

Це найбільша помилка, - зазначає він, - яка стала причиною нескінченних зол та 

приводом для безсовісної витрати урядом коштів і нанесення збитків. Цінність, 

віддана уряду платником податків, віддається без отримання еквівалента або 

повернення: вона витрачається урядом на покупку особистих послуг або 

предметів споживання» [560, С. 412-413]. 

Відтак Ж.-Б. Сей звертає увагу на унікальність інституту держави як 

неприкритого прояву сили і примусу. Оподаткування, таким чином, є 

примусовим покладанням тягаря на членів суспільства заради збільшення 

споживання правлячого класу, тих, хто стоїть біля керма держави. Ж.-Б.Сей 

пише: «Оподаткування є передачею частини національного продукту з рук 

індивідів в руки уряду для забезпечення державі можливості споживання 

витрат ... Це дійсно тягар, що накладається на індивідів або в особистій, або в 

корпоративній формі правлячою силою». Ж.-Б. Сей також не погоджується з 

тим, що податки приймаються законодавчим органом від імені народу, оскільки 

«що дає ... введення податків за згодою громадян або їх представників, якщо в 

державі існує сила, яка своїми діями не залишає громадянам іншого вибору, 

ніж згоду?» [560, С. 412-413]. 
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З огляду на вищевикладене зрозуміло, що право власності на податки 

належить державі і саме вона вправі ними розпоряджатися, керуючись 

фіскальною метою оподаткування. Податок, з одного боку, є частиною 

фінансових ресурсів, яка відчужується на користь держави і є матеріальною 

базою для її існування, а з іншого боку, він є частиною власності платників 

податків та їхнім обов’язком здійснити відчуження цієї частки на користь 

держави. Відтак податок виявляється безпосередньо пов’язаним із 

взаємовідносинами людини і держави, їх взаємними правами і обов'язками, 

принципами і межами взаємодії та втручання в інтереси один одного. З 

подібного усвідомлення податку випливає той факт, що податок є інструментом 

обмеження прав і свобод платників податків, а саме права власності на 

матеріальні ресурси та свободи ними розпоряджатися [444].   

Аналізуючи фіскальну природу податкового права держави, 

Р. О. Гаврилюк зауважує, що, згідно з цією константою етатистської доктрини 

податкового права, стягнення державою податків з їх платників не може 

розцінюватись як свавільне позбавлення власника його майна, оскільки воно 

здійснюється на підставі Основного Закону держави та розглядається, 

зважаючи на це, в якості конституційного публічно-правового обов'язку 

платників податків [92, С. 344]. Так, ст. 67 Конституції України встановлює: 

«Кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, 

встановлених законом» [185]. Податковий кодекс України (далі – ПК України) 

в ч. 1 ст. 6 визначає податок як обов'язковий, безумовний платіж до 

відповідного бюджету, що справляється з платників податку відповідно до 

цього Кодексу [314]. Акцент у податковому законодавстві України на обов’язку 

платника податків не випадковий. У такий спосіб податкове законодавство 

уточнює імперативне веління своєчасної сплати податків та зборів у повному 

обсязі відповідно до податкового обов’язку. Зміст цієї норми передбачає 

реалізацію однобічних наказів з боку держави, коли їх реалізація не може мати 

ніяких ознак угоди, жодних рис реалізації зустрічних зобов’язань [186, С. 12].  
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Крім того, Р. О. Гаврилюк зазначає, що для Української держави та 

вітчизняного соціуму суперпроблемою є завдання визначення міри податкових 

вилучень приватної власності платників податків на користь держави [84, С. 

162]. Не поспішаючи вирішувати дану проблему, держава вдається до її 

замовчування, обмежившись лише нагадуванням платникам податків, що 

сплачувати податки до відповідного бюджету є їхній безумовний обов’язок. 

Показово, що надалі, розвиваючи положення ст. 67 Конституції України, 

держава вводить в дію та сповна реалізує ще одну константу свого податкового 

права – його асиметричність. У статті 16 Податкового кодексу України 

закріплюється значна кількість обов’язків платників податків та зборів 

(обов’язкових платежів). При цьому лише після визначення вичерпного 

переліку обов’язків платників податків законодавець закріплює в ст. 17 цього ж 

акту права платників податків. Стосовно контролюючих органів 

співвідношення нормативного закріплення прав та обов’язків протилежне: 

Податковий кодекс України спочатку регламентує права, а вже потім обов’язки 

контролюючих органів [314]. Тобто, податковий обов'язок платників податків 

визнається на законодавчому рівні безумовним і першочерговим, а держава 

наділяється широким колом прав задля забезпечення виконання відповідного 

обов’язку. В цьому проявляється асиметричність податкового права держави в 

розрізі прав і обов’язків держави і платників податків.  

Названі константи найочевидніше та найвідвертіше демонструють, що 

саме змушена виправдовувати перед своїми підданими – платниками податків: 

примусовий характер податкового обов’язку та фіскальну природу податкового 

права, що неминуче породжують протилежні правові статуси держави і 

платників податків. І. Є. Криницький зазначає, що: «Податковий платіж 

становить першооснову, все «крутиться» саме навколо нього й заради його. 

При цьому визначальною обставиною виступають мета та функції 

оподаткування. Як відомо, найважливішою, сутнісною (а не просто однією з 

основних) функцією податкового платежу є фіскальна, спрямування на 

наповнення доходної частини бюджету» [194, С. 327]. Тому з огляду на 
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вищевикладене можна резюмувати, що в такому контексті реалізація 

податково-правового патерналізму є неминучою. Ідеологічна спрямованість 

податково-правового патерналізму для забезпечення існування податкового 

права фіскальної держави зумовлює його латентний в матерії позитивного 

податкового права держави характер, що і є причиною відсутності ґрунтовних 

наукових досліджень даного феномену, оскільки, як зазначає І. Є. Криницький: 

«Завдяки такому високому рівню ресурсного наповнення податкових 

правовідносин складно розмежувати в цьому секторі економічні та ідеологічні 

відносини. До такого висновку приходимо після нерезультативної спроби 

виокремити «суто» ідеологічні суспільні відносини в галузі оподаткування. На 

наш погляд, ідеологічні відносини взагалі навряд чи припустимо розглядати як 

об’єкт правовідносин, якщо вони не несуть врешті-решт будь-якого предметно-

змістовного, соціально-значущого навантаження» [194, С. 327]. 

Примусове вилучення державою у платника податків його власності у 

вигляді податку можна порівняти з аналогією із тим, що у людини примусово 

забирають, до прикладу, одну нирку чи ще якийсь орган, від чого людина не 

помирає одразу, більше того, може продовжувати свою життєдіяльність, проте 

її дієздатність від цього значно обмежується, людина може навіть вкалічити. 

При цьому перед державою стоїть вічне фундаментальне завдання - не 

погіршити ставлення до себе з боку своїх громадян, оскільки вияв суспільного 

невдоволення загрожує її суверенітету загалом та податковому суверенітету 

зокрема. Тому без створення певного міфу, легенди, що це діяння в інтересах 

того ж, у кого примусово забирають нирку (власність), не обійтись. І держава 

каже, що ці нирки (мається на увазі податки) будуть використані на оплату 

суспільного блага – будівництва доріг, лікарень тощо. 

Так, у ст. 1 Конституції України проголошується, що Україна є соціальною 

державою [185]. Соціальною вважається така держава, яка визнає людину 

найвищою соціальною цінністю, своє призначення вбачає в забезпеченні 

громадянського миру і злагоди в суспільстві, надає на субсидіарних засадах 

соціальну допомогу індивідам та іншим громадянам, які перебувають у важкій 
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життєвій ситуації, з метою забезпечення кожному гідного рівня життя. Пряме 

визнання держави соціальною дозволяє стверджувати, що конституційному 

устрою Української держави притаманний принцип соціальної держави, через 

що він набуває вищої імперативної сили і стає загальнозначущим, у тому числі 

і щодо соціальної спрямованості законодавства. Службова роль соціальної 

держави щодо задоволення потреб людини та громадянського суспільства не 

означає її пасивності. Імперативом для соціальної держави є вимога служіння 

громадянському суспільству, сприяння його функціонуванню [186, С. 12]. 

Соціальна спрямованість державної політики втілена і у ст. 48 Конституції 

України, в якій кожному гарантується право на достатній життєвий рівень для 

себе і сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло [185]. Включення 

даної норми до Конституції України цілком відповідає вимогам міжнародних 

нормативних актів, що стосуються прав людини. Так, п. 1 ст. 25 Загальної 

декларації прав людини встановлює: кожна людина має право на такий 

життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та необхідне 

соціальне обслуговування, який є необхідним для підтримки здоров’я і 

добробуту її самої та її сім’ї. Міжнародний пакт про економічні, соціальні та 

культурні права (п. 1 ст. 11) встановлює, що держави, що беруть участь у цьому 

пакті, визнають право кожного на достатній життєвий рівень для нього і його 

сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло і на неухильне поліпшення 

умов життя [438]. У Європейській соціальній хартії йдеться про те, що кожна 

людина має право на захист від убогості та соціального відчуження. З метою 

забезпечення ефективного здійснення даного права сторони зобов’язуються: а) 

у рамках загального та скоординованого підходу вживати заходів для надання 

особам, що живуть або можуть жити в ситуації соціального відчуження або 

убогості, а також членам їх сімей ефективного доступу до роботи, житла, 

професійної підготовки, освіти, культури і соціальної та медичної допомоги; б) 

переглядати ці заходи  з метою їхнього коригування у разі необхідності. Тобто, 

вищенаведені норми свідчать про взяття державною на себе обов’язку 

піклуватись про благо усіх, в тім числі і тих, хто сам собі неспроможний 
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створювати благо, тому його для них і змушена створювати ця держава шляхом 

оподаткування тих, хто блага продукує [437]. З цього приводу О. В. Дьомін 

слушно зазначає про те, що платнику податків протистоїть не тільки (і не 

стільки) держава, скільки бюджетоотримувач - кінцева інстанція руху більшості 

податкових платежів. Право власності в аспекті оподаткування обмежується в 

кінцевому рахунку не стільки державою, скільки правами інших осіб 

(бюджетоотримувачів) отримувати свою частку національного доходу за 

допомогою справедливого перерозподілу [133]. Соціальна держава за своє 

природою має залишатися посередником у відносинах протистояння права 

власності платника податків і права приватних суб’єктів на достатній рівень 

життя, що забезпечується шляхом бюджетного фінансування. Вона лише 

розподіляє кошти, що надходять від сплати податкових платежів, між 

бюджетоотримувачами на основі принципу співмірності і справедливості.  

Однак задекларовані в Конституції України норми про соціальну 

спрямованість держави та її прагнення до забезпечення громадян певними  

благами є нічим іншим як патерналістською ідеологією фіскальної держави в 

дії. Основним призначенням цих норм є виправдання примусового вилучення 

фінансових ресурсів у громадян під міфом використання цих коштів для 

задоволення їхнього публічного інтересу. Однак за нинішніх стандартів 

ведення соціальної політики дані норми не виконуються і в принципі не можуть 

бути виконані. Так, мінімальна заробітна плата станом на 1.12.2016 р. складала 

1600 грн., у 2017 році підвищилася до 3200 грн., а прожитковий мінімум станом 

на 1.12.2017 року становить – 1700 грн.[355]. Експерти ООН констатують, що 

80% громадян України перебувають за межею бідності, оскільки встановлений 

прожитковий мінімум передбачає витрати у розмірі 56 гривень на добу, що 

становить приблизно 2 долари США. Відповідно до стандартів ООН, за межу 

бідності відносять тих людей, котрі в день витрачають до 5 доларів США, 

тобто, менше 135 гривень. Таким чином, прожитковий мінімум, тобто, вартісна 

величина достатнього для забезпечення нормального функціонування 

організму людини, збереження його здоров'я, набору продуктів харчування, а 
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також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору 

послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб 

особистості, є відверто антисоціальними [365]. Він ледве дозволяє забезпечити 

первинні або фізіологічні потреби людини (головним чином – здорової, 

оскільки цей мінімум не враховує вартість ліків і лікування) та практично 

ігнорує вторинні соціальні потреби, які є невід’ємною складовою гідного життя 

[30]. 

На необхідність дотримання принципів соціальної держави вказав 

Конституційний Суд України у рішенні від 27 листопада 2008 року у справі про 

збалансованість бюджету. Так, «зі змісту частини другої статті 95 Конституції 

України, якою встановлюється, що виключно законом про Державний бюджет 

України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, 

розмір і цільове спрямування цих видатків, випливає, що вони не можуть 

визначатися іншими нормативно-правовими актами. Самі ж загальносуспільні 

потреби, до яких належить і забезпечення права на соціальний захист громадян 

України, проголошений у статті 46 Конституції України, передбачаються у 

державних програмах, законах, інших нормативно-правових актах. Визначення 

відповідних бюджетних видатків у законі про Державний бюджет України не 

може призводити до обмеження загальносуспільних потреб, порушення прав 

людини і громадянина, встановлених Конституцією України, зокрема щодо 

забезпечення рівня життя для осіб, які отримують пенсії, інші види соціальних 

виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, не нижчого від 

прожиткового мінімуму, визначеного законом» [389]. 

Положення частини третьої статті 95 Конституції України, згідно з яким 

держава прагне до збалансованості бюджету України, Конституційний Суд 

України розглядає як «намагання держави при здійсненні бюджетного процесу 

дотримуватися рівномірного співвідношення між доходною та видатковою 

частинами Державного бюджету України і як її завдання та обов'язок при цьому 

реалізовувати конституційні засади розвитку і зміцнення демократичної, 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran4587#n4587
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran4587#n4587
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran4317#n4317
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran4588#n4588
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соціальної, правової держави, забезпечення її суверенітету і економічної 

самостійності, утвердження прав і свобод людини» [389]. 

Таким чином, Конституційний Суд України вважає, що в аспекті 

конституційного подання положення частини третьої статті 95 Конституції 

України «держава прагне до збалансованості бюджету України» у системному 

зв'язку з положеннями частини другої цієї статті, статті 46 Конституції України 

треба розуміти як намагання держави при визначенні законом про Державний 

бюджет України доходів і видатків та прийнятті законів, інших нормативно-

правових актів, які можуть вплинути на доходну і видаткову частини бюджету, 

дотримуватися рівномірного співвідношення між ними та її обов'язок на 

засадах справедливого, неупередженого розподілу суспільного багатства між 

громадянами, територіальними громадами враховувати загальносуспільні 

потреби, необхідність забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її 

життя [389]. 

На виконання статті 95 Конституції України у Податковому кодексі 

України з’явився пункт 4.1.5 «фіскальна достатність», який передбачає 

встановлення податків та зборів з урахуванням необхідності досягнення 

збалансованості витрат бюджету з його надходженнями [314]. Проте в цьому 

контексті варто звернути увагу на окрему думку судді Конституційного Суду 

України П. М. Ткачука у цій справі. Зокрема, він зазначив: «На наш погляд, 

частину третю статті 95 Конституції України «держава прагне до 

збалансованості бюджету» слід розуміти як зумовлену соціально-економічною 

суттю держави потребу при затвердженні Державного бюджету України чи 

внесенні змін до нього дотримуватися відповідності обсягів його доходів 

обсягам його видатків. При цьому допустиме відхилення в рівності обсягів 

доходів і видатків. Відхилення в бік перевищення видатків над доходами 

(дефіцит бюджету), щодо його розмірів і джерел покриття, має визначатися 

виключно законом і бути таким, що не несе загрозу державному суверенітету і 

економічній безпеці України» [279]. 
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Далі П. М. Ткачук уточнює: «Не є ознакою (умовою) збалансованості 

бюджету і обов'язок держави "на засадах справедливого, неупередженого 

розподілу суспільного багатства між громадянами, територіальними громадами 

враховувати загальносуспільні потреби, необхідність забезпечення прав і 

свобод людини та гідних умов її життя". Ці засади є не що інше, як принципи 

бюджетної системи, тобто, системи розподілу національного багатства. Крім 

того, справедливість є моральною, а не економічною категорією і 

характеризується певною невизначеністю, а тому не може бути критерієм 

збалансованості Державного бюджету. Доходи і видатки Державного бюджету 

мають бути збалансованими за умови як справедливого, так і несправедливого 

розподілу суспільного багатства» [279].
 
 

Справедливість розподілу суспільно багатства не враховується при 

формуванні державою бюджету на відповідний рік. Р. О. Гаврилюк 

обґрунтовано стверджує, що у субстанціональної держави у відповідності з її 

природою є власні першочергові потреби, задоволення яких поглинає всі засіка 

Батьківщини без залишку. Більше того, їх ніколи не вистачає тій же державі, 

недарма основоположним принципом її фінансової діяльності є принцип 

пріоритетності державних витрат порівняно з доходами держави. Для 

фінансування ж природніх публічних потреб своїх платників податків 

державою і передбачаються ці вічно вислизаючі, такі, що не залишаються в 

надлишку після задоволення державних потреб, міфічні залишки публічних 

фінансових ресурсів [90, С. 197]. 

Показовим у цьому контексті є збільшення видатків на утримання 

державного апарату у Державному бюджеті на 2017 рік: наприклад, на 

забезпечення діяльності Президента та його Адміністрації виділено 668 млн. 

706 тис. грн., що на 46% більше, порівняно із 2016 роком, Генеральній 

прокуратурі України виділено 4 млрд. 651 млн. 861 тис. грн. (+41%), 

Верховному Суду України - 1 млрд. 12 млн. 901 тис., що на 851% більше за 

фінансування у 2016 році, Рада національної безпеки і оборони України 

отримала 57 млн. 444 тис грн. (+81%), Міністерству внутрішніх справ України 
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виділено більше 46 млрд. грн. (+12%). Разом з тим вкрай недостатнім 

залишилося фінансування сфер охорони здоров’я, охорони навколишнього 

природного середовища, освіти, науки і ряду інших принципово важливих 

суспільних сфер, що спільно визначають рівень якості життя людини [356]. 

Зростання доходів Державного бюджету, за рахунок яких мають 

покриватися такі видатки, передбачено, в тім числі, за рахунок податкових 

надходжень, зокрема непрямих податків (податку на додану вартість (далі - 

ПДВ) та акцизного збору) та податку на доходи фізичних осіб. Так, акцизний 

податок, ПДВ та податок на доходи фізичних осіб у загальній структурі 

податкових надходжень становлять близько 70 %. За даними звіту про 

виконання Державного бюджету на 2016 рік, розміщеному на офіційному сайті 

Державної казначейської служби України, всього до бюджету акумульовано 

доходів у сумі 616 283 219 565,97 млрд. грн., з яких 503 879 432 763,44 млрд. 

грн. складають податкові надходження [156]. У 2017 році ситуація не 

змінилася, враховуючи дані, оприлюднені Державною казначейською службою 

України щодо розміру надходжень до Державного бюджету за січень-вересень 

2017 року [173].  

Красномовним у даному контексті є і характер податкового навантаження 

на платників податків. За рекомендаціями фахівців з податків і податкової 

політики ЄС для того, щоб податкова система країни сприяла економічному 

зростанню, необхідно було змістити податковий тягар з мобільних чинників 

виробництва, тобто, праці і капіталу, і формувати його за рахунок 

оподаткування майна та ширшого використання екологічних податків. Загалом 

за 18 років податкове навантаження на доходи і витрати фізичних осіб, зросли з 

11,3% ВВП до 22,5% ВВП. В той час як за податком на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, надходження не перевищують 1 млрд. грн. 

Частка екологічних податків за 2004–2015 рр. зросла з 1,7 до 2,7% ВВП, але до 

них входять також акцизи на пальне, в яких ставки зафіксовано в євро, тому 

збільшення відбулося переважно за рахунок знецінення гривні і, знов-таки, 

коштів споживачів [505].  
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Тобто, прописані у Конституції України начала справедливості та 

неупередженості на практиці при розподілі бюджетних коштів не 

застосовуються, а забезпечуються відповідно до принципу пріоритетності  

лише державні витрати на життєво важливі власне державі цілі [90, С. 196]. Це 

є нічим іншим як свідомим культивуванням державою культури патерналізму у 

відносинах із своїми громадянами, метою якого є переконання останніх у тому, 

що сплачені ними на користь держави кошти є не даремними. 

Наслідком такого роду патерналістських відносин між державою і 

суспільством є відчуження, при якому влада схильна ігнорувати громадську 

думку, вважаючи себе єдиним суб'єктом політичного процесу, а суспільство, зі 

свого боку, практично повністю виключається зі сфери прийняття рішень. 

Квінтесенцію культури таких відносин між державою і соціумом дуже стисло 

висловив Дж. Кін: «Покладись на нинішній уряд та чиновників, що займаються 

соціальним забезпеченням. Вони знають, що краще. Вони у всьому 

потурбуються про тебе» [177, С. 33].  Л. фон Мізес відзначав, що «батьківська» 

турбота «держави добробуту» зведе всіх до становища кріпосних робітників, 

які зобов’язані, не ставлячи запитань, підкорюватись наказам органів 

планування, а її податкова політика все більше вироджується в політику 

конфіскацій. Її мета – вилучити повністю всі види багатства та доходу від 

власності» [248, С. 315].   

Ще однією властивістю податково-правового патерналізму фіскальної 

держави є апологетика особливої жорстокості юридичної відповідальності за 

вчинення правопорушень податкового законодавства. Ця відповідальність, як 

довела Р. О. Гаврилюк, носить «особливий, каральний з боку держави та 

жертовний з боку платників податків характер» [84, С. 212] та завжди 

розцінюється субстанційною державою як відплата за порушення її 

податкового суверенітету [84, С. 213].  

Фіскальною державою за сотні років створена ціла дискурсивна культура 

«батога і пряника» у сфері відповідальності за порушення податкового 

законодавства. Своєрідним «пряником» серед усього масиву каральних норм 
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законодавства про податкову відповідальність є презумпції, а саме презумпція 

добросовісності платників податків, презумпція правомірності рішень 

платників податків, презумпція невинуватості платників податків.  

Нормативну фіксацію у Податковому кодексі України отримала тільки 

презумпція правомірності рішень платників податків. Стаття 4 Податкового 

кодексу України закріплює перевагу рішень платників податків, 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. Дане положення 

фактично дублюється і у п. 56.21 ст. 56 Податкового кодексу України [314].  

Презумпція добросовісності платника податків передбачає правомірну 

поведінку платника податків при здійсненні своїх прав і виконанні покладених 

обов’язків. Правовим наслідком презумпції добросовісності платників податків 

є обов’язок податкових органів для спростування даної презумпції доказувати 

недобросовісність платника податків [420, С. 106]. У площині процесуального 

регулювання презумпції добросовісності платника податків корелює обов'язок 

доведення контролюючим органом правомірності прийнятого рішення в 

судовому процесі, порушеному за позовом платника податків про скасування 

рішення як неправомірного (частина 2 ст. 71 КАС України) [180]. У разі 

надання контролюючим органом доказів, які спростовують дійсність чи 

повноту даних поданої платником податків податкової звітності, платник 

податків відповідно до встановленого частиною 1 ст. 71 КАС України обов'язку 

кожної сторони довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та 

заперечення (крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу), повинен 

довести наявність законних підстав, для врахування задекларованих в 

податковому обліку даних при визначені суми його податкового обов'язку 

[180].  

Дана презумпція не знайшла свого нормативного закріплення у 



  

115 
 

Податковому кодексі України, однак судова практика вирішення податкових 

спорів активно використовує презумпцію добросовісності платника податків, в 

якій втілюється презюмування економічної виправданості дій платника, що 

мають своїм наслідком отримання податкової вигоди та достовірність 

відомостей у бухгалтерській та податковій звітності платника [322; 323; 345; 

467]. Передусім про це йдеться у відомому рішенні Європейського суду з прав 

людини від 22.01.2009 у справі «Булвес» АД проти Болгарії» (заява №3991/03). 

Суд зазначив, що, «...компанія-заявник не повинна нести відповідальність за 

наслідки невиконання постачальником його обов'язків щодо своєчасного 

декларування податку на додану вартість і, як наслідок, сплачувати податок на 

додану вартість повторно разом із пенею. Суд вважає, що такі вимоги 

прирівнюються до надзвичайного обтяження для компанії-заявника, що 

порушило справедливий баланс, який повинен був підтримуватися між 

вимогами загальних інтересів та вимогами захисту права власності» [381]. 

В останні роки податкові органи могли нарахувати податки та штрафні 

санкції практично будь-якому суб’єкту господарювання, якщо у господарській 

операції його контрагент видався їм недобросовісним, про що свідчить 

численна судова податково-правова практика [334; 335; 336; 337; 338]. Однак 

така позиція податкових органів суперечить нормам чинного законодавства, 

зокрема, ч. 2 ст. 61 Конституції України встановлює, що юридична 

відповідальність особи має індивідуальний характер [185]. Необхідно також 

відмітити, що посилання фіскального органу на порушення контрагентом вимог 

податкового законодавства є безпідставними, оскільки за дане порушення 

податкового законодавства передбачена індивідуальна відповідальність саме 

для контрагента, а не для платника, оскільки ведення податкового обліку 

покладено на кожного окремого платника податку, при цьому такий платник 

несе самостійну відповідальність за порушення правил ведення податкового 

обліку. Зазначена відповідальність стосується кожного окремого платника 

податку і не може автоматично поширюватися на третіх осіб, у тому числі на 

його контрагентів [315]. 
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Вищенаведене цілком підтверджується і практикою ВАСУ. У справі від 

06 вересня 2016 р. ВАСУ прийшов до очевидного висновку: «Чинне 

законодавство не ставить умову виникнення податкових зобов'язань платника у 

залежність від стану податкового обліку його контрагентів, фактичного 

знаходження їх за місцем реєстрації та наявності чи відсутності основних 

фондів. Позивач не може нести відповідальність за невиконання його 

контрагентами своїх зобов'язань, адже поняття «добросовісний платник», яке 

вживається у сфері податкових правовідносин, не передбачає виникнення у 

платника додаткового обов'язку з контролю за дотриманням його 

постачальниками правил оподаткування, а саме, платник не наділений 

повноваженнями податкового контролю для виконання функцій, покладених на 

податкові органи, а тому не може володіти інформацією відносно виконання 

контрагентом податкових зобов'язань. А відтак, за умови не встановлення 

податковим органом наявності замкнутої схеми руху коштів, яка б могла 

свідчити про узгодженість дій позивача та його постачальників для одержання 

товариством незаконної податкової вигоди, останнє не може зазнавати 

негативних наслідків внаслідок діянь інших осіб, що перебувають поза межами 

його впливу» [465]. Такий підхід узгоджується з судовою практикою 

Європейського Суду з прав людини. Так, у пункті 110 рішення від 23 липня 

2002 року у справі «Компанія «Вестберґа таксі Актіеболаґ» та Вуліч проти 

Швеції» визначив, що «…адміністративні суди, які розглядають скарги 

заявників стосовно рішень податкового управління, мають повну юрисдикцію у 

цих справах та повноваження скасувати оскаржені рішення. Справи мають бути 

розглянуті на підставі поданих доказів, а довести наявність підстав, 

передбачених відповідними законами, для призначення податкових штрафів 

має саме податкове управління» [383]. 

Аналогічна правова позиція висловлена у постанові Верховного Суду 

України від 31.01.2011 у справі № 21-47а10, відповідно до якої чинне 

законодавство не ставить у залежність право платника податків на податковий 
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кредит від дотримання вимог податкового законодавства його контрагентом 

[325]. 

Прикладом застосування презумпції добросовісності платника податків є 

оцінка у судовому процесі неможливості застосування відповідальності за 

Податковим кодексом України за наявності ознак фіктивності контрагента за 

приписами ст. 55-1 Господарського кодексу України або наявності вироку суду 

у кримінальній справі за ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 2 ст. 358 

(підроблення документів) Кримінального кодексу України (постанова ВАСУ 

від 03.04.2013 р. №К/9991/38114/12). ВАСУ у цій справі зазначає: « ...Що ж 

стосується посилання ДПІ на неможливість формування даних податкового 

обліку на підставі первинних документів, підписаних від імені спірних 

контрагентів невстановленими особами, то слід зазначити, що платник не має 

можливості встановлювати автентичність та приналежність підписів на 

кожному документі, представленому контрагентом, а також проводити 

почеркознавчу експертизу під час здійснення підприємницької діяльності; на 

нього не може бути покладено надмірний тягар доказування своєї 

добросовісності...» [327]. 

Таким чином, судова практика засвідчує індивідуальний характер 

відповідальності, яка стосується кожного окремого платника податку і не може 

автоматично поширюватися на третіх осіб, у тому числі на його контрагентів. 

Однак, в силу відсутності нормативної фіксації презумпції добросовісності 

платників податків та її невизначеності при застосуванні на практиці, податкові 

органи використовують кожну можливість накладення санкцій на платників 

податків. В якості прикладу можна навести рішення ВАСУ від 29 серпня 2016 

р. у справах № К/800/18701/16 та № К/800/18708/16, якими контролюючому 

органу відмовлено навіть у відкритті касаційного провадження у зв’язку з тим, 

що «доводи касаційної скарги не викликають необхідності перевірки 

матеріалів справи. Висновки судів, покладені в основу прийняття 

оскаржуваних рішень, ґрунтуються на правильному тлумаченні та 

застосуванні правових норм» [257]. 
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Як слушно зазначає Д. М. Щокін, цей критерій зручний тим, що він 

потенційно «підкуповує кожну людину, яка чує про нього, прагненням до 

добра», несе в собі величезний піар-заряд, який вже одним своїм звучанням 

виправдовує виведення платника податків, який визнаний недобросовісним, за 

рамки правових гарантій, закріплених у законодавстві [513]. Д. М. Щокін 

риторично запитує: «Чи сприяє критерій добросовісності боротьбі з дійсними 

випадками ухилення від сплати податків, тобто чи захищає істинний публічний 

інтерес?» Даючи позитивну відповідь, він одразу ж відзначає, що це саме той 

випадок, коли «ліки страшніше хвороби». На думку вченого, критерій 

добросовісності платника податків як універсальний і не передбачений в законі 

додатковий критерій визначення правомірності дій платника податків в значній 

мірі спрямований на реалізацію квазіпублічного інтересу. Саме через широке 

застосування критерію добросовісності платників податків можливе створення 

вкрай несприятливих умов для нелояльного для бюрократії бізнесу та 

створення досить комфортного режиму оподаткування для бізнесу лояльного 

або підконтрольного бюрократії (її окремим представникам) [513]. 

Не наділена більшим рівнем визначеності і презумпція невинуватості 

платників податків. Право платника податків на презумпцію невинуватості 

гарантоване ст. 62 Конституції України. Разом з цим, в податковому 

законодавстві України прямо не закріплена ні презумпція невинуватості, ні 

презумпція винності платників податків. Податковий кодекс України містить 

норму, що під час процедури адміністративного оскарження обов'язок 

доведення того, що будь-яке нарахування, здійснене контролюючим органом у 

випадках, визначених цим Кодексом, або будь-яке інше рішення 

контролюючого органу є правомірним, покладається на цей же контролюючий 

орган [314].  

Р. О. Гаврилюк, проаналізувавши дану норму, зазначає, що «вона 

апологетами етатистської доктрини оподаткування тлумачиться як поява у ПК  

України безумовної презумпції невинуватості, з чим важко погодитись. По-

перше, поки що вітчизняний платник податків так і не домігся від своєї 
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субстанційної держави прямого, безпосереднього визнання презумпції його 

невинуватості, як це має місце в цивілізованих країнах Заходу. По-друге, для 

того, щоб вищенаведене положення ПК України хоча б якоюсь мірою могло 

виконувати функції презумпції невинуватості платника податку, необхідно, 

щоб в Україні з'явилось та запрацювало незалежне правосуддя, якого за 

всезагальним визнанням поки що немає» [92, С. 323]. 

Загалом презумпція невинуватості платників податків значною мірою 

дисонує із наявним у податковому законодавстві механізмом регулювання 

податкової відповідальності. Для податкового законодавства України 

нехарактерне використання вини в якості підстави кваліфікації податкового 

правопорушення. За загальним правилом, податкове правопорушення є 

правопорушенням з усіченим складом. Податкове законодавство України не 

передбачає необхідність вини в якості підстави застосування заходів податкової 

відповідальності. Фінансові санкції застосовуються незалежно від причин, з 

яких сталося заниження платником суми податку, іншого платежу чи внеску в 

податкових деклараціях, розрахунках. Для застосування фінансових санкцій не 

має значення і наявність умислу у діях відповідних працівників підприємств, 

установи, організації чи громадянина платника. Фінансові санкції 

застосовуються і в тому разі, якщо порушення сталося через помилкове 

застосування законодавства про оподаткування, недбалість, недосвідченість чи 

розрахункову помилку. У ПК України, а також в іншому законодавстві відсутні 

чіткі норми, які б дозволяли враховувати обставини вчинення правопорушення, 

розмір завданих збитків, через малозначність діяння звільняти від 

відповідальності або застосовувати найменшу можливу санкцію, зменшувати її 

розмір, як передбачено кримінальним законодавством і законодавством про 

адміністративні правопорушення [523]. У такий спосіб держава намагається 

спростити процедуру надходжень від сплати штрафів за порушення 

податкового законодавства.   

З цього приводу Д. О. Гетманцев резюмує, що відповідальність без вини 

— не виняткове явище у правовій системі. Але якщо для, скажімо, цивільної 
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відповідальності так звана об'єктивна осудність — це виняток, то для 

фінансового права усічений (без суб'єктивної сторони) склад правопорушення 

— це правило, більше того - це відвертий архаїзм. Такий підхід порушує ст. 6 

Європейської конвенції з прав людини. Хоча відступ від "винної" 

відповідальності в податкових відносинах можливий і навіть необхідний, однак 

усіма цивілізованими країнами він практикується як виняток із загального 

правила притягнення платника податків до відповідальності виключно за винне 

діяння [110]. 

Водночас варто зауважити, що у Податковому кодексі України все ж таки 

передбачені випадки звільнення платників податків від відповідальності за 

порушення податкового законодавства через відсутність у складі 

правопорушення їхньої вини. Наприклад, відповідно до п. 49.6 ст. 49 у разі 

втрати або зіпсуття поштового відправлення чи затримки його вручення 

контролюючому органу з вини оператора поштового зв’язку, такий оператор 

несе відповідальність відповідно до закону. У такому разі платник податків 

звільняється від будь-якої відповідальності за неподання або несвоєчасне 

подання такої податкової декларації. Платник податків протягом п’яти робочих 

днів з дня отримання повідомлення про втрату або зіпсуття поштового 

відправлення зобов’язаний надіслати поштою або надати особисто (за його 

вибором) контролюючому органу другий примірник податкової декларації 

разом з копією повідомлення про втрату або зіпсуття поштового відправлення 

[314].  

Відповідно до статті 53 Податкового кодексу України не може бути 

притягнуто до відповідальності платника податків, який діяв відповідно до 

податкової консультації, наданої йому у письмовій або електронній формі, а 

також узагальнюючої податкової консультації, зокрема, на підставі того, що у 

майбутньому така податкова консультація або узагальнююча податкова 

консультація була змінена або скасована. Пунктом 129.6 статті 129 

Податкового кодексу України передбачено, що за порушення строку 

зарахування податків до бюджетів або державних цільових фондів, 
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установлених Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в 

Україні» з вини банку або органу, що здійснює казначейське обслуговування 

бюджетних коштів, в якому відкриваються рахунки платників у системі 

електронного адміністрування податку на додану вартість, такий банк/орган 

сплачує пеню за кожний день прострочення, включаючи день сплати, та 

штрафні санкції у розмірах, встановлених цим Кодексом, а також несе іншу 

відповідальність, встановлену цим Кодексом, за порушення порядку 

своєчасного та повного внесення податків, зборів, платежів до бюджету або 

державного цільового фонду [314]. При цьому платник податків звільняється 

від відповідальності за несвоєчасне або перерахування не в повному обсязі 

таких податків, зборів та інших платежів до бюджетів та державних цільових 

фондів, включаючи нараховану пеню або штрафні санкції. Тобто, законодавець 

не встановлює вину як елемент податкового правопорушення, при цьому 

передбачає випадки звільнення від відповідальності за відсутності такої вини. 

На думку авторів монографії «Проблеми вини у фінансовому праві 

України», виходячи з того, що в Податковому кодексі України містяться норми, 

які виключають фінансову відповідальність платника податків, а також те, що, 

відповідно до узвичаєної правової практики, обов’язковою ознакою 

правопорушення є вина, то все викладене дозволяє зробити припущення, що і 

самі законодавці усвідомлюють, розуміють і прагнуть закріпити те, щоб у 

податковому праві вина також визнавалась обов’язковою ознакою податкового 

правопорушення [260, С. 108]. Однак вони не поспішають вносити відповідні 

зміни до Податкового кодексу України, оскільки створений протягом тривалого 

часу інститут відповідальності за порушення податкового законодавства є 

простим та зрозумілим для держави та значно полегшує податковим органам 

роботу, адже під час перевірок не потрібно встановлювати низку обставин, 

пов’язаних із суб’єктивною стороною порушення. 

Що ж стосується кримінальної відповідальності платників податків за 

ухилення від сплати податків, то тут ситуація щодо наявності вини у діянні 

платника є цілком визначеною. Саме про це йдеться у Постанові Верховного 
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Суду України від 08.10.2004 №15 “Про деякі питання застосування 

законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, 

інших обов’язкових платежів». Верховний Суд України у своєму роз’ясненні 

положень статті 212 Кримінального кодексу України зазначив, що 

відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових 

платежів, що входять у систему оподаткування, введені у встановленому 

законом порядку і зараховуються до бюджетів чи державних цільових фондів, 

настає лише в разі, коли це діяння вчинено умисно. Необхідно розмежовувати 

ухилення від сплати обов’язкових платежів і несвоєчасну їх сплату за 

відсутності умислу на несплату. Особа, яка не мала наміру ухилитися від 

сплати зазначених платежів, а не сплатила їх з інших причин, може бути 

притягнута лише до встановленої законом відповідальності за порушення 

податкового законодавства, пов’язані з обчисленням і сплатою цих платежів 

[358]. 

Крім того, І. І. Бабін та О. В. Дьомін звертають увагу на ще один аспект 

реалізації презумпції невинуватості на практиці. Вчені зазначають, що у межах 

судового оскарження рішення податкового органу обов’язок доведення його 

законності покладається на відповідача – податковий орган, що його прийняв. 

Однак необхідність вчинення певних активних дій (подання позову/скарги, 

оформлення позову/скарги у відповідності з вимогами Кодексу 

адміністративного судочинства України) з боку платника податків для запуску 

цієї процедури дозволяє говорити лише про часткове втілення презумпції 

невинуватості платника податків у податковому законодавстві України в 

рамках судової процедури оскарження. Платник податків, якщо він хоче 

довести свою правоту, змушений зазначати в позовній заяві та в поясненнях по 

справі, внаслідок чого, якими саме діями (бездіяльністю) і яка норма того чи 

іншого нормативно-правового акта була порушена суб’єктом владних 

повноважень. У переважній більшості справ кількість документів (письмових 

доказів, пояснень), поданих позивачем, у рази перевищує кількість документів, 

поданих податковим органом. У зв’язку з цим пункт 2 статті 71 Кодексу 
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адміністративного судочинства України залишається скоріше теоретичною, 

аніж практичною нормою права. Такий стан справ стосовно презумпції 

невинуватості у податковому праві значно знижує захисні можливості 

платників податків, позаяк довести свою невинуватість дуже важко, а, отже, і 

проблемно реалізовувати свої права [24, С. 90-91]. 

Каральний характер відповідальності з боку фіскальної держави за 

допомогою патерналізму приховується за нечисленними нормами податкового 

законодавства, що сприяють захисту платників податків перед тиском держави. 

Втім, як показує практика застосування таких норм, інтерес держави щодо 

одержання якомога більшої кількості фінансових ресурсів ніколи не дозволить 

у повній мірі реалізувати права платників податків, тому більшою мірою у 

відносинах щодо притягнення до відповідальності останніх вони залишаються 

не більше, ніж патерналістським гаслом для платників податків.  

 

Висновки до розділу 2 

1. Природа податково-правового патерналізму найадекватніше та 

найповніше проявляється у його властивостях. До базових властивостей 

податково-правового патерналізму належать: маскування атрибутивності 

податку фіскальній державі; захист податково-правового суверенітету 

фіскальної держави; виправдання примусового характеру податкового 

обов’язку платника податку; приховування фіскальної природи податкового 

права держави; апологетика особливої жорсткості юридичної відповідальності 

платників податків за вчинення ними порушень податкового законодавства. 

Вони переплавляються у повсякденній діяльності фіскальної держави у 

патерналістську податково-правову практику; патерналістську податково-

правову ідеологію; патерналістську податково-правову культуру. Кожен з цих 

феноменів відзначається аргументативно-дискурсивним характером. Останні в 

своїй сутності та взаємодії складають квінтесенцію природи податково-

правового патерналізму, але не вичерпують його змісту. Патерналістська 

податково-правова практика, патерналістська податково-правова ідеологія та 
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патерналістська податково-правова культура перебувають між собою у 

складних субстантивних вертикальних і горизонтальних взаємозв’язках, проте 

функціонально вони відносно автономні.  

2. Патерналістська податково-правова практика з позицій 

аргументативно-дискурсивного підходу – це аргументативно-дискурсивне 

буттєве укорінення етатистської доктрини податкового права фіскальної 

держави у спосіб визначення, закріплення та реалізації правових статусів і 

ролей фіскальної держави та її контрагентів у податкових правовідносинах. 

Воно відбувається за допомогою та у формі відповідних законів держави, 

підзаконних актів та актів правозастосування з використанням 

найрізноманітніших організаційних, методологічних та методичних засобів. 

Цій практиці характерні також осмислена та чітка державна стратегія і 

надзвичайно мінлива державна тактика, використання правових і неправових 

інструментів. Все це, разом взяте, і складає патерналістський податково-

правовий практичний дискурс. Платникам податків у ньому відведена роль 

виконавців їх податкового обов’язку перед фіскальною державою. А державі – 

роль «благодійника» платників податків, їх вічного «опікуна» та «покровителя» 

без відома та згоди останніх, а часто і проти їх волі.  

3. Патерналістська податково-правова ідеологія з позицій 

аргументативно-дискурсивного підходу – глибоко, до найменших дрібниць 

продумана фіскальною державою система податково-правових цінностей у 

формі максим, констант, ідеологем, інших атрибутивних цій державі установок, 

закріплених нею ж як нормативно, так і буттєво, у формі державно визнаних 

практик, що ідейно та морально забезпечують втілення у життя етатистської 

доктрини оподаткування. Ці податково-правові цінності поділяються на 

незмінні, яким належить визначальна роль у патерналістській правовій ідеології 

(такими є, серед інших, константи етатистської доктрини оподаткування), та 

перемінні величини, які стають надзвичайно затребуваними у певний період 

часу (до прикладу, податок на зміцнення обороноздатності української армії). 

Для патерналістської податково-правової ідеології характерне видавання 
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потреб та інтересів фіскальної держави за загальні публічні потреби й інтереси, 

іншими словами, інтереси платників податків. Дискурсивний характер 

податково-правової ідеології уможливлює існування її у найрізноманітніших 

формах, буття чітко структурованою та водночас аморфною, послідовною і 

суперечливою і т.д., що різко ускладнює наукове пізнання цього явища, а 

множинність форм та проявів цього феномену дає підстави для апологетів 

етатистської доктрини оподаткування стверджувати навіть про повну 

відсутність будь-якої патерналістської податково-правової ідеології.  

4. Патерналістська податково-правова культура з позицій 

аргументативно-дискурсивного підходу, на відміну від відповідної ідеології, 

характеризує не ті чи інші етатистські податково-правові цінності, а власне 

суб’єктів податкового права. Вона є нічим іншим, як правовими властивостями 

цих суб’єктів та відзначається конкретно-історичним характером. Ця культура 

має дві взаємозв’язані та взаємозумовлені сторони – зовнішню (видиму) та 

внутрішню (невидиму). Зовнішня (видима) сторона патерналістської 

податково-правової культури суб’єктів податкового права постає перед нами у 

формі їх правомірної чи неправомірної поведінки, а внутрішня (невидима) 

сторона є податково-правовою ментальністю суб’єктів податкового права, їх 

податково-правовими переконаннями, що спрямовують їх на правомірну чи 

неправомірну поведінку. 

Патерналістська податково-правова культура, як і правова культура в 

цілому, складається із двох взаємопов’язаних між собою нерозривних пластів 

правової матерії – пласту статусних правовідносин суб’єктів податкового 

права, їх взаємних прав та обов’язків (вони регулюються головним чином 

нормами об’єктивного конституційного, фінансового та адміністративного 

права безпосередньо) і пласту рольових правовідносин, суб’єктивні права і 

обов’язки у яких суб’єкти податкового права фіскальної держави одержують 

від неї  ж через індивідуальний вступ у ту чи іншу соціальну роль або статус. В 

свою чергу, рольова частина правової культури суб’єктів податкового права 

поділяється ще навпіл – на їх суб’єктивні права та суб’єктивні обов’язки. 
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Суб’єктивні права визначають вид та міру правової свободи суб’єктів 

податкового права у податково-правових відносинах, а їх суб’єктивні обов’язки 

головним чином перед фіскальною державою визначають вид та міру 

юридичної відповідальності перед цією ж державою.  
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РОЗДІЛ 3 . Основоположні форми податково-правового патерналізму 

фіскальної держави  

3.1. Позитивні принципи податкового права фіскальної держави як 

основоположні форми її податково-правового патерналізму 

У другому розділі дисертаційного дослідження нами було з’ясовано, що 

однією з атрибутивних властивостей природи податково-правового 

патерналізму фіскальної держави є його зовнішня проявленість у позитивному 

законодавстві цієї держави, передусім у її податковому законодавстві. У статті 

3 Податкового кодексу України прямо зазначено, що: «Податкове 

законодавство України складається з Конституції України; цього Кодексу; 

Митного кодексу України та інших законів з питань митної справи у частині 

регулювання правовідносин, що виникають у зв'язку з оподаткуванням митом 

операцій з переміщення товарів через митний кордон України (далі - законами з 

питань митної справи); чинних міжнародних договорів, згода на обов'язковість 

яких надана Верховною Радою України і якими регулюються питання 

оподаткування; нормативно-правових актів, прийнятих на підставі та на 

виконання цього Кодексу та законів з питань митної справи; рішень Верховної 

Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з питань 

місцевих податків та зборів, прийнятих за правилами, встановленими цим 

Кодексом» [314]. 

Вітчизняний законодавець у цьому ж Кодексі чітко називає принципи, на 

яких базується податкове законодавство України. Він відносить ці принципи до 

«основних засад податкового законодавства України» [314], іншими словами, 

до таких же засад позитивного податкового права Української фіскальної 

держави. В їх числі називаються принципи: стабільності податкового 

законодавства; рівності оподаткування; невідворотності відповідальності за 

порушення податкового законодавства; соціальної справедливості 

оподаткування; нейтральності оподаткування; єдиного підходу до встановлення 

податків і зборів [314]. Саме дані принципи позитивного податкового права 
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сучасної Української держави нами будуть досліджені у цьому розділі як типові 

форми податково-правового патерналізму. 

У вітчизняній теорії фінансового та податкового права поки що не 

вироблено загальноприйнятого підходу до розуміння принципів позитивного 

податкового права держави [215, С. 143-144; 292, С. 109-121]. Це ж само 

властиво і теорії фінансового, в тім числі й податкового права інших 

пострадянських країн. Особливий інтерес з позицій проблематики нашої 

кваліфікаційної роботи складає розуміння та тлумачення принципів 

позитивного права фіскальної держави О. В. Дьоміним. Перед тим, як викласти 

власну інтерпретацію даної категорії, він зазначає, що «у науковій та 

навчальній літературі поняття «принципи податкового права»…визначаються 

по-різному, як от: висхідні напрями, загальні начала, базові положення, керівні 

ідеї (установки), спеціалізовані норми особливого типу і т. д.» [136, С. 106]. 

Після даного резюме О. В. Дьомін продовжує: «Нерідко виникає питання 

про співвідношення понять «правові принципи», «принципи податкового 

права», «принципи оподаткування». Вважаємо, що принципи оподаткування – 

це найширша категорія, яка поряд із власне правовими принципами охоплює 

також соціально-економічні, політичні, моральні та інші принципи, але як 

тільки останні втягуються у правове регулювання, вони набувають правового 

характеру: повинні розглядатись уже як правові принципи. У такій ситуації 

можна говорити про рівнозначність термінів «принцип оподаткування» і 

«принцип податкового права». В той же час існують економічні принципи 

оподаткування, наприклад, ті, що випливають із кривої Лафера, які не мають 

безпосередньо правового характеру» [136, С. 106]. 

На особливу увагу заслуговує узагальнюючий висновок – оцінка 

принципів податкового права, зроблена О. В. Дьоміним: «Таким чином, 

принципи податкового права, - пише він, - складна і багатомірна категорія, яку 

можна визначити і як загальні начала, і як керівні ідеї (установки), і як висхідні 

напрями, і як базові положення, і як спеціалізовані норми особливого роду» 

[136, С. 106]. Законодавець України, як уже зазначалося вище, визначив їх як 
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основні засади податкового законодавства держави. Іншими словами, вони є 

опорними, основоположними юридичними конструкціями позитивного 

податкового права фіскальної держави, за допомогою яких вона транслює 

соціуму свої установки, основоположні меседжі щодо її ж податкового права та 

волі цієї ж держави у податковому праві. О. П. Орлюк з цього приводу зазначає, 

що система взаємопов’язаних податково-правових принципів, що визначають 

загальні закономірності побудови інституту податкового права та податкової 

системи держави, основоположні правила застосування податково-правових 

норм і шляхи вирішення колізій та суперечок, що виникають при їх 

застосуванні, є основою податкового права [280, C. 390].  

Здатність принципів податкового законодавства бути опорною 

конструкцією позитивного податкового права держави та виразниками волі 

фіскальної держави у її податковому праві пояснюється тим, що «по-перше, - як 

зазначає О. В. Дьомін, - принципи виступають вихідними, первинними 

елементами по відношенню до інших норм податкового права. Являючись 

фундаментальними правовими категоріями, вони визначають зміст, структуру 

та функціональну спрямованість всіх інших норм податкового права. По-друге, 

незважаючи на динамічність та мінливість податкового законодавства, його 

принципи є набагато стабільнішими, оскільки їх зміст визначається не 

короткочасними пріоритетами фінансової політики, а стійким відношенням 

законодавця до сформованих суспільно-правових цінностей. Тому принципи 

податкового права – найбільш стійкі елементи податково-правової матерії. Така 

стабільність дозволяє виконувати їм роль довгострокових орієнтирів по 

відношенню до податкового законодавства, що безперервно реформується. По-

третє, принципи податкового права виступають найважливішим критерієм 

правомірності діяльності учасників податкових відносин» [135, С. 125]. Про що 

зокрема красномовно свідчить судова практика з вирішення податкових спорів, 

де практично жодне рішення не приймається без урахування та посилання на 

той чи інший принцип. 
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Принципи позитивного податкового права держави – це її соціокультурні 

коди, за допомогою яких держава задає цьому праву необхідного їй сенсу. 

Розшифрувавши ці коди, відразу ж дізнаєшся про відповідні податково-правові 

сигнали й установки соціуму з боку фіскальної держави у сфері позитивного 

податкового права платникам податків та квінтесенцію змісту цих сигналів. 

Принципи податкового права – це соціокультурні коди, за допомогою яких 

фіскальна держава формулює у символічних знаках свої податково-правові 

смисли та транслює їх соціуму. Ось чому достатньо для розкриття 

основоположних форм податково-правового патерналізму фіскальної держави 

«розкодувати» такі ж «основні засади податкового законодавства» цієї ж 

держави. Саме вирішенню цієї задачі і присвячено останній розділ нашої 

кваліфікаційної роботи. При цьому немає потреби «розкодувати» усі без 

винятку опорні принципи позитивного податкового права держави, а достатньо 

проаналізувати хоча б по одному з таких принципів – засад із кожної їх якісно 

викресленої групи.  

3.2. Базові принципи податкового права фіскальної держави 

Стаття 4 Податкового кодексу України закріплює основні засади 

податкового законодавства України, а саме: загальність оподаткування, рівність 

усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової 

дискримінації, невідворотність настання визначеної законом відповідальності у 

разі порушення податкового законодавства, презумпція правомірності рішень 

платника податку, фіскальна достатність, соціальна справедливість, 

економічність оподаткування, нейтральність оподаткування, стабільність, 

рівномірність та зручність сплати, єдиний підхід до встановлення податків та 

зборів [314], створюючи тим самим образ демократичного, цивілізованого 

податкового права. Однак для фіскальної держави та її податкового права 

основоположні принципи податкового законодавства є зручним фундаментом 

для реалізації її невикорінного патерналізму. Проголошуючи рівність, 

стабільність, справедливість, загальність і т. д. в оподаткуванні, держава 
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створює правильний нормативно зафіксований образ свого податкового права, 

від якого в значній мірі відрізняється його практична реалізація.  

Демонстрації «батьківського» піклування держави про своїх підданих 

покликана сприяти така теоретична конструкція етатистської доктрини 

податкового права, як стабільність податкового законодавства [314]. Гарантія 

стабільності податкового законодавства як форма податково-правового 

патерналізму потребує першочергової уваги, оскільки порушення правил 

введення в дію нових податків та зборів, зміни елементів існуючих, а також 

процедури їх адміністрування сприяє поглибленню невизначеності податкового 

законодавства і, як наслідок, його неефективності, а також неспроможності 

податкового планування платниками податків. 

Підпунктом 4.1.9 пункту 4.1 статті 4 ПК України закріплено принцип 

стабільності податкового законодавства, відповідно якого зміни до будь-яких 

елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до 

початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та 

ставки. Податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть 

змінюватися протягом бюджетного року [314]. Бюджетний кодекс України 

також містить подібну вимогу щодо законодавчих змін показників бюджету. 

Так, у ст. 27 Бюджетного кодексу України закріплено, що закони України або їх 

окремі положення, які впливають на показники бюджету (зменшують 

надходження бюджету або збільшують витрати бюджету) і приймаються після 

15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше початку 

бюджетного періоду, що настає за плановим [58]. 

Насправді закріплена у податково-правовій доктрині України вимога 

стабільності податкового законодавства є суто декларативною та в переважній 

більшості не виконується, а принцип стабільності податкового законодавства, 

що переконливо довели Р. О. Гаврилюк [86] та Д. О. Гетманцев [109], в 

українських реаліях є скоріше закріпленою в законі мрією платників податків, 

ніж реально діючою правовою нормою. Підтвердження цьому можна побачити 

на основі аналізу найважливіших фінансових законів нашої держави. Регламент 

http://taxlink.ua/ua/normative_acts/podatkoviy-kodeks-ukraini/#331672
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Верховної Ради України детально визначає процедуру прийняття щорічних 

Законів України про Державний бюджет на відповідний рік. Так, Кабінет 

Міністрів України щороку подає до Верховної Ради проект закону про 

Державний бюджет України на наступний рік не пізніше 15 вересня поточного 

року. Даний проект Верховній Раді представляє на її пленарному засіданні член 

Кабінету Міністрів України, відповідальний за формування та реалізацію 

державної фінансової і бюджетної політики, не пізніше ніж через п'ять днів з 

дня подання його Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради. Проект 

закону про Державний бюджет України на наступний рік розглядається за 

процедурою трьох читань, а Закон про Державний бюджет України має бути 

прийнятий Верховною Радою України до 1 грудня року, що передує плановому 

[375]. Однак законодавча практика показує, що по суті жоден із законів про 

Держаний бюджет на відповідний рік не був прийнятий із дотриманням 

встановлених законом строків [352; 353; 354; 355; 356].  

Це ж саме стосується і нормативно-правових актів, що вносять зміни до 

Податкового кодексу України. Ретроспективний погляд на законотворчу 

практику в галузі оподаткування показує, як щороку з моменту прийняття 

Податкового кодексу України зміни до нього вносяться поспіхом, із 

порушенням усіх строків та вимог про стабільність податкового законодавства. 

Часовий проміжок між прийняттям законів про внесення змін до Податкового 

кодексу України та набранням ними чинності надто малий. Він не дає змоги 

платникам податків ознайомитися із змінами і привести свою діяльність у 

відповідність до нових вимог податкового законодавства, більше того, такі 

зміни ризикують залишитися непоміченими, що тягне за собою невиконання 

платниками податкового законодавства і, як наслідок, санкції з боку 

податкових органів [452].  

Не дарма Д. О. Гетманцев називає податкову реформу «сезонним 

захворюванням», загострення якого, знаючи підходи українського уряду до 

фінансової політики держави, слід очікувати не раніше пізньої осені [106]. На 

думку вченого, невиконання нормативного припису про стабільність 
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податкового законодавства виявляється можливим через те, що норма п. 4.1.9 

ст. 4 ПК України сформульована таким чином, що фіскальна держава з 

легкістю знаходить шляхи юридичної кваліфікації змін до податкового закону, 

прийнятих з порушенням п. 4.1.9 ПК України, на свою користь в обхід 

принципу стабільності. Норма статті п. 4.1.9 ПК України встановлює правило, 

не передбачаючи будь-яких наслідків (в т. ч. санкцій) у разі його порушення 

[109].  

Більш обґрунтоване пояснення цього феномену дає Р. О. Гаврилюк, яка 

виводить таку «легкість» держави у зміні власного податкового законодавства з 

податкового суверенітету фіскальної держави як однієї з констант її 

податкового права [94]. Звідси не важко припустити, що стабільність ніколи не 

«загрожує» податковому праву цієї держави. Фіскальна держава цим повсюдно 

користується. На це вказує положення п. 4 Перехідних положень Закону 

України № 1791 від 20.12.16 р. «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 

збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» про незастосування в 

2017 році до прийнятих рішень органів місцевого самоврядування про 

встановлення місцевих податків і зборів, які прийняті на виконання цього 

Закону, вимоги підпункту 4.1.9 пункту 4.1 (принцип стабільності податкового 

законодавства – К.Т.) [348]. Тобто фактично законодавець скасовує дію 

принципу стабільності податкового законодавства, якому Податковий кодекс 

України сам же надав статус основоположної засади цього законодавства, за 

допомогою норми Перехідних положень звичайного закону.  

На незаконність зупинення дії податкових норм в такий спосіб вказує 

системне тлумачення Податкового кодексу України, який вказує на 

пріоритетність власне норм податкового законодавства по відношенню до норм 

іншого законодавства, яке може намагатися регулювати податкові питання. Це 

випливає зокрема з: пункту 7.3. Податкового кодексу України, який 

встановлює, що «будь-які питання щодо оподаткування регулюються цим 

Кодексом і не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами 

http://taxlink.ua/ua/normative_acts/podatkoviy-kodeks-ukraini/#331672
http://taxlink.ua/ua/normative_acts/podatkoviy-kodeks-ukraini/#331672
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України, крім законів, що містять виключно положення щодо внесення змін до 

цього Кодексу та/ або положення, які встановлюють відповідальність за 

порушення норм податкового законодавства»; пункту 3 підрозділу 10 (Інші 

перехідні положення) розділу ХХ (Перехідні положення) Податкового кодексу: 

«Встановити, що в разі якщо законодавчими актами передбачені інші правила 

справляння податків, зборів, що регулюються цим Кодексом, застосовуються 

правила цього Кодексу»; пункту 5.2. Податкового кодексу: «У разі якщо 

поняття, терміни, правила та положення інших актів суперечать поняттям, 

термінам, правилам та положенням цього Кодексу, для регулювання відносин 

оподаткування застосовуються поняття, терміни, правила та положення цього 

Кодексу»; пункту 2.1 Податкового кодексу: «Зміна положень цього Кодексу 

може здійснюватися виключно шляхом внесення змін до цього Кодексу» [314]. 

З вищенаведених положень Податкового кодексу України випливає, що 

застосовувати слід саме норми ПК України, а не конфліктуючі положення 

Закону України № 1791 від 20.12.16 р. «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 

збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році». Отже, для цілей 

нарахування та сплати податків основоположне значення повинен мати текст 

ПК України, і це логічно, адже навіщо проводити кодифікацію податкового 

законодавства, якщо вважати, що правила оподаткування і надалі можуть 

з’явитися будь-де. Така практика зупинення дії норм Податкового кодексу 

України є методологічно хибною та шкідливою для практики регулювання 

податково-правових відносин, оскільки фактично надає фіскальній державі 

необмежену владу змінювати норми Податкового кодексу України чи зупиняти 

їхню дію на власний розсуд, керуючись необмеженим державним інтересом.  

Нормативне декларування принципу стабільності податкового 

законодавства із фактичним невиконанням його на практиці відбувається і при 

введенні нових податків і зборів, а також зміні елементів конструкції вже 

існуючих податків. Наприклад, транспортний податок був введений в 

Податковий кодекс України Законом України «Про внесення змін до 
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Податкового кодексу України та деяких нормативно-правових актів України 

щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 р., що набув чинності 01.01.2015 

р. [347]. Далі щороку до нього вносилися зміни: у 2015 р. Законом України від 

24 грудня 2015 року №909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 

збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» [349] та у 2016 році 

Законом України від 20 грудня 2016 року N 1791-VIII «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» [348]. 

Часові рамки прийняття даних законів та набрання ними чинності показують, 

що законодавець фактично надав суб'єктам господарювання декілька днів, щоб 

вивчити ці численні зміни у ПК України і почати їх застосовувати у 

господарській діяльності, абсолютно ігноруючи при цьому п. 4.1.9 ст. 4 ПК 

України, що закріплює принцип стабільності податкового законодавства [157].  

Аналізуючи Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких нормативно-правових актів України щодо податкової 

реформи» від 28 грудня 2014 р., яким було введено в Податковий кодекс 

України транспортний податок, зрозуміло, що, дотримуючись принципу 

стабільності, транспортний податок повинен був би вводитися в дію не раніше 

01 січня 2016 р., а оскільки цей податок визначено як місцевий податок, то 

органи місцевого самоврядування повинні були б приймати рішення про його 

введення з урахуванням вимог статті 4 та 12 ПК України, яка регламентує, що 

рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно 

оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня 

року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування 

встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В 

іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку 

бюджетного періоду, що настає за плановим періодом [314]. 

Втім, можна констатувати, що необхідність забезпечення стабільності 

податкового законодавства широко пропагується владою, але на практиці не 
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виконується. Наприклад, в м. Чернівці транспортний податок був установлений 

через один місяць після прийняття відповідних змін до Податкового кодексу 

України рішенням Чернівецької міської ради № 1480 «Про справляння в місті 

Чернівці місцевих податків, зборів та акцизного податку з реалізації суб'єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів в 2015 році» від 

29.01.2015 р. [380]. Нормативна вимога про стабільність податкового 

законодавства не враховувалася також і, для прикладу, Київською міською 

радою, що ввела транспортний податок на території міста відповідно до 

Рішення № 58/923 від 28.01.2015 р. «Про внесення змін до рішення Київської 

міської ради від 23 червня 2015 року № 242/5629». Як наслідок, органи 

Державних податкових інспекцій передчасно почали надсилати податкові 

повідомлення-рішення власникам транспортних засобів, що зумовило сплату 

неправомірно нарахованого транспортного податку та грубого порушення 

принципу стабільності податкового законодавства, прав та інтересів платників 

податків [65].  

Більше того, невизначеності ситуації із транспортним податком посприяв 

і Вищий адміністративний суд України (далі – ВАСУ), який продемонстрував 

досить неоднозначну позицію з цього питання. Постановою від 30.08.2016 року 

ВАСУ ухвалив рішення про визнання незаконним нарахування транспортного 

податку на 2015 рік [332], і фактично через місяць виніс рішення на користь 

фіскальних органів постановою від 28.09.2016 року [330]. Втім 09 лютого 2017 

року ВАСУ вкотре розглянув спір у справі № 805/3465/15-а про нарахування 

транспортного податку за 2015 рік [331]. Цього разу суд дійшов висновку, що 

нарахування вказаного податку не відповідає принципу стабільності 

податкового законодавства (п. 4.1.9 Податкового кодексу України) та, 

відповідно, є незаконним. Суд, зокрема, чітко визначив, що в цілому 

нормативне регулювання транспортного податку є суперечливим, 

непослідовним і неузгодженим, що не дозволяє нараховувати транспортний 

податок, а встановлення та, відповідно, нарахування місцевих податків без 

рішення місцевої ради (а на підставі лише Податкового кодексу України) не 
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можуть бути законними, оскільки ст. 143 Конституції України відносить це 

питання саме до компетенції місцевих рад, а не Верховної Ради України. Хоча 

податкові органи часто на підтвердження своєї позиції посилалися на пп. 12.3.5 

п. 12.3 ст. 12 Податкового кодексу України і переконували, що навіть якщо 

місцева рада не прийняла рішення про встановлення місцевого податку, 

передбаченого законом, гроші все одно стягуються на підставі норми 

Податкового кодексу України. Та колегія суддів урахувала «значний обсяг 

законодавчої бази, яка регулює питання встановлення розміру, порядку 

адміністрування та сплати транспортного податку», взяла до уваги 

«суперечність, непослідовність та неузгодженість… норм нормативно-правових 

актів» і дійшла висновку «про наявність неоднозначного (множинного) 

трактування прав та обов’язків платників податків у спірному випадку». ВАСУ 

узяв до уваги п. 56.21 ст. 56 Податкового кодексу України, відповідно до якого 

в спірних питаннях рішення приймається на користь платника. Понад те, 

зроблено посилання на рішення Європейського суду з прав людини у справах 

«Севрюков проти України» та «Щокін проти України». Ними було встановлено 

порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод. Адже органи державної влади віддали перевагу 

найменш сприятливому тлумаченню національного законодавства, що призвело 

до накладення на заявника додаткових зобов’язань щодо сплати податку [331]. 

Таким чином, запровадження транспортного податку було здійснено із 

ігноруванням принципу стабільності податкового законодавства, що 

гарантується державою у ст. 4 ПК України. А мета цього рішення зрозуміла – 

пришвидшити процес надходження фінансових ресурсів у бюджет держави, 

уникаючи при цьому будь-якої відповідальності за невиконання вимог 

законодавства.  

Аналогічну ситуацію спостерігаємо і при зміні елементів вже існуючих 

податків і зборів. Так, Законом України № 71 - VIII від 28.12.2014 р. «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів 

України щодо податкової реформи» змінені правила оподаткування нерухомого 
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майна, відмінного від земельної ділянки - об’єкти нежитлової нерухомості 

стали об’єктами оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки (раніше підлягали оподаткування лише житлові приміщення) 

[347]. Практично одразу місцеві ради почали приймати рішення про 

оподаткування на своїй території об’єктів нежитлової нерухомості [377; 378; 

379; 380; 390]. Однак дані рішення згідно вітчизняного законодавства були 

незаконними. 

Про незаконність прийнятих рішень свідчить вищевказаний п. 12.3.4 ПК 

України, згідно якого рішення про встановлення місцевих податків та зборів 

офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 

15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується 

застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий 

період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше 

початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом [314]. Таким 

чином, оскільки нежитлова нерухомість не була об’єктом оподаткування 

протягом 2014 року, а Закон України № 71 - VIII від 28.12.2014 р. «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів 

України щодо податкової реформи», яким з цього питання вносяться зміни до 

ПК України, набрав чинності лише 1 січня 2015 року, то податок з нежитлової 

нерухомості мав би почати діяти з 2016 року. 

Суперечливість у питання введення, нарахування та сплати податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, вносить не тільки неправильне 

тлумачення та застосування норм Податкового кодексу України місцевими 

радами, а й суперечливість та провокативність відповідних норм Закону 

України № 71 - VIII від 28.12.2014 р. «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової 

реформи». Зокрема він містить наступне положення: «Установити, що на 2015 

рік ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у 

власності фізичних та юридичних осіб, визначені підпунктом 266.5.1. пункту 

266.5 статті 266 цього Кодексу, не можуть перевищувати 1 відсоток мінімальної 
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заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року 

за 1 кв. метр для об’єктів нежитлової нерухомості» (п. 33 підрозділу 10 «Інші 

перехідні положення» Розділу ХХ «Перехідні положення») [347].  

Це положення складно розуміти інакше, ніж таким чином, що цей 

податок може застосовуватися у 2015 році. Варто згадати і п. 4 Прикінцевих 

положень вищезгаданого Закону, яким визначено: «Рекомендувати органам 

місцевого самоврядування: у місячний термін з дня опублікування цього 

Закону переглянути рішення щодо встановлення на 2015 рік податку на майно 

(в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) для 

об’єктів житлової нерухомості, а також прийняти та оприлюднити рішення 

щодо встановлення у 2015 році податку на майно (в частині податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) для об’єктів нежитлової 

нерухомості, податку на майно (в частині транспортного податку) та акцизного 

податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів» [347]. 

Про непритаманність податковому законодавству України принципу 

стабільності свідчить Закон України «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України та про ставки вивізного (експортного) мита на деякі види 

зернових культур» від 19.05.2011 р. №3387-IV, який виключив із Податкового 

кодексу України п. 196.1.14 ст. 196, яким передбачалось, що не є об’єктом 

оподаткування ПДВ операції з постачання послуг, визначених у підпункті «в» 

п. 186.3 ст. 186 ПК України, серед яких були юридичні (в т. ч. адвокатські) 

[351]. Довкола цієї норми склалася суперечлива правозастосовна практика. 

Адвокатське об’єднання «Головань і партнери» звернулося до Державної 

податкової адміністрації в Донецькій області із запитом про надання податкової 

консультації з питань практичного застосування окремих норм податкового 

законодавства: чи є об’єктом оподаткування ПДВ адвокатські послуги з 

01.01.2012 р, тобто, з наступного бюджетного року? [115]. 

Державна податкова адміністрація в Донецькій області, проігнорувавши 

принцип стабільності податкового законодавства, листом надала заявнику 
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податкову консультацію про те, що з 01.07.2011 р. постачання юридичних 

(адвокатських) послуг є об’єктом оподаткування ПДВ, мотивуючи це тим, що 

закони та нормативно-правові акти Верховної Ради України набирають 

чинності через десять днів з дня їх офіційного оприлюднення, якщо інше не 

передбачено самими актами, проте не раніше дня їх опублікування в 

офіційному друкованому виданні. Отже, Закон України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та про ставки вивізного (експортного) мита на 

деякі види зернових культур» від 19.05.2011 р., який не містить буд-яких 

уточнень щодо моменту набрання чинності його окремих положень, відповідно 

до розділу ІІІ «Прикінцеві положення» набирає чинності з 1 числа місяця, що 

настає за місяцем, в якому він був опублікований, після офіційного 

опублікування в газеті «Урядовий кур’єр» від 17.06.2011 р. № 109 набрав 

чинності саме 01.07.2011 р. Таким чином, операції з надання юридичних 

(адвокатських) послуг з 1.07.2011 р. є об’єктом оподаткування податком на 

додану вартість [116].  

Адвокатське об’єднання звернулося до Донецького окружного 

адміністративного суду з позовом про визнання недійсною податкової 

консультації Державної податкової адміністрації в Донецькій області внаслідок 

порушення принципу стабільності. Суд відмовив у задоволенні позову, 

мотивуючи це тим, що п. 4.1.9 ст. 4 Податкового кодексу України (принцип 

стабільності податкового законодавства) є загальною нормою, а Закон України 

«Про внесення змін до Податкового кодексу України та про ставки вивізного 

(експортного) мита на деякі види зернових культур» спрямований на 

регулювання певних правовідносин щодо об’єктного складу оподаткування 

ПДВ і має спеціальний характер. Колізією нормативно-правових актів є 

протиріччя один одному діючих правових актів, що регулюють ті самі суспільні 

відносини. За даних обставин між указаними нормами відсутня колізія, 

оскільки до предмету регулювання даних норм формально відносяться різні 

правовідносини, і дані норми співвідносяться між собою як загальна та 

спеціальна [333].  
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Така позиція Суду суперечить правовій позиції Конституційного Суду 

України, яка викладена в Рішенні від 06.07.1999 р. № 8-рп/99. Конституційний 

Суд України, аналізуючи зміст і структуру правових норм, у Рішенні зазначив 

наступне: «Основні, відправні норми не формулюють деталей правового 

регулювання, проте підлягають обов’язковому врахуванню під час 

застосування відповідних конкретних положень. Спеціальні чи виняткові 

норми конкретного змісту обох Законів, що закріплюють право на пільги для 

точно визначеного кола чи окремих осіб, є суто спеціальними і за їх роллю 

(функціями) в механізмі правового регулювання. У процесі правореалізації 

застосовуються норми конкретного змісту, що розширюють чи обмежують 

сферу дії загальних норм, які водночас залишаються визначальними для норм 

спеціальних чи виняткових» [388]. Тобто, спеціальні норми підлягають 

застосуванню з обов’язковим врахуванням основних, відправних норм.  

Насамкінець зазначимо, що в практиці Європейського суду з прав 

людини уже склалася позиція щодо дотримання державами принципу 

стабільності та визначеності національного законодавства. Так, у п. 21 рішення 

Європейського суду з прав людини у справі «Федоренко проти України» від 

30.06.2006 р. визначено, що, відповідно до прецедентного права органів, які 

діють на підставі Конвенції, право власності може виступати у формі не тільки 

майна, а й «виправданих очікувань» від ефективного використання права 

власності [385]. У рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Стретч 

проти Об'єднаного Королівства» від 24.06.2003 р. майном, у значенні ст. 1 

Протоколу 1 до Конвенції (встановлює право особи на мирне володіння своїм 

майном), вважається, зокрема, «законне і обґрунтоване очікування набути 

майно або майнове право» [384]. Для національного законодавства дані 

рішення означають, що в п. 4.1.9 ПК законодавець встановив обов'язкову для 

себе норму, котра породжує обґрунтовані «законні очікування» у платників 

податків щодо майна (податку), який вони муситимуть (або не муситимуть) 

заплатити в наступному податковому періоді, зберігши або витративши своє 

майно [109]. 
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Як свідчить позиція Європейського суд з прав людини у справі 41/74 

«Yvonne Van Duyn vs Home Office», принцип юридичної визначеності означає, 

що зацікавлені особи мають можливість покладатися на зобов'язання, взяті 

державою, навіть коли вони містяться в нормативному акті, який взагалі не має 

автоматичної прямої дії [386]. Така дія зазначеного принципу пов'язана з іншим 

принципом відповідальності держави, котрий полягає в тому, що держава не 

може посилатися на власне порушення зобов'язань для уникнення 

відповідальності. Якщо держава затвердила певну концепцію, якою в нашому 

випадку є стабільність податкового законодавства, то вона діє протиправно, 

коли відступає від заявленої поведінки або політики. Оскільки погодження 

такої політики або поведінки дало підстави для виникнення обґрунтованих 

«законних очікувань» в осіб щодо дотримання державою або органом публічної 

влади такої політики або поведінки [109]. 

На думку Д. О. Гетманцева, механізм захисту прав платників податків 

внаслідок порушення державою принципу стабільності слід передбачити 

безпосередньо в законі, прямо внісши вищеописане правило, яке застосовує 

Європейський суд з прав людини [109]. 

Таким чином, з вищевикладеного випливає, що принцип стабільності 

податкового законодавства є не чинною константою, а лише патерналістським 

прийомом податкового права фіскальної держави. Більше того, невиконання 

принципу стабільності податкового законодавства в податково-правовій 

практиці є свідомим порушенням з боку держави, а не прикладом природної 

невизначеності податкового права. Даний принцип ігнорується як Верховною 

Радою України, місцевими радами та органами Державної фіскальної служби, 

так і в переважній більшості судами при вирішенні спорів з приводу законності 

стягнення податків, встановлених із порушенням строків. Очевидно, що для 

фіскальної держави прискорений порядок розгляду, прийняття та введення в 

дію змін до Податкового кодексу є закономірною практикою. Втім, як слушно 

резюмує Р. О. Гаврилюк, з точки зору фіскальної держави та її податково-

правового інтересу всі ці фактори, безсумнівно, належать до другорядних, 
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допоміжних, нерідко навіть фонових. Головним для держави залишається 

забезпечення за будь-яких умов власного суверенітету в цілому та у податковій 

сфері особливо [84]. 

Наступною формою податково-правового патерналізму є проголошення 

принципу рівності всіх платників перед податковим  законом і недопущення 

будь-яких проявів податкової дискримінації, іншими словами, принципу 

рівності оподаткування. Цей принцип означає, перш за все, заборону будь-якої 

дискримінації в податковій сфері. У Податковому кодексі України принцип 

рівності закріплюється у ст. 4.1.2, в якій встановлено, що рівність усіх 

платників перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової 

дискримінації проявляється у забезпеченні однакового підходу до всіх 

платників податків, незалежно від соціальної, расової, національної, релігійної 

приналежності, форми власності юридичної особи, громадянства фізичної 

особи, місця походження капіталу [314]. 

Принцип недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації 

випиває також із численних рішень Європейського суду з прав людини. Так, 

наприклад, у справі «Van Raalte v. The Netherlands» Європейський суд з прав 

людини висловився щодо заборони дискримінації платників податків за 

гендерною ознакою. На заявника громадянина Ван Раальте було покладено 

обов’язок про сплату податків, які встановлювалися різноманітними 

обов’язковими програмами соціального забезпечення, зокрема і тими, що 

започатковані Генеральним актом про утримання дитини. Заявник подав скаргу 

на таке рішення національних податкових органів, доводив, що оскільки 

Генеральний акт звільнив неодружених жінок віком старше 45 років від 

обов’язку сплачувати податки згідно встановленої схеми, не звільнивши від 

цього неодружених чоловіків того ж віку, то таке оподаткування є 

дискримінаційним. Європейський суд з прав людини, розглянувши питання про 

те, чи було в даному випадку, насправді, різне ставлення до осіб в однакових 

ситуаціях, прийшов до висновку, що, вдаючись до диференціації у 

національному законодавстві, уряд прагнув вшанувати почуття жінок певного 
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віку, які не мали та ймовірно ніколи не матимуть дітей. Однак Суд визнав, що 

такі винятки повинні стосуватися і чоловіків, і жінок, адже жінка у віці понад 

45 років може народити дитину, а чоловік 45-ти років чи молодший може бути 

нездатний до запліднення. Більше того, неодружена бездітна жінка віком 45 

років чи старша, яка може користуватися пільгами відповідно до згаданого 

акту, могла би взяти шлюб із чоловіком, який вже має дітей від попереднього 

шлюбу. Нарешті, аргумент про те, що стягнення внесків до Фонду дитини з 

неодружених бездітних жінок накладає на них несправедливе емоційне 

навантаження, так само може бути застосований і до бездітних чоловіків, і 

бездітних пар. Зважаючи на вищевикладене, Суд встановив, що жодні законно 

вмотивовані прагнення захистити почуття бездітних жінок певного віку не 

виправдовують різниці у ставленні до особи за ознакою статі [382]. 

На неприпустимість податкової дискримінації вказав Європейський суд з 

прав людини і у справі «Глор проти Швейцарії». Заявник скаржився на те, що, 

попри бажання пройти військову службу, його визнали непридатним через 

захворювання на цукровий діабет. Водночас через непроходження військової 

служби він повинен був сплачувати податок у розмірі 716 швейцарських 

франків на рік. Проходження альтернативної (невійськової служби) могло б 

звільнити заявника від сплати податку, однак така можливість була 

передбачена лише для осіб, які відмовлялись від проходження військової 

служби через релігійні або інші “ідейні” підстави, та не передбачалась для тих, 

кого визнавали непридатним для проходження військової служби [392]. 

Легітимна мета даного податку становила спробу справедливо вирівняти 

становище осіб, які змушені були проходити військову службу, з особами, яких 

звільняли від такого обов’язку. Податок був покликаний компенсувати 

звільнення від обов’язку з несення військової служби із зусиллями тих, хто 

змушений був проходити її. Так відбувався перерозподіл тягаря та обов’язків 

громадян. Оцінюючи пропорційність, Суд зазначив, що в питаннях 

проходження військової служби та звільнення від неї, а так само в питаннях 

податків межі свободи розсуду держави ширші, але коли йдеться про права 
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людини з обмеженими можливостями (представника особливо вразливої групи 

населення), то це звужує свободу розсуду держави у виборі засобів для 

досягнення поставленої мети [392]. 

Суд також визнав втручання непропорційним через негнучкість 

законодавчого регулювання, яке не враховувало становище заявника (він не міг 

пройти ані військову, ані альтернативну службу, а також не міг претендувати на 

звільнення від податку або зменшення його суми з огляду на фінансове 

становище). Оцінюючи ці обставини сукупно, Суд дійшов висновку, що 

справедливого балансу між суспільними інтересами та повагою до прав 

заявника не було дотримано, що привело до порушення статті 14 Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод [392].  

Принцип податкової недискримінації також неодноразово був предметом 

розгляду у Суді ЄС. Для прикладу можна навести справу «Emilliano Zanotti v 

Agenzia delle Entrate», в якій Суд дійшов висновку, що плата за навчання, 

сплачена університету в іншій державі-члені ЄС має вираховуватись з 

податкової бази платника-студента у країні його резидентства, так ніби він 

перерахував кошти одному із місцевих університетів [393]; справа «Asscher v 

Staatssecretaris van Financiën»: фізична особа-нерезидент не повинна підлягати 

оподаткуванню за вищою шкалою податкових ставок, ніж ті, які 

застосовуються при вирахуванні податкових зобов’язань резидентів [394]; 

справа «Arnoud Gerritse v Finanzamt Neukölln-Nord»: кінцеве податкове 

навантаження на нерезидентів артистів та спортсменів за спеціальною шкалою 

оподаткування не повинно перевищувати умовний податковий тягар, який би 

несли артисти та спортсмени, коли б вони були резидентами держави-члена, де 

застосовано спеціальний режим оподаткування їх діяльності [396]; справа: 

«Klaus Biehl v Administration des contributions du grand-duché de Luxembourg»: 

нерезиденти повинні мати таку ж можливість як і резиденти для коректування 

нарахованих сум податкових зобов’язань в кінці фіскального року шляхом 

переоцінки податкової бази та сплачених (нарахованих) фіскальних платежів. 

Так само як і резиденти, вони мають право на компенсацію частини сплаченого 
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впродовж року податку на заробітну плату, якщо загальна сума перерахованих 

коштів до бюджету перевищує розмір остаточного податкового зобов’язання 

платника, визначеного на кінець звітного року [395]. 

Таким чином, суть явища податкової дискримінації у розумінні 

Європейського суду з прав людини та Суду ЄС можна узагальнити словами 

Michael S. Knoll та Ruth Mason: «Держави можуть бути звинувачені у 

податковій дискримінації, коли вони по-різному обкладають податком 

іноземців та місцевих, під місцевими маються на увазі громадяни, фізичні-

особи-резиденти та компанії-резиденти. Податковий недискримінаційний 

принцип оманливо простий: податок любить схожість [550]. 

Втім, у ПК України зустрічаються непоодинокі норми, що містять 

дискримінацію платників податків за різними ознаками. Наприклад, податкове 

законодавство України передбачає оподаткування доходів українських 

професійних спортсменів у вигляді заробітної плати, що отримується ними у 

спортивному клубі, із яким укладено спортивний контракт, за загальними 

ставками, передбаченими ст. 167 ПК України. Інші види доходів від 

професійної спортивної діяльності під оподаткування не підпадають, про що 

безпосередньо зазначається у п. «б» пп. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 ПК України: «... 

до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку 

не включаються сума, видана призерам спортивних змагань міжнародного 

рівня». При цьому призи переможцям та призерам спортивних змагань в 

Україні, видані у грошових сумах, підпадають під оподаткування у загальному 

порядку, про що свідчить пп. 165.1.39 цієї ж статті: «До загального місячного 

(річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються вартість 

дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань), якщо їх 

вартість не перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у 

розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за 

винятком грошових виплат у будь-якій сумі» [314]. З цього постає закономірне 

питання – чому приз на міжнародних змаганнях не оподатковується, а грошова 

винагорода за перемогу у змагання в Україні, що, як правило, є значно меншою, 
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ніж винагорода за міжнародні змагання, підлягає оподаткуванню? Такий підхід 

порушує принцип рівності платників податків, оскільки встановлює щодо осіб, 

які отримують доходи від одного виду діяльності, дискримінаційний підхід.  

Ще одним прикладом спростування принципу несення платниками 

податків рівного податкового навантаження у податковому праві фіскальної 

держави є порядок оподаткування доходу за договором комісії. Так, норми, що 

регулюють договір комісії, свідчать, що майно чи кошти, які комісіонер 

отримує від комітента для виконання договору комісії чи в процесі його 

виконання (продажу чи купівлі), йому не належать. Право власності переходить 

тільки на винагороду (ч. 1 ст. 1011, ч. 2 ст. 1014, ч. 1 ст. 1018 ЦК України) 

[488]. Однак з питань оподаткування доходу за договором комісії спостерігаємо 

неоднозначну позицію законодавця. До 01.01.2015 р. норма пп. 292.4 ПК 

України була прописана таким чином, що комісіонери повинні були визнавати 

доходом усю суму коштів, що надходила на їх рахунок [314]. На цьому 

наголошувала і Державна фіскальна служба України: «Доходом фізичної особи 

— підприємця платника єдиного податку є вся сума коштів, що надійшла йому 

за договором комісії у грошовій (готівковій або безготівковій) формі» 

(підкатегорія 107.04 системи «Загальнодоступний інформаційно-довідковий 

ресурс Державної фіскальної служби України (ЗІР)» діяла до 01.01.2015 р.) 

[148]. Водночас, юридичні особи, що сплачували єдиний податок, до 2015 року 

були у вигіднішому становищі, ніж фізичні особи-підприємці, оскільки їм 

дозволялося включати до доходу тільки суму винагороди (лист Державної 

податкової служби України від 27.03.2012 р. № 5472/6/15-2216є, нині скасована 

консультація у категорії 108.01.02 системи «ЗІР») [366]. 

Таким чином, в даному випадку мало місце встановлення необґрунтованих 

відмінностей в правовому статусі юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, 

внаслідок чого платники єдиного податку або обходили договори комісії, або 

несли серйозні втрати, включаючи до бази обкладення єдиним податком всю 

суму коштів, які надійшли від продажу комісійного товару, а не тільки суму 

винагороди, що належить їм на праві власності, виходячи із природи даного 
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договору. Ситуація змінилася із прийняттям Закону України «Про внесення 

змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України 

щодо податкової реформи» від 28.12.2014 р., що набув чинності 01.01.2015 р. 

Нині Податковий кодекс України передбачає, що у разі надання послуг, 

виконання робіт за договорами доручення, комісії, транспортного 

експедирування або за агентськими договорами доходом є сума отриманої 

винагороди повіреного (агента) [314].  

Тобто, необґрунтовані відмінності між юридичними особами та фізичними 

особами-підприємцями в основному усунено. Однак дані положення не 

стосуються тих суб’єктів підприємницької діяльності, що перебувають на 

загальній системі оподаткування доходів. Згідно п. 177.2 ПК України для 

фізичних осіб-підприємців, що перебувають на загальній системі 

оподаткування, об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, 

тобто, різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка в грошовій та 

негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з 

господарською діяльністю такої фізичної особи-підприємця [314]. Тобто, в ПК 

України відсутня пряма норма, яка б чітко регламентувала, що 

оподатковуваним доходом для підприємця є сума комісійної винагороди. 

У зв’язку із цим у підкатегорії 104.08 системи «ЗІР» Державна фіскальна 

служба України наголосила: Фізична особа – підприємець на загальній системі 

оподаткування – посередник (комісіонер, повірений тощо) включає до складу 

доходу всю суму виручки у грошовій та негрошовій формі, отриману за 

договором комісії, доручення тощо. Тобто, до складу доходу включається як 

вартість проданих товарів (робіт, послуг), так і комісійна винагорода. До складу 

витрат включається сума вартості придбаних товарів (робіт, послуг) з метою їх 

подальшої реалізації згідно договору комісії, за умови їх документального 

підтвердження, сформованого на загальних підставах. Тож комісіонер під час 

визначення об’єкта оподаткування враховує кошти, що надійшли на 

розрахунковий рахунок i залишилися в його розпорядженні [149]. 
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В даному випадку спостерігаємо неоднакове становище платників податків 

щодо оподаткування доходу за договором комісії щодо фізичних осіб-

підприємців, що перебувають на загальній системі оподаткування та на його 

спрощеній системі.  

Таким чином, принцип рівності платників податків перед законом хоча і 

проголошується державою, на практиці він не забезпечений, а наповнений 

ідеологічним забарвленням в силу того, що податкове законодавство тим не 

менш містить необґрунтовані відмінності у правовому статусі платників 

податків, які пов’язані або з необхідністю зменшити податкове навантаження 

на визначену категорію платників податків відповідно до державного інтересу, 

або із недосконалістю самого податкового закону.   

Наступною поширеною формою податково-правового патерналізму є так 

званий принцип невідворотності настання відповідальності за порушення 

податкового законодавства. Він зафіксований у пункті 4.1.3 Податкового 

кодексу України [314]. Його потрібно розуміти не інакше, як невідворотність 

настання відповідальності для усіх суб’єктів податково-правових відносин  – як 

платників податків, податкових агентів, їх посадових осіб, так і держави в особі 

її уповноважених органів та посадових осіб. Однак інститут відповідальності у 

Податковому кодексі України сформульовано вкрай неоднозначно та 

невизначено. У ст. 109 Податкового кодексу України сформульовано поняття 

податкового правопорушення як протиправного діяння (дія чи бездіяльність) 

платників податків, податкових агентів, та/або їх посадових осіб, а також 

посадових осіб контролюючих органів, що призвели до невиконання або 

неналежного виконання вимог, установлених цим Кодексом та іншим 

законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі 

органи. Вчинення платниками податків, їх посадовими особами та посадовими 

особами контролюючих органів порушень законів з питань оподаткування та 

порушень вимог, встановлених іншим законодавством, контроль за 

дотриманням якого покладено на контролюючі органи, тягне за собою 
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відповідальність, передбачену цим Кодексом та іншими законами України 

[314].  

Як бачимо, в якості суб’єктів, що можуть підлягати відповідальності за 

порушення податкового законодавства, визначено платників податків, 

податкових агентів, їх посадових осіб, а також посадових осіб контролюючих 

органів. Втім, у наступній статті 110 «Особи, які притягаються до 

відповідальності за вчинення правопорушень» посадові особи контролюючих 

органів уже не фігурують в якості суб’єктів відповідальності: «Платники 

податків, податкові агенти та/або їх посадові особи несуть відповідальність у 

разі вчинення порушень, визначених законами з питань оподаткування та 

іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на 

контролюючі органи» [314]. 

Ґрунтовний аналіз норм Податкового кодексу України ще більше 

переконує, що основний тягар відповідальності лежить на платниках податків. 

Так, глава 11 «Відповідальність» Податкового кодексу України містить 

конкретні склади податкових правопорушень, в яких суб’єктом визначаються 

платники податків або інші представники зобов’язаної сторони податкових 

правовідносин (банки, інші фінансові установи, податкові агенти). При цьому в 

жодному передбаченому Податковим кодексом України складі правопорушень 

не визначено в якості його суб’єкта державу в особі органів державної влади чи 

посадових осіб [314]. Така ситуація значним чином впливає на асиметричність 

правового статусу держави і платників податків у податкових правовідносинах 

у розрізі їх відповідальності.  

Водночас було б несправедливим стверджувати, що питання 

відповідальності держави за порушення податкового законодавства взагалі не 

регулюється у чинному податковому законодавстві. Так, загальні засади 

відповідальності контролюючих органів та їх посадових осіб визначені статтею 

21 Податкового кодексу України: «Посадові особи контролюючих органів 

несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх 

обов'язків, за прийняття неправомірного рішення, яким визначаються податкові 
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(грошові) зобов’язання платника податків» [314]. Зазначена стаття містить 

також наслідки повторного прийняття неправомірних рішень: повторне 

протягом останніх дванадцяти місяців прийняття неправомірного рішення, 

яким визначаються податкові (грошові) зобов’язання платників податків, 

посадовою (службовою) особою контролюючого органу, яка прийняла таке 

рішення, є підставою для застосування до такої посадової (службової) особи 

дисциплінарного стягнення у порядку, передбаченому законом. Шкода, завдана 

неправомірними діями посадових осіб контролюючих органів, підлягає 

відшкодуванню за рахунок коштів Державного бюджету, передбачених таким 

контролюючим органам [314]. 

В свою чергу, розділ VІІІ Закону України «Про державну службу» 

докладно регулює порядок і підстави дисциплінарної відповідальності всіх 

державних службовців, у тому числі посадових осіб контролюючих органів у 

розумінні Податкового кодексу України. При цьому серед видів 

дисциплінарних стягнень передбачено навіть звільнення державного 

службовця. Крім цього, згідно із частиною другою статті 80 Закон України 

«Про державну службу» держава має право зворотної вимоги (регресу) у 

розмірі та порядку, визначених законом, до державного службовця, який 

заподіяв шкоду [357]. 

Доволі однозначними є також норми, які дозволяють притягати 

контролюючі органи та їх посадових осіб до майнової (цивільно-правової) 

відповідальності. Статті 1173 та 1174 Цивільного кодексу України 

передбачають обов'язок відшкодувати в повному обсязі шкоду, завдану 

незаконними рішеннями, діями або бездіяльністю відповідно державного 

органу та його посадових осіб, причому незалежно від їхньої вини [488]. При 

цьому, відповідно до частини першої статті 80 Закону України «Про державну 

службу» матеріальна та моральна шкода, заподіяна фізичним та юридичним 

особам незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю державних службовців 

під час здійснення ними своїх повноважень відшкодовується за рахунок 

держави [357].  
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З вищенаведеного очевидно, що існують певні юридичні гарантії  

відшкодування шкоди, завданої платникові податків незаконними рішеннями, 

діями або бездіяльністю контролюючих органів чи їх посадових (службових) 

осіб, однак проаналізувати досконалість зазначених приписів доволі важко з 

огляду на відсутність досконало розробленого механізму притягнення до 

відповідальності посадових осіб контролюючих органів та достатньої 

правозастосовчої практики з цього питання.  

Свідченням цього, для прикладу, є практика відповідальності держави 

перед платниками податків за несвоєчасне відшкодування ПДВ. Вперше норма 

про відповідальність за несвоєчасне відшкодування сум ПДВ була закріплена 

положеннями Закону України «Про податок на додану вартість» у редакції 2005 

року, який передбачав, що суми ПДВ, не своєчасно відшкодовані платнику 

податків, вважаються бюджетною заборгованістю, на яку нараховуються 

проценти на рівні 120 відсотків від облікової ставки Національного банку 

України [362]. Зрозумівши усю „небезпеку” зазначеної статті, законодавцем 

терміново було внесено до неї зміни та виключено обов’язок держави 

сплачувати на користь суб’єкта господарювання пеню за несвоєчасне 

повернення сум бюджетного відшкодування з ПДВ. Однак за короткий 

проміжок часу, поки діяла зазначена норма, деякі платники податків встигли 

реалізувати своє право на отримання пені від держави за несвоєчасне 

відшкодування сум ПДВ [326]. 

Із прийняттям Податкового кодексу України норму про необхідність 

сплати пені за несвоєчасне повернення сум бюджетного відшкодування з ПДВ 

було повернуто до чинного законодавства України. При цьому варто зазначити, 

що пеня за несвоєчасність здійснення бюджетного відшкодування ПДВ не буде 

автоматично перераховуватись платнику податку. Відповідно до роз’яснень 

системи «ЗІР», порядку нарахування пені на суму простроченого бюджетного 

відшкодування та механізму її виплати платнику податку не визначено [147]. А 

отже, для її отримання доведеться звертатись з позовом до адміністративного 

суду. В якості прикладу позитивного для платників податків рішення наведемо 
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постанову Вищого адміністративного суду України від 18.03.2013 р. № 

К/9991/51985/12 [329], постанову Верховного Суду України від 3.06.2014 № 21-

131а14 [324], постанову Вищого адміністративного суду України від 05.07.2017 

р. № К/800/28547/13 [328]. 

Навіть норма про відшкодування збитків, передбачена ст. 21 ПК України, 

лише номінальна й не є підставою, на думку суду (див. напр. рішення ВАСУ у 

справах К/800/4310/15 (2015 р.), 910/25710/15 ( 2016 р.), 911/1635/16 ( 2017 р.) 

та багато ін.), для відшкодування завданих незаконними діями фіскалів збитків 

платником податків [110]. Отже, наяву достатні підстави для висновку про те, 

що має місце часткове врегулювання відповідальності посадових осіб 

податкових органів за відповідні правопорушення. Це свідчить про небажання 

держави урівняти правові статуси держави і платників податків. Арсенал 

заходів впливу на платників податків значно ширший і деталізованіший, про 

що свідчить аналіз норм Податкового кодексу України. З нього слідує, що 

проголошений державою принцип невідворотності настання відповідальності 

за порушення податкового законодавства стосується в більшій мірі платників 

податків, ніж самої держави. Про це, зокрема, свідчить подальший аналіз 

Податкового кодексу України.  

Так, стаття 11 «Види відповідальності за порушення законів з питань 

оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого 

покладено на контролюючі органи» називає такі види відповідальності: 

фінансову, адміністративну, кримінальну. Адміністративна та кримінальна 

відповідальність врегульовані відповідно Кодексом України про 

адміністративні правопорушення та Кримінальним кодексом України, 

фінансова ж відповідальність застосовується на основі Податкового кодексу 

України у вигляді штрафу або/та пені. При чому згідно п. 2 ст. 113 Податкового 

кодексу України застосування штрафних санкцій, передбачених главою 11, не 

звільняє платників податків від обов'язку сплатити до бюджету належні суми 

податків та зборів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі 

органи, а також від застосування до них інших заходів, передбачених цим 
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Кодексом. Крім того, притягнення до фінансової відповідальності платників 

податків за порушення законів з питань оподаткування, іншого законодавства, 

контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, не звільняє 

їх посадових осіб за наявності відповідних підстав від притягнення до 

адміністративної або кримінальної відповідальності [314]. Дані норми є 

свідченням того, що принцип застосування одного виду відповідальності за 

один вид правопорушення, закріплений у Конституції України, у податковому 

праві не застосовується.  

Питання природи правової відповідальності за податкові правопорушення 

з позицій нового – антропосоціокультурного підходу глибоко проаналізовані 

Р. О. Гаврилюк. Зокрема, вчена резюмувала, що ця відповідальність носить 

«особливий каральний з боку держави та жертовний з боку платників податків 

характер [84, С. 212] та завжди розцінюється субстанційною державою як 

відплата за порушення її податкового суверенітету [84, С. 213]. «Етатистська 

доктрина оподаткування, - зазначає Р. О. Гаврилюк, - виходить з презумпції 

винуватості платника податку апріорі» [92, С. 311]. Нарешті, Р. О. Гаврилюк 

зазначає про ще одну властивість податково-правової відповідальності за 

законодавством субстанційної держави – це «множинність покарань за 

вчинення кожного правопорушення податкового закону» [92, С. 326]. 

Зокрема, на каральний характер податкової відповідальності платників 

податків вказує і те, що відома кримінальному праву конструкція поглинання 

менш суворого покарання більш суворим або повного чи часткового складання 

призначених покарань [192], чужа податковому праву. Так, ст. 115 Податкового 

кодексу України встановлює, що у разі вчинення платником податків двох або 

більше порушень законів з питань оподаткування та іншого законодавства, 

контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, штрафні 

(фінансові) санкції (штрафи) застосовуються за кожне вчинене разове та 

триваюче порушення окремо [314].  

Крім того, в контексті нашого дослідження уваги потребує також інститут 

пені в податкового праві. З цього приводу цілком погоджуємося із 
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Р. О. Гаврилюк, яка, аналізуючи податкове законодавство, дійшла до висновку, 

що пеня формально виведена законодавцем України за межі глави 11 

«Відповідальність» ПК України та подається ним як лише своєрідний 

компенсатор грошових втрат держави внаслідок часткової чи повної несплати 

податку його платником. Проте системний аналіз насамперед глави 12 «Пеня» 

ПК України, як і всього Кодексу в цілому, переконує, що стягування державою 

пені з податкових боржників переслідує фактично знову ж таки каральну і 

фіскальну функції. Непрямо про це зазначається і в пункті 2 статті 131 глави 12 

«Пеня» ПК України: «При погашенні суми податкового боргу (його частини) 

кошти, що сплачує такий платник податків, у першу чергу зараховуються в 

рахунок податкового зобов'язання. У разі повного погашення суми податкового 

боргу кошти, що сплачує такий платник податків, в наступну чергу 

зараховуються у рахунок погашення штрафів, в останню чергу зараховуються в 

рахунок пені» [84, С. 230]. 

Ще одним аргументом, що свідчить про те, що принцип невідворотності 

відповідальності за порушення податкового законодавства прописаний швидше 

для платників податків, ніж для держави, є статистика вирішення спорів на 

користь держави. На офіційному сайті Державної фіскальної служби України в 

інформаційному повідомленні за 19.09.2011 зазначено, що «з усіх справ, 

розглянутих судами у 2011 році, на користь органів податкової служби 

прийнято 56 тис. рішень – 94,6% від загальної кількості позовів, пов’язаних з 

податковою сферою» [313] і вже в повідомленні від 24.01.2013 р. зазначено, що 

«загальна кількість судових справ за участю органів Державної фіскальної 

служби України зменшилася на 20%. На розгляді в судах у 2012 році 

перебувало 149 тис. справ на загальну суму 182,4 млрд. грн. Це на 37,2 тис. 

справ менше, ніж у 2011 році», а далі зазначається, що «результати судових 

розглядів свідчать про високу якість доказової бази, на якій ґрунтуються 

позовні вимоги податківців. За підсумками минулого року податкова служба 

вигравала вісім з дев’яти судових процесів між органами Державної фіскальної 

служби України та платниками. Загалом на користь податкових органів 



  

156 
 

вирішено понад 76,7 тис. справ. Платники виграли у податкової тільки 9,7 тис. 

суперечок» [312]. Цікавою є статистика щодо кримінальних проваджень за ст. 

212 Кримінального кодексу України «Ухилення від сплати податків, зборів 

(обов’язкових платежів)». Зокрема, з аналізу статистики на сайті Генеральної 

прокуратури України в період з січня по серпень 2013 р. в середньому кожного 

місяця реєструвалося приблизно 277 кримінальних проваджень за ст. 212 КК, з 

яких лише в середньому 18 передавали з обвинувальним актом до суду (6,5%), 

приблизно 26 (9,4%) з клопотанням про звільнення від кримінальної 

відповідальності та в середньому 233 (84,1%) провадження нічим не 

закінчувалося [430]. Така статистика свідчить про те, що податкові органи 

можуть використовувати інститут відповідальності як спосіб тиску на 

платників податків, а можливість тиску в таких випадках виглядає цілком 

реальною, враховуючи мету, що переслідує держава у податково-правових 

відносинах – акумулювати до державного бюджету якомога більшу кількість 

фінансових ресурсів.  

Таким чином, інститут податкової відповідальності заснований на 

диспропорційності правового статусу держави і платників податків, а це 

переконливо свідчить про те, що в основу правового регулювання покладено 

максимально можливий захист інтересу держави у наповненні державної казни, 

а сам інститут відповідальності у податковому праві має, як довела 

Р. О. Гаврилюк, штрафну, каральну з боку субстанційної держави та жертовну з 

боку платників податків природу [84, С. 212]. 

З цього приводу слушно зауважує Д. О. Гетманцев, що проблема 

відсутності хоч якогось дієвого механізму відповідальності держави (її 

чиновників) за податковий делікт у рамках як кримінального, так і фінансового 

права до такої міри серйозна, що істотно впливає на дисбаланс правових 

можливостей платника податків і держави в податковій сфері, обумовлюючи 

репресивний характер податкових відносин у цілому. Очевидно, що 

відповідальність держави має реалізовуватися не у вигляді одинокої норми 

статті 200 ПК України, що передбачає сплату пені за несвоєчасне 
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відшкодування ПДВ з бюджету, а у вигляді повноцінного правового 

субінституту. Останній має передбачати, робить висновок Д. О. Гетманцев, 

фінансову відповідальність держави за порушення прав платника податків, 

заподіяну йому шкоду, а також кримінальну відповідальність посадових осіб 

держави за податковий делікт (у рамках спеціальних складів злочинів). Саме 

податкові відносини є тими, де відповідальність платника податків і держави 

має максимально наблизитися до дзеркальної, забезпечуючи захист прав 

першого перед свавіллям другої [105].  

Демонстрації «батьківського» піклування держави про своїх громадян 

повинна сприяти і така конструкція податкового законодавства держави, як 

презумпція правомірності рішень платника податку, яка означає, що коли 

норма закону чи іншого нормативно-правового акту, 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, рішення приймається на користь платника податків (п. 4.1.4 ст. 4 ПК 

України) [314].  

Теоретично даний принцип присутній у податковому законодавстві 

України, проте правозастосовна практика іде зовсім іншим шляхом, про що 

переконливо свідчить судова практика з розгляду податкових спорів. Для 

прикладу, в 2014 році був період, коли в ПК України діяли одночасно різні 

ставки податку за користування надрами. Розміри ставок плати за користування 

надрами для видобування корисних копалин визначались пп. 263.9.1 п. 263.9 ст. 

263 ПК України та встановлювались у відсотках від вартості товарної продукції 

гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) 

[314]. Однак 03.08.2014 р. набув чинності Закон № 1621-VI «Про внесення змін 

до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України», 

який встановив ставки плати за користування надрами для видобування нафти, 

конденсату, газу природного, залізної руди у розмірі вищому, ніж ставки плати 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2015_01_01/pravo1/T141621.html?pravo=1
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за користування надрами для видобування тих же корисних копалин, що 

визначені п. 263.9 ст. 263 ПК України, в редакції, яка діяла до 03.08.2014 [350]. 

Підприємства у такій ситуації застосували нижчі ставки для розрахунку 

суми податку, на що фіскальні органи почали надсилати податкові 

повідомлення-рішення із застосуванням вищих ставок податку, керуючись, як 

зазвичай, інтересом акумулювання якомога більшої кількості фінансових 

ресурсів. ВАСУ в ухвалі від 12.07.2017 р. з посиланням на презумпцію 

правомірності рішень платника податку зазначив: «При одночасному 

регулюванні спірних правовідносин положеннями підрозділу 9-1 розділу ХХ 

«Перехідні положення» та ст. 263 ПК України, які по різному встановлюють 

ставку податку за користування надрами, застосуванню підлягають положення 

ст. 263 ПК України, які є більш сприятливими для платника податків» [464].  

В якості іншого прикладу ігнорування податковими органами режиму 

найбільшого сприяння платникам податків можна навести ухвалу ВАСУ у 

справі № 802/3184/15-а від 09.03.2017 р. Платник отримав рішення 

територіального управління Державної фіскальної служби України про 

нарахування йому пені по єдиному внеску. Останнім днем подання скарги на 

таке рішення був вихідний день, тому Платник подав скаргу в понеділок, але 

Державна фіскальна служба України зазначила про пропуск граничного строку 

подання скарги та відмовилася її приймати до уваги. Варто відзначити, що ні 

Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування», ні прийнятий на виконання його положень 

Порядок розгляду контролюючими органами скарг на вимоги про сплату 

недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування та на рішення про нарахування пені і накладення штрафу, 

затверджений Наказом міністерства фінансів України № 1124 від 09.12.2015 р., 

не врегульовують питання перенесення строку на подання скарги у разі, якщо 

останній день для її подання припадає на вихідний або святковий день [463]. 

Незважаючи на неврегульованість зазначеного вище питання, в Ухвалі від 

09.03.2017 р. по справі № 802/3184/15-а ВАСУ, керуючись презумпцією 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/67704778
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2017_07_01/pravo1/T10_2755.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2017_07_01/pravo1/T10_2755.html?pravo=1
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/65460196
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правомірності рішень платників податків, прийшов до висновку, що у разі, 

якщо день закінчення строку оскарження рішення контролюючого органу про 

вимогу щодо сплати єдиного внеску припадає на вихідний або святковий день, 

то останнім днем строку для оскарження повинен бути перший робочий день 

після відповідного вихідного або святкового дня [463]. 

Прагнення податкових органів до акумулювання фінансових ресурсів без 

урахування основоположних засад податкового законодавства спостерігаємо і в 

наступній ситуації: Банк анулював фізичній особі частину боргу по кредиту 

(пеню по кредиту, а не сам кредит) та повідомив про це Державну фіскальну 

службу України, котра вирішила, що особа отримала додаткове благо, а 

податок на доходи фізичних осіб не нарахувала [467].  

Відповідно до пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу України до 

загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку 

включається дохід, отриманий платником податку як додаткове благо, у вигляді 

основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) 

кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою 

банкрутства, до закінчення строку позовної давності, у разі якщо його сума 

перевищує 50 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на 

рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року [314], але нормами ПК 

України на той момент (до 2015) не було визначено, чи входить пеня у поняття 

«борг».  

ВАСУ в Ухвалі від 10.05.2017 р. зазначив: «Положення ПК України в 

редакції до 01.01.2015, не давали чіткого визначення складу боргу. Пеня, яка 

нараховується банком за несвоєчасне виконання боржником грошового 

зобов'язання, є засобом забезпечення виконання такого зобов'язання, вона 

боржнику не виплачується, тобто не збільшує показники фінансового та/або 

майнового стану боржника, а отже, не є його доходом. Відсутність в 

національному законодавстві необхідної чіткості та точності, які передбачали 

можливість різного тлумачення такого важливого фінансового питання, 

порушує вимогу «якості закону», передбачену Конвенцією, та не забезпечує 
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адекватний захист від свавільного втручання публічних органів державної 

влади у майнові права заявника. Тому, враховуючи презумпцію правомірності 

рішень платників податків, Суд доходить висновку про наявність підстав для 

задоволення позову та скасування оспорюваного податкового повідомлення-

рішення» [467].  

Аналогічну ситуацію спостерігаємо і в питанні строків прийняття позовної 

заяви від платників податків про оскарження податкових повідомлень-рішень 

та інших рішень про нарахування грошових зобов'язань. Так, п. 56.19 ПК 

України відводить платникам податків для цього один місяць після закінчення 

процедури адміністративного оскарження. Водночас норми п. 56.18 ПК 

України відводять на оскарження 1095 днів: платник податків має право 

оскаржити у суді податкове повідомлення-рішення або інше рішення 

контролюючого органу у будь-який момент після отримання такого рішення у 

межах строку давності — 3 календарні роки (ст. 102 ПК України) [314]. У 

листах від 10.02.2011 р. №203/11/13-11 [225] та від 01.11.2011 р. №1935/11/13-

11 ВАСУ роз'яснив, що судам слід керуватися презумпцією правомірності 

рішень платників податків та приймати рішення з цього питання на їхню 

користь — строк для оскарження становить 1095 днів [226]. 

Застосування презумпції правомірності рішень платників податків 

вищенаведеними прикладами не вичерпується. В Україні сьогодні склалася 

багата судова практика з вирішення податкових спорів, в яких суди ставали на 

захист платників податків, застосовуючи дану презумпцію. З огляду на це 

можна резюмувати, що презумпція правомірності рішень платників податків, 

закріплена ст. 4 ПК України, діє лише наполовину. Податкові органи, 

переслідуючи перш за все фіскальну мету, часто ігнорують дану презумпцію та 

попри неоднозначне (множинне) трактування норм податкового законодавства 

стають на більш вигідну для держави позицію та приймають рішення, 

керуючись так званим державним інтересом, що, як правило, не співпадає із 

інтересом платників податків. До речі, неспівпадіння корінних інтересів у 

податковому праві субстанційної держави та платників податків і спричинює, 
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як зазначає Р. О. Гаврилюк, примусовий характер податкового обов’язку 

останніх [84, С. 125-153]. Відтак, якби платники податків не реалізовували своє 

право на захист і не зверталися до судів, то, скоріше за все, презумпція 

правомірності рішень платників податків цілком перетворилася б тільки в 

ідеологічну конструкцію, що сприяло б створенню лише видимості 

«батьківської турботи» держави про платників податків. 

Податково-правовий патерналізм також проявляється у формі створення 

та підтримки ідеологічного міфу у суспільстві про притаманність 

податковому законодавству держави принципу соціальної справедливості 

оподаткування. У Конституції України про справедливість оподаткування не 

йдеться, тільки у Податковому кодексі України у ст. 4. п. 4.1.6. закріплюється 

принцип соціальної справедливості, згідно якого установлення податків та 

зборів має здійснюватися відповідно до платоспроможності платників податків 

[314].  

Оподаткування відповідно до платоспроможності платників податків, 

згідно роз’яснень науково-практичного коментаря Податкового кодексу 

України, реалізується через реальне оподаткування та відображає демократизм 

державного ладу, цінності державного устрою. При цьому важливо, яка частина 

доходу платника перераховується у вигляді податку, наскільки об'єктивно 

розподіляються податки серед різних груп і верств суспільства і, звичайно, на 

що витрачаються зібрані податки [267, С. 29].  

Чи реалізується принцип соціальної справедливості оподаткування, до 

прикладу, у податку на доходи фізичних осіб? Соціальну справедливість цього 

податку більшість вчених пов’язують із типом шкали його ставок – 

пропорційною чи прогресивною. Ретроспективний погляд на традиції 

оподаткування доходів громадян в Україні показує, що становлення системи 

прибуткового оподаткування відбувалося у декілька етапів. У липні 1991 року 

Декретом Кабінету Міністрів України «Про прибутковий податок з громадян 

України, іноземних громадян та осіб без громадянства» було встановлено 

оподаткування цим податком доходів фізичних осіб за прогресивною шкалою. 
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Максимальна ставка податку за час дії цього Декрету становила 90% для 

оподаткування сум винагород, що виплачуються спадкоємцям авторів повторно 

[363]. Використання такого підходу створювало високий податковий тиск на 

тих громадян, які не користувалися пільгами зі сплати даного податку, тому 

кінець 1992 року ознаменувався прийняттям Декрету Кабінету Міністрів 

України «Про прибутковий податок з громадян» [364], який хоч і залишив 

прогресивну шкалу оподаткування, але знизив максимальну ставку податку до 

40%. Наступний етап пов’язаний із прийняттям 22.05.2003 р. Закону України 

«Про податок із доходів фізичних осіб» та переходом від прогресивної шкали 

оподаткування до пропорційної зі значним зниженням ставки податку до 13%, а 

згодом встановленням її на рівні 15 % незалежно від розміру та місця 

отримання доходу [361]. У 2011 році оподаткування доходів фізичних осіб 

зазнало коректив: була встановлена базова ставка розміром 15% для доходів, 

які за місяць не перевищують 10 мінімальних зарплат та 17% - для доходів 

понад 10 мінімальних зарплат [314]. 

Станом на 2017 рік в Україні продовжує застосовуватися пропорційна 

шкала оподаткування доходів фізичних осіб. Так, ст. 167 Податкового Кодексу 

України встановлює ставку податку 18 % бази оподаткування щодо доходів, 

нарахованих у формі: заробітної плати, інших заохочувальних та 

компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються 

(виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за 

цивільно-правовими договорами [314]. Таким чином, базова ставка податку на 

доходи фізичних осіб є однаковою для всіх та не змінюється залежно від 

розміру доходу платників податків, створюючи тим самим більше податкове 

навантаження на осіб із меншим розміром доходу. 

Механізм надання податкової соціальної пільги фактично не вирівнює 

матеріальний стан більшості платників податків, оскільки податкова соціальна 

пільга надається лише фізичній особі, чиї доходи у вигляді заробітної плати 

(інших прирівняних до неї виплат) протягом звітного податкового місяця не 

перевищують розмір суми, що дорівнює сумі прожиткового мінімуму, 
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встановленого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, 

помноженої на коефіцієнт 1,4 й округленої до найближчих 10 гривень (п. 

169.4.1 ст. 169 ПК України) [314]. При розмірі прожиткового мінімуму для 

працездатної особи станом на 01.05.2017 р. у сумі 1684 грн. (ст. 7 Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2017 рік») граничний дохід для 

застосування податкової соціальної пільги у 2017 році становитиме: 1600 грн. х 

1,4 = 2360 грн. Однак розмір мінімальної зарплати з 01.01.2017 р. становить 

3200 грн. (ст. 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»). 

Тож менше цієї величини не може нараховуватися зарплата працівникові за 

виконану місячну норму праці. Отже, податкова соціальна пільга не 

застосовуватиметься до доходів переважної більшості працівників, бо розмір їх 

зарплати має бути вищим за 3200 грн., а граничний дохід для застосування 

податкової соціальної пільги на 2017 рік — 2360 грн. [356]. З цього приводу 

В.О. Рядінська наголошує, що вибірковий характер податкової соціальної 

пільги не забезпечує кожній фізичній особі в Україні державну соціальну 

гарантію на отримання доходу, достатнього для нормального функціонування 

організму людини, збереження її здоров’я, набору продуктів харчування, а 

також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору 

послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб 

особистості [163, С. 316].  

Звідси очевидно, що Україна сформувала систему прибуткового 

оподаткування зі значним податковим навантаженням на малозабезпечених 

громадян, що не є справедливим, адже всі без виключення громадяни, 

незалежно від розмірів їх доходів, сплачують податок за ставкою 18%. 

Д. О. Гетманцев слушно зауважує, що «одна і та сама сума доходу має різне 

значення (різну величину) залежно від джерела та соціального стану особи: 

1000 гривень, одержані малозабезпеченою сім’єю, вартують для неї значно 

більше, ніж 1000 гривень, одержані заможнім одинаком, і встановлений 

пропорційно рівний податок на зазначений дохід буде набагато важчим у 

першому, ніж у другому випадках» [108, С. 24].  
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Викликає сумніви щодо справедливості та водночас є відвертим проявом 

дискримінації за ознакою джерела походження доходу і механізм 

оподаткування трудових доходів порівняно із доходами нетрудовими, такими, 

як дивіденди, відсотки за депозитними вкладами, прибутки від продажу 

рухомого і нерухомого майна. Значну частину доходів громадян становлять 

саме трудові доходи у вигляді заробітної плати, які оподатковуються за 

ставкою 18 % (п. 167.1. ст. 167 ПК України). Водночас лише незначна, 

переважно заможна, частина населення отримує дохід у вигляді, наприклад, 

дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами - 

платниками податку на прибуток підприємств, які обкладаються податком за 

ставкою лише 9% [314]. Тобто, особа, яка працює за трудовим договором, 

повинна заплатити в кілька разів більше податку на доходи фізичних осіб із 

заробітної плати, ніж багатий прошарок громадян, основні прибутки яких або 

взагалі не обкладаються податком, або ж оподатковуються за низькою ставкою. 

Такий принцип оподаткування трудових та пасивних доходів свідчить про 

слідування інтересам не суспільства в цілому, а лише незначної його частини – 

найбільш заможних верств населення, які, як правило, представляють прошарок 

правлячої еліти. 

К. Левицький звертає увагу, що «викликає сумніви щодо відповідності 

принципу соціальної справедливості і ініціатива законодавця з приводу 

необхідності сплати підприємцями єдиного соціального внеску, який з 

урахуванням нової мінімальної заробітної плати у розмірі 3200 грн. становить - 

704 грн., навіть при відсутності господарської діяльності і, відповідно, доходу. 

Тому нині можемо спостерігати тенденцію, коли припиняють господарську 

діяльність і активні підприємці, і ті, кого держава «попросила» заплатити 

соціальний збір не з отриманих доходів, а за фактом їхньої реєстрації» [222]. 

К. Левицький продовжує, що «виходячи із принципу податкової 

справедливості, закріпленої у ст. 4 Податкового кодексу України, що податки 

мають встановлюватися з урахуванням реальної платоспроможності самих 

платників податків, можна зробити висновок, що податок переважно має 
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становити частину від чистого прибутку (доходу) суб’єкта господарювання. В 

такому разі призначення якихось безумовних платежів просто за фактом 

реєстрації підприємницької діяльності — порушення тієї самої соціальної 

справедливості, оскільки яким чином фізичні особи-підприємці, що не 

отримують дохід і фактично призупинили свою діяльність, можуть сплатити 

податок?» [222]. 

Викривлення принципу соціальної справедливості спостерігаємо і в 

справлянні транспортного податку. До 2015 року транспортний податок 

повинен був сплачуватися власником за кожен легковий автомобіль, який в 

користуванні менше 5 років і має об'єм двигуна, більш ніж 3000 куб.см (ст. 

267.2.1 ПК України) [314]. Основна мета такого податку – наповнення місцевих 

бюджетів та досягнення соціальної справедливості, якої, однак, не вдалося 

досягнути, оскільки не всі дороговартісні автомобілі мають об’єм двигуна 

більше 3000 см. куб. Описаний підхід залишав за межами оподаткування такі 

авто, як: BMW X5, Mercedes-Benz ML, Porsche Macan, Porsche Cayenne, Porsche 

Panamera, Range Rover Sport, а також інші престижні автомобілі вартістю понад 

1 млн. грн., але з об’ємом двигуна до 3 тис. см. куб. 

Законом від 24.12.2015 р № 909-VIII «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 

збалансованості бюджетних надходжень в 2016 році» положення ст. 267.2.1 про 

об’єкт оподаткування транспортним податком було змінено, що сприяло 

наближенню цього податку до вимого соціальної справедливості. На сьогодні 

об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не 

більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить 

понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 

січня податкового (звітного) року [314].  

Не відповідає принципу соціальної справедливості і сучасна українська 

модель податку на нерухоме майно, відмінне від земельних ділянок. Так, базою 

оподаткування для податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

визначено загальну площу об’єкта житлової та нежитлової нерухомості. Такий 
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спосіб обчислення цього податку породжує соціальну несправедливість, 

оскільки податкова ставка є однаковою для власників як дорогих об’єктів 

житлової та нежитлової нерухомості, так і власників недорогих об’єктів 

житлової та нежитлової нерухомості (при умові однакової площі). Однак, що 

стосується можливості нарахування податку на нерухоме майно залежно від 

його вартості, слід відмітити, що нині в Україні майже неможливо об’єктивно 

обрахувати його ставку, оскільки в країні немає єдиного реєстру нерухомості та 

чітких нормативів, за якими можна оцінювати стан і вартість тієї чи іншої 

будівлі [234, С. 120].  

Таким чином, принцип справедливості оподаткування, задекларований 

державою, на практиці зіштовхується із численними фактами його порушення 

самою ж державою. Фактично даний принцип закладає ідеологічні основи 

податкового права держави та виконує чисто патерналістську роль без претензії 

на те, щоб бути втіленим у податково-правовій дійсності. 

Наступною формою невикорінного податково-правового патерналізму 

фіскальної держави є гарантія нейтральності оподаткування, сутність якої 

розкривається у Податковому кодексі України через установлення податків та 

зборів у спосіб, який не впливає на збільшення або зменшення 

конкурентоздатності платника податків (підпункт 4.1.8 пункті 4.1 статті 4 

Податковому кодексу України) [314]. 

У науковій теорії категорія нейтральності оподаткування пов'язується не 

лише з впливом податків на конкурентоздатність, але й з впливом на прийняття 

платниками податків господарських рішень. В ідеальній податковій системі 

рішення повинні прийматися суб'єктами ринку, керуючись міркуваннями 

економічної ефективності, а не податковими причинами. Фактично податок не 

повинен впливати на вартість капіталу, у зв'язку з чим відсутнє викривлення 

вибору між споживанням та збереженнями, а також між капіталом та працею 

[340]. Однак чи дійсно податок у фіскальній державі може бути нейтральним? 

Чи не є гарантія нейтральності оподаткування вигаданою фіскальною 

http://taxlink.ua/ua/normative_acts/podatkoviy-kodeks-ukraini/#331672
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державою конструкцією, спрямованою на демонстрацію її піклування про 

платників податків? 

Результати досліджень міжнародних організацій засвідчують, що 

українська система оподаткування є однією із найбільш обтяжливих у світі. У 

рейтингу простоти і зручності податкових систем Paying Taxes, підготовленому 

Світовим банком разом з Price Waterhouse Coopers, у 2013 році Україна посіла 

165 сходинку з-посеред 185 країн. Середньостатистичне вітчизняне 

підприємство щорічно сплачує 28 податків і платежів, (для порівняння: у 

Франції, Латвії та Китаї кількість різного рівня платежів становить – 7, Швеції 

– 2, Аргентині, Данії, Канаді – 9, Чехії – 12, США – 10, Грузії – 12, Білорусі - 

107), на ведення та адміністрування яких витрачає 491 годину (середній 

показник у світі 267 год.) [556]. Загальний обсяг витрат бізнесу на сплату 

податків і підготовку податкової звітності сягає 0,7% ВВП [344]. Загалом же на 

сплату податків українські підприємці спрямовують понад 55% прибутку (при 

оптимальному рівні навантаження у 30%), більше 43% з яких йде на сплату 

внесків та відрахувань до фонду оплати праці (в ЄС рівень оподаткування праці 

становить 28,6%, у світі загалом – 16,1%) [558]. 

Оцінка податкової системи входить також до складу методики розрахунку 

Індексу економічної свободи – показника, який щорічно розраховується Wall 

Street Journal і Heritage Foundation для більшості країн світу. Індекс економічної 

свободи базується на 10-ти індексах, які оцінюються за шкалою від 0 до 100, 

причому, показник 100 відповідає максимальній свободі: свобода бізнесу; 

свобода торгівлі; податкова свобода; державні витрати; грошова свобода; 

свобода інвестицій; фінансова свобода; захист прав власності; свобода від 

корупції; свобода трудових стосунків. Усі країни за цим індексом діляться на 

такі п’ять груп: з вільною економікою (при величині показника від 80,0 до 

100,0); з переважно вільною економікою (від 70,0 до 79,9); з помірно вільною 

економікою (від 60,0 до 69,9); з переважно невільною економікою (від 50,0 до 

59,9); і з невільною (репресивною) економікою (від 0 до 49,9). Відповідно до 

згаданого рейтингу Україна належить до країн з репресивною економікою 
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[545]. В таких умовах вплив податкової системи України на 

конкурентоспроможність платників податків очевидний.  

Усвідомлюючи не зовсім привабливий образ України у галузі 

оподаткування на міжнародній арені, вітчизняний законодавець намагається 

покращити інвестиційну привабливість шляхом численних податкових 

квазіреформ. Так, в рамках однієї із них було змінено кількість податків з 22-х 

до 9-ти. Але це не означає, що податкове навантаження стало менше: деякі 

податки не скасовано повністю, а лише трансформовано за принципом «два в 

одному», інші ж, навпаки, отримали свій розвиток у форматі «один у двох». 

Залишився податок на прибуток, податок на доходи фізичних осіб, податок на 

додану вартість, акцизний податок, екологічний податок. Рентна плата 

об'єднала в собі плату за надра, воду, лісові ресурси та ін., а податок на майно 

об'єднав плату за землю, транспортний податок, податок на нерухоме майно 

земельної ділянки [314].  

Крім того, уваги потребує і податок на додану вартість, який вважається 

найбільш наближеним до нейтрального податку, тобто, таким, який при його 

справлянні не впливає на конкурентоздатність його платників. Однак 

поглиблений аналіз його практичної реалізації вказує на протилежне. 

Відповідно до інформації щодо надходження ПДВ до загального фонду 

державного бюджету, що розміщена на офіційному порталі Державної 

казначейської служби України, в абсолютних показниках найбільші обсяги 

ПДВ вносять до бюджету центральні і східні регіони. Якщо ж враховувати 

відшкодування податку та скорегувати його обсяги на виробничий потенціал 

регіону, виявиться, що основний фіскальний тиск несуть інші регіони. 

Найбільше ПДВ платять Київ, Львівська, Одеська, Харківська області. А 

Дніпропетровська, Запорізька більше забирають ПДВ, ніж вносять [164]. Це 

обумовлено не тільки експортною орієнтованістю економіки сходу України, а й 

численними пільгами з ПДВ, які мають підприємства [57, С. 188]. Відтак, 

спостерігаємо порушення територіальної нейтральності ПДВ.  
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Порушення галузевої нейтральності при справлянні ПДВ проявляється, 

зокрема, у тому, що деякі галузі народного господарства отримують пільги зі 

сплати ПДВ. Наприклад, звільняються від обкладення ПДВ операції із 

постачання відходів та брухту чорних і кольорових металів, а також паперу та 

картону для утилізації ;космічна діяльність; кінематографічна діяльність; 

операції з увезення на митну територію України та постачання на митній 

території України ниток і тканин (матеріалів) для виготовлення бронежилетів 

та шоломів та ін. [141]. 

ПДВ характеризується також регресивністю стосовно впливу на добробут 

населення з різним рівнем доходів. Вона полягає у тому, що у структурі витрат 

бідних громадян частка доходу, що вилучається через сплату ПДВ, є вищою, 

ніж у витратах заможних. Це обумовлено тим, що в міру зростання доходів 

населення люди схильні більшу частину коштів спрямовувати на збереження та 

інвестиції, вилучаючи їх таким чином з бази оподаткування ПДВ. Очевидно, 

що заможні громадяни у абсолютному вимірі сплачують до бюджету більший 

обсяг ПДВ через придбання дорожчих товарів, але навіть тисячі гривень 

сплаченого податку для мільйонерів є меншою жертвою, ніж сотня гривень 

ПДВ для літньої людини з мінімальною пенсією [254].  

Ще однією формою податково-правового патерналізму Української 

держави є гарантування єдиного підходу до встановлення податків і зборів, 

тобто, визначення на законодавчому рівні усіх обов’язкових елементів податку 

(п. 4.1.11 ст. 4 ПК України) [314]. Але і така на перший погляд проста до 

виконання норма також ігнорується законодавцем в гонитві за наповненням 

бюджету. Це яскраво демонструє військовий збір, що був введений з початком 

бойових дій на Сході України з метою підвищення обороноздатності Збройних 

Сил України. Даний збір, ще з моменту його прийняття, викликав більше 

запитань, ніж відповідей. Так, військовий збір із ставкою 1,5 % від об’єкта 

оподаткування початково був встановлений до 1 січня 2015 року Законом 

України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 

законодавчих актів» від 31.07.2014 року. Водночас Законом України від 28 
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грудня 2014 року № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», 

який набрав чинності з 01.01.2015, оподаткування військовим збором було 

подовжено «тимчасово, до набрання чинності рішенням Верховної Ради 

України про завершення реформи Збройних Сил України» (пункт 16
1
 підрозділ 

10 розділу ХХ Перехідних положень Податкового кодексу України) [347]. 

Виникає запитання: як можна визначити часові рамки процесу реформування 

Збройних сил України? А адже саме до цієї події прив'язується скасування 

військового збору. Схвалена рішенням Ради національної безпеки і оборони 

України Концепція реформування і розвитку Збройних Сил України від 

29.12.2012 року передбачає ряд заходів щодо реформи ЗСУ на період до кінця 

2017 року [187]. У свою чергу, фінальним акордом у реформуванні Збройних 

сил має бути відповідне рішення Верховної Ради України. Таке формулювання 

в Податковому кодексі руйнує уявлення не тільки про період реформування 

ЗСУ, але й про терміни в податковому праві та фактично перетворює 

військовий збір у безстроковий платіж [216].  

Крім того, доволі сумнівною з точки зору формальних вимог є  законність 

тимчасово введеного платежу. Як відомо, поява будь-якого нового податку або 

збору, пов’язана виключно з внесенням відповідних змін до Податкового 

кодексу України. Така процедура чітко прописана в п. 4.4 ст. 4 ПК України, де 

говориться, що встановлення і скасування податків і зборів, а також пільг їх 

платникам здійснюються відповідно до цього Кодексу. Крім того, п. 7.3 ст. 7 

встановлює, що будь-які питання щодо оподаткування регулюються цим 

Кодексом і не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами 

України. У відповідності до п. 8.2 ст. 8 ПК України до загальнодержавних 

належать податки та збори, що встановлені ПК України і є обов‘язковими до 

сплати на усій території України, крім випадків, передбачених кодексом. 

Виключний перелік загальнодержавних податків встановлено статтею 9 ПК 

України [314]. Водночас при доповненні ПК України пунктом 16-1 підрозділу 

10 розділу ХХ - Перехідні положення, відповідні доповнення до пункту 9.1 
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статті 9 ПК України не були здійснені, а відтак законність встановлення та 

стягнення військового збору з точки зору вимог Податкового кодексу є доволі 

сумнівною.  

Запитання викликає і ставлення законодавця до об’єкта оподаткування 

даним збором. Так, при запровадженні військового збору 3 серпня 2014 року 

передбачалося, що об’єктом оподаткування даним збором є доходи у формі 

заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших 

виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у 

зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами; 

виграшу в державну та недержавну грошову лотерею, виграшу гравця 

(учасника), отриманого від організатора азартної гри [350]. Наступні зміни, що 

відбулися 1.01.2015 р., трансформували дану норму, і об’єктом оподаткування 

військовим збором стали доходи, визначені статтею 163 цього Кодексу. 

Зазначена стаття визначає загальне поняття об'єкта оподаткування щодо 

податку на доходи фізичних осіб, розділяючи його на об'єкт оподаткування 

резидента та об'єкт оподаткування нерезидента. Так, об'єктом оподаткування 

резидента є: загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід; доходи з 

джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх 

нарахування (виплати, надання); іноземні доходи - доходи (прибуток), отримані 

з джерел за межами України. Об'єктом оподаткування нерезидента є: загальний 

місячний (річний) оподатковуваний дохід з джерела його походження в 

Україні; доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно 

оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання) [314]. 

Відтак спостерігаємо значне розширення об’єкта оподаткування і, 

відповідно, збільшення суми надходжень від сплати даного збору. Виходячи із 

анонсованої мети введення військового збору, а саме забезпечення 

фінансування заходів з підвищення обороноздатності держави [339], 

розширення об’єкта дозволить акумулювати значно більшу суму коштів для 

допомоги ЗСУ. Але чомусь об'єкт змінюється точно так само, як і вводився 

військовий збір - нишком, із замовчуванням та з надією, що не помітять 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/print1444630795045505#n3619
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громадяни держави, щоб ще більше не підвищувати рівень соціального 

невдоволення. Адже зі зміною об'єкта оподаткування збільшується фіскальне 

навантаження на платників податків, зростають складнощі в адмініструванні 

військового збору та витрачений час на обчислення і звітність за таким 

платежем [216].  

Порушенням принципу єдиного підходу до встановлення податків і зборів 

є те, що, визначивши об’єкт оподаткування військовим збором, законодавець 

залишив базу оподаткування без уваги. Відповідно до ч. 23.2 ст. 23 ПК України 

база оподаткування і порядок її визначення встановлюються цим кодексом для 

кожного податку окремо [314]. У випадку з військовим збором ми 

спостерігаємо парадоксальну ситуацію, коли є об'єкт оподаткування та ставка, 

але відсутня база. Що в такій ситуації повинен робити платник? Державна 

фіскальна служба України, у свою чергу, не залишила цю прогалину в 

законодавстві без уваги і роз’яснила, що військовий збір обчислюється із суми 

доходу без вирахування інших податків (ЄСВ, страхові суми, прибутковий 

податок) [190].  

Тобто, фактично відбулася підміна бази оподаткування об’єктом 

оподаткування, що протирічить положенням ПК України. Стаття 22 

встановлює, що об'єктом оподаткування можуть бути майно, товари, дохід 

(прибуток) або його частина, обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), 

операції з постачання товарів (робіт, послуг) та інші об'єкти, визначені 

податковим законодавством, з наявністю яких податкове законодавство 

пов'язує виникнення у платника податкового обов'язку. Базою оподаткування 

(ст. 23 ПК України) визнається фізичний, вартісний чи інший характерний 

вираз об'єкта оподаткування, до якого застосовується податкова ставка і який 

використовується для визначення розміру податкового зобов'язання. Тобто 

об’єкт оподаткування вказує на виникнення обов’язку зі сплати податку, а база 

оподаткування вказує на розмір податкового зобов’язання. Більше того, ст. 25 

ПК України ставкою податку визнає розмір податкових нарахувань на (від) 

одиницю (одиниці) виміру бази оподаткування [314]. Тобто законодавцем 
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гранично ясно регламентовано те, що без бази оподаткування руйнується весь 

правовий механізм окремо взятого податку або збору, нівелюється можливість 

його сплати [216]. 

Таким чином, гонитва законодавця за збільшенням надходжень до 

Державного бюджету України за рахунок коштів платників податків шляхом 

запровадження військового збору, призвела до руйнування юридичної 

конструкції податку і поставила під сумнів власне законність справляння 

такого збору, адже відсутність хоча б одного з елементів юридичної 

конструкції податку (ст. 7 ПК України) веде до відсутності можливості 

обчислення податку чи збору, і, відповідно, можливості його сплати [436, C. 

26].   

Щоб одержати у кінцевому підсумку «чистий науковий результат» щодо 

основної форми податково-правового патерналізму фіскальної держави, нам 

необхідно також чітко розмежувати феномен податково-правового 

патерналізму фіскальної держави, особливо у тій його частині, що свідомо, 

суб’єктивно робить податкове право розмитим, нечітко визначеним, мінливим 

та плинним, із феноменом об’єктивної невизначеності податкового права 

фіскальної держави.  

Грунтовно проаналізувавши феномен невизначеності податкового права, 

О. В. Дьомін прийшов до переконливого висновку, що невизначеність – 

об’єктивна властивість, що іманентно притаманна усім правовим явищам [135, 

С. 43], в тому числі і податковому праву. Об’єктивними передумовами 

невизначеності податкового права є, по-перше, апріорне неспівпадіння 

фактичної податково-правової дійсності з її абстрактними теоретичними 

правовими моделями та теоретичними юридичними конструкціями податку. 

Фактичні податково-правові відносини є значно багатшими та 

різноманітнішими за їх нормативно вироблену модель у податковому 

законодавстві. В силу цього неможливо (більше того – непотрібно) вичерпно 

врегульовувати чинними податково-правовими нормами всі життєві ситуації та 

враховувати кожен нюанс, який може проявитися в процесі їх практичної 
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реалізації. Уже римські юристи розуміли: non possunt omnes articuli singillatim 

aut legibus comprehendi - не можна осягнути законами все окремі випадки. З 

цього приводу О. В. Дьомін переконливо резюмує, що «дихотомія конкретного 

і абстрактного (іншими словами, визначеного і невизначеного) об'єктивно 

закладена в природі податкового права» [135, С. 46].  

Норми податкового законодавства в силу динамічності податково-правової 

дійсності не здатні виражати специфіку безкінечного багатоманіття податкових 

правовідносин та носять до певної міри абстрактний характер, розраховані на 

деяку типову життєву ситуацію. «Тому, - як зазначає З. З. Рахматулліна, - 

оскільки норма суть абстрактне узагальнення, результат типізації тих чи інших 

суспільних відносин, «невизначеність правової норми закладена в її природі, є 

невід'ємною властивістю права в цілому і правової норми зокрема» [374, С. 

377]. Більше того, така об’єктивна невизначеність податкового права не може 

вважатися негативною тенденцією, оскільки «при абстрактному способі 

формулювання податкових норм законодавець в змозі охопити більш широке 

коло суспільних відносин: як тих, що існують в момент прийняття 

нормативного акту, так і тих, які можуть виникнути, сформуватися в 

майбутньому» [165, С. 33].  

Із цього випливає друга передумова об’єктивної невизначеності 

податкового права, зумовлена усіченим характером податково-правової норми, 

що регламентує податково-правові відносини. Як зазначає, З. З. Рахматуллина, 

«законодавець використовує цю властивість як техніко-юридичний прийом 

правотворчості, в результаті чого досягається максимальний регулюючий ефект 

права, що дозволяє враховувати особливості суспільних відносин, а також їх 

подальший розвиток. Виходячи з цього, невизначеність правової норми має 

позитивне значення, так як завдяки їй юридична норма набуває функції 

універсального регулятора, спрямованого на широке коло однорідних 

відносин» [374, С. 379]. 

Чинне податкове законодавство містить значний масив усічених 

податково-правових норм, коли, наприклад, закріплюються права платників 
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податків, а кореспондуючі цим правам обов’язки держави маються на увазі і 

навпаки. Прикладом таких норм можуть бути податково-правові презумпції.  

Стаття 4 Податкового кодексу України закріплює презумпцію правомірності 

рішень платників податків, що передбачає перевагу рішень платників податків,  

якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акту, 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. Дане положення фактично дублюється і у п. 56.21 ст. 56 Податкового 

кодексу України [314]. Із даної норми випливає право платників податків на 

визнання рішень, які ним приймаються, такими, що відповідають вимогам 

чинного законодавства, і обов’язок держави визнавати за платниками податків 

таке право. Однак, доволі усічений зміст цієї норми породжує невизначеність у 

її реалізації, що зумовлює зловживання правами у процесі правореалізації як 

державою, так і платниками податків.  

По-третє, об’єктивна невизначеність податкового права зумовлена 

нерозв’язною суперечністю у межах етатистської доктрини податкового права 

між його процесуальною природою та статичною природою норм позитивного 

податкового права фіскальної держави, що проявляється у тому, що право за 

своєю природою є процесуальною дійсністю, «правові та соціальні зв’язки і 

процеси безкінечно різноманітні і динамічні, крім того, вони постійно 

розвиваються по мірі ускладнення і глобалізації суспільного життя» [201, С. 7], 

а «можливості законодавця передбачити еволюцію соціально-економічних 

явищ і зафіксувати їх в імперативних нормах значно обмежені» [135, С. 48], що 

зумовлює неминучу статичність позитивного податкового права по 

відношенню до динамічної, процесуальної податкової дійсності.  

Дійшовши переконливого висновку про об’єктивну природу 

невизначеності податкового законодавства, О. В. Дьомін зауважує, що саме  

принципи можна розглядати як дієвий засіб переводу стану невизначеності в 
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податковому праві у визначеність. Нерідко – при відсутності інших правових 

можливостей – вони являють собою ultĭma ratio regum (останній довод королів) 

[135, С. 125]. Вони покликані приховати етатистську спрямованість 

податкового права та носять здебільшого ідеологічний характер. Разом з тим у 

конкретній податково-правовій ситуації вони можуть вступати у діалектичну 

суперечність між собою, внутрішньо конфліктувати один з одним, вводячи 

платника податків в оману щодо їх справжнього призначення. В дійсності дані 

принципи забезпечують реалізацію інтересів держави. 

Принципи податково-правового патерналізму фіскальної держави як його 

основоположні форми зовнішньо близькі за способами проявлення із 

об’єктивною невизначеністю податкового законодавства цієї ж держави: носять 

до певної міри абстрактний характер; усічений характер норми, що закріплює 

принципи у податковому законодавстві, передбачає реалізацію певного 

комплексу прав та обов’язків держави і платників податків, проте конкретно не 

регламентує їх; податково-правові норми-принципи характеризуються 

найбільшою стабільністю, не піддаються постійним змінам, на відміну від 

інших норм податкового законодавства, а отже є статичними. Однак 

поглиблений аналіз цих двох правових феноменів вказує на те, що в дійсності 

вони якісно відрізняються між собою. По-перше, принципи податково-

правового патерналізму свідомо та цілеспрямовано конструюються самою ж 

державою і у цьому сенсі є суб’єктивним правовим феноменом, то феномен 

невизначеності податкового законодавства держави, як і всього її позитивного 

права, має об’єктивний характер і від волі держави не залежить. По-друге, 

принципи податково-правового патерналізму фіскальної держави 

матеріалізуються головним чином у дискурсивних практиках оподаткування, 

тоді як об’єктивний феномен невизначеності податкового законодавства 

держави – у нормах її позитивного податкового права. По-третє, якщо 

об’єктивну невизначеність її позитивного податкового права держава прагне 

мінімізувати, то податково-правовий патерналізм у всіх його проявах, навпаки, 

охороняє як зіницю ока.  
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Принципи податкового законодавства, закріплені у ст. 4 Податкового 

кодексу України, як основоположні форми податково-правового патерналізму, 

найбільш чітко та послідовно виражають ідеологію оподаткування фіскальної 

держави. Принципи як ідеологічна основа податкового права грають незамінну 

роль у податково-правовому дискурсі фіскальної держави із платниками 

податків та в ньому ж і матеріалізуються, шляхом переконання останніх у тому, 

що всі заходи, до яких вдається держава у рамках своєї практики 

оподаткування, здійснюються заради благополуччя її громадян. Введення їх у 

Податковий кодекс України зумовлено прагненням Української держави надати 

її податковому праву «людського обличчя», приховати пріоритет державного 

інтересу в оподаткуванні та тим самим ввести в оману платників податків. Уже 

в силу цього фіскальна держава ніколи не зможе відмовитися від податково-

правового патерналізму, оскільки останній є способом існування її податкового 

права, тому вона повсякчас його охороняє, в тому числі від платників податків, 

та примножує форми прояву цього феномену, в основі своїй деструктивного. 

 

Висновки до розділу 3 

1. Невичерпна у своїй процесуальній данності природа податково-

правового патерналізму як особливих аргументативно-дискурсивних практик 

фіскальної держави безперервно породжує таку ж нескінченну кількість форм 

податково-правового патерналізму. Спільною для них усіх властивістю є 

забезпечення цими формами домінування фіскального характеру податкового 

права фіскальної держави як основної мети його буття під маскою утвердження 

загального блага у суспільстві. Всі інші цілі динамічної системи форм 

податково-правового патерналізму фіскальної держави підпорядковані 

вищезазначеній його основоположній меті та переслідують також мету: 

демонстрації квазібалансу публічних потреб платників податків, 

репрезентантом яких позиціонує себе фіскальна держава, та приватних потреб 

тих же платників податків, носіями яких згідно цього підходу є вони особисто; 

пропаганди рівності оподаткування; публічного представлення турботи 
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держави про платників податків; тотального поширення у соціумі ідей 

«прихильності» цієї держави до податково-правових компромісів з платниками 

податків і т. д. 

Як і для природи податково-правового патерналізму фіскальної держави, 

так і для всіх без винятку правових форм його прояву властиві переважаюча 

латентність, нечіткість їх зовнішнього прояву, відсутність чітких меж між 

ними, перехід однієї форми в іншу і навпаки, співпадіння сфер прояву цих 

форм, фрагментарне та неадекватне їх дійсному змісту відображення цих форм 

у податковому законодавстві фіскальної держави і цілий ряд інших. В той же 

час усім цим формам властиві чітка їх внутрішня та видова ієрархія з 

принципами позитивного податкового права фіскальної держави в основі.  

2. Основоположною формою податково-правового патерналізму 

фіскальної держави є принципи її податкового законодавства, іншими словами, 

нормативно закріплені принципи її позитивного податкового права. Вони в 

один і той же час є як нормативними, так і аксіологічними та ідеологічними 

засадами як позитивного податкового права фіскальної держави в цілому, так і 

податково-правового патерналізму в тім числі. Для них як феноменів 

податково-правової реальності властиві багатомірність змісту, відкритість 

юридичної конструкції, найвища міра нормативної абстрактності і 

узагальнення. Принципи податково-правового патерналізму фіскальної 

держави апріорі присутні в усьому нормативно-правовому масиві податкового 

права фіскальної держави, де і проявляють себе безпосередньо та миттєво, 

передусім як «дух права» (чи «дух законів»). Квінтесенція цих принципів 

розкривається головним чином у правозастосовній практиці і особливо у 

судових рішеннях, що базуються на їх основі.  

3. Базовими принципами податково-правового патерналізму 

Української держави є наступні нормативно закріплені основні засади її 

податкового законодавства: стабільність податкового законодавства держави; 

рівність оподаткування платників податків; невідворотність відповідальності за 

порушення податкового законодавства; соціальна справедливість 



  

179 
 

оподаткування; єдиний підхід до встановлення податків і зборів. Усі ці 

принципи тісно взаємопов’язані між собою, взаємозумовлені та взаємозалежні, 

а разом взяті утворюють єдину систему правових начал етатистської доктрини 

оподаткування. Разом з тим у конкретній податково-правовій ситуації вони 

можуть вступати у діалектичну суперечність між собою, внутрішньо 

конфліктувати один з одним, вводячи платника податків в оману щодо їх 

справжнього призначення. В дійсності дані принципи забезпечують реалізацію 

інтересів держави. 

4. Принципи податково-правового патерналізму фіскальної держави 

як його основоположні форми зовнішньо близькі за способами проявлення із 

об’єктивною невизначеністю податкового законодавства цієї ж держави, проте 

в дійсності ці феномени якісно відрізняються між собою. По-перше, принципи 

податково-правового патерналізму свідомо та цілеспрямовано конструюються 

самою ж державою і у цьому сенсі є суб’єктивним правовим феноменом. 

Феномен же невизначеності податкового законодавства держави, як і всього її 

позитивного права, має об’єктивний характер і від волі держави не залежить. 

По-друге, принципи податково-правового патерналізму фіскальної держави 

матеріалізуються головним чином у аргументативно-дискурсивних практиках 

оподаткування, тоді як об’єктивний феномен невизначеності податкового 

законодавства держави – у нормах її позитивного податкового права. По-третє, 

якщо об’єктивну невизначеність її позитивного податкового права держава 

прагне мінімізувати, то податково-правовий патерналізм у всіх його проявах, 

навпаки, охороняє як зіницю ока та мультиплікує усіма доступними їй 

способами.  
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційному дослідженні наведено теоретичні узагальнення, якими 

вперше вирішується наукове завдання щодо з’ясування поняття, природи та 

основоположних форм податково-правового патерналізму фіскальної держави 

(за законодавством України). У дисертації запропоновано нову – 

аргументативно-дискурсивну – концепцію природи та змісту податково-

правового патерналізму фіскальної держави, яку втілено у: визначенні ступеня 

наукової розробки проблеми; обґрунтуванні необхідності застосування 

аргументативно-дискурсивного підходу до пізнання податково-правового 

патерналізму фіскальної держави; розкритті його наукового поняття; 

дослідженні природи податково-правового патерналізму; з’ясуванні його 

основоположних форм. 

1. Бібліографія досліджень податкового права фіскальної держави 

сягає такої ж глибини, як і витоки податково-правового патерналізму. Проте 

наяву достатні підстави стверджувати, що останній продовжує потребувати 

спеціальних його досліджень за допомогою адекватних йому евристичних 

інструментів. На даний час в Україні уже склалась критична маса вчених 

юристів-фінансистів для продукування парадигмально нових знань про 

податково-правовий патерналізм. З’явився і основоположний фактор наукових 

інновацій – суспільство вголос заявило про його потребу у виробленні і 

застосуванні якісно нових підходів до побудови системи оподаткування, яка б 

узгоджувалась із парадигмально новими векторами його розвитку. 

2. Найбільш придатним науково-методологічним засобом для 

пізнання податково-правового патерналізму є аргументативно-дискурсивний 

підхід. У необхідності його застосування передусім переконує предмет 

дослідження, який являє собою аргументативно-дискурсивні практику, 

ідеологію і культуру фіскальної держави. Перевагами цього підходу є те, що 

він: дозволяє розглядати податково-правовий патерналізм як процесуальний 

феномен; вимагає дотримання в ході дискурсу правил аргументації кожною зі 

сторін дискурсу; спирається на раціональне оцінювання аргументів, що 
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позбавляє процес аргументації емоційної складової; дозволяє зосередити увагу 

не на кінцевій меті аргументації, що властиво іншим підходам до аргументації, 

а на власне комунікації в умовах неспівпадіння поглядів, цілей, позицій; 

орієнтує учасників дискурсу на неупередженість під час з’ясування феномену 

податково-правового патерналізму; дозволяє усвідомити та обґрунтувати 

дуальну природу податкового права. Аргументативно-дискурсивний підхід дає 

змогу з’ясувати істинний смисл податково-правового патерналізму як 

особливої форми відносин держави і платників податків, спростувати 

етатистське сприйняття його як блага, акту піклування держави про своїх 

громадян та довести, що він є засобом маніпуляції фіскальною державою 

платниками податків з метою реалізації державного інтересу в оподаткуванні. 

3. Патерналізм – система, принципи і практика державного 

управління, збудованого згідно парадигми тотального владарювання держави 

та пасивного підпорядкування її волі її підданих, вражених утриманством. 

Патерналізм фіскальної держави як всезагальне явище та її податково-правовий 

патерналізм співвідносяться між собою як родове та видове явища та відповідні 

категорії. 

4. Поняття «податково-правовий патерналізм» слід визнати окремою 

категорією науки фінансового права. Для цього уже склалася критична маса 

знань про даний феномен у науці фінансового права, повністю визрів як 

науковий, так і загальносуспільний запит на появу даної наукової категорії. 

Між науковою категорією «податково-правовий патерналізм» та більшістю 

інших категорій науки фінансового права існує принципова відмінність. Якщо 

більшість інших категорій науки фінансового права етимологічно укорінені у 

позитивному фінансовому праві фіскальної держави, то категорія «податково-

правовий патерналізм» такого укорінення не має. Але це не повинно 

розглядатися у якості перепони для її легітимації. Більшість категорій науки 

фінансового права легітимовані за допомогою позитивістського підходу до 

правопізнання. Наукову легітимацію категорії «податково-правовий 
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патерналізм» уможливило застосування як базового аргументативно-

дискурсивного методу правопізнання. 

5. Природа податково-правового патерналізму найадекватніше та 

найповніше проявляється у його базових властивостях. До цих властивостей 

належать: патерналістські податково-правові практики; податково-правова 

ідеологія і податково-правова культура. Кожен з цих феноменів відзначається 

аргументативно-дискурсивним характером. Вони в своїй сукупності є 

квінтесенцією природи податково-правового патерналізму, але не вичерпують 

його змісту, перебувають між собою у складних вертикальних і горизонтальних 

взаємозв’язках, проте функціонально відносно автономні. 

6. Патерналістська податково-правова практика – це аргументативно-

дискурсивне буттєве укорінення податкового права фіскальної держави у 

спосіб визначення, закріплення та реалізації правових статусів і ролей 

фіскальної держави та її контрагентів у податкових правовідносинах. Воно 

відбувається за допомогою законів держави, підзаконних актів і актів 

правозастосування з використанням найрізноманітніших організаційних, 

методологічних та методичних засобів. Цій практиці характерні осмислена 

державна стратегія і спонтанна державна тактика, використання різних 

інструментів. Все це і складає патерналістський податково-правовий 

практичний дискурс. Платникам податків у ньому відведена роль виконавців їх 

податкового обов’язку перед фіскальною державою. А державі – роль 

«благодійника» платників податків без відома та згоди останніх. 

Патерналістська податково-правова ідеологія – це глибоко продумана 

фіскальною державою система податково-правових цінностей у формі максим, 

констант, ідеологем, інших атрибутивних цій державі установок, закріплених 

нею ж як нормативно, так і буттєво у формі державно визнаних практик, що 

ідейно та морально забезпечують втілення у життя етатистської доктрини 

оподаткування. Ці податково-правові цінності поділяються на незмінні, яким 

належить визначальна роль у патерналістській правовій ідеології та перемінні 

величини, які стають надзвичайно затребуваними у певний період часу. Для 
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патерналістської податково-правової ідеології характерне видавання потреб 

фіскальної держави за загальні публічні потреби. Дискурсивний характер 

податково-правової ідеології уможливлює існування її у різних формах, буття 

чітко структурованою та аморфною, послідовною і суперечливою і т.д., що 

ускладнює пізнання цього явища. 

Патерналістська податково-правова культура з позицій аргументативно-

дискурсивного підходу характеризує суб’єктів податкового права та 

відзначається конкретно-історичним характером. Вона має дві взаємозв’язані 

сторони – зовнішню (видиму) та внутрішню (невидиму). Зовнішня сторона 

патерналістської податково-правової культури суб’єктів податкового права 

постає перед нами у формі їх практичної поведінки, а внутрішня сторона є 

податково-правовими ментальністю та переконаннями суб’єктів податкового 

права, що спрямовують їх на правомірну чи неправомірну поведінку. Дана 

культура складається із двох взаємопов’язаних між собою пластів правової 

матерії – пласту статусних правовідносин суб’єктів податкового права, їх 

взаємних прав та обов’язків і пласту рольових правовідносин, суб’єктивні права 

і обов’язки у яких суб’єкти податкового права фіскальної держави одержують 

від неї  ж через індивідуальний вступ у ту чи іншу соціальну роль або статус. 

Рольова частина правової культури суб’єктів податкового права поділяється ще 

навпіл – на їх суб’єктивні права та суб’єктивні обов’язки. Суб’єктивні права 

визначають вид та міру правової свободи суб’єктів податкового права у 

податково-правових відносинах, а їх суб’єктивні обов’язки перед фіскальною 

державою визначають вид та міру юридичної відповідальності перед нею. 

7. Основоположними формами податково-правового патерналізму 

фіскальної держави є позитивно закріплені принципи її податкового 

законодавства. Вони є нормативними, аксіологічними та ідеологічними 

засадами як позитивного податкового права фіскальної держави в цілому, так і 

податково-правового патерналізму в тім числі. Для них властиві багатомірність 

змісту, відкритість юридичної конструкції, найвища міра нормативної 

абстрактності. Принципи податково-правового патерналізму фіскальної 
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держави апріорі присутні в усьому нормативно-правовому масиві податкового 

права фіскальної держави, де і проявляють себе безпосередньо як «дух права» 

(«дух законів»). Квінтесенція цих принципів розкривається у правозастосовній 

практиці і особливо у судових рішеннях, що базуються на їх основі. 

8. Базовими принципами податково-правового патерналізму 

Української держави є наступні нормативно закріплені основні засади її 

податкового законодавства: стабільність податкового законодавства; рівність 

оподаткування платників податків; невідворотність відповідальності за 

порушення податкового законодавства; соціальна справедливість 

оподаткування; єдиний підхід до встановлення податків і зборів. Ці принципи 

тісно взаємопов’язані між собою, утворюють єдину систему правових начал 

етатистської доктрини оподаткування. Разом з тим у конкретній податково-

правовій ситуації вони можуть вступати у діалектичну суперечність між собою, 

вводячи платника податків в оману щодо їх справжнього призначення. 

Принципи податково-правового патерналізму фіскальної держави як його 

основоположні форми зовнішньо близькі за способами проявлення із 

об’єктивною невизначеністю податкового законодавства цієї ж держави, проте 

в дійсності ці феномени якісно відрізняються між собою. По-перше, принципи 

податково-правового патерналізму свідомо та цілеспрямовано конструюються 

самою ж державою і у цьому сенсі є суб’єктивним правовим феноменом. 

Феномен же невизначеності податкового законодавства держави, як і всього її 

позитивного права, має об’єктивний характер і від волі держави не залежить. 

По-друге, перший феномен матеріалізується головним чином у 

аргументативно-дискурсивних практиках оподаткування, тоді як об’єктивний 

феномен невизначеності податкового законодавства держави – у нормах її 

позитивного податкового права. По-третє, якщо об’єктивну невизначеність її 

позитивного податкового права фіскальна держава прагне мінімізувати, то 

податково-правовий патерналізм у всіх його проявах, навпаки, охороняє як 

зіницю ока та мультиплікує усіма доступними їй способами.
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