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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

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 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.
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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

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
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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 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. А. 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. Гетьманцева, 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,
О. В. Макарова, 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, 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.

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
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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,
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-
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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
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
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
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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 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



7

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 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.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У Вступі обґрунтовано актуальність дослідження, його зв’язок із
науковими програмами, планами, темами; сформульовано мету та завдання,
визначено об’єкт, предмет і методи дослідження; висвітлено наукову новизну
й практичне значення одержаних результатів, наведено дані про апробацію
результатів дослідження та публікації, структуру й обсяг дисертації.

Розділ 1 «Поняття податково-правового патерналізму фіскальної
держави як категорія науки фінансового права» складається із трьох
підрозділів та висновків до розділу. У ньому проаналізовано поняття
податково-правового патерналізму фіскальної держави як категорію науки
фінансового права, обґрунтовано аргументативно-дискурсивний підхід як
методологічну платформу його пізнання.

У підрозділі 1.1 «Ступінь наукової розробки проблеми. Методологія
дослідження» з’ясовано, що явище податково-правового патерналізму
фіскальної держави українськими та зарубіжними вченими спеціально не
аналізувалось, а розглядалось дотично у ході інших досліджень фінансово-
правової дійсності. Розкрито наявність злободенних практичної та наукової
потреб у спеціальних дослідженнях вищезазначеного феномену за допомогою
адекватних йому евристичних інструментів.

Доведено, що найбільш придатною загальною методологічною
платформою пізнання податково-правового патерналізму фіскальної держави є
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аргументативно-дискурсивний підхід, який дозволяє з’ясувати техніку та
технологію творення податково-правового патерналізму. Розкрито
квінтесенцію цього підходу, його адекватність предмету пізнання та основні
евристичні переваги перед іншими підходами. Обґрунтовано яскраво
виражену аргументативно-дискурсивну природу податково-правового
патерналізму, що проявляється передусім у плинних формах податково-
правого дискурсу фіскальної держави та платників податків.

У підрозділі 1.2 «Загальне поняття патерналізму як феномену»
проаналізовано семантику та етимологію вищезазначеного поняття, розкрито
генетичні витоки цього явища та його антропосоціокультурний код, дано
характеристику його еволюції та місця у державно-організованому суспільстві.

Обґрунтовано, що патерналізм фіскальної держави як всезагальне явище
та її податково-правовий патерналізм співвідносяться між собою як родова і
видова категорії. Межі податково-правового патерналізму визначаються
природними межами публічних фінансів. Показано, що категорія «податково-
правовий патерналізм» не має етимологічного укорінення у позитивному
фінансовому праві фіскальної держави, а коріниться у її податково-правовій
практиці та означає можливість фіскальної держави виступати у відносинах із
платниками податків із «опікунських» позицій з метою власного виживання та
збереження платників податків як невичерпного джерела надходжень
фінансових ресурсів у державні фонди грошових коштів.

Обґрунтовано, що поняття «податково-правовий патерналізм фіскальної
держави» слід визнати новою категорією науки фінансового права.
Проаналізовано принципові відмінності між цією категорією та іншими
категоріями науки фінансового права.

У підрозділі 1.3 «Ознаки податково-правового патерналізму фіскальної
держави» досліджено загальне та особливе у тлумаченні податково-правового
патерналізму фіскальної держави у різних пізнавальних традиціях, показано,
що переважають спільні підходи до його розуміння як певного смислу та
особливої форми відносин фіскальної держави та її платників податків, як
засобу маніпуляцій цією державою платниками податків з метою максимізації
власного інтересу в оподаткуванні.

З’ясовано родові ознаки цього явища та їх найпоширеніші видові прояви.
Обґрунтовано, що усі ознаки податково-правового патерналізму фіскальної
держави наділені властивостями плинності і мімікрії, оскільки саме такою є
сама податково-правова дійсність цієї держави та особливо її дискурсивні
практики податково-правового патерналізму.

Розділ 2 «Природа податково-правового патерналізму фіскальної
держави» складається із двох підрозділів, спрямованість яких відображено у
назві розділу та висновків до розділу.

Підрозділ 2.1 «Властивості податково-правового патерналізму –
методологічні ключі до пізнання його природи» є ключовим з огляду на
правове осмислення явища податково-правового патерналізму. Доведено, що
поза властивостями податково-правового патерналізму фіскальної держави
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неможливо дослідити його природу, оскільки лише за їх допомогою можливе
розшифрування антропосоціокультурного коду податково-правового
патерналізму. Обґрунтовано, що властивості податково-правового
патерналізму фіскальної держави розкривають останній з якісного боку,
дозволяють щоразу визначити вид і тип останнього, розкрити його службову
роль та характер як для податково-правової політики фіскальної держави, так і
для власне цієї держави.

У підрозділі 2.2 «Основні властивості податково-правового патерналізму
фіскальної держави»:

досліджено природу податково-правового патерналізму як
функціональної константи етатистської доктрини податкового права,
обґрунтовано його зв’язок із кожною з матеріальних констант етатистської
доктрини податкового права;

розкрито базові властивості податково-правового патерналізму:
маскування фіскальною державою атрибутивності їй податку; захист
фіскальною державою податково-правового суверенітету; виправдання нею
примусового характеру податкового обов’язку платника податку;
приховування нею фіскальної природи податкового права держави;
апологетика фіскальною державою особливої жорсткості юридичної
відповідальності платників податків за вчинення ними порушень податкового
законодавства. Ці властивості трансформуються у повсякденній діяльності
фіскальної держави у її патерналістські податково-правові практику,
ідеологію, культуру  та перебувають між собою у складних субстантивних
вертикальних і горизонтальних взаємозв’язках, проте функціонально відносно
автономні.

Розділ 3 «Основоположні форми податково-правового патерналізму
фіскальної держави» складається із двох підрозділів та висновків до розділу.
У них досліджено позитивні принципи податкового права фіскальної держави,
виявлено, що саме цим принципам належить роль основоположних форм
податково-правового патерналізму, обґрунтовано систему цих принципів.

У підрозділі 3.1 «Позитивні принципи податкового права фіскальної
держави як основоположні форми її податково-правового патерналізму»
доведено, що такою формою податково-правового патерналізму є законодавчо
закріплені принципи позитивного податкового права фіскальної держави.
Встановлено, що принципи позитивного податкового права Української
фіскальної держави покликані приховати етатистську спрямованість
податкового права та носять здебільшого ідеологічний характер, забезпечують
реалізацію інтересів держави, а разом узяті утворюють єдину систему
правових начал етатистської доктрини оподаткування.

У підрозділі 3.2 «Базові принципи податкового права фіскальної
держави» доведено, що основоположними формами податково-правового
патерналізму Української держави є наступні нормативно закріплені основні
засади її податкового законодавства: стабільність податкового законодавства
держави; рівність оподаткування платників податків; невідворотність
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відповідальності за порушення податкового законодавства; соціальна
справедливість оподаткування; єдиний підхід до встановлення податків і
зборів.

Обґрунтовано, що принципи податково-правового патерналізму
фіскальної держави як його основоположна форма зовнішньо близькі за
способами проявлення із об’єктивною невизначеністю податкового
законодавства цієї ж держави, проте в дійсності ці феномени якісно
відрізняються між собою.

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
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
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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
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
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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
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 держави апріорі присутні в усьому нормативно-правовому масиві
податкового права фіскальної держави, де і проявляють себе безпосередньо як
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«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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АНОТАЦІЯ

Тараненко К.Ю. Податково-правовий патерналізм фіскальної
держави (за законодавством України). – На правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за
спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право;
інформаційне право. – Київський національний університет імені Тараса
Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2018.

У дисертації на основі аргументативно-дискурсивного підходу здійснено
комплексне вивчення феномену податково-правового патерналізму фіскальної
держави. Ґрунтовно вивчені витоки податково-правового патерналізму
фіскальної держави. Особливу увагу приділено з’ясуванню місця поняття
податково-правового патерналізму у категорійно-понятійному апараті науки
фінансового права. Всебічно проаналізовано природу податково-правового
патерналізму фіскальної держави, що втілюється у його властивостях –
податково-правовій практиці, податково-правовій ідеології та податково-
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правовій культурі фіскальної держави. Досліджено основоположні форми
податково-правового патерналізму, що втілені у принципах позитивного
податкового права фіскальної держави.

Ключові слова: податково-правовий патерналізм фіскальної держави,
аргументативно-дискурсивний підхід, податково-правова практика фіскальної
держави, податково-правова ідеологія фіскальної держави, податково-правова
культура фіскальної держави, основоположні форми податково-правового
патерналізму.

АННОТАЦИЯ

Тараненко Е.Ю. Налогово-правовой патернализм фискального
государства (за законодательством Украины). – На правах рукописи.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук
по специальности 12.00.07 – административное право и процесс;
финансовое право; информационное право. – Киевский национальный
университет имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки
Украины. – Киев, 2018.

В диссертации на основе аргументативно-дискурсивного подхода
осуществлено комплексное изучение феномена налогово-правового
патернализма фискального государства. Изучены истоки налогово-правового
патернализма фискального государства. Особое внимание уделено выяснению
места понятия налогово-правового патернализма в категорийно-понятийном
аппарате науки финансового права. Всесторонне проанализирована природа
налогово-правового патернализма фискального государства, которая
воплощается в его свойствах - налогово-правовой практике, налогово-
правовой идеологии и налогово-правовой культуре фискального государства.
Главное внимание уделено исследованию основополагающих форм налогово-
правового патернализма, воплощенных в принципах позитивного налогового
права фискального государства.

Ключевые слова: налогово-правовой патернализм фискального
государства, аргументативно-дискурсивный подход, налогово-правовая
практика фискального государства, налогово-правовая идеология фискального
государства, налогово-правовая культура фискального государства,
основополагающие формы налогово-правового патернализма.

ABSTRACT

Taranenko K.J. Tax-legal Paternalism of the Fiscal State (Under the Law
of Ukraine). –On the manuscript.

A dissertation for the scientific degree of Сandidate of Juridical Sciences in the
specialty 12.00.07 – Administrative Law and Process; Financial Law; Information
Law. – Taras Shevchenko National University of Kyiv of Ministry of Education and
Science of Ukraine. – Kyiv, 2018.
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The dissertation is devoted to the complex scientific research of the
phenomenon of tax-legal paternalism of the fiscal state on the basis argumentative-
discursive approach, 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. There has been substantiated that tax-legal paternalism has a
pronounced argumentative-discursive nature and exists only in the continuously
fluid forms of tax-legal discourse of the fiscal state and its counterparties from the
tax law – taxpayers.

This study proves that argumentative-discursive approach is the most
applicable scientific and methodological instrumentarium for research of the
phenomenon of tax-legal paternalism. 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 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.

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. The main
attention is drawn to the investigation of the place of the concept of tax-legal
paternalism in the category-conceptual apparatus of science of financial law.
There has been investigated the nature of tax-legal paternalism as a functional
constants of the etatist doctrine of tax law and the connection of tax-legal
paternalism as a functional constant with each of the other material constants of
the etatist doctrine of tax 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, which
are in complicated, substantive vertical and horizontal interconnections, yet being
relatively functionally autonomous.

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 main attention is drawn to the investigation of the fundamental form of
tax-legal paternalism, which embodied in the principles of positive tax law of the
fiscal state. 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
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imposition of taxes and fees. 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. 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
interests of the fiscal state. The basic form of tax-legal paternalism is distinguished
from the objective uncertainty of tax legislation.

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 forms of tax-legal
paternalism.
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