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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Система податково-правового регулювання повинна
бути динамічною, оскільки норми податкового права є не лише засобом
врегулювання процесу формування дохідної частини бюджету, але й визначають
оподаткування як засіб впливу на економічну систему загалом. На сучасному етапі
розвитку суспільства повнота правового регулювання податкових відносин
законодавством повністю не охоплюється. У свою чергу, податково-правове
регулювання потребує засобів актуалізації системи права, які б забезпечували
адекватний розвиток податкових правовідносин, оскільки внутрішні протиріччя та
прогалини в податковому праві повинні своєчасно усуватися. У зв’язку з цим,
посилилася роль судових актів як засобу усунення прогалин законодавства та
вирішення правових колізій.
Загальновизнано, що незважаючи на те, що судові акти традиційно не
визнаються джерелом права в Україні, вони заповнюють законодавчі
прогалини, при цьому суди відійшли від виключного застосування правових
норм, а здійснюють їх тлумачення. Підвищується вплив судових актів на
податково-правове регулювання ще й через конфліктність податкових
правовідносин, що передбачають відчуження частини матеріальних благ від
платників податків і перерозподілення їх в бюджети всіх рівнів, а судові
органи є тими органами, які уповноважені на вирішення спорів в правовій
державі.
Відсутність офіційного визнання за судовими актами ознак нормативних
регуляторів стало причиною того, що ускладнюється застосування норм
податкового права, які містяться в них. Отже, постає потреба не лише в
визначенні місця судових актів у системі податково-правового регулювання, але
й розробленні основних підходів до їх формування та застосування.
У науковій літературі роль та місце судових актів в системі податковоправового регулювання висвітлені недостатньо.
Загальнотеоретичні проблеми визначення сутності судових актів
розглянуто у роботах С. Алексєєва, О. Бакая, Ю. Білоусова, С. Загайнової,
С. Ківалова, Т. Ківлєнка, М. Курила, А. Малька, В. Матвійчука, А. Пастельняка,
О. Пасенюка, Д. Семикина, М. Ткачева, В. Тертишнікова, О. Харитонова, І. Хара,
М. Штефана, Ю. Широкопояса, К. Юдельсона та інших вчених.
Як процесуальну категорію судові акти досліджували Н. Александрова,
З. Абдуліна,
С. Васильев,
Р. Гаврик,
В. Григор’єва,
О. Джуринський,
С. Загайнова, О. Кот, Р. Куйбіда, М. Ткачев, Є. Таликін, Г. Фазикош,
С. Червякова, О. Шиманович, К. Юдельсон, М. Ясинок та інші.
С. Алексєєв, С. Братусь, М. Бондарь, В. Гергелійник, М. Гультай,
І. Домбровський, Л. Заморська, В. Кампо, О. Кравчук, М. Курило, В. Лазарєв,
М. Марченко, М. Мазур, А. Пастельняк, Х. Приходько, В. Реутов, О. Рогач,
В. Скоромох, В. Степанков, М. Тесленко, П. Ткачук, Ю. Тодика, Г. Христова,
В. Шаповал, В. Шевчук приділяли увагу визначенням судових актів як
нормативних регуляторів правовідносин.
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Вивченням теоретичних основ судових прецедентів як джерела права
займалися Н. Блек, С. Боботов, П. Гук, Р. Давід, І. Дівін, В. Зорькин, О. Зубко,
О. Каргальцев, Р. Кросс, О. Клішин, Л. Лазарев, О. Лукьянова, М. Марченко,
В. Мозолін,
В. Нерсесянц
С. Погребняк,
І. Подтинніков,
Т. Пряхіна,
В. Резнікова, О. Розанова, А. Селіванов, О. Сергєєв, Є. Спектр, Ю. Толстой,
Д. Туманов, Н. Хімчук, Г. Шершеневич, О. Шугаєв, О.Фармушина, О. Уварова
тощо.
Судові акти як нормативні регулятори фінансових (в тому числі і
податкових) правовідносин розглядали М. Бондар, Л. Власенко, Л. Воронова,
Р. Гарилюк,
О. Дмитрик,
І. Долгополов,
О. Золотарьова,
І. Кривих,
М. Кучерявенко, О. Орлюк, О. Пауль, С. Пепеляєв, К. Сасов, Г. Толстопятенко,
Р. Уолкер, І. Федотова, І. Цветков, Н. Чужикова, С. Шаталов, А. Якушев та інші.
Вплив рішень Європейського суду з прав людини на податкові
правовідносини досліджували З. Бортновська, Р. Вахітов, В. Верніченко,
С. Калінін, М. Куц, О. Макух, А. Монаєнко, О. Музика-Стефанчук, П. Селезень
та інші науковці.
Питанням впливу рішень Європейського суду на податкові
правовідносини приділяв увагу С. Нотін.
Утім, за всього розмаїття досліджень щодо сутності, ознак судових актів,
їх місця в системі правового регулювання тощо питанням визначення місця та
ролі судових актів в системі податково-правових регуляторів приділено
недостатньо уваги. Зокрема, не сформовано єдиної позиції щодо значення
судових актів як нормативного регулятора податкових правовідносин, немає
комплексного дослідження впливу судових актів на податкові правовідносини,
залишається відкритою дискусія щодо місця судових актів в системі джерел
податкового права. Усе зазначене вище обумовило актуальність теми дисертації.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження
проведено на виконання Стратегії сталого розвитку «Україна–2020», затвердженої
Указом Президента України від 12.01.2015 № 5/2015, Плану заходів з виконання
Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку
«Україна–2020», затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від
04.03.2015 № 213-р., Концепції вдосконалення судівництва для утвердження
справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів,
затвердженої Указом Президента України від 10.05.2006 № 361/2006, Стратегії
реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на
2015–2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 20.05.2015
№ 276/2015 тощо. Дослідження виконано в рамках науково-дослідної теми
Київського міжнародного університету «Україна в умовах європейської інтеграції і
глобалізації світу» (державний реєстраційний номер 0108U008609).
Мета і завдання дослідження. Мета дисертації полягає в тому, щоб на
основі здобутків вітчизняної та зарубіжної правничої науки, а також чинного
законодавства України, рішень Конституційного суду України (далі – КСУ),
постанов/рішень Верховного Суду (надалі – ВС), рішень Європейського суду з
прав людини (далі – ЄСПЛ), рішень Суду Європейського Співтовариства (далі –
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ЄС) розкрити місце, значення та особливості судових актів в системі податковоправового регулювання в Україні, сформулювати теоретичні висновки та
зробити низку пропозицій щодо вдосконалення чинних нормативно-правових
актів.
Для досягнення поставленої мети визначено низку завдань:
– проаналізувати теоретичні основи судових актів у системі правового
регулювання України;
– вивчити загальнотеоретичні підходи до визначення поняття та видів
судових актів;
– дослідити судові акти як нормативні регулятори правовідносин;
– визначити місце та значення судових актів, що містять ознаки
нормативності, у системі правового регулювання;
– проаналізувати судові акти національних судів у системі податковоправового регулювання;
– розглянути рішення Конституційного Суду України як нормативні
регулятори податкових правовідносин;
– дослідити судові прецеденти в податковому праві;
– охарактеризувати акти прецедентного тлумачення в системі податковоправового регулювання України, визначити місце та значення таких актів в
зазначеній системі;
– дослідити вплив рішень Європейського суду з права людини на розвиток
системи податково-правового регулювання України;
– проаналізувати рішення Суду ЄС та їх значення в системі податковоправового регулювання;
– сформулювати пропозиції щодо вдосконалення законодавства України, у
зв’язку з упровадженням прецедента тлумачення у правову систему України;
Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у зв’язку з
формуванням та використанням судових актів у системі податкового-правового
регулювання.
Предмет дослідження – судові акти в податково-правовому регулюванні.
Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становлять
положення діалектики як загальнонаукового методу пізнання явищ об’єктивної
дійсності, інші загальнонаукові та спеціальні методи.
Застосування логічного методу дозволило визначити сутність та ознаки
судових актів як юридичної категорії та виокремити акти прецедентного
тлумачення, у тому числі в податкових правовідносинах (підрозділи 1.1, 1.3,
2.3). Метод семантичного аналізу сприяв з’ясуванню змісту понять «акт»,
«правовий акт», «юридичний акт» (підрозділи 1.2, 2.3). Структурнофункціональний метод застосовувався для аналізу ознак судових актів як
нормативних регуляторів правовідносин і визначення тих актів, що мають такі
ознаки, а також під час дослідження рішень КСУ як нормативних регуляторів
податкових правовідносин (підрозділ 1.2). Формально-логічний метод дозволив
охарактеризувати місце судових актів, що містять ознаки нормативності, у
системі правового регулювання (підрозділ 1.3). Статистичний метод дозволив
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сформувати основні позиції ВС, викладені в його постановах, за податковими
спорами (підрозділ 2.3). Порівняльний метод використовувався для аналізування
судових прецедентів та їх ознак як джерела права англосаксонських країн та
країн континентального права (підрозділ 2.2). Застосування методів аналізу й
синтезу дало змогу дослідити вплив рішень ЄСПЛ та суду ЄС на податковоправове регулювання в Україні (підрозділи 3.1, 3.2).
Указані методи застосовувалися у взаємозв’язку та взаємозалежності, що
дозволило забезпечити повноту, усебічність та об’єктивність дослідження.
Науково-теоретичне підґрунтя дисертації склали наукові праці
вітчизняних та зарубіжних вчених ХІХ–ХХІ ст.ст. у галузі фінансового та
податкового права, загальної теорії держави і права, адміністративного
процесуального права, господарського процесуального права, цивільного
процесуального права.
Нормативно-правову базу дослідження склали Конституція України,
Податковий кодекс України, Кодекс адміністративного судочинства України та
інші процесуальні кодекси, Закон України «Про судоустрій та статус суддів».
Емпіричну та інформаційну основу дисертації становлять дані Державного
реєстру судових рішень України, рішення та висновки КСУ, Постанови ВС,
якими закінчується перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному
порядку, рішення ВС за зразковими справами, рішення Апеляційного суду та
Високого суду Великобританії, судові рішення Верховного Суду США і
апеляційних судів штатів США, рішення ЄСПЛ, рішення Суду ЄС.
Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що дисертація
є одним із перших в Україні монографічних досліджень, у якому комплексно, з
урахуванням сучасних методів пізнання, здобутків вітчизняної та зарубіжної
правничої науки, національної та зарубіжної судової практики, розкрито
значення та місце судових актів у системі податково-правового регулювання. У
результаті проведеного дослідження сформульовано низку нових наукових
положень та висновків, запропонованих особисто здобувачем. Основні з них
такі:
вперше:
– аргументовано застосування в податкових правовідносинах в Україні
прецедентів тлумачення у формі судових актів (постанов ВС, якими закінчується
перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядку, що містять
висновки щодо застосування норм податкового права, та рішень ВС за
результатами розгляду зразкової справи), визначено їх місце та значення у
системі податково-правового регулювання;
– запропоновано забезпечити систематизацію судових актів прецедентного
тлумачення в системі податково-правового регулювання шляхом офіційної
інкорпорації за зразком «кодексу зебри» (модельної схеми інкорпорації
європейських стандартів прав людини) та їх офіційне опублікування;
– визначено підстави посилення рішень КСУ стосовно відповідності норм
ПК України Конституції України на податково-правове регулювання, з
урахуванням сформульованої КСУ правової позиції щодо неконституційності
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порушення принципу стабільності податкового законодавства (за справою щодо
оподаткування пенсій і щомісячного довічного утримання № 1-р/2018 від
27.02.2018) та позиції з систематичного відстоювання КСУ раніше викладених
правових позицій;
– визнано дуалістичну природу рішень/постанов Верховного Суду
України, які є обов’язковими для судів нижчих інстанцій, при тому, що суди
касаційної інстанції можуть звернутися до Великої Палати ВС, якщо постає
необхідність для забезпечення розвитку права та формування єдиної
правозастосовчої практики відступити від висновку щодо застосування норми
права в подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні
Верховного Суду України;
– досліджено роль рішень Суду ЄС в уточненні та тлумаченні
законодавства ЄС (Договорів ЄС та актів вторинного права ЄС), визначено
напрями їх спрямування (усунення податкових бар’єрів в торгівлі між
державами-членами, створення загального ринку товарів, забезпечення вільної
конкуренції, надання продукції держав-членів рівних умов при оподаткуванні
для досягнення нейтралітету внутрішнього оподаткування);
удосконалено:
– науковий підхід до визначення рішень/висновків КСУ щодо
відповідності Конституції України нормативно-правових актів, постанов ВС,
якими закінчується перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному
порядку, що містять висновки щодо застосування норм права, та рішень ВС за
результатами розгляду зразкової справи, які містять висновки щодо
застосування норм права як до видів судових актів, які містять ознаки
нормативності й можуть впливати на регулювання правовідносин в Україні;
– характеристику прецедентів тлумачення як форми судових прецедентів,
що застосовується в країнах континентального права, особливістю яких є те, що
вони не створюють нових правових норм, а роз’яснюють порядок застосування
наявних, закріплених у нормативно-правових актах, з метою формування єдиної
інтерпретаційної практики на території держави;
– аргументацію щодо того, що рішення та висновки КСУ щодо
відповідності Конституції України нормативно-правових актів не є судовими
прецедентами, а судовими актами, котрі виступають нормативними
регуляторами правовідносин, у яких викладено юридичну позицію суддів цього
суду щодо інтерпретації норм права, що містяться в нормативно-правових актах,
у контексті їх відповідності нормам Конституції;
– розуміння того, що, звертаючись до ЄСПЛ по захист своїх порушених
прав, платники податків оспорюють не свій податковий обов’язок чи виключні
повноваження держави щодо встановлення податків та зборів, а порушення
балансу публічних та приватних інтересів при оподаткуванні;
– теоретичне обґрунтування ролі рішень ЄСПЛ як актів прецедентного
тлумачення відповідності національних податково-правових актів різних країн
Конвенції про захист прав людини і основних свобод 1950 р., а також практики
їх застосування в податково-правовому регулюванні;
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– дослідження впливу рішень суду ЄС на податкові правовідносини в ЄС;
дістали подальшого розвитку:
– визначення судових актів як інтелектуально-вольових, логічних дій
судових органів, спрямованих на тлумачення юридичних норм, які породжують,
змінюють чи припиняють процесуальні правовідносини, що отримують
об’єктивізоване вираження у правовому акті (оформлюються процесуальним
документом – судовим рішенням/постановою);
– узагальнення ознак судових прецедентів як джерел права в
англосаксонських країнах з урахуванням принципу їх дії (дія по вертикалі),
складових («ratio decidendi» та «obiter dictum») та ефекту створення нових норм
чи тлумачення вже наявних;
– аналіз причин унесення змін до національного законодавства, якими
було запроваджено введення обов’язковості для судів нижчих інстанцій при
вирішенні інших справ, що стосуються аналогічних чи достатньо близьких
питань, дотримуватися висновків, викладених у постановах ВС щодо
застосування норм права, а також рішень ВС у зразкових справах, що обумовило
введення у правову систему України нового джерела права – судового
прецедента у формі прецедента тлумачення;
– характеристику впливу рішень КСУ стосовно відповідності Конституції
України норм ПК України на систему податково-правового регулювання;
– аналіз практики ЄСПЛ щодо визначення принципу балансу приватних та
публічних інтересів при оподаткуванні (дотримання співрозмірності (розумної
пропорційності) між заходами, які може застосовувати держава у сфері
оподаткування (арешт, застава, штрафи тощо) для забезпечення публічних
суспільних інтересів, та захистом права особи на мирне володіння майном);
– науковий підхід до визначення впливу рішень ЄСПЛ на податкові
правовідносини в Україні (враховуються при вирішенні податкових спорів
національними судами, підвищують рівень правової культури та
правосвідомості у суспільстві, закріплюють необхідність дотримання
принципу забезпечення балансу приватних та публічних інтересів при
оподаткуванні);
– обґрунтування необхідності внесення змін та доповнень до Закону
України «Про судоустрій та статус суддів», Кодексу адміністративного
судочинства України (далі – КАСУ), Господарського процесуального кодексу,
Цивільного процесуального кодексу, прийняття Закону України «Про порядок
офіційного оприлюднення постанов/рішень Верховного Суду».
Практичне значення одержаних результатів. Сформульовані й
викладені в дисертації положення, узагальнення, висновки та рекомендації
мають як загальнотеоретичне, так і прикладне значення для розвитку науки
податкового права та практики застосування відповідних норм, і можуть бути
використані в:
– науково-дослідній роботі – як основа для подальшого проведення
теоретичного пошуку щодо визначення ролі та місця судових актів в системі
податково-правового регулювання (акт впровадження від 14.06.2018);

7

– правотворчій роботі – для підготовки й уточнення ряду законодавчих та
підзаконних актів;
– навчальному процесі – при викладанні навчальної дисципліни
«Податкове право», а також при підготовці навчально-методичного комплексу із
указаної дисципліни (акт впровадження від 14.06.2018).
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації,
теоретичні та практичні висновки й рекомендації оприлюднено в доповідях та
повідомленнях на міжнародних науково-практичних конференціях та круглих
столах: «Реформування правоохоронної системи України» (Київ, 20 червня
2014 р.), «Теорія і практика розвитку правових інститутів», (Київ, 10–
11 березня 2016 р.), «Актуальні питання правової теорії та юридичної практики»
(Одеса, 12–13 серпня 2016 р.), «Актуальні питання правової теорії та юридичної
практики» (Одеса, 10–11 серпня 2018 р.), «Актуальні проблеми законодавства
України: пріоритетні напрями його вдосконалення» (Одеса, 12–13 жовтня 2018 р.).
Публікації. Основні положення і висновки дисертації знайшли своє
відображення у 12 публікаціях, із яких: 5 – статті, надруковані в наукових
виданнях України, визнаних фаховими з юридичних наук, 2 – статті в іноземних
наукових виданнях, 5 – тези наукових повідомлень та доповідей, виданих за
результатами проведення міжнародних науково-теоретичних і науковопрактичних конференцій та круглого столу.
Структура дисертації відповідає предмету, меті, завданням та
методології дослідження й дає можливість детально розкрити тему. Дисертація
складається з анотації, вступу, трьох розділів, які об’єднують вісім підрозділів,
висновків, списку використаних джерел (320 найменувань) та додатків. Повний
обсяг дисертації становить 247 сторінок, із яких основний текст – 188 сторінок.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, указано на зв’язок
роботи з науковими програмами, планами, визначено мету, завдання, об’єкт,
предмет, методологічні та теоретичні засади, висвітлено наукову новизну,
теоретичне і практичне значення одержаних результатів, наведено дані про
апробацію та публікацію результатів дисертації.
Розділ 1 «Теоретичні основи судових актів в системі правового
регулювання України» містить три підрозділи.
У підрозділі 1.1 «Загальнотеоретичні підходи до визначення поняття та
видів судових актів» вказано, що у сучасній правовій доктрині відсутній
однозначний підхід до категорії «судові акти» (вони визначаються як дії
учасників процесуальної діяльності, закріплені в процесуальній формі; як
документи, котрі виходять з державних органів, що ведуть судовий процес; як
узагальнююча категорія; як результати діяльності суду). Зазначено, що категорія
«акт» є багатоаспектною та охоплює два явища: акт–дія, що є підставою для
виникнення, зміни чи припинення правовідносин, та акт–документ, яким
оформлюється результати акта–дію, що і створює певні правові наслідки.

8

Досліджено співвідношення термінів «юридичний акт» та «правовий акт»,
констатовано, що вони нетотожні, проте взаємопов’язані категорії – у результаті
юридичного акту (акту – дії) відповідні органи приймають та виносять
правозастосовне рішення, яке набуває об’єктивізованого вираження у правовому
акті (акті – документі). Проаналізовано ознаки юридичних актів та правових
актів, спираючись на які, виокремлено ознаки судових актів.
Визначено види судових актів (залежно від способу захисту права й
правових наслідків, від видів проваджень, у яких такі рішення ухвалюються, від
суб’єкта ухвалення рішення, від певної ланки судової системи, від стадії процесу
тощо). Зосереджено увагу на судових актах, що можуть виступати нормативними
регуляторами правовідносин.
Досліджено еволюцію наукових підходів до визначення видів судових
актів, що мають ознаки нормативності, та їх місця в системі права України з
радянського періоду до сьогодні. Указано, що незважаючи на те, що в радянській
науці до можливості судових актів виступати нормативним регулятором
правовідносин ставилися переважно скептично, деякі науковці (С. Алексєєв,
С. Братусь, В. Лазарєв, В. Реутов) визнавали за окремими судовими актами
ознаки нормативності.
Виходячи з аналізу доктринальних позицій українських науковців,
констатовано, що на сучасному етапі через зміни в законодавстві певні судові
акти набули ознак нормативності і впливають на регулювання правовідносин. У
доктринальній площині не сформовано єдиного підходу до визначення їх
правової природи (вони визначаються і як судовий прецедент, і як правова
позиція суду, і як результат судової практики, і як результат судового
правотворства).
У підрозділі 1.2 «Судові акти як нормативні регулятори правовідносин»
спираючись на доктринальний аналіз наукових робіт щодо визначення ознак
нормативного регулятора в певних судових актах, визначено ознаки
нормативності судових актів (поширюють свою дію не лише на
індивідуальних суб’єктів права, а й на невизначене коло осіб, мають
загальнообов’язковий та регулятивний характер). Проаналізовано судові акти,
які приймаються українськими судами, на предмет їх відповідності
визначеним ознакам, з метою виокремлення судових актів, що відповідають
критерію нормативності. Указано, що на сучасному етапі в Україні до судових
актів, які мають ознаки нормативності і можуть впливати на регулювання
правовідносин, належать: 1) рішення та висновки КСУ щодо відповідності
Конституції України нормативно-правових актів; 2) постанови ВС, якими
закінчується перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному
порядку, що містять висновки щодо застосування норм права; 3) рішення ВС
за результатами розгляду зразкової справи, які містять висновки щодо
застосування норм права.
Інші судові акти, що виносяться судами України, не мають ознак
нормативних регуляторів правовідносин, а являють собою індивідуальні правові
акти.
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У підрозділі 1.3 «Судові акти, що мають ознаки нормативності, в
системі правового регулювання» зосереджено увагу на визначенні місця таких
актів в системі права України. Досліджено наукові підходи до визначення
судового прецедента як категорії права – або виключно як окреме джерело
права, що являє собою судове рішення, яке стає правилом вирішення подібних
випадків на майбутнє (П. Гук, О. Лукьянова, В. Нерсесянц), або ще й як зразок
тлумачення закону (Р. Давід, І. Дівін, Р. Кросс).
Досліджено особливості судових прецедентів як джерела права в
англосаксонських країнах, визначено їх особливості, частини (ratio decidendi,
obiter dictum) та види. Досліджено прецедент тлумачення як форму судових
прецедентів. Констатовано, що в країнах континентального права судовий
прецедент в правовому регулюванні набув поширення у формі прецедента
тлумачення. Проаналізовано категорії «судовий прецедент», «судова практика»,
«судова правотворчість», спираючись на визначені ознаки яких указано, що
рішення/висновки КСУ щодо відповідності Конституції України нормативноправових актів не є судовими прецедентами (у класичному значенні цього
слова), не відповідають ознакам прецедентів тлумачення (оскільки в них не
роз’яснюється порядок застосування існуючої норми з метою формування
єдиної інтерпретаційної практики на території держави, а формулюється
юридична позиція щодо відповідності Конституції певних нормативно-правових
актів), не належать до судової практики та судової правотворчості.
Зазначено, що зміни в законодавстві, які запровадили введення
обов’язковості для судів нижчих інстанцій при вирішенні інших справ, що
стосуються аналогічних чи достатньо близьких питань, дотримуватися постанов
ВС, якими закінчується перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному
порядку, що містять висновки щодо застосування норм права, та рішення ВС за
результатами розгляду зразкової справи, ввели в систему національного права
нове джерело права – судовий прецедент у формі прецедента тлумачення.
Розділ 2 «Судові акти національних судів в системі податковоправового регулювання України» складається із трьох підрозділів.
У підрозділі 2.1 «Рішення Конституційного Суду України як нормативні
регулятори податкових правовідносин» визначено, яким чином рішення КСУ
впливають на податкові правовідносини в Україні. Проаналізовано наукові
підходи до визначення впливу рішень КСУ на фінансові правовідносини
(О. Скакун, М. Тесленко, О. Дмитрик) та досліджено рішення КСУ щодо
визнання неконституційними правових актів, що регулюють фінансові
правовідносини (у справах: про фінансування судів від 24.06.1999, щодо пільг,
компенсацій і гарантій від 20.03.2002 № 5-рп/2002, про зупинення дії або
обмеження пільг, компенсацій і гарантій від 01.12.2004 № 20-рп/2004, про
соціальний захист військовослужбовців та працівників правоохоронних органів
від 17.03.2004 № 7-рп/2004, про рівень пенсії і щомісячного довічного
грошового утримання від 11.10.2005 № 8-рп/2005 тощо).
Робиться висновок, що вплив рішень КСУ на фінансові правовідносини,
обумовив формування двох підходів до визначення їх місця в системі
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фінансового права: щодо визнання рішень КСУ як нового джерела фінансового
права (судового прецедента) (О. Дмитрик, Б. Малишева, К. Сасов тощо); щодо
невизнання такого джерела права, хоч і врахування ознак нормативності в
рішеннях КСУ та їх впливу на регулювання фінансових правовідносин в країні
(М.П. Кучерявенко, Т. Латковська, С. Нотін).
Досліджено вплив рішень КСУ на податкові правовідносини: рішення
КСУ у справах: щодо офіційного тлумачення поняття «щомісячне довічне
грошове утримання» від 14.12.2011 № 18-рп/2011; щодо відповідності
Конституції України (конституційності) окремих положень ПК України від
12.06.2012 № 13-рп/2012; рішення КСУ щодо оподаткування пенсій і
щомісячного довічного утримання» від 27.02.2018 № 1-р/2018, на підставі яких
внесено відповідні зміни до ПК України.
Указано, що в рішеннях КСУ сформував юридичну позицію щодо
правової визначеності податкового законодавства, яка вимагає від законодавця
чіткості, зрозумілості, однозначності правових норм, їх передбачуваності
(прогнозованості) для забезпечення стабільного правового становища людини.
Указано на відповідність цього принципу стабільності податкового
законодавства, який сформований в доктрині податкового права, але не
закріплений у ПК України. Визначено вплив та значення рішень КСУ на
податково-правове регулювання в Україні.
У підрозділі 2.2 «Судові прецеденти в податковому праві» досліджено
використання судових прецедентів в податкових правовідносинах у країнах з
англосаксонською системою права (насамперед Великобританії та США) та
констатовано, що в цих країнах судовий прецедент в зазначених
правовідносинах застосовується в формі прецедента тлумачення, оскільки
податкові норми встановлюються нормативними актами.
Проаналізовано розвиток наукової думки щодо застосування судового
прецедента в національній системі права – з радянських часів, коли подібне
застосування відкидалося (роботи В. Бесчеревних, Г. Гуревича, Ю. Ровинського,
С. Ципкіна), до сучасності, коли сформувалася думка про існування в
фінансовому праві судового прецедента як джерела права (Л. Воронова,
Р. Гарилюк, О. Орлюк). Відзначено, що на розвитку фінансової наукової думки в
цьому питанні суттєво позначається розвиток теорії права. З урахуванням
сформованої думки про існування в сучасній системі права України судового
прецедента у формі прецедента тлумачення вказано на необхідність дослідження
впливу постанов ВС, якими закінчується перегляд судових рішень в
апеляційному та касаційному порядку, та рішень ВС за результатами розгляду
зразкової справи на подальший розвиток податкових правовідносин в Україні на
сучасному етапі.
У підрозділі 2.3 «Акти прецедентного тлумачення в системі податковоправового регулювання України» досліджено постанови ВС, якими закінчується
перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядку, які містять
висновки щодо застосування норм податкового права (21 справа). Указано, що ці
постанови: 1) являють собою судове рішення, винесене судом вищої інстанції
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країни за результатом вирішення конкретної справи; 2) будуть враховуватися
при розгляді наступної справи, що стосується аналогічних чи достатньо
близьких питань (обставин справи) для судів нижчої юрисдикції; 3) не
створюють нових норм, а роз’яснюють порядок застосування існуючих
податкових норм, закріплених у нормативно-правових актах, з метою
формування єдиної судової практики з розгляду податкових спорів на території
країни. Аргументовано позицію, що Постанови ВС, які містять висновки щодо
застосування норм податкового права, є актами прецедентного тлумачення, та
визначено їх вплив на податково-правове регулювання в України.
Досліджено рішення ВС у зразковій податковій справі про застосування
штрафних санкцій та нарахування пені за несвоєчасну сплату єдиного внеску
ПЗ 9901/22/18 від 06.11.2018. Указано, що це рішення є зразковим, яке належить
застосовувати в адміністративних справах при вирішенні аналогічних спорів за
зверненням платника податків єдиного внеску до суду з позовом до органів
Державної фіскальної служби України (далі – ДФС) з вимогами скасувати
рішення про застосування штрафних санкцій та нарахування пені за
невиконання обов’язків платника єдиного внеску в період з 14.04.2014 до
закінчення антитерористичної операції на підставі ч. 10 та п. 2 ч. 11 ст. 25
Закону № 2464-VI. Обґрунтовано, що зазначене рішення, винесене у податкових
спорах, є першим прецедентом подібного тлумачення, визначено його значення
для податкового регулювання.
Відзначено, що упровадження прецедентів тлумачення у систему
податкового-правового регулювання обумовлює необхідність їх систематизації.
З’ясовано види систематизації. Указано, що на сучасному етапі в Україні
фактично здійснюється систематизація судових постанов ВС, що містять
висновки щодо застосування норм податкового права у формі їх електронного
обліку. Визначена оптимальна форма систематизації, яка могла б
використовуватися для систематизації Постанов ВС, що міститимуть висновки
щодо застосування норм податкового права. Зауважено про необхідність
запровадження процедури офіційного публікування вказаних постанов ВС.
Особливу увагу приділено питанню щодо обов’язковості чи
необов’язковості раніше ухвалених постанов ВСУ, які містять висновки щодо
застосування норм податкового права. Указано, що висновки щодо застосування
норм податкового права у подібних правовідносинах, викладені в раніше
ухвалених рішеннях ВСУ, не є обов’язковими для ВС: якщо КАС згоден з
висновком ВСУ, він не буде звертатися до ВС, він використає цей висновок в
мотивувальній частині свого судового рішення, отже, до Великої Палати ВС
КАС звертатиметься лише в тому разі, якщо висновки щодо застосування норм
податкового права в подібних правовідносинах, викладені в раніше ухвалених
рішеннях ВСУ, є суперечливими.
Розділ 3 «Рішення європейських судів в системі податково-правового
регулювання» містить два підрозділи.
У підрозділі 3.1 «Місце рішень Європейського суду з прав людини в системі
податково-правового регулювання України» зазначено, що Конвенція не містить
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норм, у яких би передбачався захист прав платників податків, і упродовж
тривалого часу ЄСПЛ не розглядав податкових спорів взагалі, оскільки
вважалося, що гарантії, передбачені в Конвенції, не поширюються на спори у
сфері оподаткування. З часом практична діяльність ЄСПЛ призвела до
послідовної конкретизації і розширення переліку прав, які в ньому були
захищені. Із прийняттям протоколу № 1 до Конвенції до ЄСПЛ надходять
податкові спори. Зазначено, що на сучасному етапі предметом звернення
платників податку до ЄСПЛ у справах у спорах у сфері оподаткування є
порушення: ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції (порушення права власності); ст.
6 Конвенції (права на справедливий судовий розгляд); ст. 13, п. 1 і пп. b–d п. 3
ст. 6 Конвенції (права на ефективний засіб правового захисту); ст. 14 Конвенції
(заборона на дискримінацію); ст. 8 Конвенції (право на повагу до приватного і
сімейного життя). Досліджено рішення ЄСПЛ щодо податкових справ
(80 рішень).
Проаналізовано етапи входження рішень ЄСПЛ у податкових спорах у
практику національних судів та наукові підходи до визначення їх місця в системі
податково-правового регулювання (Р. Вахітов, С. Калінін, П. Селезень).
Обґрунтовано позицію, що такі рішення являють собою судовий прецедент у
формі прецедента тлумачення. З’ясовано вплив рішень ЄСПЛ на систему
податково-правового регулювання. Зазначено, що при застосуванні судової
практики ЄСПЛ національними судами необхідно враховувати, що в них
надається тлумачення відповідності Конвенції правових актів країн, які їх
прийняли, а також практики їх застосування, отже, при винесенні рішення слід
брати до уваги принципи, сформовані ЄСПЛ, а не дослівно викладати таке
рішення.
Зосереджено увагу на визначенні сутності принципу забезпечення балансу
приватних та публічних інтересів при оподаткуванні, визначеного в рішеннях
ЄСПЛ.
У підрозділі 3.2 «Рішення суду ЄС та їх значення в системі податковоправового регулювання» зазначено, що суб’єктом, що впливає на національні
системи оподаткування країн-членів ЄС, є суд ЄС, який становить один із
інституційних механізмів, покликаний втілювати в життя цінності Союзу,
слугувати його інтересам, інтересам його громадян, держав-членів ЄС, а
також забезпечувати послідовність, ефективність та спадкоємність його
політики та дій. Зазначено, що Суд ЄС має юрисдикцію щодо винесення
рішень, які стосуються тлумачення Договору про ЄС, а також тлумачення
дійсності актів інститутів ЄС та Європейського центрального банку.
Проаналізовано рішення суду ЄС у податкових справах (щодо тлумачення
принципів податкової недискримінації, фіскального нейтралітету, свободи
переміщення товарів то осіб, свободи надання послуг), на підставі яких
зроблено висновок, що роль рішень Суду ЄС полягає в уточненні та
тлумаченні законодавства ЄС (договорів ЄС та актів вторинного права ЄС);
такі рішення спрямовані на усунення податкових бар’єрів в торгівлі між
державами-членами, створення загального ринку товарів та повинні
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забезпечувати вільну конкуренцію, надаючи продукції держав-членів рівні
умови при оподаткуванні для досягнення нейтралітету внутрішнього
оподаткування.
ВИСНОВКИ
У результаті проведеного дослідження й застосування системного аналізу
здобутків вітчизняної та зарубіжної правничої науки, національної та зарубіжної
судової практики в дисертації наведено теоретичні узагальнення та нове
вирішення наукового завдання з розкриття значення та місця судових актів у
системі податково-правового регулювання, сформульовано певні теоретичні
висновки та зроблено низку пропозицій щодо вдосконалення чинних
нормативно-правових актів. Основні з них такі.
1. Судові акти – інтелектуально-вольові, логічні дії судових органів,
спрямовані на тлумачення юридичних норм (юридичні акти–дії), які
породжують, змінюють чи припиняють процесуальні правовідносини, що
набувають об’єктивізованого вираження у правовому акті (оформлюються
процесуальним документом (судовим рішенням/постановою), де закріплюються
результати тлумачення судом юридичних норм), котрий складається у
встановленому законом порядку в установленій формі, породжує певні правові
наслідки й є обов’язковим для виконання на всій території країни.
2. До судових актів, які містять ознаки нормативності і можуть впливати
на регулювання правовідносин в Україні, належать: 1) рішення та висновки КСУ
щодо відповідності Конституції України нормативно-правових актів;
2) постанови ВС, якими закінчується перегляд судових рішень в апеляційному
та касаційному порядку, що містять висновки щодо застосування норм права;
3) рішення ВС за результатами розгляду зразкової справи, що містять висновки
щодо застосування норм права.
3. Судовим прецедентам як джерелам права в англосаксонських країнах
притаманні такі ознаки: 1) вони є результатом вирішення судом конкретної
справи; 2) дія по вертикалі (рішення судів вищої юрисдикції є
загальнообов’язковими для судів нижчої юрисдикції при вирішенні аналогічних
справ); 3) складається з «ratio decidendi» (правило (правова норма), що
формулюється судом під час вирішення конкретної справи, має
загальнообов’язковий характер при розгляді наступної справи, що стосується
аналогічних чи достатньо споріднених питань (обставин справи)] та «obiter
dictum» («сказане між іншим»; ця частина не створює певного правового
принципу, що обґрунтовує рішення суду; як правило, це міркування суду щодо
питань, які не стосуються безпосередньо предмета судового рішення, але мають
пояснювальний і загальний характер); 4) створює нові норми, виконання яких є
обов’язковими не лише для учасників процесу, а й для всіх членів суспільства
або надає тлумачення вже існуючим нормам.
4. У країнах континентального права судовий прецедент набув поширення
у формі прецедента тлумачення.
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Прецедент тлумачення – різновид судового прецедента, який
характеризується низкою особливостей: 1) приймається судами вищої
юрисдикції і є обов’язковим для судів нижчих інстанцій при вирішенні інших,
аналогічних або достатньо близьких справ; 2) не створює нової норми, а
роз’яснює порядок застосування існуюч(их/ої) норм(и), закріплен(их/ої) у
нормативно-правов(их/ому)
акт(ах/і)
з
метою
формування
єдиної
інтерпретаційної практики на території держави; 3) пов’язаний з правов(ою/ими)
норм(ою/ами) і припиняє свою дію в разі скасування цих(цієї) норм(и); 3) статус
прецедента має не судове рішення у конкретній справі, а акт прецедентного
тлумачення.
5. Загальноєвропейська тенденція до використання судового прецеденту
як джерела права в системі права країн з традиційною романо-германською
системою, відступ від радянської концепції «верховенства закону» на користь
верховенства права, неузгодженість, колізійність українського законодавства,
неспроможність законодавця оперативно реагувати на зміну економічної
ситуації в країні, суперечлива, неоднорідна судова практика із застосування
норм права в аналогічних справах, необхідність забезпечення однакового
застосування норм права судами, подальша європейська інтеграція України та
міжнародне співробітництво обумовили зміни в національному законодавстві,
якими було запроваджено введення обов’язковості для судів нижчих
інстанцій при вирішенні інших справ, що стосуються аналогічних чи
достатньо споріднених питань, дотримуватися висновків, викладених у
постановах ВС щодо застосування норм права, а також рішень ВС у зразкових
справах. Унаслідок цього у правовій системі України з’явилося нове джерело
права – судовий прецедент у формі прецедента тлумачення, який
представлений постановами ВС, що містять висновки щодо застосування
норм права, та рішеннями ВС, прийнятими за результатами розгляду зразкової
справи.
6. Рішення та висновки КСУ щодо відповідності Конституції України
нормативно-правових актів є судовими актами, що виступають нормативними
регуляторами правовідносин, у яких викладено юридичну позицію суддів цього
суду щодо інтерпретації норм права, що містяться в нормативно-правових актах,
у контексті їх відповідності нормам Конституції. Рішення та висновки
Конституційного суду України щодо відповідності Конституції України
нормативно-правових актів не є судовими прецедентами, оскільки є результатом
вирішення питання права (роз’яснює сенс чинного законодавства чи скасовує ту
чи іншу норму права), не застосовуються при вирішенні аналогічних справ та є
загальнообов’язковими не лише для судів нижчої інстанції, але й для інших
суб’єктів.
7. Рішення КСУ стосовно відповідності Конституції України норм ПК
України здійснюють безпосередній вплив на систему податково-правового
регулювання, оскільки змінюють чи скасовують норми ПК України (внаслідок
визнання їх неконституційними). У майбутньому можна прогнозувати
посилення ролі рішень КСУ на податково-правове регулювання, оскільки у
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рішенні КСУ за справою щодо оподаткування пенсій і щомісячного довічного
утримання № 1-р/2018 від 27.02.2018 порушення законодавцем принципу
стабільності податкового законодавства визнано неконституційним. З
урахуванням того, що КСУ у своїх рішеннях систематично обстоює викладену
раніше правову позицію, сформульований ним у справі № 1-р/2018 від
27.02.2018 принцип має важливе значення для системи податково-правового
регулювання, оскільки може в майбутньому слугувати підставою для інших
звернень до КСУ в випадках порушення законодавцем цього принципу.
8. Судові прецеденти в податкових правовідносинах в країнах
англосаксонського та континентального права застосовуються у формі
прецедентів тлумачення. В Україні на сучасному етапі в податкових
правовідносинах застосовуються прецеденти тлумачення в формі судових актів
– Постанов ВС, якими закінчується перегляд судових рішень в апеляційному та
касаційному порядку, які містять висновки щодо застосування норм податкового
права, та рішень ВС за результатами розгляду зразкової справи.
9. Судові акти прецедентного тлумачення в Україні перебувають на
початковому етапі входження в систему податково-правового регулювання, але
вже безпосередньо впливають на податкові правовідносини: 1) усі аналогічні
справи, що перебувають у провадженні інших судів, підлягають вирішенню
відповідно до висновків, викладених у постановах/рішеннях ВС; 2) усі
аналогічні справи, що будуть відкриті в інших судах у майбутньому, підлягають
вирішенню відповідно до висновків, викладених у постановах/рішеннях ВС;
3) органи ДФС та платники податків корегуватимуть свою діяльність,
орієнтуючись, крім нормативно-правових актів, ще й на позиції ВС, викладені в
постановах, що містять висновки щодо застосування норм податкового права
або рішення ВС за результатами розгляду зразкової справи.
Беручи до уваги конфліктність податкових правовідносин, непослідовність
вітчизняного законодавця при розробленні й упровадженні нових норм
податкового законодавства, порушення балансу приватних та публічних
інтересів при оподаткуванні на користь публічних інтересів, діяльність ДФС, яка
спрямована на забезпечення реалізації виключно фіскальної функції, кількість
податкових спорів, що перебувають на розгляді адміністративних судів України,
можна прогнозувати посилення значення судових актів прецедентного
тлумачення в податково-правовому регулюванні, у зв’язку з чим необхідно
забезпечити їх офіційне опублікування та систематизацію, яку доцільно
здійснювати шляхом офіційної інкорпорації за зразком «кодексу зебри»
(модельної схеми інкорпорації європейських стандартів прав людини).
Обов’язок з систематизації та інкорпорації вказаних постанов доцільно покласти
на відповідні органи ВС.
10. На сучасному етапі характер рішень ВСУ, у яких містяться висновки
щодо застосування норм права, вирізняється певною невизначеністю. З одного
боку, КАСУ не може відступити від рішення ВСУ, у якому містяться висновки
щодо застосування норми права самостійно, а зобов’язаний звернутися до
Великої Палати ВС, щоб вирішити проблему, а з іншого, – законодавець
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передбачає можливість неврахування висновку щодо застосування норми права,
викладеного в рішенні ВСУ. Проблема обумовлена наявністю суперечливої
судової практики ВСУ (за аналогічними справами винесені протилежні
рішення), у зв’язку з чим законодавець не міг відразу надати постановам ВСУ
обов’язкової сили при виборі і застосуванні іншими судами норми права до
спірних правовідносин, тому він вдався до «обхідного маневру», фактично
встановивши обов’язковість для таких рішень для судів нижчих інстанцій,
надавши судам касаційної інстанції можливість маневру – звернутися до
Великої Палати ВС, якщо в цьому постане необхідність для забезпечення
розвитку права та формування єдиної правозастосовчої практики відступити від
висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах,
викладеного в раніше ухваленому рішенні ВСУ.
11. Платники податків, звертаючись до ЄСПЛ по захист своїх порушених
прав, оспорюють не свій податковий обов’язок чи виключні повноваження
держави щодо встановлення податків та зборів, а порушення балансу між
вимогами інтересів суспільства та захистом права особи на власність
(порушення балансу публічних та приватних інтересів при оподаткуванні).
Принцип балансу приватних та публічних інтересів при оподаткуванні
визначається ЄСПЛ таким чином: при оподаткуванні необхідно дотримуватися
справедливої співрозмірності (розумної пропорційності) між заходами, які може
застосовувати держава у сфері оподаткування (арешт, застава, штрафи тощо) для
забезпечення публічних суспільних інтересів, та захистом права особи на мирне
володіння майном; справляння податків лише тоді порушує право особи на
мирне володіння майном, якщо воно лягатиме значним тягарем на плечі
платника податків або підриватиме його фінансове становище.
12. Рішення ЄСПЛ є судовими актами прецедентного тлумачення, які
здійснюють безпосередній вплив на податкові правовідносини в Україні:
1) впливають на судову практику вирішення податкових спорів; 2) позначаються
на рівні правосвідомості зацікавлених осіб (платників податків, співробітників
ДФС, суддів тощо), формують їх правову культуру; 3) закріплюють необхідність
дотримання принципу забезпечення балансу приватних та публічних інтересів
при оподаткуванні.
Оскільки рішення ЄСПЛ є рішеннями прецедентного тлумачення, то при
застосуванні судової практики ЄСПЛ національними судами необхідно
враховувати те, що в них надається тлумачення відповідності Конвенції
правових актів країн, які їх прийняли, а також практики їх застосування, а отже,
при винесенні рішення національним судом з посиланням на відповідне рішення
ЄСПЛ слід брати до уваги принципи, сформовані ЄСПЛ.
13. Роль рішень Суду ЄС полягає в уточненні та тлумаченні законодавства
ЄС (Договорів ЄС та актів вторинного права ЄС); такі рішення спрямовані на
усунення податкових бар’єрів в торгівлі між державами-членами, створення
загального ринку товарів та повинні забезпечувати вільну конкуренцію,
надаючи продукції держав-членів рівні умови при оподаткуванні для досягнення
нейтралітету внутрішнього оподаткування.
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Рішення Суду ЄС впливають на податкові правовідносини в ЄС таким
чином: надають системності податковим положенням Договору про ЄС; містять
принципи, що створюють європейське податкове право; сприяють ухваленню
рішень стосовно податків, що входить до сфери компетенції держав-членів ЄС
за сумнівах в оцінці їх впливу на внутрішній ринок та проти суверенітету
держави-члена; стримують виключно фіскальні прагнення держав-членів ЄС і
водночас усувають ризики зменшення національних податкових доходів;
сприяють забезпеченню податкового суверенітету країн-членів ЄС, їх
прагненню забезпечити податкові надходження до своїх бюджетів та
захиститися від ухилення від оподаткування; створюють підстави для більш
ефективного впровадження принципу недискримінації оподаткування.
14. З метою удосконалення законодавства України доцільно:
1) в ч. 5, 6 ст. 13 Закону України «Про судоустрій та статус суддів», ч. 5
ст. 242 КАСУ, ч. 4 ст. 236 ГПК замість слів «висновки щодо застосування норм
права, викладені у постановах Верховного Суду» використовувати
словосполучення «висновки щодо застосування норм права, викладені у судових
актах Верховного Суду»;
2) в п. 1 ч. 2 ст. 333, ч.1, 2, 3, 4 ст. 346 КАСУ, ч. 1, 2, 3, 4 ст. 403 ЦПК
України, ч. 4 ст. 236 ГПК України замість слів «ухваленому рішенні Верховного
Суду» використовувати «ухваленому судовому акті Верховного Суду»;
3) розробити та прийняти Закон України «Про порядок офіційного
оприлюднення постанов/рішень Верховного Суду».
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АНОТАЦІЇ
Карпушова К.Г. Судові акти в системі податково-правового
регулювання. – 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». – Державний науково-дослідний
інститут Міністерства внутрішніх справ України, Київ, 2019.
Дисертація є монографічним дослідженням, у якому комплексно, з
урахуванням сучасних методів пізнання, здобутків вітчизняної та зарубіжної
правничої науки, національної та зарубіжної судової практики, розкрито
значення та місце судових актів у системі податково-правового регулювання.
Вивчено загальнотеоретичні підходи до визначення поняття та видів судових
актів. Окреслено види судових актів, які на сучасному етапі в Україні
виступають нормативними регуляторами правовідносин. Досліджено наукові
підходи до визначення місця в системі права судових актів, що виступають
нормативними регуляторами правовідносин. Досліджено розвиток, сутність та
ознаки судових прецедентів як джерел англосаксонського права та особливості
їх застосування. Обґрунтовано те, що судові акти, які містять ознаки
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нормативності, у системі права України на сучасному етапі можуть бути
віднесені до актів прецедентного тлумачення. Проаналізовано місце рішень КСУ
в системі податково-правового регулювання, аргументовано позицію щодо
невіднесення їх до прецедентів тлумачення. Досліджено судові прецеденти в
податковому праві. Охарактеризовано вплив актів прецедентного тлумачення на
податково-правові відносини в Україні. Висвітлено вплив рішень ЄСПЛ та
рішень суду ЄС на систему податково-правового регулювання в Україні.
Ключові слова: судові акти, судові прецеденти, судова практика,
постанови, рішення, Конституційний суд України, Верховний Суд,
Європейський суд з прав людини, суд Європейського Співтовариства, система
податково-правового регулювання, податкові спори.
Карпушова Е.Г. Судебные акты в системе налогово-правового
регулирования. – Квалификационный научный труд на правах рукописи.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук
(доктора философии) по специальности 12.00.07 «Административное право и
процесс; финансовое право; информационное право». – Государственный
научно-исследовательский институт Министерства внутренних дел Украины,
Киев, 2019.
Диссертация является монографическим исследованием, в котором
комплексно, с учетом современных методов познания, достижений
отечественной и зарубежной юридической науки, национальной и зарубежной
судебной практики, раскрыто значение и место судебных актов в системе
налогово-правового регулирования. Изучены общетеоретические подходы к
определению понятия и видов судебных актов. Определены виды судебных
актов, которые на современном этапе в Украине выступают нормативными
регуляторами правоотношений. Исследованы научные подходы к определению
места в системе права судебных актов, выступающих нормативными
регуляторами правоотношений: указано, что на современном этапе к таким
актам относятся как к судебным прецедентам, к результатам судебной практики,
к судебному правотворчеству. Исследованы развитие, сущность и признаки
судебных прецедентов как источников англосаксонского права и особенности их
применения. Обосновано, что судебные акты, имеющие признаки
нормативности, в системе права Украины на современном этапе могут быть
отнесены к актам прецедентного толкования. Проанализировано место решений
Конституционного суда Украины в системе налогово-правового регулирования,
аргументирована позиция о неотнесении их к прецедентам толкования. Указано,
что позиция Конституционного суда Украины, сформированная на сегодняшний
день, предусматривает обесепечение принципа стабильности налогового
законодательства. Исследованы судебные прецеденты в налоговом праве.
Охарактеризовано влияние актов прецедентного толкования на налоговоправовые отношения в Украине. Определено влияние решений Европейського
суда по правам человека и решений суда Европейского Союза на систему
налогово-правового регулирования в Украине.
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Ключевые слова: судебные акты, судебные прецеденты, судебная
практика, постановления, решения, Конституционный суд Украины, Верховный
суд, Европейский суд по правам человека, суд Европейского Союза, система
налогово-правового регулирования, налоговые споры.
Karpushova K.H. Judicial Acts in the System of Tax and Legal
Regulation. – Qualification Research as the Manuscript.
Thesis for a Candidate Degree in Law. Speciality 12.00.07 «Administrative law
and processes; financial law; information law». – State Research Institute of the
Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Kyiv, 2019.
The dissertation is a monographic study in which the significance and place of
legal acts in the system of tax and legal regulation is revealed in a complex way,
taking into account modern methods of cognition, the achievements of domestic and
foreign legal science, national and foreign jurisprudence. Theoretical approaches to the
definition of the concept and types of legal acts are studied. The types of court acts
acting nowadays in Ukraine as normative regulators of legal relations are outlined.
The scientific approaches to the determination of the place of legal acts in the law
system, acting as normative regulators of legal relations are investigated. The
development, essence and features of judicial precedents as the sources of AngloSaxon law and their peculiarities are investigated. It is substantiated that legal acts
containing the signs of normativity, in the system of law of Ukraine at the present
stage can be attributed to the acts of case-law interpretation. The place of decisions of
the Constitutional Court of Ukraine in the system of tax-legal regulation is analyzed,
the position is argued regarding their non-assignment to the precedents of
interpretation. Case precedents in the tax law are investigated. An influence of the
case-law interpretation of tax-legal relations in Ukraine is characterized. An impact of
the decisions of the ECtHR and decisions of the EU court on the system of tax
regulation in Ukraine is highlighted.
Keywords: judicial acts, judicial precedents, judicial practice, rulings, decisions,
the Constitutional Court of Ukraine, the Supreme Court, the European Court of
Human Rights, the Court of the European Community, the system of tax and legal
regulation, tax disputes.
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