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розподіл частини внутрішнього валового продукту, що здійснюється через 

публічні фонди коштів і у підсумку до публічних фондів можуть надійти 

менші суми. Актуальність проблеми визначення правової природи ставки 

податків і зборів посилюється також на фоні прагнення України до інтеграції 

в Європейське Співтовариство, що передбачає проведення подальшої 

гармонізації податкового законодавства держав-членів ЄС. Враховуюче 

викладене, слід визнати, що тема дисертаційного дослідження є актуальною, 

а саме дослідження – своєчасним.  

Для досягнення поставленої мети в дисертаційному дослідженні 

Поліщук Я.В. вирішено низку наукових завдань, зокрема: розкрито правовий 

механізм податку і збору й визначено його елементи; надано характеристику 

ставки як елемента податку і збору; охарактеризовано податковий тиск і 

установлено його значення під час встановлення ставки податків і зборів; 

виявлено особливості принципів податкового законодавства під час 

визначення і встановлення ставки податків і зборів; проведено класифікацію і 

охарактеризовано види ставок податків і зборів; встановлено взаємозв’язок 

видів ставок і функцій податків і зборів.  

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

Дисертацію виконано згідно комплексних наукових проектів 

Університету державної фіскальної служби України «Правове забезпечення 

фінансової безпеки України» (номер державної реєстрації 0117U004165) і 

«Правове регулювання фінансової відповідальності в Україні» (номер 

державної реєстрації 100111U010391). 

Дисертаційна робота спрямована на виконання основних положень 

Плану законодавчого забезпечення реформ в Україні, схваленого 

Постановою Верховної Ради України від 04 липня 2015 р. № 509-VIII, 

Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017–

2020 рр., схваленої Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08 

лютого 2017 р. № 142-р, Стратегії сталого розвитку «Україна–2020», 

схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015, а також 
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Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в 

Україні на 2016–2020 рр., затвердженої Указом Президента України від 26 

лютого 2016 р. № 68/2016. 

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових результатів. 

Робота ґрунтується на результатах аналізу значної кількості нормативно-

правових актів, наукових досягнень загальної теорії держави і права, 

конституційного, адміністративного та фінансового права, економічної 

науки. Отже, позитивно слід оцінити використання автором наукових 

доробок не лише вчених-фінансистів, але й представників інших галузевих 

наук. Ґрунтовний аналіз  наукових праць багатьох вчених дав змогу всебічно 

підійти до досліджуваної проблеми. 

Положення, висновки і рекомендації, наведені в роботі, є 

обґрунтованими та достовірними, що досягається як вдало обраною 

методологією дослідження, так і всебічним і повним використанням 

наукових джерел й емпіричного матеріалу. Варто також зазначити, що 

поставлена автором мета дисертаційного дослідження досягнута, а завдання 

виконані. Висновки і пропозиції є новими. 

Наукова новизна отриманих результатів. Новизна дослідження 

конкретизується в найважливіших положеннях, висновках і пропозиціях. 

Серед них, можна виділити наступні.  

Так, наукову новизну містять положення підрозділу 1.1 розділу 1 

дослідження, у якому ґрунтовно проаналізовано і наведено співвідношення 

таких понять, як «елементи податку і збору», «юридична конструкція 

податку», «юридична конструкція елементів оподаткування», «юридичний 

склад податку», «елементи закону про податок», «правовий механізм податку 

і збору» тощо. Позитивно, що такий аналіз проведено у часовому вимірі. При  

цьому ми підтримуємо авторку у її твердженні, що закон, будучи 

нормативно-правовим актом, має свою структуру, елементами якої 

виступають його статті. У статтях такого закону мають закріплюватися не 

лише  елементи податку (приміром, об’єкт чи база оподаткування), а й інші 
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правила, що можуть стосуватися порядку сплати податкового боргу, 

оскарження рішень контролюючих органів, відповідальності за порушення 

податкового законодавства, забезпечення виконання податкового  обов’язку 

та ін. Отже, елементами закону про податки, тобто статтями закону, 

фактично можуть охоплюватися різні положення (с. 14).  

Логічним та обґрунтованим нам вбачається висновок дисертантки, що 

обов’язковою ознакою податку, на відміну від збору, є внутрішня 

структурованість його змісту, що обумовлює законодавче закріплення під час 

його встановлення відповідних елементів. Дійсно, буквальне тлумачення 

положень ст. 7 Податкового кодексу України нас переконує у тому, що 

формальні підходи до встановлення елементів податку та елементів збору 

різняться (с. 24). 

Наукову цінність мають також положення дисертації, що стосуються 

установлення податків та зборів, і зокрема, їх ставок. На підставі проведеного 

аналізу дослідниця констатує, що, податки, як і відповідно їх ставки, мають 

установлюватися як виключно законом, так і передбачати законність цього 

процесу. У свою чергу, зауваження «виключно законом» повинно розумітися 

як встановлення податкової ставки: законом як формою об’єктивізації 

податково-правових норм і  певним суб’єктом – Верховною Радою України. 

Що ж стосується законності визначення податків, то її змістом, за вірним 

твердженням Я.В. Поліщук, охоплюється закріплення податкових платежів: 

виключно законом і на його підставі відповідними нормативно-правовими 

актами, певним суб’єктом (представницьким органом),  з дотриманням 

певної процедури,  згідно з основними засадами податкового законодавства 

(с. 35-).  

Показово, що дисертантка критично оцінює думку про те, що 

податкова ставка вважатиметься законно встановленою за чіткої реалізації 

повноважень органів держави щодо цього. І тут йдеться про повноваження 

Верховної Ради України  і органів місцевого самоврядування (с. 44). У 

підсумку Яна Валеріївна визначає і систематизує законодавчі вимоги до 
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встановлення ставок місцевих податків і зборів органами місцевого 

самоврядування. Так, вимогами до змісту рішень органів місцевого 

самоврядування вона називає: відповідність положенням Податкового 

кодексу України; обов’язкове визначення всіх елементів податків і зборів, 

закріплених у ст. 7 Податкового кодексу України. Правила, що стосуються 

процедури прийняття зазначених рішень, за її справедливим висновком, 

охоплюють: прийняття рішення до 1 липня року, що передує бюджетному 

періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих 

податків; офіційне оприлюднення цього рішення відповідним органом 

місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує плановому періоду; 

направлення не пізніше 1 липня року, що передує плановому періоду, копії 

прийнятого рішення про встановлення місцевих податків чи зборів або про 

внесення змін до них у десятиденний строк з дня прийняття до 

контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники 

відповідних місцевих податків і зборів (с.45, 46). 

Позначимо також наукові положення, що стосуються вирішення 

проблеми недотримання принципу стабільності, яка в умовах сьогодення 

набуває значних розмірів. Цілком очевидно, що вона є досить складною для 

розв’язання, проте, безумовно, необхідною, оскільки від її вирішення 

залежать доцільність і раціональність правового регулювання відносин у 

сфері оподаткування й публічної діяльності в цілому. Так, авторка 

наголошує, і ми  це підтримуємо, що зміст принципу стабільності 

податкового законодавства розкривається шляхом поєднання двох чинників: 

по-перше, це заборона внесення змін до будь-яких елементів податків і зборів 

пізніше як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому 

будуть діяти нові правила й податкові ставки; по-друге, заборона зміни 

податків і зборів, їх ставок, а також податкових пільг протягом бюджетного 

року(с. 47-57). 

Критично осмислюючи положення чинного податкового законодавства 

Я.В.Поліщук резонно констатує, що виходячи зі змісту принципу правової 
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визначеності ставки за відповідними податками мають бути закріплені у тому 

розділі кодифікованого акта, що присвячений саме відповідному податку чи 

збору. Лише за таких умов можуть бути дотримані вимоги зрозумілості, 

недвозначності, передбачуваності застосування та надання платнику 

можливості будувати свою поведінку відповідно до норм податкового права 

й відмежовувати правомірну поведінку від протиправної (с. 59-63). Дійсно, 

такий висновок має велике практичне значення, що дозволить єдино і 

системно підійти до викладення положень у відповідних статтях 

Податкового кодексу України. 

На наш погляд, ознаку новизни має низка положень дисертації, що 

присвячена характеристиці податкового тиску і його значенню під час 

встановлення ставки податків і зборів (68-84). Безсумнівно, для законодавця 

ставка податку є одним з найважливіших інструментів податкового 

маневрування. Здійснюючи лише коригування податкової ставки, 

законодавець може змінювати існуючий податковий тиск, і залежно від стану 

економіки держави та сутності публічного інтересу варіювати функціональне 

навантаження того чи іншого податку або збору податкового характеру, 

переміщуючи акцент з їх функції фіскальної на регулювальну і навпаки. 

Дисертантка не заперечує проти того, що податковий тиск займає чільне 

місце серед чинників, що впливають на визначення розміру ставки. Але вона 

доводить, що зміна податкового тиску не завжди призводить до очікуваного 

результату і має певні труднощі, що вказує на необхідність пошуку й інших 

критеріїв, здатних забезпечити дієвість податкової системи держави. У 

підсумку вона справедливо наголошує, що в умовах сьогодення розмір 

податкових ставок залежить від низки інших чинників: рівня розвитку 

економіки, співвідношення галузей виробництва, переконання платника в 

необхідності і доцільності сплати податків, змісту податкової політики 

державі та ін. (с. 75-83). 

Позитивно, що дисертантка вперше визначає, які саме принципи 

чинять безпосередній вплив на встановлення й закріплення ставки будь-якого 
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податку чи збору.  У цьому контексті нею проаналізовано основоположні 

принципи права, принципи оподаткування і принципи податкового 

законодавства (с. 87 - 113). При цьому авторкою ґрунтовно досліджено 

принципи соціальної справедливості, рівності й економічного обґрунтування. 

Ми підтримуємо висновок дисертантки, що принцип соціальної 

справедливості є системоутворюючим чинником, на основі якого 

здійснюється правове регулювання податкових відносин, формування всієї 

системи принципів податкового права, а також процес правореалізації (с. 91, 

116).  

Щодо змісту принципу економічного обґрунтування, то він розкритий 

шляхом наведення характеристики таких аспектів, як: фіскальна достатність, 

економічність оподаткування, економічна основа податку. Принцип 

економічного обґрунтування податку вказує на необхідність з’ясування 

фактів, які стануть вагомими аргументами для переконання у доцільності 

саме такого оподаткування. З урахуванням цього зміст принципу 

економічного обґрунтування розкрито у двох аспектах (для платника 

податків і для держави) (с. 98- 111). Так, для платника податків принцип 

економічного обґрунтування забезпечує врахування здатності суб’єкта 

сплачувати податки (в тому числі визначає наявність об’єкта оподаткування, 

джерела податку, оподаткування виключно чистих доходів і заборону 

подвійного оподаткування). Для держави він засвідчує, що вона не має 

необмеженого права щодо встановлення податків, а також окреслює межу, 

якою є як відповідні потреби у формуванні публічних фінансів для 

задоволення публічних витрат, так і мета встановлення податків; цим 

принципом передбачається забезпечення балансу приватних і публічних 

інтересів у царині оподаткування (с.110-111).  

Заслуговують на увагу і підтримку висловлені Поліщук Я.В. 

положення, викладені у підрозділі 3.1. розділу 3 щодо класифікації ставок 

податків і зборів, що проведена залежно від: рівня податкового тиску, а 

також ступеня їх змінності, формування стимулів для платника, змісту, зміни 
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податкової бази, способу визначення суми податку. Новими і належно 

обґрунтованими вважаємо положення дисертації стосовно правової природи 

нульової ставки податку на додану вартість. Ми погоджуємося із тим, що 

зважаючи на формальний математичний підхід обрахування суми податку до 

сплати, що  становить собою математичні операції з числами, нульова ставка, 

як і інший її розмір, застосовуються для визначення суми, що підлягає сплаті 

до бюджету будь-якого рівня як податок. У будь-якому разі наявність 

нульової ставки засвідчує певну математичну залежність, при цьому суму 

податку для сплати визначити неможливо. (с. 135 та ін.) 

У підрозділі 3.2 розділу з авторка визначила взаємозв’язок виду ставок 

і функцій податків та зборів. При цьому це нею зроблено на підставі  

порівняльно-правового аналізу законодавства України та низки європейських 

держав, Австралії, США, Канади. Позитивно, що  Яна Валеріївна показує, що 

будь-яка ставка податку і збору буде ефективною при дотриманні таких 

умов: а) підвищення конкурентоспроможності вітчизняного бізнесу; б) 

легалізація тіньового сектора; в) активізація інвестиційних процесів в 

економіці; г) простота і зрозумілість податкових норм для платників; 

ґ) скорочення витрат платників на нарахування і сплату податків, а також для 

держави на їх адміністрування; д) забезпечення умов для добровільного 

виконання платниками податків вимог податкового законодавства; е) 

подальша адаптація національного податкового законодавства до 

законодавства Європейського Союзу. 

Показово, що здобувачка виявляє істотні недоліки в регулюванні 

податкових відносин. Виявивши ці недоліки, дисертантка обґрунтовує 

пропозиції щодо їх усунення. Останні надаються нею як конкретні 

пропозиції щодо зміни і доповнення до Податкового кодексу України (с. 39, 

122, 124, 164 та ін.). 

В роботі висловлено і інші, не менш важливі, обґрунтовані і логічні 

висновки та пропозиції, що мають значну наукові цінність. 
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Значення дисертації для науки та практики, можливі шляхи 

використання результатів дослідження. Позначимо, що теоретичне та 

практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

сформульовані у дисертації пропозиції і висновки можуть бути використані: 

у науково-дослідній сфері – з метою подальшого опрацювання проблем 

правового регулювання ставок податків і зборів; у правотворчій діяльності – 

під час розроблення проектів законів про внесення змін до Податкового 

кодексу України; у практичній діяльності – у процесі проведення науково-

методичних семінарів із проблем застосування податкового законодавства з 

учасниками податкових правовідносин, посадовими особами, працівниками 

правоохоронних, контролюючих та інших органів державної влади й органів 

місцевого самоврядування; в навчальному процесі – під час підготовки 

підручників, навчальних і навчально-методичних посібників з таких 

дисциплін, як «Фінансове право», «Податкове право», зі спеціальних курсів, 

присвячених податково-правовому регулюванню, а також у їх викладанні у 

вищих навчальних закладах. 

Повнота викладених наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Науково-практичні 

результати, отримані дисертантом,  є  достовірними  й  об’єктивними. Зміст 

дисертаційної роботи логічний, виклад матеріалу послідовний і достатньою 

мірою розкритий. Загалом дисертаційне дослідження є кваліфікованою 

працею монографічного характеру, яка містить результати проведених 

дисертанткою досліджень та відображає науково-обґрунтовані розробки, які 

в сукупності мають важливе значення для розвитку науки фінансового права 

та практичної діяльності відповідних суб’єктів.  

Дисертація та автореферат оформлені згідно з вимогами, що 

висуваються до такого виду дисертаційних робіт. Дисертація складається з 

анотації; вступу; трьох розділів, що містять 6 підрозділів, висновків, списку 

використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи становить 189 
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сторінок, у т. ч. основного тексту – 172 сторінки. Список використаних 

джерел налічує 201 найменування. 

Автореферат дисертації відповідає змісту дисертації. 

Дискусійні положення та зауваження до дисертаційного 

дослідження. Як будь-яка наукова робота, рецензована дисертація містить 

низку положень, які, на нашу думку, є недостатньо аргументованими або 

потребують уточнення. Позначимо деякі з них: 

1. Я.В. Поліщук стверджує, «законодавець все ж таки зобов’язаний 

дотримуватись одного алгоритму, яким має бути той, який визначений 

безпосередньо законом. У розглядуваному випадку це  Податковий кодекс 

України, зокрема його ст. 7. Зважаючи на це, при закріпленні будь-якого 

податку і збору, що включені до податкової системи України, названі у цій 

статті елементи є обов’язковими до встановлення. І тому не може бути 

жодних інших дій законодавця, окрім цілеспрямованого визначення цих 

елементів» (с. 25).  Однак, така позиція є спірною, адже при законодавчому 

встановленні кожного конкретного податку необхідно закріплювати саме ту 

кількість елементів конкретного податку, яка необхідна для його точного 

розуміння платником податків, фіскальними й судовими органами. І тоді 

кількість таких елементів може різнитися. Як приклад можна послатися на 

акцизний податок, обов’язковим елементом якого є предмет (підакцизні 

товари). До речі, їх перелік закріплено у ст. 215 Податкового кодексу 

України. Тож очевидно, що позиція дослідниці потребує уточнення. 

2. Яна Валеріївна піддає критиці підхід, відповідно до якого, податкову 

ставку вважають визначеною податково-правовими нормами міру 

податкового обов’язку платника зі сплати податку або збору. Зокрема, вона 

пише, що термін «міра», який тлумачиться як одиниця вимірювання, певна 

величина, що є одиницею вимірювання не може бути застосований до 

податкового обов’язку (с. 33, 34). Ми не можемо з цим погодитись з огляду 

на те, що міра як певна величина логічно характеризує сутність податкового 

обов'язку, яким згідно зі ст. 36 Податкового кодексу України визнається 
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обов'язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму 

податку та збору в порядку і строки, визначені цим Кодексом, законами з 

питань митної справи. 

3. На с. 37-38 Я.В.Поліщук наголошує, що «сутність законності 

визначається низкою відповідних чинників. З одного боку, характером 

податкового законодавства, де важливого значення набуває такий аспект, як 

відбиття у ньому об’єктивних тенденцій розвитку відносин стосовно 

оподаткування, а також  конституційних принципів, на яких ґрунтуються 

податкові правовідносини. Поза сумнівом, що розроблення і прийняття 

нормативно-правових актів з питань оподаткування мають здійснюватися з 

дотриманням відповідної процедури й відбуватись у межах повноважень 

органів держави й органів місцевого самоврядування». В цілому 

погоджуючись із таким підходом, зазначимо, що навряд чи законність може 

зумовлюватися «характером податкового законодавства». Традиційно 

законність розглядається як комплексне (принцип, метод, режим) соціально-

правове явище, що характеризує організацію і функціонування суспільства і 

держави на правових засадах.  Законність відображає правовий характер 

організації суспільно-політичного життя, органічний зв'язок права і влади, 

права і держави, права і суспільства. Вимога законності рівною мірою 

стосується вищих органів державної влади, інших державних органів, які 

ухвалюють у межах своєї компетенції під-законні акти (сфера 

правотворчості), безпосередніх виконавців законів — посадових осіб, а також 

громадських організацій, комерційних корпорацій, громадян (сфера 

правореалізації).  Тож позначений аспект потребує додаткової аргументації. 

4. В цілому погоджуючись з твердженням дисертантки про оцінювання 

логічності поділу ставок залежно від рівня податкового тиску, а відтак і 

ступеня їх змінності,  ми також обстоюємо думку, що поряд з базовою 

ставкою можуть виокремлюватися не лише граничні ставки, що 

передбачають максимальний або мінімальний розмір, а й інші, відмінні за 
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розміром від базової. Для прикладу Я.В. Поліщук посилається на податок на 

додану вартість, за яким передбачено три ставки – 20 %, 7 % і 0 %. Перша 

буде вважатися базовою (основною) ставкою, а третя – граничною, що має 

мінімальний розмір. Після цього вона резонно ставить запитання: яким 

чином, до якого різновиду ставок за поділом, визначеним у статтях 26 і 27 

Податкового кодексу України, потрібно відносити другу ставку – 7%? 

Звичайно, вона є меншою за розміром порівняно з базовою, однак її не можна 

віднести до граничної. У підсумку дослідниця стверджує, що стаття 27 цього 

Кодексу вимагає внесення змін (с. 121, 122). Водночас, власної редакції таких 

змін Яна Валеріївна не надає. Тож на захисті хотілося б почути її бачення 

нової редакції ст. 27 Податкового кодексу України. 

5. Позитивно оцінюючи проведену авторкою класифікації ставок 

податків і зборів (підрозділ 3.1. розділу 3), викликає додатковий інтерес поділ 

податкових ставок залежно від зміни податкової бази на пропорційні (не 

змінюються зі зростанням податкової бази), прогресивні (збільшуються зі 

зростанням податкової бази) та регресивні (зменшуються зі зростанням 

податкової бази). Наведіть, будь-ласка, приклади таких видів ставок. Як ви 

оцінюєте запровадження прогресивного оподаткування доходів фізичних 

осіб?  

Висловлені зауваження суттєво не впливають на загальну позитивну 

оцінку рецензованого дослідження, виконаного Я.В. Поліщук, а лише 

спонукають до подальшої наукової дискусії за темою дослідження. Таким 

чином, за змістом і оформленням дисертаційна робота відповідає вимогам 

МОН України. У публікаціях та авторефераті відображені основні положення 

дисертації. Дисертаційна робота Яни Володимирівни Поліщук «Ставка 

податків і зборів: правова природа та класифікація» відповідає вимогам, 

закріпленим у Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 р. (із 

змінами та доповненнями), а її автор Яна Володимирівна Поліщук заслуговує 

присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 
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