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відносин, які охоплюють поведінку всіх учасників та стосуються діяльності, 

що пов’язана з обігом публічних грошових коштів. Водночас реформаційні 

процеси відбивають комплексний підхід щодо удосконалення як економічних 

аспектів впливу на обіг публічних грошових коштів, так і корегування чинного 

фінансового законодавства. Безумовно реформи, орієнтовані на відображення 

участі публічних фінансів у збалансуванні ринкових процесів, мають 

спиратися на адекватну нормативно-правову базу. 

Науковці частково приділяли уваги цьому питанню, однак ґрунтовних 

робіт, у яких було би здійснено системний аналіз процесу кодифікації 

фінансового законодавства (в умовах існування Бюджетного кодексу України 

та Податкового кодексу України), на сьогодні немає, що й зумовлює 

актуальність дисертаційної роботи. Актуальність теми не викликає сумнівів, 

оскільки дисертація Бондаренко Ірини Миколаївни  на тему “Кодифікація 

фінансового законодавства в умовах гармонізації законодавства України” є 

одним із перших у вітчизняній правовій науці комплексним дослідженням, що 

спрямоване на аналіз теоретичних і практичних проблем кодифікації 

фінансового законодавства.  

Бондаренко І.М. акцентує увагу на призначенні процесу систематизації, 

що це є не обов’язкове перетворення, переробка наявних нормативно-

правових актів або їхніх окремих частин, а узгодження складових системи 

фінансового законодавства, досягнення чіткого співвідношення їхніх приписів 

на всіх рівнях нормативного матеріалу. Саме тому систематизація фінансового 

законодавства передбачає не лише вплив та корегування норм фінансових 

законів або фінансових підзаконних актів, а й уточнення, деталізацію, 

приведення у відповідність норм актів, які прямо чи опосередковано 

впливають на регулювання публічних фінансових відносин (стор. 46). 

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

Дисертацію виконано на кафедрі фінансового права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого відповідно до цільової 
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комплексної програми «Проблеми правового забезпечення справляння 

податків та зборів в Україні» (номер державної реєстрації 0111U000965). 

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових результатів. 

Проведений аналіз дисертаційної роботи Бондаренко Ірини Миколаївни  на 

тему “Кодифікація фінансового законодавства в умовах гармонізації 

законодавства України” дозволив переконатися у тому, що здобувачка 

проаналізувала значну кількість наукових доробок вітчизняних та зарубіжних 

фахівців у галузях теорії права, фінансового, адміністративного та ін. з обраної 

теми. Ґрунтовний аналіз  наукових праць багатьох вчених дав змогу всебічно 

підійти до досліджуваної проблеми.  

Ознайомлення із змістом дисертації дозволяє нам констатувати, що 

Бондаренко І.М. обрала вірну методологію для свого дослідження. У роботі 

дисертантка використала сукупність сучасних методів і прийомів наукового 

пізнання, які були обрані відповідно до мети і завдань дослідження, з 

урахуванням його об’єкта та предмета та у взаємозв’язку, що забезпечило 

вирішення поставлених завдань. Діалектичний метод дав змогу всебічно 

вивчити процеси кодифікації фінансового законодавства та наукові концепції, 

що сприяло виділенню етапів виникнення тих чи інших соціально-правових 

явищ і їх розвитку, а також розкриттю сучасного стану досліджуваного 

предмета. З використанням методу історично-правового аналізу наведено 

ґенезу розуміння та регулювання процесу кодифікації, охарактеризовано 

процеси кодифікації в державах стародавнього світу, у середні віки, у новітній 

час. Системно-структурний підхід було застосовано для уточнення вихідних 

засад формування кодифікованого акта, що регулює публічні фінансові 

відносини, а функціональний метод – під час з’ясування зв’язків між 

структурними елементами нормативних актів, а також для формування 

уявлення про структуру кодексів, що регулюють публічні фінансові 

відносини. Формально-логічний метод застосовано у процесі вивчення 

чинного фінансового законодавства, що сприяло розробленню низки 

пропозицій з удосконалення бюджетного та податкового законодавства. У 
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процесі дослідження проблем кодифікації фінансового законодавства в 

умовах гармонізації законодавства України в роботі були застосовані й інші 

методи наукового пізнання. 
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Автором роботи доведено, що, під час аналізу місця фінансового закону в 

умовах побудови збалансованої системи фінансового законодавства 

спостерігається виділення «базового» закону, який формує єдиний знаменник 

для окремого фінансово-правового інституту. Наявність у бюджетних і 

податкових відносинах кодексів як таких законів не означає, що в інших 

фінансово-правових інститутах відсутній базовий закон, на норми якого має 

спиратися весь масив інституційної системи законодавства (наприклад, Закон 

України «Про валюту та валютні операції», який утворює фундамент для 

регулювання валютних відносин) (стор.112-113). 

Варто погодитися із автором у його твердженні, що у кодексі 

закріплюються норми, які містять узагальнені актуальні приписи, поєднують 

вихідні принципи відповідного галузевого регулювання, а отже, кодекс має 

певну перевагу над законом. З огляду на це може бути перспективним 

закріплення принципових змін у процедурах прийняття кодексів порівняно із 

законами кваліфікованою більшістю голосів народних депутатів, що дасть 

змогу забезпечити фаховий і ґрунтовний підхід до розроблення й змісту такого 

акта та з’явиться обґрунтований важіль переваги норми кодексу над нормою 

закону в разі колізії.  

Цілком слушним видається акцент, зроблений дисертанткою, що  

конституційна орієнтованість на людину зовсім не означає виникнення 

суперечності з публічною орієнтованістю побудови фінансового 

законодавства, оскільки публічність фінансово-правового регулювання 

спрямовується на таке гарантування реалізації інтересів держави й 

територіальних громад, за якого держава існує для людей, а реалізація 
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імперативних приписів щодо впорядкування поведінки зобов’язаних осіб 

(своєчасного й повного справляння податків тощо) зумовлює не фінансування 

потреб держави (без зворотної віддачі), а передачу громадянами державі 

коштів для фінансового забезпечення можливостей держави організувати 

задоволення потреб суспільства, які покладаються на неї (у сферах оборони, 

медицини, освіти, правопорядку, управління тощо), що гарантує погляд на 

громадянина як на головну цінність у сенсі державного управління (стор. 44, 

98). 

Етап реформування, процес рекодифікації зовсім не означає абсолютне 

знищення норм попереднього кодексу та запровадження абсолютно нових 

(стор. 199). Дисертантка наводить низку справедливих аргументів на користь 

того, що доцільно узгодити підходи до структурування стадій бюджетного 

процесу з відображенням цього в Бюджетному кодексі України. Так, згідно з 

п. 10 ч. 1 ст. 2 Бюджетного кодексу України бюджетний процес – це 

регламентований бюджетним законодавством процес складання, розгляду, 

затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання, а також 

контролю за дотриманням бюджетного законодавства; відповідно до внесених 

у 2018 р. змін до ч. 1 ст. 19 додано ще стадію складання й розгляду Бюджетної 

декларації (прогнозу місцевого бюджету) і прийняття рішення щодо них. Тому 

запропоновано виділити окрему главу «Складання та розгляд Бюджетної 

декларації (прогнозу місцевого бюджету) і прийняття рішення щодо них» 

стосовно Державного бюджету України та відповідні статті стосовно місцевих 

бюджетів, а також внести зміни до п. 10 ч. 1 ст. 2 Бюджетного кодексу України 

та викласти його в такій редакції: «бюджетний процес – це регламентований 

бюджетним законодавством процес складання та розгляду Бюджетної 

декларації (прогнозу місцевого бюджету) і прийняття рішення щодо них, 

складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх 

виконання, а також контролю за дотриманням бюджетного законодавства» 

(стор. 31, 207, 208). 
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Не залишилося поза увагою дисертанта і питання щодо з’ясування 

природи кодифікації, особливостей цього динамічного аспекту. На її думку 

поява кодифікованих актів не може відбуватися без відповідного погляду та 

аналізу, на розвиток цього явища в історичній перспективі  (стор.109, 379). 

Авторкою аргументовано, що, розглядаючи процес кодифікації як прояв 

систематизації законодавства, активну діяльність щодо упорядкування та 

реалізації процесу законотворчості, не можна не дійти висновку, що 

в найузагальнішому розумінні глобальна мета кодифікації збігається з метою 

правового регулювання в цілому. Виокремлюючи орієнтованість 

кодифікаційних процесів щодо удосконалення впливу на поведінку учасників 

суспільних відносин, як мету, йдеться про розробку не тільки адекватних 

правил поведінки суб’єктів відповідної сфери суспільних відносин, а й про 

надання їм відповідного правового оформлення. Тобто глобальною метою 

кодифікації є упорядкування суспільних відносин із врахуванням соціально-

політичних важелів, що їх характеризують. Досягнення такої мети неможливо 

без реалізації, на перший погляд, похідних завдань, без яких стає неможливою 

забезпечення виконання головної мети – здійснення юридико-технічних цілей. 

Саме тому логічним видається аналізувати відокремлено, але з урахуванням 

діалектичної обумовленості та поєднанням соціально-політичну та юридико-

технічну мету процесу кодифікації (стор. 137-138). 

Заслуговує на увагу і підтримку пропозиція дисертантки, що 

реформування кодифікованого акта має відбивати узгодженість 

реформаційних процесів, які стосуються двох систем: по-перше, податкової 

системи як сукупності податків та зборів, на врегулювання відносин щодо 

сплати яких саме і спрямовуються норми Податкового кодексу України, по-

друге, системи податково-правових норм, які відображають системність 

законодавства, що регулює податкові відносини (стор. 216).  Аргументовано, 

що досягнення балансу публічного та приватного інтересів повинно 

забезпечуватися за посередництвом: а) належного конструювання 

нормативно-правових приписів, які б перешкоджали можливості зловживань 
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з боку як владної, так і правозобов’язаної сторони податкових відносин; 

б) продуманої фіскальної політики, за якої контролюючі органи не 

вчинятимуть необґрунтований тиск на платників податків; в) прогнозованості 

правозастосовної практики та відсутності вибіркових підходів у ставленні до 

платників податків (стор. 223, 380-381). 

Заслуговує на увагу і підтримку аналіз дисертанткою повноважень 

місцевих органів щодо запровадження місцевих податків та зборів. Відповідно 

до ст. 10 Податкового кодексу України до місцевих податків та зборів 

належать: податок на майно; єдиний податок; збір за місця для паркування 

транспортних засобів; туристичний збір. Місцеві ради обов’язково 

установлюють єдиний податок та податок на майно (в частині транспортного 

податку та плати за землю, крім земельного податку за лісові землі). Місцеві 

ради в межах повноважень вирішують питання щодо встановлення податку на 

майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) 

та встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів, 

туристичного збору та земельного податку за лісові землі. Таким чином, треба 

враховувати дві обставини. По-перше, розмежування повноважень місцевих 

рад стосовно тих платежів, які обов’язково мають бути уведені на місцях, 

і тих, запровадження яких мають вирішуватись на рівні кожної територіальної 

громади окремо. По-друге, повноваження щодо виникнення податкового 

обов’язку на місцях є подвійним, у якому збігаються повноваження Верховної 

Ради України та місцевих рад. Верховна Рада України встановлює як 

виключний перелік місцевих податків та зборів (ст. 10 Податкового кодексу 

України), так і обов’язковий набір елементів податкового механізму, які 

мають бути відображені в рішенні місцевої ради (ст. 7 Податкового кодексу 

України) (стор. 64-66). Такий висновок є доречним на сучасному етапі 

розвитку оскільки варто замислитися над проблемою удосконалення 

законодавства. Кодифіковані акти мають на меті подолати певним чином 

неузгодженість норм законів, на зміну яким вони приходять, забезпечити 
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єдине розуміння та застосування правових норм, виключити дублювання між 

окремими актами. (стор. 249, 302).  

 Позитивно, що здобувач акцентує увагу, що кодифікований закон 

є звичайним законом і на підставі юридичної сили він не характеризується 

жодними перевагами проти інших законів, які регулюють таку ж сферу 

відносин. Перевага кодексу має відбуватися в його змісті, зосередженні 

принципів, основних засад впливу на відповідний різновид регулювання. Саме 

з цих позицій можна обґрунтовувати сталість, базовість кодексу в системі 

підгалузевого чи інституційного фінансового законодавства  (стор. 62). 

Інтенсивність законотворчих процесів обумовлює накопичення маси 

законодавчих актів, складність їх узгодження і як наслідок цього проблему 

щодо реалізації правових приписів. Заслуговує на увагу аналіз стану та 

перспектив удосконалення системи фінансового законодавства, що дозволяє 

автору зробити висновки щодо виокремлення кількох найбільш ефективних 

напрямів діяльності як на стадії законотворчості, так і при застосуванні норм 

фінансового законодавства: 1) реалізація концепції децентралізації. 

«Бюджетна», «податкова» децентралізація передбачають орієнтацію руху 

публічних коштів здебільшого до тих осіб та регіонів, які їх заробляють; 

2) чітке розмежування змісту повноважень між органами державної влади, 

суб’єктами владних повноважень; 3) розробка та прийняття Закону України 

«Про нормативно-правові акти»; 4) чітке законодавче розмежування 

матеріального та процедурного в закріпленні змісту фінансових законодавчих 

норм; 5) визначення колізій та прогалин у фінансовому законодавстві і їх 

подолання; 6) розмежування сфер регулювання різними законодавчими 

актами; формування та використання ефективного, зрозумілого 

категоріального апарату, глосарію. Оцінюючи якісний стан сучасної системи 

фінансового законодавства, треба зробити висновок, що «категоріальність» 

фінансово-правових термінів є одним із найпроблемніших місць у цій сфері 

(стор. 74-75).  
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Вважаємо логічним і обґрунтованим підхід авторки, що кодифікація 

виступає такою формою правотворчості, в умовах якої узагальнення чинного 

регулювання об’єктивно доповнюється встановленням нових норм, які 

відображають реальний стан наявних предметних суспільних відносин. 

У результаті кодифікації як форми удосконалення законодавства по суті 

з’являється новий системний законодавчий акт, який характеризується як 

стабільністю змісту, так і стабільністю існування. Такий акт (найчастіше 

кодекс) характеризується низкою рис: 1) містить норми, які спрямовані на 

регулювання найбільш важливих предметних відносин; 2) є зведеним актом, 

який системно та узгоджено пов’язує в єдину сукупність норми, які впливають 

на регулювання відповідної сфери суспільних відносин; 3) характеризується 

тривалим періодом дії; 4) сфера впливу норм, які об’єднані в кодексі, залежить 

від структурування як системи законодавства в цілому, так і системи 

галузевого законодавства; 5) має значний обсяг, який зумовлює складну 

структуру (частини, розділи, глави) (стор. 163). 

Надбанням автора у дисертаційній роботі можна вважати його 

ґрунтовний розгляд принципи реалізації процесу кодифікації: 1) своєчасність 

– виражає узгодження розвитку суспільних відносин із необхідністю 

проведення кодифікаційних процесів; 2) стабільність – існування 

кодифікованих норм має гарантувати підстави об’єктивного застосування їх 

протягом відносно тривалого терміну часу. В цих умовах навряд чи є 

доцільним приймати кодекси за часів принципових, революційних 

перетворень, кардинальних реформ; 3) повнота – передбачає врахування двох 

аспектів реалізації процесу систематизації; 4) єдина спрямованість – 

обумовлює реалізацію основної мети процесу кодифікації, який має охопити 

весь регулятивний комплекс, які об’єднаний предметом правового 

регулювання; 5) системність – обумовлює як зовнішнє, так і внутрішнє 

упорядкування сукупності правових норм; 6) обсяг процесу кодифікації – 

передбачає декілька аспектів реалізації цієї форми систематизації 

законодавства. По-перше, має визначитись система норм права, які треба 
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переробити та включити до кодифікованого акту. По-друге, визначивши 

систему норм, що підлягають кодифікації необхідно ідентифікувати їх з 

врахуванням принципових особливостей; 7) доповнення чи зміни – 

здійснюється за рахунок виявлених в ході реалізації інших форм 

систематизації прогалин, колізій, відсутності чинному законодавстві норм, за 

рахунок яких можна було б сформовати збалансовану конструкцію впливу на 

регулювання предметних відносин (стор. 225-226). 

Дисертантка критично оцінює проблеми структурування кодексу і 

пропонує звернути увагу на доцільність поєднання двох принципів: а) 

деталізації та б) послідовності. Перший із них виражає глибину проникнення 

в проблему регулювання, що відображається в ієрархічності структурних 

частин кодексу, яка може досягати п’яти – шести рівнів або більше: Частина – 

Розділ – Глава – Стаття – Пункт – Підпункт – Абзац і т.д. Другий принцип 

формує послідовність в правовому регулюванні. Найбільш ефективна 

конструкція пов’язується, на наш погляд, з таким розташування нормативного 

матеріалу, який відображає покроковий шлях від загального до спеціального 

регулювання (стор. 307). 

Наукову цінність мають також положення дисертації, зокрема, 

теоретичне обґрунтування,  що спрямованість впливу системи фінансового 

законодавства відображає предмет фінансово-правового регулювання, що 

зумовлює декілька важливих акцентів. По-перше, через предмет фінансово-

правового регулювання має встановлюватися певна межа, що гарантує 

цілісність та однорідність впливу системи фінансових законодавчих актів. 

Подруге, через предметність фінансово-правової галузі повинен 

забезпечуватися баланс фінансово-правового впливу з іншими галузями у 

прийнятті комплексних законодавчих актів. По-третє, предмет фінансового 

права має гарантувати як цілісність, так і структурованість і галузі права, і 

системи законодавства. Якщо система фінансового права передбачає підсумок 

об’єктивної правотворчої діяльності, то систематизація фінансового 
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законодавства виражає реалізацію певних практичних завдань та є 

суб’єктивним процесом. (стор. 377). 

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

висновки та пропозиції, що мають значну наукові цінність. 

Значення дисертації для науки та практики, можливі шляхи 

використання результатів дослідження. Теоретичне та практичне 

значення одержаних результатів полягає у тому, що сформульовані у 

дисертації пропозиції і висновки можуть бути використані у : навчальному 

процесі – у підготовці навчальних посібників, підручників, методичних 

розробок, за допомогою яких здійснюється підготовка та викладання 

дисциплін «Фінансове право», «Бюджетне право», «Податкове право» та 

інших дисциплін фінансово-правового циклу; науково-дослідній сфері – для 

визначення напрямів і розроблення проблем, що пов’язані з процесами 

кодифікації фінансового законодавства, з’ясування доцільності та умов 

узгодження кодифікованих актів, які спрямовані на регулювання обігу 

публічних грошових коштів, вироблення доктринальних положень щодо 

дослідження й висновків стосовно змісту систематизації фінансового 

законодавства; правозастосовній діяльності – для вдосконалення 

систематизаційних процесів, які спрямовані на збалансоване реформування 

системи фінансового законодавства, вироблення шляхів і рекомендацій у разі 

застосування норм Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу 

України; правотворчій діяльності – для вироблення об’єктивно 

обґрунтованих щодо корегування як за змістом, так і за формою норм 

фінансових кодексів, розроблення та впровадження положень, що є сталими й 

адаптованими в міжнародному праві, до актів національного законодавства. 

Повнота викладених наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації. Достовірність  висновків дисертації 

Бондаренко Ірини Миколаївни  на тему “Кодифікація фінансового 

законодавства в умовах гармонізації законодавства України” обумовлюється 

вірно обраною методологією, ретельним аналізом наукової літератури, 
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законодавства України та практики його застосування. Використання 

дисертанткою у своїй роботі різних наукових методів дослідження дозволяє 

кою досягти повноти та всебічності аналізу поставлених проблем. Для роботи 

характерний логічний стиль викладення матеріалу, смислова завершеність, 

цілісність. На нашу думку, науково-практичні результати, отримані 

дисертанткою,  є  достовірними  й  об’єктивними. Загалом дисертаційна 

робота є кваліфікованою працею монографічного характеру, яка містить 

результати проведених дисертанткою досліджень та відображає науково-

обґрунтовані розробки, які у сукупності мають важливе значення для розвитку 

правової науки та практичної діяльності відповідних суб’єктів.  

Основні положення дисертаційної роботи знайшли своє відображення в 

55 наукових працях, з-поміж яких – 1 одноосібна монографія, 3 колективні 

статті, що входять до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core 

Collection, 28 статей, що опубліковані у фахових виданнях України та 

зарубіжних виданнях, 1 стаття у нефаховому науковому виданні, 22 тези 

доповідей на українських і міжнародних науково-практичних конференціях. 

Дисертація та автореферат оформлені згідно з вимогами до такого виду 

робіт. Дисертація складається з анотації, вступу, 4 розділів, логічно 

об’єднаних у 12 підрозділів, висновків та списку використаних джерел. 

Загальний обсяг дисертаційної роботи – 423 сторінки, з них основного тексту 

– 363 сторінки.  

Автореферат дисертації повністю відповідає її змісту. Опубліковані 

праці відповідають темі дослідження, розкривають основний його зміст.  

Дискусійні положення та зауваження до дослідження. Відзначаючи 

теоретичну і практичну цінність дисертаційної роботи Бондаренко Ірини 

Миколаївни на тему “Кодифікація фінансового законодавства в умовах 

гармонізації законодавства України”, позитивно оцінюючи її, водночас 

відзначаємо, що окремі положення роботи мають дискусійний характер, є 

недостатньо аргументованими або потребують уточнення.   
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1. На стор. 67 здобувачка зазначає, про «існування низки проблем 

у співвідношенні національних фінансових законодавчих актів та 

міжнародних. Сьогодні не склалося остаточного уявлення як щодо порядку 

вирішення колізій між нормами міжнародного договору та нормами законів 

України, так і щодо процедур їх реалізації. До того ж сюди можуть додаватися 

і положення рішень Європейського суду з прав людини. Дуже багато проблем 

і досі породжує розв’язання спорів щодо справляння податкового обов’язку на 

межі кількох державних юрисдикцій». Як на  Вашу думку можна все-таки 

вирішити подібні колізії. 

2. Абсолютно погоджуємося із автором, що «тільки через діяльність 

щодо приведення нормативних актів в єдину узгоджену систему і можна 

досягти мети існування збалансованого, ефективного стану чинного 

фінансового законодавства» ( стор. 75 ).  Але хотілося б уточнити, про яку саме 

систему йде мова в умовах гармонізації законодавства України? 

3. Розмірковуючи про сутність та природу систематизації фінансового 

законодавства, автор припускається непослідовності при характеристиці її 

призначення. Спочатку в роботі йдеться про «упорядкування системи 

законодавства, що переслідує забезпечення глобальної мети, та фактично 

призначення кодифікації – гарантувати правову визначеність. Правова 

визначеність є одним із інтегративних складників принципу верховенства 

права» (стор. 140). Проте у подальшому автором виокремлюються об’єктивні 

та суб’єктивні фактори раціоналізації в процесі кодифікації та робиться 

висновок, що вони уособлюють інтереси окремих політичних кіл, не завжди 

відображають об’єктивні підстави реформування законодавства, 

виражаються в переважанні інтересу окремих суб’єктів чи груп, які ставлять 

за мету досягнення короткочасного, популістського результату (стор. 141-

142). Автором при цьому не робиться власного висновку щодо ролі подібних 

суб’єктивних факторів на процеси кодифікації, не зазначаються шляхи 

подолання подібного впливу. На нашу думку, варто більш детально 

констатувати, які фактори є об’єктивними, а які – суб’єктивними.  
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4. На стор. 276 здобувач зазначає, що «у Податковому кодексі України 

визначені Загальна та Особлива частини. Такий поділ відповідного 

кодифікованого акта випливає з аналізу його структури». А на стор. 277 

зазначено, що  «поділ Податкового кодексу України на Загальну та Спеціальну 

частини є необхідним для забезпечення чіткого структурування нормативних 

положень податкового законодавства». Нам же відомо, що Загальна та 

Особлива частина у Податковому кодексі України передбачалася в перших 

варіантах його проекту, але при прийнятті остаточної редакції в 2010 р. такий 

поділ зник. Хотілося б уточнити у дисертантки, то, на Вашу думку, яка 

структура Податкового кодексу має бути? 

5. Характеризуючи природу кодифікації автор перелічує низку 

принципів реалізації цього процесу, серед яких виокремлює принцип 

повноти (стор. 148). На переконання дисертанта кодифікація має охопити 

повністю всі відносини, що є сферою регулювання цим актом, та вплинути 

не лише безпосередньо на кодекс, а й на всю систему законодавства, у якій 

представлений такий акт (стор. 149-150). При цьому в роботі бракує вказівки 

на конкретні шляхи впливу процедур кодифікації на інші нормативні акти, 

що входять до певної підгалузевої чи інституціональної системи. Також 

недостатньо чітко проведено розмежування принципів повноти та 

системності кодифікації. 

Висловлені зауваження суттєво не впливають на загальну позитивну 

оцінку рецензованої дисертаційної роботи, а тільки спонукають до подальшої 

наукової дискусії за темою дослідження.  

Загальний висновок. Достовірність  висновків дисертації 

Бондаренко Ірини Миколаївни на тему “Кодифікація фінансового 

законодавства в умовах гармонізації законодавства України”  обумовлюється 

ретельним аналізом наукової літератури, законодавства України, зарубіжних 

держав та практики його застосування. Для роботи характерний логічний 

стиль викладення матеріалу, смислова завершеність, цілісність. На нашу 

думку, науково-практичні результати, отримані дисертанткою,  є  




