


можливостей у світовому економічному просторі щодо розвитку науки, 

освіти, культури, гарантування економічної безпеки, зростання 

суспільного добробуту громадян, беззаперечно, основою реформування 

положень чинного податкового законодавства та трансформації правового 

регулювання інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування 

має бути визнання того факту, що в цілому сфера оподаткування вже 

сформувалася і, не дивлячись всі свої недоліки, не повинна розглядатись 

як така, що має підлягати докорінному реформуванню. Однак, як свідчить 

досвід, на сучасному етапі вона потребує вдосконалення, застосування 

системного підходу до налагодження чіткого та злагодженого 

функціонування суб’єктів публічної адміністрації, яких наділено владними 

повноваженнями у сфері оподаткування, перегляду та наукового 

обґрунтування окремих її складових. 

Також слід наголосити, що на теперішній час значно розширюється та 

поглиблюється і роль інституційного механізму забезпечення сфери 

оподаткування в Україні, він перебуває у перехідному стані щодо 

характеру, ролі та функцій. Адже у попередні роки головна роль 

інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні 

полягала у прийнятті законодавства України у сфері оподаткування та 

спостереженні за виконанням його положень. Сьогодні ж для 

інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні 

відведено нову роль – він має бути каталізатором інтеграції проблематики 

правового та інституційного впливу на сферу оподаткування в публічне 

адміністрування в цілому. 

Відзначимо, що необхідною основою для створення інституційного 

механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні є законодавча 

база, яка забезпечує його «легітимність». І в цьому аспекті слід вказати, 

що шлях трансформаційних змін законодавства України в умовах 

євроінтеграційних процесів став досить складним та суперечливим. 



Пояснюється вказане, передусім, тим, що репрезентувавши становлення 

України як високо розвинутої цивілізованої європейської держави з 

високим рівнем життя, соціальною стабільністю, культурою, демократією, 

з одночасним реформуванням законодавства у відповідних сферах, його 

ініціатори залишили поза увагою здобутки юридичної науки та, 

зокрема, адміністративного права, які стосувалися ідентифікації 

ключових проблеми та переваг, аналізу фундаментальних факторів 

впливу, а також науково-обґрунтованих та системних пропозицій щодо 

здійснюваних перетворень. На результати довго чекати не довелося: 

чимало репрезентованих реформ потерпіли поразку, застосований підхід 

зумовив формування громіздкої, заплутаної та неефективної бази 

нормативно-правових актів, законодавчу неврегульованість чималої 

кількості важливих питань та завів соціально-економічний розвиток 

суспільства у стан затяжної стагнації. А в даному контексті реальна 

потреба у посиленні ролі науки та її впливу на формування ефективної 

інституціональної стратегії соціально-економічного розвитку суспільства 

загалом обумовлює активізацію пошуку науковцями адекватної парадигми 

стратегічних досліджень, відповідних інструментарію та методології. 

За таких умов, беручи до уваги вагому роль сфери оподаткування, 

дослідження проблематики інституційного механізму забезпечення сфери 

оподаткування в Україні набуває особливого теоретичного та практичного 

значення, зумовлює необхідність формування новітнього наукового 

базису, який би відповідав реальним викликам вітчизняної сучасної 

нормотворчості, правозастосування, урахував би всі новітні досягнення 

вітчизняної доктрини тощо. Складовою такого наукового новітнього 

базису варто вважати й комплексні наукові роботи, яких безпосередньо 

присвячено відповідній проблематиці. Такою роботою цілком необхідно 

вважати і роботу Янушевича Ярослава Володимировича. 



Отже, відсутність системних та цілісних досліджень проблематики 

інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні, 

теоретична та практична значимість обраної теми зумовлюють 

необхідність та важливість внесення науково аргументованих пропозицій 

та рекомендацій щодо подальшого удосконалення норм чинного 

законодавства України, що стосуються інституційного механізму 

забезпечення сфери оподаткування. А тому дисертаційне дослідження 

Я.В. Янушевича на тему: «Інституційний механізм забезпечення сфери 

оподаткування в Україні» є актуальним та своєчасним. 

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

Додатковим підтвердженням актуальності обраної Я.В. Янушевичем теми 

є і той факт, що дисертацію виконано в межах планів наукових досліджень 

Запорізького національного університету на 2015–2019 роки, комплексних 

наукових проектів «Основні напрямки удосконалення законодавства 

України в умовах євроінтеграційних процесів» (номер державної 

реєстрації 0115U00710) та «Дослідження проблем теорії 

адміністративного права в умовах глобалізаційних процесів» (номер 

державної реєстрації 0115U00711). Крім того, проблематика дослідження є 

пов’язаною із підготовкою змін до адміністративного законодавства та 

безпосередньо стосується Концепції адміністративної реформи в Україні, 

затвердженої Указом Президента України від 22.07.1998 р. № 810/98; 

Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом 

Президента України від 12.01.2015 р. № 5/2015; Національної стратегії 

сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016–

2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 26.02.2016 р. 

№ 68/2016; Стратегії реформування державного управління України на 

період до 2021 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 24.06.2016 р. № 474-р; Стратегії реформування системи 

державного нагляду (контролю), схваленої розпорядженням Кабінету 



Міністрів України від 18.12.2017 р. № 1020-р.; Стратегії розвитку 

наукових досліджень Національної академії правових наук України на 

2016–2020 роки, затвердженої постановою загальних зборів Національної 

академії правових наук України від 03.03.2016 р. Таким чином, слід 

підкреслити, що визначення питань теорії та практики інституційного 

механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні є актуальним 

предметом комплексного доктринального адміністративно-правового 

дослідження. Дисертаційне дослідження Я.В. Янушевича є затребуваним 

як із позиції правової науки, так і з точки зору практичної діяльності, 

спрямованої на удосконалення нормативно-правової бази. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Розглянувши дисертацію, 

можна зробити висновок, що автор дійсно провів ґрунтовне комплексне 

наукове дослідження, що відповідає поставленим меті та завданням. 

Методологічною основою дисертаційного дослідження є сукупність 

методів і прийомів наукового пізнання, як загальнонаукових 

(діалектичного, історичного, логічного, системного аналізу тощо), так і 

спеціальних (документального аналізу, порівняльно-правового, 

статистичного тощо), застосування яких характеризується системним 

підходом, що дало можливість досягти поставленої мети, забезпечити 

повноту та всебічність осмислення предмета дослідження, а також наукову 

достовірність та переконливість отриманих результатів. Нормативну 

основу роботи становлять Конституція України, Податковий кодекс 

України, акти Верховної Ради України, Президента України, Кабінету 

Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, міжнародні нормативно-правові акти, згоду на 

обов’язковість яких надано Верховною Радою України. Емпіричну базу 

дослідження становлять узагальнення практичної діяльності суб’єктів 

публічної адміністрації, функціонування яких є змістовним елементом 



інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування, політико-

правова публіцистика, словниково-довідкові видання, статистичні 

матеріали. 

Фундаментальність та комплексність роботи проявляється у 

всебічному та поступовому вивченні дисертантом об’єкту та предмету 

дослідження. Починаючи роботу з аналізу наукових та практичних 

підходів до проблематики інституційного механізму забезпечення сфери 

оподаткування в Україні, автор переходить до теоретико-методологічних 

підходів до з’ясування сутності та змісту інституційного механізму 

забезпечення сфери оподаткування в Україні, використовуваних вченими 

у вітчизняній юридичній науці для його пізнання, характеристики сфери 

оподаткування як специфічного об’єкта правового регулювання, 

дослідження поняття інституційного механізму забезпечення сфери 

оподаткування та його правового регулювання, здійснює аналіз питань 

правового статусу суб’єктів, яких наділено владними повноваженнями у 

сфері оподаткування, у контексті новел національного законодавства. 

Згодом дисертантом проведено аналіз сучасних тенденцій та перспектив 

модернізації інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування 

в Україні на шляху до європейського співтовариства. Обраний вектор 

теоретико-правового дослідження дозволив Я.В. Янушевичу досягти 

поставленої мети та визначив успішність наукових розробок, спрямованих 

на вирішення нагальних наукових теоретико-правових задач. 

Достовірність та наукова новизна наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, не викликає сумнівів. 

Достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій 

дисертації. Достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій 

дисертації підтверджується їх апробацією у відкритому друку, 

обговоренням на наукових конференціях, інших наукових заходах. 

Достовірність одержаних результатів підтверджується не тільки їх суто 



науковою значимістю, як певною системою здобутих дисертантом нових 

знань, що заповнюють деякі прогалини адміністративного права, але й їх 

практичним значенням на сучасному етапі, зокрема, для вдосконалення 

чинного національного законодавства. 

Проведена автором науково-дослідна робота є результатом власних 

напрацювань здобувача, який здійснив вдалу спробу визначити питання 

теорії та практики функціонування інституційного механізму забезпечення 

сфери оподаткування в Україні. Погоджуючись у цілому з усіма 

визначеними автором складовими наукової новизни дослідження, 

вважаємо за необхідне акцентувати особливу увагу на деяких з них. 

Новизна дослідження полягає у тому, що дисертаційне дослідження є 

одним із перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці цілісним 

комплексним дослідженням, присвяченим інституційному механізмові 

забезпечення сфери оподаткування в Україні. Автором вдало проведено 

комплексне дослідження інституційному механізмові забезпечення сфери 

оподаткування в Україні в аспекті нового розуміння сутності, 

призначення, системи адміністративного права та обґрунтування 

концептуальних засад оптимізації ефективності його функціонування. 

Слід зауважити, що дисертантом цілком слушно виділено групи 

праць за предметно-тематичним критерієм, зокрема: наукові дослідження 

загальнотеоретичного та різногалузевого характеру; наукові дослідження, 

які проводилися до моменту прийняття Податкового кодексу України; 

наукові праці, яких репрезентовано у контексті норм Податкового кодексу 

України та прийнятих на його виконання нормативних актів, а також 

доведено, що зважаючи на наукові позиції щодо дослідження 

інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування у правовій 

науці України, визначення його сутності можна охарактеризувати 

урегульованістю нормами конституційного, адміністративного, 

міжнародного та податкового законодавства. Крім того, автором слушно 



вказано, що питання інституційного механізму забезпечення сфери 

оподаткування в Україні частково входили до предмета багатьох наукових 

праць, однак пошуки у цьому напрямі не можна вважати вичерпаними, 

адже на теперішній час в адміністративно-правовій науці є відсутніми 

комплексні роботи, яких присвячено безпосередньо проблематиці 

інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні, 

які б у повій мірі враховували положення адміністративно-правової 

доктрини та законодавства, що дає змогу запропонувати основні вектори 

подальшого наукового тематичного пошуку. 

Заслуговують на увагу теоретичні положення щодо співвідношення 

понять «сфера оподаткування», «податкова система» та «система 

оподаткування». Так, автором цілком виправдано вказується, що сфера 

оподаткування охоплює увесь спектр суспільних відносин, яких 

врегульовано нормами права, та які виникають, змінюються та 

припиняються під час наявності правового зв’язку, що виникає між 

платниками податків та владним суб’єктом у вигляді податкового органу 

чи між податковим органом та його територіальними підрозділами у сфері 

фінансової діяльності держави з приводу сплати податків, зборів та інших 

обов’язкових платежів до державного і місцевих бюджетів, а також до 

публічних цільових фондів, і які мають публічний владно-майновий 

характер; податкова система являє собою сукупність податків, зборів, 

інших платежів, яких законодавчо закріплено у конкретній державі; 

система оподаткування є сукупністю принципів, форм та методів 

встановлення податків, зборів та інших платежів, їх зміни або скасування, 

особливостей сплати, контролю та відповідальності за порушення 

податкового законодавства. 

Необхідно погодитися і з твердженням автора про те, що на 

теперішній час місцеве самоврядування визнається не лише правом, але й 

спроможністю жителів громад у межах Конституції України та законів 



України самостійно вирішувати питання місцевого значення в інтересах 

місцевого населення як безпосередньо, так і через органи місцевого 

самоврядування. Детальний аналіз особливостей функціонування органів 

місцевого самоврядування як суб’єктів публічної адміністрації, яких 

наділено повноваженнями у сфері оподаткування, та функціонування яких 

є змістовним елементом інституційного механізму забезпечення сфери 

оподаткування в Україні, дав автору змогу зробити висновок про те, що 

наявність розгалуженої системи органів місцевого самоврядування та 

недосконалість правової основи функціонування органів місцевого 

самоврядування як змістовного елементу інституційного механізму 

забезпечення сфери оподаткування в Україні опосередковує не тільки 

потребу в систематизації їх повноважень у вказаній сфері, а й потребу 

теоретичного обґрунтування особливостей функціонування органів 

місцевого самоврядування як змістовного елементу інституційного 

механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні. 

Варто підтримати здобувача і щодо пропозицій відносно усунення 

виявлених змістових та технічних недоліків нормативного регулювання 

інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні. 

Слід відмітити, що дисертантом власні висновки побудовано не лише 

на підставі аналітики наукових та нормативно-правових джерел, а й з 

урахуванням практичних аспектів функціонування інституційного 

механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні. У роботі 

містяться й інші слушні положення, висновки та пропозиції. 

Основні положення й результати дисертації викладено в 31 науковій 

праці, у тому числі 1 одноосібній монографії, 20 наукових статтях, з яких 

15 опубліковано у виданнях, що визнані як фахові з юридичних наук, і 5 

статтях – у зарубіжних наукових виданнях, а також у 10 тезах доповідей на 

науково-практичних конференціях. 



Вивчення дисертаційного дослідження та його автореферату дає 

підстави для твердження про ідентичність змісту автореферату й основних 

положень дисертації. Оформлення дисертаційної роботи зауважень не 

викликає. Усе вищезазначене дозволяє зробити висновок, що дисертаційна 

робота Я.В. Янушевича написана на високому теоретичному рівні, має 

значну наукову та практичну цінність. 

Дискусійні положення та зауваження до дисертації. Оцінюючи в 

цілому позитивно дисертацію Я.В. Янушевича, водночас, вважаю за 

необхідне акцентувати увагу на певних її недоліках. 

1. Виникають зауваження стосовно результатів відбору найбільш 

важливих аспектів проведеного дослідження, оскільки деякі теоретично та 

праксеологічно цінні висновки автора, на жаль, не знайшли свого 

відображення у висновках роботи. Не сумніваючись у зваженості 

висновків дисертаційної роботи загалом, вбачається, вона б лише виграла 

від більш рішучого представлення науковому співтовариству інших 

дискусійних (піднятих і вирішених дослідником вперше) суджень, тим 

більше, що їх досить детально аргументовано у тексті роботи. 

2. У підрозділі 1.1. роботи окреслено теоретико-методологічні засади 

осягнення проблематики дослідження. Автор проводить гармонійне 

дослідження змісту теоретичних доробок науковців, які присвятили свої 

наукові пошуки питанням інституційного механізму забезпечення сфери 

оподаткування в Україні. Разом із тим, видається, зв’язок теми дисертації 

із сучасними дослідженнями розкрито у вступі дисертації. А тому хотілось 

би почути додаткову аргументацію щодо виокремлення питання стану та 

напрямків розвитку наукової думки щодо інституційного механізму 

забезпечення сфери оподаткування в Україні в окремий підрозділ. 

3. У роботі наголошено, що Національний Банк України є 

специфічним органом, правовий статус якого полягає у розцінені 

вказаного суб’єкта у трьох аспектах: як головного банку держави, 



особливого органу державного управління та юридичної особи публічного 

права. При цьому, незалежно від статусного детермінування, 

функціонування Національного Банку України завдає якісного впливу на 

сферу оподаткування (підрозділ 2.3 дисертації). Хотілося б, щоб автор 

більш детально розкрив особливості правосуб’єктності Національного 

Банку України як специфічного суб’єкта публічного адміністрування 

податкової сфери. 

4. Хотілось би почути додаткове обґрунтування пропозицій 

дисертанта, які стосуються внесення змін до Закону України «Про 

звернення громадян» шляхом його доповнення та викладення положень 

ст. 1 такого змісту: «Стаття 1. Звернення громадян та юридичних осіб. 

Громадяни України та уповноважені представники юридичних осіб мають 

право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, 

об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від 

форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до 

їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, 

що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо 

реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і 

законних інтересів та скаргою про їх порушення». 

5. Судячи зі списку використаних джерел, здобувач під час підготовки 

дисертаційного дослідження проаналізував велику кількість 

дисертаційних досліджень інших вчених як у галузі адміністративного 

права, так й інших галузей права і це є дуже добре, адже здобувачем 

використано сучасну наукову літературу. Однак автору варто було більш 

критично ставитись до поглядів вчених та не боятися виловлювати власну 

точку зору у процесі аналізу праць докторів наук. 

Однак наведені спірні положення та висловлені зауваження не 

впливають на загальну позитивну оцінку дисертації, яка має самостійний і 

творчий характер, наукову і практичну цінність. Наявність дискусійних 




