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відсутністю системного спрямування реформ у сфері оподаткування, 

відсутністю науково обґрунтованих системних поглядів щодо розробки 

концепції побудови інституційного механізму забезпечення сфери 

оподаткування в Україні та системного підходу до її реалізації. З огляду на 

це, проведення комплексного дослідження закономірностей та проблем 

функціонування інституційного механізму забезпечення сфери 

оподаткування в Україні має важливе теоретичне і практичне значення. 

Видається, вирішення поставленої задачі можливо лише за умови осмислення 

підходів, розроблених правовими доктринами та провідними правознавцями, 

поглибленого аналізу чинного законодавства України та вивчення практики 

реалізації його положень. 

Таким чином, теоретична та практична значимість обраної теми, її 

недостатня теоретична розробленість та актуальність зумовлюють 

необхідність та важливість теоретичного обґрунтування та внесення науково 

аргументованих пропозицій та рекомендацій щодо подальшого 

удосконалення інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування 

Україні на сучасному етапі державотворення з урахуванням світових 

тенденцій розвитку. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та 

рекомендацій. Обравши в якості предмету дослідження інституційний 

механізм забезпечення сфери оподаткування Україні, автор цілком 

правомірно акцентував увагу на таких ключових аспектах проблеми, як 

визначення теоретико-методологічних основ дослідження інституційного 

механізму забезпечення сфери оподаткування, дослідження основних 

сутнісних характеристик функціонування центральних органів державної 

виконавчої влади в інституційному механізмові сфери оподаткування в 

Україні, якісних ознак діяльності інститутів громадянського суспільства як 

змістовного елемента інституційного механізму забезпечення сфери 

оподаткування, ролі суб’єктів публічної адміністрації, яких не віднесено до 

органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, але яких 
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наділено окремими повноваженнями щодо забезпечення 

управлінського впливу на сферу оподаткування в Україні, характеристика 

суб’єктів публічної адміністрації, які здійснюють в Україні інституційне 

забезпечення сфери оподаткування на місцевому рівні, визначення сучасних 

тенденцій та перспектив модернізації інституційного механізму забезпечення 

сфери оподаткування в Україні на шляху до європейського співтовариства. 

Автор поставив перед собою завдання, рішення яких можуть внести 

значні здобутки до юридичної науки та практики удосконалення підходів до 

з’ясування сутності та змісту інституційного механізму забезпечення сфери 

оподаткування в Україні, що свідчить про самостійність та комплексність 

проведеного дослідження. Зміст дисертаційної роботи свідчить про те, що 

дисертант впорався із поставленими завданнями, а саме: визначив стан 

наукових розробок щодо інституційного механізму забезпечення сфери 

оподаткування; надав поглиблену інтерпретацію розвитку інституційного 

механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні; встановив 

методологічні особливості пізнання інституційного механізму забезпечення 

сфери оподаткування в Україні; визначив поняття та надав сутністно-якісну 

характеристику сфери оподаткування; розкрив особливості правового 

регулювання питань функціонування суб’єктів публічної адміністрації, яких 

наділено владними повноваженнями у сфері оподаткування; визначив 

основні сутнісні характеристики функціонування центральних органів 

державної виконавчої влади в інституційному механізмові сфери 

оподаткування в Україні; охарактеризував якісні ознаки діяльності інститутів 

громадянського суспільства як змістовного елемента інституційного 

механізму забезпечення сфери оподаткування; встановив роль суб’єктів 

публічної адміністрації, яких не віднесено до органів державної виконавчої 

влади та місцевого самоврядування, але яких наділено окремими 

повноваженнями щодо забезпечення управлінського впливу на сферу 

оподаткування в Україні; розкрив особливості функціонування 

територіальних органів Державної митної служби України та Державної 
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податкової служби України як змістовних елементів інституційного 

механізму забезпечення сфери оподаткування; охарактеризував місце та роль 

органів місцевого самоврядування в інституційному механізмові 

забезпечення сфери оподаткування в Україні; розкрив основні 

характеристики місцевих державних адміністрацій як суб’єктів, яких 

наділено окремими повноваженнями щодо забезпечення управлінського 

впливу на сферу оподаткування в Україні; охарактеризував сучасні тенденції 

розвитку інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в 

Україні; обґрунтував перспективи модернізації інституційного механізму 

забезпечення сфери оподаткування в Україні на шляху до європейського 

співтовариства та шляхи наповнення його новим змістом; розробив 

концептуальні пропозиції теоретичного та практичного характеру, 

зорієнтовані на підвищення ефективності інституційного механізму 

забезпечення сфери оподаткування в Україні тощо. 

Викладення матеріалу ґрунтується на глибокому системному аналізі 

законодавчих та інших нормативних актів, спеціальної наукової літератури. 

Дисертаційне дослідження містить отримані автором нові науково 

обґрунтовані результати у галузі науки адміністративного та податкового 

права, які у сукупності розв’язують важливу наукову проблему розробки 

теоретичних основ і практичних рекомендацій та обґрунтування основних 

напрямів покращення інституційного механізму забезпечення сфери 

оподаткування в Україні. 

Вдало застосовуючи сукупність методів і прийомів наукового пізнання, 

як загальнонаукових (діалектичного, історичного, логічного, системного 

аналізу тощо), так і спеціальних (документального аналізу, порівняльно-

правового, статистичного тощо), дисертант робить достовірні та обґрунтовані 

висновки щодо інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування 

в Україні. 

Наукова новизна і практична значущість одержаних результатів. 

Наукова новизна даного дисертаційного дослідження обумовлюється в 
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першу чергу тим, що воно по суті стало одним із перших у 

вітчизняній адміністративно-правовій науці цілісним комплексним 

дослідженням, присвяченим інституційному механізмові забезпечення сфери 

оподаткування в Україні. В результаті проведеного дослідження отримано 

цілісну наукову роботу, в якій представлено теоретичне обґрунтування 

основних напрямів покращення інституційного механізму забезпечення 

сфери оподаткування в Україні. 

Безпосередньо наукова новизна отриманих автором дисертації 

результатів, зокрема, полягає в такому: 

автором проведено комплексне дослідження інституційного механізму 

забезпечення сфери оподаткування в Україні в аспекті нового розуміння 

сутності та призначення державного управління та обґрунтування 

концептуальних засад оптимізації ефективності його реалізації; 

автором доведено, що сфера оподаткування охоплює суспільні 

відносини, які реалізуються у ході реалізаційних елементів податкової 

системи та системи оподаткування; 

автором визначено поняття «інституційний механізм забезпечення 

сфери оподаткування» як спосіб організації та здійснення діяльності 

уповноважених суб’єктів публічної адміністрації щодо впорядкування та 

створення належних умов для сплати податків, зборів та інших 

загальнообов’язкових платежів, яка має на меті досягнення публічного 

інтересу; 

автором виділено характерні ознаки, яких необхідно враховувати при 

визначенні поняття «інституційний механізм забезпечення сфери 

оподаткування» з позицій податкового права, зокрема: організаційність, 

впорядкованість, системність та взаємозв’язок; 

автором обґрунтовано основні принципи трансформації інституційного 

механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні 

заслуговують на увагу пропозиції автора щодо внесення змін до 

Положення про Державну податкову службу України, Положення про 
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Державну митну службу України, Порядку проведення консультацій з 

громадськістю, Закону України «Про звернення громадян», а також 

пропозиції автора щодо прийняття нормативно-правового акту у податковій 

сфері, яким би було регламентовано взаємодію Державної податкової служби 

України, Державної митної служби України та Бюро економічної безпеки як 

правонаступників Державної фіскальної служби України, зокрема, в частині 

спільних повноважень у сфері оподаткування, та прийняття положення про 

Громадську раду при Державній податковій службі України та Державній 

митній службі України. 

Практичне значення отриманих результатів дисертаційного дослідження 

полягає у тому, що сформульовані в дисертаційному дослідженні положення, 

зроблені узагальнення, висновки та пропозиції мають загальнотеоретичне та 

прикладне значення для науки адміністративного права, правотворчої 

діяльності та практики реалізації визначеного національним законодавством 

механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні, а також для 

поліпшення й удосконалення інституційного механізму забезпечення сфери 

оподаткування в Україні. У цьому аспекті результати дослідження, по-перше, 

можуть бути використаними у науково-дослідницькій сфері як фундамент 

для розв’язання та подальшого дослідження проблематики інституційного 

механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні. По-друге, 

результати дисертаційного дослідження можуть запроваджуватись у 

правотворчу діяльність – з метою удосконалення нормативно-правових актів, 

якими встановлено механізм забезпечення сфери оподаткування в Україні. 

По-третє, окремі пропозиції сприятимуть підвищенню ефективності 

практичної реалізації визначеного національним законодавством механізму 

забезпечення сфери оподаткування в Україні, а також поліпшенню та 

удосконаленню інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування 

в Україні. 

Оцінка змісту дисертації. Структура роботи є вдалою та охоплює 

розгляд питань від загальних до спеціальних, причому автор чітко окреслює 
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структурні елементи інституційного механізму забезпечення сфери 

оподаткування в Україні. Зміст дисертаційного дослідження обумовлений 

поставленою метою та дослідницькими завданнями. В дисертації в логічній 

послідовності розкрито основні аспекти теми, зроблено відповідні висновки 

та надано рекомендації. 

Роботу написано зрозумілою і доступною мовою. Автор досить 

обґрунтовано критикує положення чинного законодавства України, дискутує 

із приводу наукових думок, проте ця критика та дискусія носить 

конструктивний характер, дозволяє глибше зануритися в суть досліджуваних 

категорій. 

Перший розділ дисертації присвячений з’ясуванню фундаментальних 

проблем інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в 

Україні, методології дослідження інституційного механізму забезпечення 

сфери оподаткування в Україні, загальним засадам сфери оподаткування, а 

також оцінці сучасного стану правового регулювання означеної сфери, що в 

більшій мірі має теоретичне спрямування. Застосування системного підходу 

та критичний аналіз наукового доробку вчених, які займалися розробкою 

окремих аспектів інституційного механізму забезпечення сфери 

оподаткування в Україні, дали змогу авторові зробити висновок про 

відсутність комплексних робіт, присвячених безпосередньо проблематиці 

інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні, які б 

у повній мірі враховували положення адміністративно-правової доктрини та 

законодавства (підрозділ 1.1. дисертації). 

Позитивним аспектом роботи є висвітлення сучасних методологічних 

підходів до з’ясування сутності та змісту інституційного механізму 

забезпечення сфери оподаткування в Україні, використаних вченими у 

вітчизняній юридичній науці для його пізнання (підрозділ 1.2. дисертації). 

Розглядаючи поняття та правову природу сфери оподаткування як 

специфічного об’єкта правового регулювання (підрозділ 1.3. дисертації), 

автор цілком вірно зазначає, що сфера оподаткування як специфічний об’єкт 
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правового регулювання є детермінованою наявними податковими 

правовідносинами; правове регулювання сфери оподаткування є 

цілеспрямованим впливом норм права на суспільні відносини, зміст якого 

полягає у забезпеченні своєчасності сплати коштів у формі податків та інших 

загальнообов’язкових платежів до бюджетів та інших централізованих 

фондів з метою забезпечення публічного інтересу та сталого порядку 

функціонування громадянського суспільства та держави. 

Автором визначено, що інституційний механізм забезпечення сфери 

оподаткування передбачає собою спосіб організації та здійснення діяльності 

уповноважених суб’єктів публічної адміністрації щодо впорядкування та 

створення належних умов для сплати податків, зборів та інших 

загальнообов’язкових платежів, яка має на меті досягнення публічного 

інтересу. При цьому, в залежності від об’єму повноважень, яких надано 

суб’єктам публічної адміністрації, автором виокремлено групи суб’єктів 

забезпечення сфери оподаткування таким чином: 1) суб’єкти, які здійснюють 

інституційне забезпечення на загальнодержавному рівні (Кабінет Міністрів 

України, Міністерство фінансів України, Державна податкова служба 

України, Державна митна служба України, громадські ради при органах 

влади загальнодержавного значення, всеукраїнські громадські організації, 

Верховна Рада України, Президент України, Національний Банк України, 

Уповноважений Верховної Ради з прав людини); 2) суб’єкти, які здійснюють 

інституційне забезпечення на місцевому рівні (територіальні органи 

Державної податкової служби України та Державної митної служби України, 

місцеві державі адміністрації, органи місцевого самоврядування, громадські 

ради при місцевих органах влади, місцеві громадські організації, Верховна 

Рада АРК, військово-цивільні адміністрації). Заслуговує на увагу і 

проведений автором аналіз міжнародних стандартів функціонування 

суб’єктів публічної адміністрації у сфері оподаткування (підрозділ 1.4. 

дисертації). 
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Другий розділ дисертації присвячено аналізу правового статусу 

суб’єктів, яких наділено владними повноваженнями у сфері оподаткування, у 

контексті новел національного законодавства. 

Автором проаналізовано роль органів державної виконавчої влади 

загальнодержавного значення у сфері оподаткування шляхом виокремлення 

сутністно-змістовних характеристик: 1) Кабінету Міністрів України; 

2) Міністерства фінансів України; 3) Державної податкової служби України, 

Державної митної служби України (підрозділ 2.1. дисертації). 

Особливий інтерес представляє підрозділ 2.2. дисертації «Інститути 

громадянського суспільства як суб’єкти забезпечення сфери оподаткування», 

в якому автором обґрунтовано, що з розширенням правової детермінації 

взаємовідносин держави та інститутів громадянського суспільства, 

забезпечується широкий спектр юридичних та організаційних механізмів 

вироблення та реалізації державної податкової політики; взаємодія суб’єктів 

публічної адміністрації з інститутами громадянського суспільства на 

загальнодержавному рівні є однією із умов визнання України в якості 

правової та демократичної держави; запропоновано шляхи удосконалення 

окремих аспектів залучення означених інститутів громадянського 

суспільства до забезпечення сфери оподаткування в Україні через внесення 

змін до нормативно-правових актів різного рівня. 

Досить ґрунтовно автором проаналізовано роль суб’єктів публічної 

адміністрації, яких не віднесено до органів державної виконавчої влади та 

місцевого самоврядування, але яких наділено окремими повноваженнями 

щодо забезпечення управлінського впливу на сферу оподаткування в Україні: 

Президента України, військово-цивільних адміністрацій та Національного 

Банку України як складових інституційного механізму забезпечення сфери 

оподаткування в Україні. 

Також автором визначено, що військово-цивільні адміністрації є 

тимчасовими державними органами, на яких покладено повноваження 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на 
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тимчасово окупованих територіях в районі збройної агресії 

Російської Федерації, зокрема, в зоні проведення АТО, для здійснення 

адміністрування, забезпечення стабільності та економічного добробуту 

населення, а також забезпечення сфери оподаткування. Крім того, з’ясовано, 

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). 

Третій розділ дисертації присвячено характеристиці суб’єктів публічної 

адміністрації, які здійснюють в Україні інституційне забезпечення сфери 

оподаткування на місцевому рівні. 

Автором ґрунтовно проаналізовано роль територіальних органів 

Державної митної служби України та Державної податкової служби України 

як суб’єктів, яких наділено повноваженнями щодо забезпечення 

управлінського впливу на сферу оподаткування в Україні, визначено 

правовий статус територіальних органів Державної митної служби України 

та Державної податкової служби України як суб’єктів, яких наділено 

повноваженнями щодо забезпечення управлінського впливу на сферу 

оподаткування в Україні, шляхом детермінування його основних складових, 

зокрема: 1) принципи функціонування; 2) мета та завдання; 3) предмет 

відання; 4) компетенція; 5) функції; 6) повноваження; 7) порядок прийняття 

рішень. 

Разом із тим, автором встановлено, що положеннями чинного 

законодавства України створено передумови для виключення дублювання 

функцій територіальних органів Державної митної служби України та 

територіальних органів Державної податкової служби України як суб’єктів, 

яких наділено повноваженнями щодо забезпечення управлінського впливу на 
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сферу оподаткування в Україні, та передумови для забезпечення їх 

взаємодії у сфері оподаткування. 

Заслуговує уваги проведений автором аналіз питань відповідальності 

територіальних органів Державної митної служби України та Державної 

податкової служби України як суб’єктів, яких наділено повноваженнями 

щодо забезпечення управлінського впливу на сферу оподаткування в 

Україні (підрозділ 3.1. дисертації). 

Говорячи про особливості 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, автор цілком вірно акцентує увагу на проблемних 

аспектах, яких пов’язано з недоліками правового регулювання діяльності 

органів місцевого самоврядування, до яких віднесено сільські, селищні, 

міські ради та виконавчі органи сільської, селищної, міської ради, у сфері 

оподаткування, як змістовного елементу інституційного механізму 

забезпечення сфери оподаткування в Україні (підрозділ 3.2. дисертації). 

Крім того, автором досліджено питання функціонування місцевих 

державних адміністрацій як змістовного елемента інституційного механізму 

забезпечення сфери оподаткування в Україні (підрозділ 3.3. дисертації). 

Особливої уваги заслуговують зроблені в дисертаційному дослідженні 

спроби дослідити сучасні тенденції та перспективи модернізації 

інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні на 

шляху до європейського співтовариства (Розділ 4). В цьому аспекті слід 

відзначити, що якісне забезпечення сфери оподаткування в Україні залежить 

від багатьох факторів, у тому числі, від стану наукової розробки відповідних 

категорій, від обліку розробниками проекту законодавчих актів існуючих 

наукових положень, що значно підвищує рівень нормативно-правової бази, 

якою урегульовано питання оподаткування в Україні (підрозділ 4.1. 

дисертації). 
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Досить значним є висновок автора про те, що основними 

принципами подальшої трансформації інституційного механізму 

забезпечення сфери оподаткування в Україні мають бути: мінімізація 

втручання держави в життєдіяльність суспільства; суспільний контроль 

прийняття управлінських рішень; підзвітність суб’єктів публічної 

адміністрації, котрі є змістовними елементами інституційного механізму 

забезпечення сфери оподаткування, громадянському суспільству, що, у свою 

чергу, посилить прозорість функціонування інституційного механізму 

забезпечення сфери оподаткування в Україні; повна прозорість основних 

заходів проведення реформи та громадська поінформованість (підрозділ 4.2. 

дисертації). 

Уваги заслуговують зроблені в дисертаційному дослідженні пропозиції 

щодо внесення таких змін до законодавства України: додати до ч. 4 

Положення про Державну податкову службу України повноваження щодо 

врахування думки громадськості при проведенні державної податкової 

політики та ухваленні управлінських рішень; прийняти нормативно-правовий 

акт у податковій сфері, яким би було регламентовано взаємодію Державної 

податкової служби України, Державної митної служби України та Бюро 

економічної безпеки як правонаступників Державної фіскальної служби 

України, зокрема, в частині спільних повноважень у сфері оподаткування; 

внести зміни до Положень про Державну податкову службу України та 

Державну митну службу України в частині запровадження обов’язку 

врахування пропозицій інститутів громадянського суспільства; внести зміни 

до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування 

та реалізації державної політики в частині встановлення вимог до 

представників громадянського суспільства (вимоги щодо освіти, віку, 

трудового стажу) з метою підвищення рівня пропозицій, що надаються; 

прийняти положення про Громадську раду при Державній податковій службі 

України та Державній митній службі України. 
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Зауваження і дискусійні положення. Не дивлячись на взагалі 

позитивне враження від дисертаційного дослідження та позитивно оцінюючи 

його, вважаємо за доцільне звернути увагу на окремі недоліки роботи та 

висловити певні зауваження. 

1. При розгляді питань правового регулювання сфери оподаткування 

(підрозділ 1.3.), автор акцентує увагу на тому, що правове регулювання 

сфери оподаткування є цілеспрямованим впливом норм права на суспільні 

відносини, зміст якого полягає у забезпеченні своєчасності сплати коштів у 

формі податків та інших загальнообов’язкових платежів до бюджетів та 

інших централізованих фондів з метою забезпечення публічного інтересу та 

сталого порядку функціонування громадянського суспільства та держави. 

Було би цікаво почути думку дисертанта стосовно структурування, в межах 

дослідження інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування, 

змісту правового регулювання сферою оподаткування. 

2. Визнаючи цінність тези дисертанта щодо того, що діяльність суб’єктів 

публічної адміністрації, які формують інституційний механізм забезпечення 

сфери оподаткування, здійснюється не лише у відповідності до норм чинного 

законодавства, але й відповідно до міжнародних стандартів в означеній 

сфері, при цьому, останні займають одне із головних позицій у реформуванні 

податкової сфери, що пояснюється існуванням в Україні примату 

міжнародного права і, відповідно, перевагою норм міжнародних договорів 

над національним законодавством у випадку колізії, було б доцільно більш 

детально зупинитися на характеристиці міжнародних стандартів у сфері 

оподаткування щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності суб’єктів 

публічного адміністрування. 

3. У дисертаційному проекті автором розглянуто та проаналізовано роль 

територіальних органів Державної митної служби України та Державної 

податкової служби України як суб’єктів, яких наділено повноваженнями 

щодо забезпечення управлінського впливу на сферу оподаткування в Україні. 

При цьому, вдається, робота лише б виграла, якби автор більш детально 
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проаналізував особливості функціонування державних податкових 

інспекцій як структурних підрозділів Головних управлінь Державної 

податкової служби України. 

4. Аналізуючи питання щодо залучення інститутів громадянського 

суспільства до забезпечення сфери оподаткування в Україні у цілому, автор 

приходить до висновку, що реформування сучасної податкової системи 

передбачає впровадження у практичну дійсність якісно нових принципів 

взаємовідносин з інститутами громадянського суспільства, яких спрямовано 

на створення сприятливих умов для діяльності інститутів громадянського 

суспільства та підвищення їх ролі у публічному адмініструванні, а залучення 

інститутів громадянського суспільства до забезпечення сфери оподаткування 

відповідає загальним тенденціями розвитку публічного 

адміністрування (підрозділ 2.2. дисертації). Разом із тим, як суб’єкти 

забезпечення сфери оподаткування, інститути громадянського суспільства 

здійснюють взаємодію з органами державної виконавчої влади у кількох 

формах, найбільш поширеними та важливими серед яких є: 1)проведення 

консультацій з громадськістю; 2) утворення громадських рад при Державній 

податковій службі України та Державній митній службі країни та 

забезпечення їх функціонування; 3) проведення громадської експертизи; 

4) розгляд звернень громадян. Зважаючи на той факт, що проведення 

консультацій з громадськістю є однією з важливих форм взаємодії інститутів 

громадянського суспільства з органами державної податкової служби та 

державної митної служби, хотілось би почути від автора під час захисту 

дисертації, які на теперішній час існують переваги та недоліки проведення 

консультацій з громадськістю як однієї із форм залучення інститутів 

громадянського суспільства до забезпечення сфери оподаткування? 

5. Проводячи аналіз правового статусу територіальних органів 

Державної митної служби України та Державної податкової служби України 

як суб’єктів, яких наділено повноваженнями щодо забезпечення 

управлінського впливу на сферу оподаткування в Україні, шляхом 
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детермінування його основних складових (підрозділ 3.1.), автор, 

серед іншого, вказує на те, що дієвість та результативність функціонування 

системи податкових органів, у тому числі територіальних органів Державної 

податкової служби України, тісно пов’язані зі ступенем та належністю 

правової регламентації не тільки порядку їх утворення, ліквідації чи 

реорганізації, але й порядку діяльності. У зв’язку із чим було би цікаво 

почути думку дисертанта відносно обґрунтування авторської позиції щодо 

специфіки останніх трансформаційних змін, які стосуються територіальних 

органів Державної податкової служби України як змістовного елемента 

інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні. 

Але, необхідно зазначити, що висловлені зауваження не знижують 

високий рівень дослідження та його позитивну оцінку. 

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам. 

Дисертація Янушевича Я.В. є завершеною та самостійною науковою 

працею, що містить не захищені раніше положення, в якій автором отримані 

нові науково обґрунтовані результати в галузі адміністративного права, що у 

сукупності вирішують важливе наукове завдання розроблення теоретичних 

основ і практичних рекомендацій та обґрунтування основних напрямів 

покращення інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в 

Україні. 

Дисертація відзначається високим науково-теоретичним рівнем, 

глибиною розробки наукової проблеми, новизною підходу до вирішення 

поставлених наукових завдань і обґрунтованістю сформульованих 

практичних рекомендацій. 

Робота повністю відповідає спеціальності 12.00.07 – адміністративне 

право і процес; фінансове право; інформаційне право. 

Результати дослідження достатньо повно і широко висвітлено у 31 

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

яких 18 опубліковано у виданнях, що визнані як фахові з юридичних наук, і 2 

статтях – у зарубіжних наукових виданнях. Апробація отриманих результатів 




