


недостатнім. Тож теоретичні напрацювання, присвячені науковій розробці 

проблематики інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування 

в Україні як способу організації і 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, набувають 

прикладного значення, окреслюючи як напрями підвищення ефективності 

практичної реалізації визначеного національним законодавством механізму 

забезпечення сфери оподаткування в Україні, а також поліпшення й 

удосконалення інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування 

в Україні, так і шляхи вдосконалення нормативно-правових актів, якими 

встановлено механізм забезпечення сфери оподаткування в Україні. 

Додаткового значення розробці проблематики інституційного механізму 

забезпечення сфери оподаткування в Україні надають суттєві зміни сучасних 

соціально-економічних реалій, що відбулися останнім часом, пов’язані, 

насамперед, із відновленням хоча й слабкої, проте позитивної економічної 

динаміки, підвищенням добробуту громадян, покращенням сприйняття 

країни міжнародною політичною та економічною спільнотою. І хоча Україна 

поки що не вийшла на шлях стійкого та стрімкого зростання, не спромоглася 

безумовно зміцнити національну економіку та убезпечитися від кризових 

проявів, проте, зважаючи на зовнішні та внутрішні виклики, розвиток країни 

упродовж останніх років нема підстав оцінювати лише негативно. Не 

останню роль у позитивних процесах соціально-економічних трансформацій 

відіграє науково-обґрунтована концепція інституційного механізму 

забезпечення сфери оподаткування Україні. 

Разом із тим, у контексті наукової розробки питань інституційного 

механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні більшість 

дослідників традиційно акцентувала увагу на окремих його аспектах, не 

враховуючи при цьому інших його складових. Зазначене свідчить про 

фрагментарність досліджень інституційного механізму забезпечення сфери 



оподаткування в Україні, які, на жаль, не отримували достатнього 

висвітлення в наукових розробках. Вказані обставини також додають 

актуальності рецензованому дисертаційному дослідженню. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень висновків та 

рекомендацій. Слід зазначити, що досліджуючи проблематику 

інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні, 

автор цілком правомірно акцентував увагу на таких ключових аспектах 

проблеми, як теоретико-методологічні основи дослідження інституційного 

механізму сфери оподаткування, загальнодержавний рівень інституційного 

забезпечення сфери оподаткування, муніципальний рівень інституційного 

забезпечення сфери оподаткування, напрями удосконалення інституційного 

механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні в умовах 

трансформаційних процесів. 

Обравши в якості предмету дослідження інституційний механізм 

забезпечення сфери оподаткування в Україні, автор досить вдало обґрунтував 

концептуальні адміністративно-правові засади інституційного механізму 

забезпечення сфери оподаткування в Україні, надав науково обґрунтовані 

пропозиції та рекомендації щодо його удосконалення, виділив 

закономірності та проблеми практики функціонування інституційного 

механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні й сформулював 

сучасну концепцію інституційного механізму забезпечення сфери 

оподаткування в Україні. 

Дослідження ґрунтується на аналізові наукового доробку провідних 

фахівців у галузі адміністративного, фінансового та податкового права. Слід 

відзначити залучення до джерельної бази значної кількості відповідних 

міжнародно-правових актів та актів національного законодавства. 

Методологічною основою дослідження є сукупність методів та прийомів 

наукового пізнання. Так, вдало застосовуючи діалектичний, історико-

правовий, логіко-семантичний, формально-логічний, структурно-

функціональний, порівняльно-правовий та компаративний методи, а також 



методи аналізу, синтезу, узагальнення, спостереження, опису, порівняння, 

індуктивного узагальнення, нормативно-логічного аналізу, дисертант робить 

достовірні і обґрунтовані висновки щодо інституційного механізму 

забезпечення сфери оподаткування в Україні в аспекті нового розуміння 

сутності та призначення державного управління, закономірностей та проблем 

його функціонування та обґрунтовує концептуальні засади оптимізації 

ефективності його функціонування. 

Комплексне дослідження теорії та практики інституційного механізму 

забезпечення сфери оподаткування в Україні дозволило автору отримати 

науково значимі результати та висловити прийнятні пропозиції теоретичного 

та практичного характеру. 

Наукова новизна і практична значущість одержаних результатів. 

Дисертаційна робота, по суті, є одним із перших у вітчизняній 

адміністративно-правовій науці цілісним комплексним дослідженням, 

присвяченим інституційному механізмові забезпечення сфери оподаткування 

в Україні. 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; 

автором удосконалено наукові положення стосовно підстав виникнення, 

зміни та припинення податкових правовідносин шляхом виокремлення: 

обов’язкових підстав (нормативна та фактична) та факультативної підстави 

(процедурна); 

автором удосконалено наукові положення щодо необхідності 

законодавчого визначення вичерпного переліку правових підстав 

виникнення, зміни та припинення податкових правовідносин; 

автором удосконалено класифікацію суб’єктів публічної адміністрації, 

які є елементами інституційного механізму забезпечення сфери 

оподаткування на підставі: функціонального відображення їх діяльності 

(органи державної виконавчої влади; органи місцевого самоврядування; 

суб’єкти делегованих повноважень) та наданих їм повноважень (суб’єкти, що 

здійснюють інституційне забезпечення на загальнодержавному рівні та 

суб’єкти, що здійснюють інституційне забезпечення на місцевому рівні); 

автором удосконалено теоретичні положення щодо градації правових 

норм, якими врегульовано діяльність суб’єктів публічної адміністрації, що 

формують інституційний механізм забезпечення сфери оподаткування 

шляхом виокремлення: а) норм, які регламентують статус суб’єктів публічної 

адміністрації; б) норм, якими закріплено компетенцію уповноважених 

суб’єктів у податкових правовідносинах; в) норм, якими визначено умови 

притягнення до відповідальності суб’єктів публічної адміністрації; 

автором удосконалено доктринальні положення щодо розуміння 

податкової політики як діяльності держави, якої виражено у комплексі 



заходів, здійснюваних уповноваженими на те органами публічного 

адміністрування у сфері податків та зборів. 

Слід відзначити, що з огляду на зміст отриманих наукових результатів, 

вони відзначаються не лише науковою новизною, але й практичним 

значенням, адже автором сформульовані конкретні пропозиції щодо 

вдосконалення чинного законодавства України, спрямовані на усунення 

виявлених змістових та технічних недоліків нормативного регулювання 

сфери оподаткування в Україні. І в цьому аспекті виконане дисертаційне 

дослідження слід розглядати як теоретичну роботу, що може бути 

використана в законотворчій діяльності при подальшому вдосконаленні 

законодавства України. 

Крім того, результати можуть запроваджуватись у навчальний процес 

вищих навчальних закладів під час викладання навчальних дисциплін 

«Адміністративне право» та «Податкове право», для підготовки відповідних 

розділів підручників, навчальних посібників, курсів лекцій, а також під час 

підготовки фахівців з правознавства та державного управління. Результати 

дисертаційного дослідження також можуть бути використаними для 

підвищення кваліфікації державних службовців. Окремі пропозиції 

сприятимуть підвищенню дієвості та 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 та зміст дисертаційного 

дослідження обумовлені поставленою метою та дослідницькими завданнями. 

В дисертації в логічній послідовності розкрито основні аспекти теми, 

зроблено відповідні висновки та надано рекомендації. 

Перший розділ дисертації має, в більшій мірі, теоретичне спрямування, і 

покликаний охарактеризувати теоретико-методологічні засади осягнення 

проблематики дослідження, сучасні методологічні підходи до з’ясування 

сутності та змісту інституційного механізму забезпечення сфери 



оподаткування в Україні, сферу оподаткування як специфічний об’єкт 

правового регулювання, поняття інституційного механізму забезпечення 

сфери оподаткування та його правове регулювання. 

Слід відзначити зроблений автором ґрунтовний огляд сучасних 

методологічних підходів до з’ясування сутності та змісту інституційного 

механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні, використовуваних 

вченими у вітчизняній юридичній науці для його пізнання, за результатами 

якого автором акцентовано увагу на тому, що: методологія містить у собі 

шляхи пізнання, сукупність діалектично обумовлених та взаємозалежних 

прийомів, способів та методів, що використовуються для пояснення та 

вирішення проблем, які виникають у сферах людської життєдіяльності; з 

огляду на те, що методологія науки податкового права не є відокремленою 

відносно загальнонаукової методології та є різновидом останньої, для неї є 

характерними всі загальні закономірності загальнонаукової методології; 

методологія юриспруденції постійно розвивається та вдосконалюється, що 

позитивним чином впливає на інтенсифікацію змін, які відбуваються не 

тільки у податковому законодавстві України та науці податкового права, а й 

змін, які відбуваються у всіх сферах суспільного життя (підрозділ 1.2. 

дисертації). 

Слід підтримати і зроблені автором акценти на ознаки та структуру 

податкових правовідносин (підрозділ 1.3. дисертації). 

Необхідно відзначити, що позитивним аспектом роботи є той факт, що 

при аналізі поняття інституційного механізму забезпечення сфери 

оподаткування та його правового регулювання, 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. Крім того, автором у залежності від 

об’єму повноважень, яких надано суб’єктам публічної адміністрації, 



виокремлено групи суб’єктів забезпечення сфери оподаткування: 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) (підрозділ 1.4. дисертації). 

Досить цікавим та змістовним є розділ 2 дисертації «Загальнодержавний 

рівень інституційного забезпечення сфери оподаткування», в якому автор 

обґрунтовує часткову декларативність набуття повноважень Державною 

податковою службою України та Державною митною службою України від 

Державної фіскальної служби України, що опосередковано відсутністю 

можливості припинення діяльності останньої до завершення утворення 

центрального органу виконавчої влади, на який покладатиметься обов’язок із 

забезпечення запобігання, виявлення, припинення, розслідування та 

розкриття кримінальних правопорушень у сфері оподаткування. 

Досить ґрунтовно автором проаналізовано форми участі інститутів 

громадянського суспільства у забезпеченні сфери оподаткування, а саме: 

1) проведення консультацій з громадськістю; 2) утворення громадських рад 

при Державній податковій службі України та Державній митній службі 

України і забезпечення їх функціонування; 3) проведення громадської 

експертизи; 4) розгляд звернень громадян (підрозділ 2.2), що дозволило 

авторові встановити, що систему нормативно-правових актів, які є 

підґрунтям діяльності інститутів громадянського суспільства у сфері 



оподаткування, складають нормативно-правові акти, що визначають: 

а) правові засади створення, права та гарантії діяльності інститутів 

громадянського суспільства та б) форми участі інститутів громадянського 

суспільства в управлінні державними справами, а також запропонувати 

шляхи удосконалення окремих аспектів залучення означених інститутів 

громадянського суспільства до забезпечення сфери оподаткування в Україні 

через внесення змін до нормативно-правових актів різного рівня. 

Звернуто увагу на те, що у контексті сфери оподаткування, предметом 

громадської експертизи діяльності органу державної виконавчої влади мають 

виступати проекти нормативних актів, які стосуються: 1) дотримання прав, 

свобод та законних інтересів людини і громадянина у сфері оподаткування; 

2) стану виконання уповноваженими суб’єктами державних та місцевих 

програм, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів; 3) стану 

дотримання уповноваженими суб’єктами режиму законності. 

Особливої уваги заслуговує третій розділ «Муніципальний рівень 

інституційного забезпечення сфери оподаткування», якого присвячено 

характеристиці суб’єктів публічної адміністрації, які здійснюють в Україні 

інституційне забезпечення сфери оподаткування на місцевому рівні. 

Так, у процесі аналізу ролі 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, автором 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. 

Автором встановлено, що митниці як змістовний елемент 

інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні є 



контролюючими органами в частині забезпечення дотримання законодавства 

з питань митної справи та оподаткування митом, акцизним податком, 

податком на додану вартість, іншими податками та зборами, які відповідно 

до податкового, митного та іншого законодавства справляються у зв’язку із 

ввезенням (пересиланням) товарів на митну територію України або 

територію вільної митної зони або вивезенням (пересиланням) товарів з 

митної території України або території вільної митної зони. Крім того, 

автором визначено, що територіальні органи Державної податкової служби 

України як суб’єкти, яких наділено повноваженнями щодо забезпечення 

управлінського впливу на сферу оподаткування в Україні, є контролюючими 

органами в частині дотримання законодавства з питань оподаткування (за 

виключенням сфери відання митниць як контролюючих органів), 

законодавства з питань сплати єдиного внеску, а також щодо дотримання 

іншого законодавства, контроль за виконанням якого покладено на 

територіальні органи Державної податкової служби України. При цьому, 

органами стягнення є виключно податкові органи (центральний орган 

виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, його 

територіальні органи), яких уповноважено здійснювати заходи щодо 

забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного 

внеску у межах повноважень, а також державні виконавці у межах своїх 

повноважень (підрозділ 3.1. дисертації). 

В цьому аспекті слід відзначити і встаговлені автором 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 (підрозділ 3.2. дисертації). 

Також автором досліджено питання функціонування місцевих 

державних адміністрацій як змістовного елемента інституційного механізму 

забезпечення сфери оподаткування в Україні, визначено та проаналізовано 

основні проблемні аспекти та недоліки законодавчого регулювання питань 



функціонування місцевих державних адміністрацій як змістовного елемента 

інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні, 

зокрема: 1) необхідність чіткого структурування повноважень т а завдань 

місцевих державних адміністрацій у межах трьох ключових напрямів: 

координація діяльності територіальних органів (підрозділів) центральних 

органів виконавчої влади; забезпечення законності у діяльності органів та 

посадових осіб місцевого самоврядування; виконання окремих повноважень 

органів місцевого самоврядування (до внесення відповідних змін в 

Конституцію України); 2) необхідність оптимального розподілу сфер 

компетенції та повноважень між органами місцевого самоврядування та 

органами виконавчої влади загалом та органами місцевого самоврядування та 

місцевими державними адміністраціями, зокрема, з метою уникнення 

конфліктів як між органами місцевого самоврядування, так і між органами 

місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади; 

3) відсутність механізму забезпечення місцевими державними 

адміністраціями законності під час здійснення місцевого самоврядування; 

4) нагальна необхідність модернізації Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», у тому числі, щодо питань їх функціонування як змістовного 

елемента інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в 

Україні, який відповідатиме вимогам європейських стандартів (підрозділ 3.3. 

дисертації). 

Четвертий розділ дисертації присвячено дослідженню сучасних 

тенденцій та перспектив модернізації інституційного механізму забезпечення 

сфери оподаткування в Україні на шляху до європейського співтовариства. 

Автором зауважено, 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). 



Уваги заслуговують наведені автором основні принципи подальшої 

трансформації інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування 

в Україні: 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). 

Зауваження і дискусійні положення. В цілому позитивно оцінюючи 

дисертаційне дослідження, вважаємо за доцільне звернути увагу на окремі 

недоліки роботи та висловити певні зауваження. 

1. Розглядаючи питання правового регулювання інституційного 

механізму забезпечення сфери оподаткування Української держави, автор 

зазначає, 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. Посилаючись же 

на визнану в науковій літературі градацію, міжнародні стандарти у сфері 

оподаткування автор поділяє на: а) загальні стандарти; б) спеціальні 

стандарти; в) стандарти щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності 

суб’єктів публічного адміністрування. Які спеціальні міжнародні стандарти у 

сфері оподаткування є орієнтиром діяльності суб’єктів публічної 

адміністрації, що формують інституційний механізм забезпечення сфери 

оподаткування в Україні? 

2. В плані дискусії хотілося би почути думку автора, з огляду на 

визначену їм специфіку, яким чином у контексті національного 



законодавства співвідносяться категорії «об’єкт податкових правовідносин» 

та «об’єкт оподаткування»? 

3. У процесі дослідження інституційного механізму забезпечення сфери 

оподаткування в Україні, автор вказує, що на теперішній час провідну роль у 

сфері оподаткування відіграє Міністерство фінансів України як центральний 

орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної 

податкової політики. Між тим, численні незбалансовані реформи 

неодноразово фактично руйнували структуру суб’єктів формування та 

реалізації державної податкової політики, що призводило не тільки до досить 

заплутаного визначення відповідальних суб’єктів державної податкової 

політики, а й нечіткого формулювання сфер, за які вони є відповідальними. 

Вказані структурні трансформації створювали значні проблеми в 

адміністративно-правовому регулюванні сфери оподаткування в Україні. А 

тому на теперішній час питання функціонування Міністерства фінансів 

України як центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізацію державної податкової політики, та відіграє 

провідну роль у сфері оподаткування, викликає підвищений інтерес сучасних 

науковців. Вбачається, на теперішній час найбільш виваженим та 

узгодженим із сучасними правовими реаліями видається диференційований 

розгляд питань функціонування Міністерства фінансів України як 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізацію державної податкової політики, та відіграє провідну роль у сфері 

оподаткування. Наскільки у контексті предмету представленої дисертаційної 

роботи автор врахував такий аспект діяльності Міністерства фінансів 

України як суб’єкта податкових правовідносин, як міжнародне 

співробітництво? 

4. Які основні особливості функціонування державних податкових 

інспекцій як структурних елементів інституційного механізму забезпечення 

сфери оподаткування в Україні? 



Однак, незважаючи на зауваження, дослідження виконано на високому 

рівні, автор вельми зважено здійснив вірний та чіткий науковий пошук за 

темою своєї дисертаційної роботи, що свідчить про суттєву обізнаність щодо 

досліджуваного напрямку. 

 

 

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам. 

Наукова цілісність та практична обґрунтованість дисертаційного 

дослідження Янушевича Я.В. дозволяє зробити висновок, що воно 

підготовлено з використанням сучасних досягнень правової науки, являється 

носієм істотно-теоретичного значення для управлінських процесів та є 

завершеною, самостійною, оригінальною, 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 розробки теоретичних основ і 

практичних рекомендацій та обґрунтування основних напрямів покращення 

інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні. 

Дисертація є комплексним, узагальненим дослідженням та 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. 

Позитивним є те, що результати дослідження достатньо повно і широко 

висвітлено в 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 на 10 міжнародних науково-

практичних конференціях підтверджує актуальність та ґрунтовність 

виконаного дослідження. 

Зміст автореферату ідентичний основним положенням дисертації. 




