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доцільність кодифікації фінансового законодавства з урахуванням 

європейських принципів, що доводить актуальність обраної теми дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертацію виконано на кафедрі фінансового права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого відповідно до цільової 
комплексної програми «Проблеми правового забезпечення справляння податків 
та зборів в Україні» (номер державної реєстрації 0111U000965).

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації.

Основні наукові положення, висновки і рекомендації, викладені у 

дисертації, є теоретично обґрунтованими, що забезпечується застосуванням 

раціональної сукупності сучасних загальнонаукових та спеціальних методів і 

прийомів наукового пізнання. Методологічним підґрунтям дисертаційного 

дослідження слугував: діалектичний, історично-правовий, системно- 

структурний, функціональний, формально-логічний методи. У процесі 

дослідження проблем кодифікації фінансового законодавства в умовах 

гармонізації законодавства України автором були застосовані й інші методи 

наукового пізнання.

Використання окремих методів дозволило сформулювати та поглибити 

понятійний апарат, що використовується в дослідженні, встановити логічні 

зв’язки між елементами, з’ясувати структуру явища, що досліджується, 

сформулювати принципи, проаналізувати зарубіжний досвід доктринального 

дослідження у відповідній сфері відносин та нормативного закріплення його 

результатів, сформулювати пропозиції щодо вдосконалення чинного та 

формулювання перспективного законодавства тощо.

Достовірність та наукова новизна одержаних результатів.
Достовірність одержаних результатів досягнута здобувачем завдяки 

використанню значного масиву вітчизняної та зарубіжної наукової, 

нормативної та публіцистичної літератури. При цьому враховані праці фахівців 

теорії держави та права, адміністративного, фінансового, конституційного
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права тощо. Акцентовано увагу на дослідженні положень чинного 

вітчизняного законодавства.

Цінність роботи полягає у здійсненні системного науково-практичного 

дослідження кодифікації фінансового законодавства як однієї з форм 

систематизації законодавчих норм, що спрямовані на регулювання обігу 
публічних коштів.

Автором дисертації вперше запропоновано виходити з того, що в 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 рекомендовано внести зміни до 

процедури 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 

(стор. 169-177).

Дисертантом обґрунтовано висновок, 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 імперативних приписів щодо впорядкування поведінки 

зобов’язаних осіб зумовлює не фінансування потреб держави, а передачу 

громадянами державі коштів для фінансового забезпечення можливостей 

держави організувати задоволення потреб суспільства (стор.44—46).

В дисертаційній роботі автором 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 (стор. 62-63).

Заслуговують схвальної оцінки запропоновані дисертантом підходи до 

структурування стадій бюджетного процесу шляхом внесення змін до п. 10 ч. 1
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ст. 2 Бюджетного кодексу України де надати чітке визначення дефініції 

«бюджетний процес» (стор. 207-209).

Має практичну цінність запропонований автором підхід у формуванні 

робочих груп, які залучаються для реалізації процесів кодифікації, шляхом 

включення до них щонайменше три категорії фахівців: а) представників галузей 

знань, які аналізують проблеми кодифікації на межі з правом; б) фахівців, які 

досліджують проблеми системного зв’язку, взаємозумовленості та пов’язаності 

категоріального апарату кодексу; в) фахових філологів, з опертям на знання 

яких можна забезпечити єдність підходів до термінологічного апарату, чіткість 

понять і визначень (стор. 177-180).

Автором з’ясовано місце кодексу в системі фінансового законодавства 

загалом у разі врахування двох аспектів: а) кодифікований акт перебуває на 

вершині галузевого (чи підгалузевого) законодавства, що не означає, що він 

охоплює все фінансове законодавство в умовах існування низки підзаконних 

актів; б) галузевий або підгалузевий кодифікований акт регулює лише окрему 

сферу суспільних відносин, яка перебуває на межі з іншими сферами галузевого 

регулювання (стор. 181-182).

Мають теоретичну цінність для розвитку науки фінансового права надані 

дисертантом рекомендації щодо доцільності побудови визначення бюджету не 

через план фінансових ресурсів, а через план публічних коштів або коштів 

держави та територіальних громад (стор. 325-326).

Цінним для розвитку науки фінансового права є представлене 

дисертантом визначення систематизації фінансового законодавства, яке 

передбачає не лише вплив та корегування норм фінансових законів чи 

фінансових підзаконних актів, а й уточнення, деталізацію, узгодження норм 

актів, які прямо або опосередковано впливають на регулювання публічних 

фінансових відносин, в умовах, коли таке узгодження має два зустрічні 

напрями: з одного боку, норма нефінансового законодавчого акта визначає 

системний вплив на регулювання публічних фінансових відносин, що має 

враховувати реформування фінансового законодавства; з іншого боку, норми 



фінансових законодавчих актів, використовуючи бланкетні посилання на інші 

галузеві акти, повинні встановлювати той орієнтир і мету, для реалізації яки* 

має відбуватися трансформація як системи фінансового законодавства, так і 

законодавчих актів, що перебувають на межі з ним (стор. 46-47, стор. 255-257).

Має теоретичну цінність представлена дисертантом характеристика 
об’єкта систематизації фінансового законодавства лише тих фінансово- 
нормативних актів, які відповідають двом умовам: а) це акти, що прийняті у 

встановленому порядку, відповідно до законодавчо визначених процедур; б) це 

акти, які набули чинності, що із цього моменту зумовлює для їх учасників як 

відповідні повноваження, так і права й обов’язки (стор. 83-85).

Заслуговує на увагу представлена автором деталізація визначення періоду 

балансування складу та співвідношення актів фінансового законодавства в 

контексті його тривалості, коли систематизація в таких умовах передбачає три 

варіанти: 1) редагування й зміну окремих норм чинних законодавчих актів, що 

відображає часткові зміни законодавства, законодавчий вплив на окремі не 

принципові суспільні відносини; 2) прийняття нової редакції чинного закону чи 

кодексу, що зумовлюється змістовним редагуванням сукупності законодавчих 

норм, які входять до акта та відображають принципові зміни в законодавчому 

впливі на відносини щодо обігу публічних фінансів; 3) скасування чинного та 

прийняття нового законодавчого акта, який повністю заміщує окремий закон чи 

кодекс (стор. 77-79).

Слушним є висновок до якого дійшов дисертант щодо матеріального 

підходу у структуруванні розділів Бюджетного кодексу України, коли 

законодавець розташовує законодавчі норми за окремими групами, що 

стосуються форми централізованого фонду публічних коштів (розділ II 

«Державний бюджет України», розділ III «Місцеві бюджети»), та норми, що 

стосуються регулювання відносин між різними ланками бюджетної системи 

(розділ IV «Міжбюджетні відносини») (стор. 150-152, стор. 319-320)).

Безперечно, схвальної оцінки заслуговує отриманий в результаті 

дослідження висновок щодо змісту новизни кодифікованого акта, який 
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з’являється у процесі систематизації, коли ця новизна має будуватися на 

певному запозиченні приписів, що існували в раніше чинному законодавстві, за 

якої назва, структурування, особливості змісту окремих розділів у новому акті 

мають відрізнятися новизною (стор. 134-136).

Заслуговують на увагу представлений автором підхід до характеристики 

динамічності фінансово-правових відносин, процедурних аспектів регулювання 
обігу публічних грошових коштів, оскільки ці аспекти врегулювання 

об’єктивно притаманні всім розділам фінансового законодавства, і на підставі 

цього узагальнена періодичність у сенсі нормативного впливу на регулювання 

податкових відносин має стосуватися виконання податкового обов’язку 

загалом, на відміну від підходу законодавця, який пов’язує зміст податкового 

періоду виключно з обчисленням та сплатою окремих видів податків і зборів, а 

також запропоновано визначення податкового періоду, який має включати й 

такий складник податкового обов’язку, як звітність, декларування (стор. 81-82).

Слушним є твердження щодо неможливості існування збалансованого 

галузевого чи підгалузевого кодифікованого акта, який спрямований на 

регулювання банківських відносин, формування предметного кодифікованого 

акта, оскільки він мав би включати норми, що регулюють відносини між 

юридичними особами, між юридичними та фізичними особами, і є предметом 

приватного права, оскільки різнотипність підходів приватного й публічного 

регулювання забезпечується різними методами, різним суб’єктним складом та 

об’єктом регулювання (стор. 249-252).

Заслуговує на увагу представлена автором дисертації характеристика 

кризовості нормативних приписів кодифікованого акта, яка може набувати 

форм внутрішньої чи зовнішньої. Внутрішня кризовість передбачає наявність 

змістових протиріч між нормами самого кодексу, що може пов’язуватися як із 

недосконалою законодавчою технікою, коли протиріччя було закладене ще на 

етапі розроблення проекту кодексу, так і з наступними змінами чинного 

кодифікованого акта, коли з плином часу до чинного кодифікованого акта були 

внесені зміни, що не були всебічно узгоджені з приписами чинного 
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кодифікованого акта. Зовнішня кризовість зумовлена наявністю суттєвих 

протиріч між декількома кодифікованими актами, які регулюють відповідний 

різновид суспільних відносин на межі законодавчого впливу (стор. 197-199).

Наукове та практичне значення представленої дисертації
Наукове та практичне значення полягає у тому, що дисертаційне 

дослідження є одним із перших у вітчизняній правовій науці комплексних 

досліджень, що спрямовані на аналіз теоретичних і практичних проблем 

кодифікації фінансового законодавства.

Висновки та пропозиції сформульовані у дисертації, можуть бути 
використані у навчальному процесі - при викладанні дисциплін «Фінансове 

право», «Бюджетне право», «Податкове право» та інших дисциплін фінансово- 

правового циклу.

У правотворчій діяльності пропозиції та рекомендації, сформульовані в 

дисертації, можуть бути використані 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.

А також, результати дослідження - є корисними у правозастосовчій 

діяльності та у науково-дослідній сфері.

Повнота викладення матеріалів у публікаціях положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації.

Наукові положення, висновки, пропозиції та рекомендації, що 

сформульовані у дисертації, достатньо повно викладені у авторефераті. 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.

Основні положення, висновки і рекомендації, що містяться у дисертації, 
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повністю відображені в авторефераті.

Дискусійні положення та зауваження до дисертації.

Підіймаючи проблему співвідношення юридичної сили національних 

нормативних актів та міжнародних нормативних актів, якими регулюються 

питання обігу публічних коштів, автор робить висновок про складність 
розв’язання спорів щодо справляння податкового обов’язку на межі кількох 
державних юрисдикцій (стор. 66-69). У даному випадку, як вбачається, 

необхідно ураховувати особливості дії міжнародних договорів з податкових 

питань, зокрема договорів, спрямованих на усунення подвійного 

оподаткування. У цьому разі не можна казати про встановлення міжнародним 

договором особливих процедур реалізації податкового обов’язку - дія їх норм 

спрямована на пошук шляхів усунення невідповідностей між національними 

податковими законодавствами, а не на формалізацію окремих наднаціональних 

податкових процедур.

1. Значну увагу в роботі приділено диференціації форм систематизації 

фінансового законодавства (стор. 87-98). При цьому виокремлюються такі 

форми, як інкорпорація, консолідація, кодифікація та облік нормативних актів. 

Перші три з перелічених різновидів систематизації передбачають фактичну 

зміну тих або інших положень нормативних актів, у той час як облік 

нормативних актів не змінює зовнішньої форми вираження фінансово-правових 

норм. У зв’язку із цих виникає резонне питання - чому дисертант відносить 

облік нормативних актів до кола форм систематизації фінансового 

законодавства?

2. При характеристиці форм систематизації фінансового законодавства

дисертант спочатку виокремлює серед них (стор. 87-88, 90, 94-96, 140) 

інкорпорацію, консолідацію та кодифікацію, надає їм загальну характеристику. 

Проте у подальшому при деталізації кодифікації як форми систематизації 

фінансового законодавства пише: «Кодифікація не обмежується

систематизацією, а є самостійною, при чому основною формою удосконалення 

законодавства, що здійснюється виключно в офіційному порядку, а найбільш 
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інтенсивні її прояви обумовлюються зміною суспільних відносин, які 

вимагають принципово нового правового регулювання» (стор. 146). У зв’язку із 

цим виникає питання - як автор розуміє кодифікацію? Як різновид 

систематизації або як самостійне явище?
3. Певна непослідовність спостерігається при проведенні автором 

диференціації кодифікації від інших різновидів систематизації законодавства та 

характеристиці термінологічного апарату. У другому розділі роботи автор 

спочатку звертається до історичного аспекту кодифікації й окремо характеризує 

ці процеси в державах Стародавнього світу, за часів Середньовіччя, у період 

ХІХ-ХХ століть (стор. 109-134), після чого в окремому підрозділі 2.2 розглядає 

кодифікацію як одну з форм систематизації фінансового законодавства 

(стор. 135-156). При цьому саме визначення терміну «кодифікація» та супутній 

аналіз існуючих наукових підходів розкривається у підрозділі 2.3, 

присвяченому питанням техніки кодифікації фінансового законодавства 

(стор. 157-182).
4. Характеризуючи проведену класифікацію податкового законодавства 

автор звертає увагу на комплексний характер правових принципів як вихідних 

фундаментальних ідей, які визначають характер та засоби регулювання 

окремого типу однорідних суспільних відносин. Він пише: «комплексність 

у регулюванні відносин, пов’язаних із рухом публічних коштів, передбачає 

узгодження в підході до цього різних правових галузей. Яскравим прикладом 

цього є запозичення з конституційно-правового регулювання вихідних 

фундаментальних засад, на підставі яких формується система фінансово- 

правового впливу на упорядкування галузевих відносин. Стаття 67 Конституції 

України, яка закріплює зміст податкового обов’язку, більш системно 

деталізується в статтях 36-38 Податкового кодексу України». При цьому 

автором не розкривається як саме у нормах Податкового кодексу України 

деталізується конструкція податкового обов’язку та чи повністю вона збігається 

із елементами конституційної моделі.
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Загальний висновок.
Дисертація Бондаренко Ірини Миколаївни є завершеним самостійним 

дослідженням, характеризується високим теоретико-методологічним та 

прикладним обґрунтуванням поставлених завдань, дозволяє вирішити важливу 

наукову проблему - визначення місця кодифікації фінансового законодавства 

як однієї з форм систематизації законодавчих норм, з-поміж інших форм 
систематизації, а також у з’ясуванні особливостей кодифікаційних процесів у 

сенсі фінансово-правового регулювання, природи та місця кодексів, які 
регулюють публічну фінансову діяльність.

За актуальністю теми дослідження, змістом його матеріалу, науковою 

новизною, рівнем обґрунтованості та достовірності отриманих результатів, їх 

цінністю - дисертаційна робота відповідає вимогам МОН України та пп. 9, 10, 

12, 13, 14 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого

постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567 (зі змінами та 

доповненнями), а її автор - Бондаренко Ірина Миколаївна заслуговує на 

присудження наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 

12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 

право.
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