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механізмів її реалізації (форм, методів, засобів) дозволило б підвищити 

ефективність реалізації прав і законних інтересів учасників податкових 

правовідносин, а також створити дієвий механізм їх захищеності. Тож 

актуальність і своєчасність проведення дослідження за обраною тематикою 

очевидними.  

Науковці частково приділяли увагу цьому питанню, однак незважаючи на 

проведені дослідження, у переважній їх більшості висвітлено окремі аспекти 

реалізації функцій податкового права. Актуальність теми не викликає сумнівів, 

оскільки дисертаційна робота Кобильніка Дмитра Анатолійовича на тему 

“Особливості реалізації функцій податкового права (методологічний аспект)” є 

одним із перших у вітчизняній правовій науці комплексним дослідженням, у 

якому розглянуто особливості реалізації функцій податкового права. 

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). 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, їх достовірність і новизна. Проведений аналіз дисертаційної 

роботи Кобильніка Дмитра Анатолійовича “Особливості реалізації функцій 

податкового права (методологічний аспект)” дозволив переконатися у тому, що 

грунтовний аналіз  наукових праць багатьох вчених дав змогу здобувачу 

всебічно підійти до досліджуваної проблеми.  

Ознайомлення із змістом дисертації дозволяє нам констатувати, що 

здобувач обрав вірну методологію для свого дослідження. У роботі дисертант 

використав 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. 

Дисертантом поставлено за мету розробити положення щодо реалізації 

функцій податкового права та їх особливостей, а також підготувати науково 
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обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення чинного податкового 

законодавства. Для досягнення поставленої мети автором охарактеризовано 

податкове право як соціальну цінність й визначено його місце в системі права 

України, охарактеризовано сучасну податкову політику та її вплив на розвиток 

податкового права, з’ясовано мету, завдання і функції податкового права та 

висвітлено їх співвідношення, встановлено зміст регулятивної та охоронної 

функцій податкового права; визначено вплив рішень судових органів на 

реалізацію регулятивної функції податкового права. Здобувачем обрано доволі 

логічну структуру дисертації.   

Наукові положення, висновки та рекомендації, що містяться у 

дисертаційній роботі Кобильніка Д. А., на нашу думку, є обґрунтованими та 

достовірними, оскільки базуються на досягненнях загальної теорії права, науки 

фінансового та податкового права, системному аналізі явищ і процесів, які 

існують у національній правовій системі, сучасних методах наукового пошуку, 

власних науково-аналітичних напрацюваннях. Ознайомлення з опублікованими 

працями здобувача, авторефератом, а також самим дослідженням дає підстави 

стверджувати, що відображені у роботі наукові положення, висновки та 

пропозиції є достатньо обґрунтованими, мають наукову новизну, теоретичну і 

практичну цінність. 

Наукова новизна отриманих результатів. Дисертаційна робота 

Кобильніка Д. А. характеризується достатньою кількістю наукових положень, 

яким раніше не приділялась увага з боку науковців. Зокрема, вперше автором 

установлено, що система функцій податкового права являє собою складне і 

різнорівневе угрупування, що поєднує загальносоціальні та юридичні його 

функції. Податкове право через загальносоціальні функції здійснює правовий 

вплив на всю сукупність суспільних відносин, на свідомість платників податків 

та інших зобов’язаних осіб, формуючи ціннісні орієнтири, створюючи певний 

вимір взаємодії платників і контролюючих органів, в якому можливе, належне й 

заборонене відбивається у їхній поведінці (С. 50-51). До загальносоціальних 

функцій віднесено: організаційну, інформаційну, виховну, стимулюючу, 
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орієнтуючу, обмежувальну, компенсаційну, оціночну, економічну, політичну, 

культурну та ін. 

Юридичні функції представлено здобувачем регулятивною та охоронною, 

що розрізняються за змістом із урахуванням таких аспектів: юридичні й фактичні 

підстави, характер юридичних дій суб’єктів податкових відносин, форми і засоби 

їх реалізації, мета, завдання податково-правового регулювання, результати. 

Інший рівень системи функцій податкового права можна визначити як певна 

субсистема, що охоплює: загальногалузеві функції (регулятивну і охоронну), 

спеціально-юридичні. 

Позитивно варто відзначити й те, що дисертантом детально розглянуто і 

охарактеризовано податкове право з позицій соціальної цінності. На підставі 

проведеного аналізу виокремлено: (1) інструментальну цінність як регулятора 

суспільних відносин, засобу для вирішення різноманітних завдань; (2) суспільну 

цінність права як соціального явища, адже податкове право постає як міра 

свободи в суспільстві, виражає справедливу й рівну міру свободи; (3) здатність 

регулювати економічні відносини, у розвитку чи організації яких зацікавлена 

держава та суспільство; (4) змогу податкового права вирішувати потенційний 

конфлікт правовими засобами; (5) забезпечення стабільності й порядку в 

суспільних відносинах; (6) засіб реалізації публічних інтересів; (7) інформаційну 

цінність як засіб доведення інформації до суб’єктів податкових відносин; (8) 

засіб втілення діючої концепції державної податкової політики та ін. У підсумку 

дисертантом обґрунтовано доведено, що правове регулювання податкових 

відносин спрямовано на досягнення численних соціальних цілей, що лежать поза 

межами податкового права (С. 34 – 50). 

Цілком слушним видається акцент, зроблений дисертантом до 

характеристики диспозитивності у податковому регулюванні. Зокрема, до 

проявів диспозитивності у податковій сфері віднесено: використання (або ж 

відмову від використання) альтернативних та диспозитивних норм, суб’єктивних 

прав та процесуальних засобів захисту, договірні форми та акти локального 

саморегулювання, відносно визначені та невизначені строки, рамкове та 
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рекомендаційне регулювання, конкретизація правових принципів, судових 

доктрин та оціночних понять, розсуд (дискрецію) учасників податкових 

відносин, розстрочення й відстрочення податкових платежів, податкове 

планування тощо (С. 61 – 79). У цьому контексті вважаємо конструктивною 

позицію Кобильніка Д. А. щодо виокремлення ознак, які притаманні розсуду 

(дискреції) як прояву диспозитивності, а саме: межі дискреції мають бути чітко 

визначені законодавством; свобода вибору уповноваженого органу 

обумовлюється конкретними життєвими обставинами, які характеризують 

випадок, що стосується правозастосування на розсуд такого органу; прийняття 

рішення передбачає вибір із декількох альтернативних варіантів, кожен з яких 

має законні підстави та може бути реалізований; при реалізації розсуду рішення 

приймається на підставі обставин, які характеризують виключно конкретну 

ситуацію та конкретних учасників відносин; розсуд може мати місце не лише з 

боку контролюючих органів, а й з боку платників податків, проте виявлятися він 

буде по-різному (С. 74).  

Аналізуючи різні аспекти щодо реалізації податкової політики, зокрема, 

окреслення кола та правового статусу органів, що мають здійснювати контроль 

за справлянням податків і зборів, дисертант наголошує на недоцільності 

реформування існуючих органів, які здійснюють такий контроль (С. 81 – 97). 

Яскравим прикладом не зовсім вдалої оптимізації контролюючих органів можна 

назвати створення Міністерства доходів і зборів шляхом об’єднання Державної 

податкової служби України та Державної митної служби України у 2014 році. 

Після такої оптимізації Міндоходів і зборів було перетворено у Державну 

фіскальну службу України та Державну митну службу України, далі Державна 

фіскальна служба України була реорганізована у Державну податкову службу 

України. Фактично, їх основна компетенція залишилась незмінною. Однак наразі 

залишаються певні неузгодженості (щодо назви контролюючих органів) в актах 

національного податкового законодавства. 

Позитивно, що здобувач акцентує увагу, що податковий суверенітет 

пов'язаний із  діяльністю держави у податковій сфері, виступає невід'ємною 
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властивістю держави, яка зумовлює наявність у останньої права на регулювання 

податкових відносин шляхом встановлення податків і зборів, а також 

закріплення відповідних правових механізмів їх справляння як на національному 

рівні, так і на міжнародному. При цьому податковий суверенітет держави, на 

думку автора, не є абсолютним. До елементів податкового суверенітету 

пропонуємо відносити такі, як-то: (1) суб'єкти, які здійснюють регламентацію 

податкових відносин, зокрема, встановлення податків і зборів; (2) територія, на 

якій встановлюються зазначені платежі; (3) суб’єкти, які пов’язані з територією 

цієї держави ( С. 182-189). 

Вважаємо логічним і обґрунтованим підхід автора, що реалізація 

регулятивної функції податкового права при реформування податкового 

законодавства повинна спрямовуватися на досягнення позитивних зрушень, що 

мають віддзеркалюватися не лише у забезпеченні повного і своєчасного 

надходження коштів до бюджетів та державних цільових фондів; зменшенні 

податкового тиску на платника податку; виведення з «тіньового» обігу 

оподатковуваних доходів; зменшенні кількості перевірок тощо. Особливо 

важливим є дотримання прав усіх суб’єктів податкових правовідносин та 

можливість ефективного використання ними юридичних засобів захисту своїх 

прав, запровадження реальної відповідальності владних осіб, які діють від імені 

держави, як це має відбуватися у правовій демократичній країні (С. 201, 192). 

Заслуговує на увагу і підтримку висновок дисертанта, що якісно 

регламентований процес міжнародного обміну податковою інформацією 

сприятиме суттєвому зменшенню випадків ухилення від оподаткування, а також 

стимулюватиме учасників податкових правовідносин дотримуватися вимог 

національного та міжнародного права. У підсумку такий підхід призведе як до 

наповнення дохідних частин бюджетів, так і для захисту державних інтересів (С. 

206-215). 

Вважаємо логічним і обґрунтованим висновок автора, що з метою 

забезпечення визначеності й точності податково-правового регулювання, 

недопущення неоднозначного тлумачення податково-правових норм необхідно 
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узгодити заходи, об’єднавши їх одним – адміністративний арешт майна. 

Останній своїм змістом охоплює адміністративний арешт коштів, що за 

технічною процедурою здійснюється шляхом зупинення видаткових операцій 

платника податків на рахунках у банку а інших фінансових установах. Для цього 

пропонує внести зміни до ст. 94 ПК України: в якій: 1) визначити 

адміністративний арешт майна як примусовий захід, що полягає в накладенні на 

платника податків обов’язків, які тимчасово позбавляють його можливості 

реалізувати в повному обсязі право власності на майно, з метою його спонукання 

до передбаченої Податковим кодексом України поведінки та забезпечення 

виконання ним установлених законом обов’язків; 2) у межах адміністративного 

арешту майна встановити особливості реалізації адміністративного арешту 

коштів, що здійснюється шляхом зупинення видаткових операцій платника 

податків у банках та інших фінансових установах (С. 323-338).  

Окрім того, ми позитивно оцінюємо пропозицію здобувача щодо  

необхідності узгодження положень статті 94 Податкового кодексу України із 

нормами статті 20 Податкового кодексу України в частині визначення 

повноважень контролюючих органів при здійсненні адміністративного арешту 

майна (підпункти 20.1.31, 20.1.32, 20.1.33 пункту 20.31 статті 20). На нашу 

думку, така позиція є цілком аргументованою, оскільки задля узгодження 

положень чинного податкового законодавства й створення та впровадження у 

подальшому дієвої процедури застосування адміністративного арешту майна 

важливими є скоординувати підстави для застосування, наслідки та підстави 

припинення юридичної дії адміністративного арешту коштів, арешту коштів, 

зупинення видаткових операцій платника податків у банку та інших фінансових 

установах різних примусових заходів.  

Варта підтримки пропозиція Кобильніка Д. А. щодо необхідності розгляду 

й іншої форми вини при вчиненні податкових правопорушень – необережності. 

Цілком логічно, що за вчинення порушень податково-правових норм учасниками 

податкових відносин з необережності, мають бути встановлені більш м’які 

заходи відповідальності, аніж за податкові правопорушення, вчинені умисно. З 
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цією метою дисертантом запропоновано закріпити у пункті 109.1 статті 109 

Податкового кодексу України положення такого змісту: «Порушення 

податкового законодавства визнається вчиненим з необережності, якщо особа, 

яка його вчинила, не усвідомлювала протиправного характеру своїх дій 

(бездіяльності) або шкідливого характеру наслідків, що виникли внаслідок цих 

дій (бездіяльності), хоча повинна була і могла це усвідомлювати». 

Заслуговує на увагу і підтримку пропозиція дисертанта внести зміни і 

доповнення до статті 61 Податкового кодексу України, виклавши її у такій 

редакції: «Податковий контроль – система заходів, що вживаються 

контролюючими органами та координуються центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, з 

метою контролю правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати 

податків і зборів, а також дотримання законодавства з питань регулювання обігу 

готівки, проведення розрахункових та касових операцій, патентування, 

ліцензування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого 

покладено на контролюючі органи, а також прийняття коригуючих заходів, 

притягнення винних осіб до відповідальності, отримання компенсації за 

заподіяну шкоду або здійснення заходів щодо запобігання або скорочення таких 

порушень в майбутньому».  

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

висновки та пропозиції. 

Наукове та практичне значення представленої дисертації полягає в 

тому, що вона становить науково-теоретичний, а також практичний інтерес і 

може бути використана у:  освітньому процесі – під час підготовки навчальних 

посібників, підручників, методичних розробок, за допомогою яких 

здійснюються підготовка дисциплін «Фінансове право», «Податкове право» та 

інших дисциплін фінансово-правового циклу, а також викладання зазначених 

дисциплін; науково-дослідній сфері – для визначення напрямів і розроблення 

проблем, що пов’язані з особливостями реалізації функцій податкового права,  

зокрема розробки теоретико-методологічних та практичних проблем правового 
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регулювання податкових відносин; правозастосовній діяльності – для 

вдосконалення податкового законодавства, вироблення рекомендацій щодо 

застосування норм Податкового кодексу України; правотворчій діяльності – при 

підготовці пропозицій щодо внесення змін до чинного податкового 

законодавства України з метою вдосконалення правового регулювання 

оподаткування, а також нормотворчої роботи Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України, Міністерства фінансів України, Державної податкової 

служби України  та інших місцевих і державних органів. 

Повнота викладення матеріалів у публікаціях положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Достовірність висновків 

дисертації Кобильніка Дмитра Анатолійовича на тему “Особливості реалізації 

функцій податкового права (методологічний аспект)” обумовлюється вірно 

обраною методологією, ретельним аналізом наукової літератури, законодавства 

України та практики його застосування. Використання здобувачем у своїй роботі 

різних наукових методів дослідження дозволяє досягти повноти та всебічності 

аналізу поставлених проблем. Для роботи характерний логічний стиль 

викладення матеріалу, смислова завершеність, цілісність. На нашу думку, 

науково-практичні результати, отримані Кобильником Д.А.,  є  достовірними  й  

об’єктивними. Усі пункти наукової новизни достатньо висвітлені в 

опублікованих наукових працях. Поставлена автором мета дисертаційного 

дослідження досягнута, а завдання виконані. Висновки і пропозиції є новими. 

Загалом дисертаційна робота є кваліфікованою працею монографічного 

характеру, яка 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 у 51 

науковій праці, з яких: 1 стаття у 20-томній «Великій українській юридичній 

енциклопедії», 27 статей, що опубліковані у фахових виданнях України та 

зарубіжних виданнях (3 з них у співавторстві), 1 стаття в нефаховому науковому 
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виданні та 22 тези доповідей на українських і міжнародних науково-практичних 

конференціях. 

Дисертація та автореферат оформлені згідно з вимогами до такого виду робіт. 

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, які включають 6 підрозділів і 

20 пунктів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг 

дисертаційної роботи становить 443 сторінки, з них основного тексту – 

368 сторінок. Список використаних джерел налічує 428 найменувань. 

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 Кобильніка Дмитра 

Анатолійовича на тему “Особливості реалізації функцій податкового права 

(методологічний аспект)”, позитивно оцінюючи її, водночас відзначаємо, що 

окремі положення роботи мають дискусійний характер, є недостатньо 

аргументованими або потребують уточнення.   

1. Позитивно оцінюючи обраний здобувачем підхід до характеристики 

предмета і метода сучасного податкового права, що здійснено у підрозділі 

першому дисертації, вважаємо, що певного пояснення потребує думка актора 

про податкове планування як одного з можливих проявів диспозитивності у 

сфері податкових відносин. Так,  здобувачем акцентовано увагу на широке 

розповсюдження агресивного податкового планування. Науковець констатує, що 

агресивне податкове планування – це один з можливих варіантів зловживання 

платниками податків своїми правами (С. 77). З урахуванням викладеного постає 

цілком логічне питання щодо співвідношення таких категорій, як «розсуд» 

(дискреція) й «зловживання правом», а також встановлення меж перебігу одного 

«стану» в інший. 

2. Дисертант, характеризуючи предмет та метод податкового права в 

сучасних умовах, обстоює позицію щодо необхідності розгляду податкового 

права як самостійної галузі права (С. 51 – 79). Дійсно, податкове право має 

складну внутрішню структуру, в межах якої вже сформувались власні інститути 
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як загального, так і спеціального характеру; внутрішній потенціал податкового 

права та суспільна потреба у його якісному «переродженні» (трансформації) у 

нормативне явище вищого порядку; наявність системи власних принципів, які 

визначають вектори подальшої регламентації податкових правовідносин. Однак, 

у дисертації не знайшло відображення співвідношення таких понять, як «норма 

– інститут – підгалузь – галузь». На наш погляд, це потребує уточнення під час 

захисту, оскільки саме такий методологічний підхід дозволяє отримувати 

об’єктивні наукові результати.  

3. У підрозділі 1.2. «Поняття та значення функцій податкового права» 

дисертант констатує, що функції податкового права реалізуються на різних 

рівнях (загальнодержавному і місцевому), різними суб’єктами – державою, 

уповноваженими органами. Говорячи про суб’єктів, які реалізують функції 

податкового права, постає питання щодо місця і ролі держави у таких 

відносинах. На наше переконання, у податкових відносинах держава якраз і 

функціонує через відповідні спеціально уповноважені органи, які мають 

загальну або ж спеціальну компетенцію.  

Поряд із тим, у підрозділі 2.2 «Поняття і особливості правотворчості у 

сфері оподаткування» дисертант констатує, що регулювання податкових 

відносин відбувається на трьох рівнях: загальнодержавному, місцевому, 

міжнародному. Цим здобувач обумовлює існування трьох рівнів правотворчої 

форми регулятивної функції податкового права. У цьому контексті хотілося б 

почути міркування автора. 

4. З’ясовуючи сутність охоронної функції податкового права у третьому 

підрозділі роботи, автор вказує, що особливістю реалізації охоронної функції 

податкового права є те, що шляхом застосування заходів як податково-правового 

примусу, так і податкового контролю, забезпечується реалізація саме публічних 

інтересів учасників податкових правовідносин, усунення шкідливих наслідків 

протиправної поведінки зобов’язаного суб’єкта податкових правовідносин та 

відновлення прав владних суб’єктів. Дійсно, це так. У той же час постає цілком 

логічне питання щодо того, яким чином при реалізації охоронної функції 
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податкового права здійснюється забезпечення балансу публічних та приватних 

інтересів, а також забезпечення приватного інтересу у відносинах оподаткування 

в умовах сучасності. 

5. У пункті 3.2.2 дисертації здобувачем акцентовано увагу на тому, що на 

теперішній час все актуальнішим стає питання щодо порядку реалізації 

контролюючим органом свого права на отримання інформації від платників 

податків. Зважаючи на наявність електронного документообігу при подачі 

звітності, єдиної системи адміністрування податку на додану вартість та 

безперешкодне функціонування електронного кабінету платника податків, 

отримання листів від податкової з вимогами надання  письмових пояснень та їх 

документального підтвердження, завжди супроводжується рядом проблемних 

питань. Ми цілком підтримуємо висловлену позицію Кобильніка Д. А., разом із 

цим виникає потреба у розробленні відповідних правових механізмів щодо 

захисту інформації, яку надають зобов’язані суб’єкти податкових відносин 

посадовим (службовим) особам контролюючих органів. Які, на Вашу думку, 

кроки необхідно зробити, аби захистити відповідну податкову інформацію, що 

використовується у межах інформаційно-аналітичного забезпечення? 

Висловлені зауваження суттєво не впливають на загальну позитивну 

оцінку рецензованої дисертаційної роботи, а тільки спонукають до подальшої 

наукової дискусії за темою дослідження  

Загальний висновок. Дисертаційна робота Кобильніка Дмитра 

Анатолійовича «Особливості реалізації функцій податкового права 

(методологічний аспект)» є самостійно виконаною, завершеною науковою 

працею на актуальну тему, в якій на основі теоретичних положень та 

емпіричного аналізу фактів, явищ і процесів отримані нові науково обґрунтовані 

результати, що в сукупності вирішують наукову проблему для науки 

податкового права і правозастосовної діяльності, можуть бути використані для 

удосконалення чинного податкового законодавства України. 

Для роботи характерний логічний стиль викладення матеріалу, смислова 

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




