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концептуальні напрацювання є необхідними та такими, що стають сучасним 

надбанням податково-правової доктрини, в тому числі в контексті поєднання 

наукових досліджень та правозастосування. Усе це обумовлює актуальність 

роботи Д.А. Кобильніка та її наукову новизну.  

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 та достовірності наукових результатів. 

Проведений аналіз дисертаційної роботи дозволив переконатися у тому, що 

здобувачем проаналізовано значну кількість наукових доробок вітчизняних та 

зарубіжних фахівців у галузях теорії права, фінансового, податкового, 

адміністративного права з обраної тематики. Ґрунтовний аналіз наукових праць 

багатьох вчених дав змогу всебічно підійти до досліджуваної проблеми.  

Ознайомлення із змістом дисертації дозволяє нам констатувати, що 

Д. А. Кобильніком було обрано вірну методологію дослідження. У роботі 

здобувачем використано 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. Так, діалектичний метод дав змогу вивчити 

наукові концепції стосовно функцій права, функцій податкового права, предмета 

і методу податкового права та інших питань, що сприяло виокремленню етапів 

виникнення та розвитку тих чи інших соціально-правових явищ, розкриттю 

сучасного стану досліджуваного предмета. Окрім того, в роботі використано такі 

загальні емпіричні й загальнологічні методи і прийоми, як аналіз, синтез, 

індукція, дедукція, моделювання, описання, узагальнення, конкретизація, що 

забезпечило всебічний розгляд проблем реалізації функцій податкового права. За 

допомогою інтегрального аналізу опрацьовано результати наукових здобутків із 

розглядуваної тематики, а застосування формально-юридичного та логіко-
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семантичного методів дозволило провести ґрунтовний аналіз нормативно-

правових актів, що регулюють податкові відносини, виявити їх недоліки та 

сформулювати пропозиції щодо їх вдосконалення. За допомогою методу 

альтернатив через зіставлення і критику протилежних теорій і концепцій 

виявлено суперечності між різними гіпотезами податково-правових явищ. 

Порівняльно-правовий метод використовувався здобувачем з метою пошуку 

можливості застосування зарубіжного досвіду правового регулювання 

податкових відносин. У процесі дослідження проблем реалізації функцій 

податкового права було застосовано й інші методи наукового пізнання. 

Структура дисертації побудована, загалом, відповідно до поставленої мети 

та завдань. Здобувач правильно визначив відправну точку дослідження – це 

визначення теоретичних і методологічних основ щодо функцій податкового 

права. Послідовно, ретельно вивчаючи науковий доробок відомих вчених, 

здобувачем здійснено дослідження закономірностей розвитку доктрини 

фінансового права щодо характеристики предмета і методу податкового права, 

сучасної податкової політики та її впливу на розвиток податкового права, 

доктринальних підходів до визначення функцій податкового права та їх системи. 

Вже у наступних розділах акцентовано увагу на особливостях реалізації 

регулятивної та охоронної функцій податкового права. Дисертація складається зі 

вступу, трьох розділів, які включають 6 підрозділів, 20 пунктів, висновків, 

списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертаційної роботи 

– 443 сторінки, з них основного тексту – 368 сторінок.  

Наукова новизна отриманих результатів. Заслуговує на підтримку 

обранений підхід здобувача до визначення податкового права в системі права 

України. Автором аргументовано було доведено, що предмет податкового права 

має системний характер. Такий висновок дисертанта ґрунтується на тому, що : 

по-перше, це майнові відносини, обумовлені економічним змістом 

оподаткування, втручанням у право власності через майно платника податків і 

зборів; по-друге, це організаційні відносини, які спрямовані на упорядкування 

інших суспільних зв’язків, дій їхніх учасників; по-третє, це владні відносини, що 
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передбачають наявність обов’язкового владного суб’єкта; по-четверте, 

складність і структурування, що передбачає інтеграцію різного роду відносин, 

пов’язаних із оподаткуванням. При цьому ми підтримуємо думку дисертанта 

стосовно того, що всі вищенаведені характеристики мають розглядатися в 

єдності (с. 51-59). 

Позитивно, що у п. 1.1.3  здобувач вдається до аналізу податкової політики  

та її впливу на розвиток податкового права, адже саме через таку політику 

закладаються підходи до вирішення тих  проблем, що на кожному етапі 

державотворення виходять на порядок денний. Дійсно, останніми роками 

податкова політика в Україні здійснюється за відсутності єдиної 

загальнодержавної стратегії (програми, концепції), що дозволяє її 

охарактеризувати як безсистемну, непослідовну та неефективну. Як слушно 

вказує Д. А. Кобильнік, наслідком цього є виникнення податкових конфліктів і 

спорів, які зумовлені такими чинниками, як-то: а) дефекти податкового 

законодавства (його складність, колізійність, суперечливість, нестабільність, 

унесення численних змін до Податкового кодексу України); б) економічні 

недоліки (надмірний податковий тиск на платників податків, зниження ділової 

активності суб’єктів господарювання, численні, значні масштаби тінізації 

економіки тощо). Ми підтримуємо позицію дисертанта про необхідність 

розроблення і затвердження відповідних концепцій і стратегій, які мають чітко 

визначати вектори розвитку податкового права (с. 99 – 101). 

Автором констатовано множинність у поглядах до визначення поняття як 

«функції права», так і «функції податкового права». При цьому встановлено, що 

зазначені поняття доречно тлумачити із використанням декількох підходів: (1) 

етимологічного – через з’ясування походження слова; (2) історичного – шляхом 

темпорального огляду тематики; (3) практичної значущості – коли аналізуються 

практичне значення, спрямованість, мета, перспективи розвитку; (4) лексичного 

через з’ясування змісту слова. Ми поділяємо твердження автора, що такий 

методологічний підхід є найоптимальнішим, адже дозволяє звернути увагу на 

різні аспекти поняття «функція», що є полісемантичним, виявити оригінальні 
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інтерпретації, комплексно використати наведені підходи для цілісного 

з’ясування його змісту. Сутність функції як наукової категорії, незважаючи на 

використовувану сферу, полягає в тому, що вона завжди виражає певну 

належність одного предмета (явища) до іншого предмета (явища), вказує на 

залежність між ними і взаємозв’язок. Позитивно, щ у підсумку здобувачем 

надано визначення поняття «функції податкового права» (с. 102 – 116). 

Д. А. Кобильніком в ході дисертаційного дослідження встановлено, що 

система функцій податкового права являє собою складне і різнорівневе 

угрупування. Не викликає сумнівів, що соціальна цінність, роль і призначення 

податкового права розкриваються в його функціях як основних напрямах його 

впливу на суспільні відносини. Позитивно, що автор підкреслює одностайність 

наукових поглядів стосовно того, що ціннісний потенціал права розкривають як 

(1) загальносоціальні (організаційна, гносеологічна, інформаційна, виховна, 

стимулююча та ін.), так і (2) юридичні (регулятивна і охоронна) його функції. 

Дійсно, вирізняються юридичні функції змістом, що визначається з 

урахуванням: юридичних і фактичних підстав, характеру юридичних дій 

суб’єктів податкових відносин, форм і засобів їх реалізації, мети, завдань і 

результатів податково-правового регулювання  .  

Показово, що дисертантом у роботі, зокрема, у  п. 1.2.3, представлено 

широкі класифікаційні ряди поділу сукупності функцій податкового права. 

Приміром, залежно від: (1) обсягу правового впливу – основні (регулятивна і 

охоронна) і додаткові (інформативна, каральна, забезпечувальна, компенсаційна 

та ін.); (2) завдання (функція правового регулювання, охорони, захисту, виховна  

тощо); (3) характеру та мети та ін. Обґрунтовано, що система функцій 

податкового права не має абсолютного характеру, адже її змістове наповнення 

змінюється залежно від соціально-економічних умов розвитку суспільства та 

конкретних завдань, що поставлені при цьому. 

Вважаємо логічним і обґрунтованим підхід автора стосовно того, що 

система права, як і система податкового права, за своєю суттю є динамічною. 

Підтримуємо міркування Д. А. Кобильніка з приводу того, що ця ознака 
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(динамічність), ґрунтуючись на об’єктивному розвитку й ускладненні 

відповідних суспільних відносин, зумовлює появу (виокремлення) нових 

інститутів та галузей права. При цьому галузь права, у межах якої відбувається 

поява нових інститутів чи галузей права, набуває комплексного характеру, а 

відносини, що ним поєднуються, – різнорідної властивості. Водночас саме  

інтеграційний підхід дає змогу презентувати фінансове право України як 

діалектичну сукупність декількох груп відносин (бюджетних, податкових, 

страхових, банківських) і надати йому властивостей комплексності. 

Динамічність системи права, системи фінансового права, і системи податкового 

права, зважаючи на розвиток і ускладнення суспільних відносин, знаходить 

прояв у формуванні нових інститутів і галузей права. Найчастіше нові галузі 

виникають як об’єктивна потреба в регулюванні тих суспільних відносин, які 

раніше не були регламентовані, або шляхом відділення від вже існуючих галузей 

декількох взаємопов’язаних інститутів, що у процесі еволюції суспільних 

відносин набувають особливих якісно нових властивостей і формують нові 

галузі права (с. 54, 55, 383 та ін.). 

Позитивно, що окрему увагу дисертант присвячує аналізу та розробленню 

проблеми визначення  балансу публічного і приватного інтересів у податково-

правовому регулюванні, яка є важливою у податково-правовому регулювання. Це 

зумовлено, перш за все, природою податкових відносин (зокрема, йдеться про їх 

апріорну конфліктність). Підтримуємо здобувача у тому, що при визначені 

балансу приватних і публічних інтересів має враховуватися  чотири напрями: 

а) встановлення межі публічного і приватного регулювання податкових 

відносин; б) встановлення такого обмеження прав і свобод громадян, що має 

бути співмірним із соціально значущими інтересами і цілями; в) визначення 

засобів захисту приватного інтересу в податково-правовому регулюванні; 

г) визначення засобів захисту публічного інтересу (с. 169– 176). 

Також вважаємо слушним підхід здобувача, який ним використано при 

розгляді регулятивної функції податкового права та її взаємозв’язку із функціями 

держави, що проведено у п. 2.1.2 рецензованої роботи. Зокрема, Д.А. Кобильнік 
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констатує, що діяльність держави в сфері оподаткування є її функцією, а 

існування сучасної держави неможливе без існування права, що має на меті 

забезпечити реалізацію цієї та інших функцій держави. Реалізація функції 

оподаткування опосередкована різними галузями права (конституційним, 

податковим, господарським, земельним, кримінальним та ін.), однак саме 

податкове право у цьому впливі відіграє ключову роль. Податкова діяльність 

держави обумовлена статусом України як суверенної, правової і соціальної 

держави. Шляхом її здійснення забезпечується податковий суверенітет держави. 

Схвально, що Дмитро Анатолійович ґрунтовно підійшов до розгляду поняття 

«податковий суверенітет держави», яке поряд з іншими податково-правовими 

категоріями, не знайшла не лише свого нормативного закріплення в актах 

податкового законодавства, а й одностайного визначення серед правників. 

(с. 176-190). 

Заслуговує на увагу підхід до характеристики постанов/рішень Верховного 

Суду. При цьому, Д. А. Кобильнік проводить аналіз з урахуванням того, що 

постанови / рішення Верховного Суду мають складну природу: 1) вони є 

результатом правотлумачення; 2) вони є обов’язковими для судів нижчих 

інстанцій; 3) суди касаційної інстанції можуть звернутися до Великої Палати 

Верховного Суду у разі виявлення необхідності забезпечення розвитку права та 

формування єдиної правозастосовної практики і відступити від висновку щодо 

застосування норми права у схожих правовідносинах, викладеного в раніше 

ухваленому рішенні Верховного Суду. З цією метою автором проаналізовано 

постанови Верховного Суду, в тому числі, в яких здійснено відступ від його 

попередньої позиції (щодо наслідків невиконання або не в повному обсязі 

перерахування суми податкового зобов’язання з вини банку, арешту на кошти 

платника у банку, принципу ділової мети та тесту на основну мету, підстав і 

наслідків оскарження результатів перевірки з процедурних питань та ін.), а також 

рішення Верховного Суду у зразковій справі (с. 245 – 247). 

Підтримуємо міркування автора стосовно того, що закріплення обставин, 

за яких учасник податкових відносин звільняється від фінансової 
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відповідальності за порушення податкового законодавства, є позитивним. 

Підкреслимо, що закріплення як обставини, яка звільняє платника податків від 

фінансової відповідальності за вчинення діяння (дії або бездіяльності) особою, 

яка діяла відповідно до правових висновків Верховного Суду, викладених у 

рішенні за результатами розгляду зразкової справи, які в подальшому було 

змінено за наслідками перегляду Великою Палатою Верховного Суду, сприятиме 

стимулюванню суду до прийняття виважених рішень у податкових спорах та 

забезпечить сталість судової практики (с. 374 – 376).  

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

висновки та пропозиції, що мають значну наукову цінність. 

Значення дисертації для науки та практики, можливі шляхи 

використання результатів дослідження. Теоретичне та практичне значення 

одержаних результатів полягає у тому, що сформульовані у дисертації 

пропозиції і висновки можуть бути використані у : навчальному процесі – при 

підготовці навчальних посібників, підручників, методичних розробок, за 

допомогою яких здійснюється підготовка та викладання дисциплін «Фінансове 

право», «Податкове право» та інших дисциплін фінансово-правового циклу; 

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 

регулювання податкових відносин; у правозастосовній діяльності – для 

вдосконалення податкового законодавства, вироблення рекомендацій щодо 

застосування норм Податкового кодексу України; у 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 викладених наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації. Достовірність висновків дисертації Кобильніка 



9 
 

Дмитра Анатолійовича зумовлюється правильно обраною методологією, 

ретельним аналізом наукової літератури, національного законодавства України 

та практики його застосування, а також відповідних рішень Конституційного 

Суду України та Верховного Суду.  

Використання здобувачем у своїй роботі різних наукових методів 

дослідження дозволили досягти повноти та всебічності аналізу поставлених 

проблем. Для роботи характерний логічний стиль викладення матеріалу, 

змістова завершеність, цілісність. На наш погляд, науково-практичні результати, 

отримані дисертантом, є достовірними й об’єктивними. Загалом дисертаційна 

робота є кваліфікованою працею, яка містить результати проведених 

дисертантом досліджень та відображає науково обґрунтовані розробки, які у 

сукупності мають важливе значення для розвитку фінансово-правової науки та 

практичної діяльності відповідних суб’єктів.  

Основні положення дисертаційної роботи знайшли своє відображення в 51 

наукових працях, з-поміж яких: 1 стаття «Великій українській юридичній 

енциклопедії» (т. 6: Фінансове право), 27 статті, що опубліковані у фахових 

виданнях України та зарубіжних виданнях (3 з яких – колективні статті),  1 стаття 

у нефаховому науковому виданні, 22 тези доповідей на українських і 

міжнародних науково-практичних конференціях. 

Дисертація та автореферат оформлені згідно з вимогами до такого виду 

робіт. Автореферат дисертації повністю відповідає її змісту. Опубліковані праці 

відповідають обраній тематиці дослідження, розкривають основний його зміст.  

Дискусійні положення та зауваження до дослідження. Відзначаючи 

теоретичну і практичну цінність дисертаційної роботи Кобильніка Дмитра 

Анатолійовича, позитивно оцінюючи її, водночас зазначимо, що окремі 

положення роботи мають дискусійний характер, є недостатньо аргументованими 

або потребують уточнення. Зокрема, на наше переконання, до них доцільно 

віднести такі: 

1. Характеризуючи мету податкового права (підрозділ 1.2.2 

дисертаційної роботи), дисертант вказує, що вона являє собою «стан 
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упорядкування суспільних відносин, які забезпечують надходження коштів у 

формі податків і зборів від платників до публічних грошових фондів. Іншими 

словами, йдеться про забезпечення надходження коштів до публічних фондів від 

податків і зборів, створення оптимального податково-правового режиму, що 

відповідає сучасним економічним умовам і соціальним потребам суспільства з 

метою надходження коштів від платників податків до публічних фондів» (с. 127). 

Навряд чи доцільно стверджувати, що мета податкового права – це стан 

упорядкування відповідних суспільних відносин. На наше переконання, ключова 

мета податкового регулювання й податкового права, відповідно, полягає саме у 

впорядкуванні відносин, що становлять предмет податкового права й така мета 

реалізується за допомогою вирішення низки завдань, які залежно від 

об’єктивних чинників можуть змінюватися. 

2. При дослідженні сутності податкової політики та визначенні напрямків 

її реалізації (пункт 1.1.3. дисертації) Д. А. Кобильнік слушно вказує, що на 

сучасному етапі податкова політика в Україні є безсистемною, непослідовною та 

неефективною. Дисертант слушно констатує у зв’язку із цим виникнення 

податкових конфліктів і спорів, зумовлених такими чинниками, як: (а) дефекти 

податкового законодавства; (б) економічні недоліки. При цьому до економічних 

недоліків автором віднесено надмірний податковий тиск на платників податків, 

зниження ділової активності суб’єктів господарювання, численні, значні 

масштаби тінізації економіки тощо. Які, на Ваше переконання, держава має 

вчинити дії для того, аби усунути (або хоча б мінімізувати) вищевказані 

«економічні недоліки» в умовах пандемії COVID – 19 ? 

3. У пункті 3.2.1 дисертації здобувачем підкреслено, що наразі ключові 

положення національного законодавства України щодо здійснення податкового 

контролю наразі не узгоджені з Лімською декларацією керівних принципів 

контролю. Ми підтримуємо позицію Д. А. Кобильніка стосовно необхідності 

приведення до єдиного знаменника положень щодо цілей податкового контролю 

з міжнародно-правовими актами, які також є частиною національного 
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законодавства. У той же час за текстом роботи автором не зазначено, як саме 

необхідно узгодити чинне податкове законодавство із вказаним актом. 

4. У підрозділі 2.2.2 дисертаційної роботи здобувач зазначає: «Податково-

правове регулювання має свою специфіку і межі. Вони пов’язані, у тому числі, 

із тим, яким чином, через застосування яких способів, прийомів юридичної 

техніки відбувається упорядкування відносин, що опосередковують обчислення 

податків і зборів, ведення обліку об’єктів оподаткування тощо. Фактично в цій 

ситуації прослідковується взаємозв’язок між тим, які саме способи та засоби 

обирає держава для регламентації податкових відносин. Так, в межах жорсткого 

імперативу можуть бути обрані різноманітні альтернативні варіанти, за 

допомогою яких зобов’язаним суб’єктам податкових відносин надається певна 

свобода в оподаткуванні з однієї сторони і обмежуються права держави як 

владної сторони для досягнення відповідного балансу з іншої» (с. 231-232). 

Наведена позиція вбачається аргументованою. У той же час у цьому контексті 

постає цікаве питання щодо взаємозв’язку таких правових явищ, як: 

диспозитивність у податковому регулюванні, забезпечення балансу приватних та 

публічних інтересів в оподаткуванні, а також встановлення меж податково-

правового регулювання. Зупиніться, будь ласка, на цьому більш докладно. 

5. На наш погляд, представлену до рецензування роботу Д. А. Кобильніка 

значно збагатило б дослідження альтернативних способів захисту прав та 

законних інтересів платників податків, а також інших зобов’язаних суб’єктів в 

контексті реалізації охоронної функції податкового права (підрозділ 3.2 

дисертації).  

Висловлені зауваження суттєво не впливають на загальну позитивну 

оцінку рецензованої дисертаційної роботи, а тільки спонукають до подальшої 

наукової дискусії за темою дослідження.  

Загальний висновок. Достовірність висновків дисертації Кобильніка 

Дмитра Анатолійовича на тему: «Особливості реалізації функцій податкового 

права (методологічний аспект)» обумовлюється ретельним аналізом наукової 

літератури, законодавства України й зарубіжних держав та практики його 




