


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, порівняльно-правовий, формально-юридичний, логіко-

семантичний методи та метод альтернатив. У процесі дослідження проблем 

реалізації функцій податкового права автором були застосовані й інші методи 

наукового пізнання. 

Використання окремих методів дозволило сформулювати та поглибити 

понятійний апарат, що використовується у представленому до рецензування  

дослідженні, встановити логічні зв’язки між елементами, з’ясувати структуру 

явища, що досліджується, 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 досягнута 

Д. А. Кобильніком завдяки використанню значного масиву вітчизняної та 

зарубіжної наукової літератури, а також актів національного й іноземного 

податкового законодавства. При цьому враховані праці фахівців теорії держави 

та права, адміністративного, фінансового, податкового, конституційного права 

тощо. Цінність роботи полягає у здійсненні системного науково-практичного 

дослідження особливостей реалізації функцій податкового права. 

Приваблює в дисертації проведений здобувачем аналіз податкового права 

як соціальної цінності (с. 34-50). Так, соціальну цінність податкового права 

Д.А. Кобильнік визначає як властивість, що окреслює його взаємодію з 



державою, суспільством, індивідом через задоволення відповідних суспільних 

потреб та інтересів (с. 37). При цьому слушним є наголос на тому, що саме через 

податкове право вирішується завдання знизити, невілювати, побороти 

конфлікт, що властивий відносинам оподаткування, саме правовими засобами. 

Автор зазначає, що цього можна досягнути через використання численних 

механізмів, що дозволяють визначити оподаткування рівним, справедливим, 

зручним та ін. (наприклад, через закріплення принципів оподаткування, 

принципів податкового законодавства, встановлення меж податково-правового 

регулювання, процедури захисту інтересів платників податків і держави через 

адміністративне чи судове оскарження, запровадження спеціальних податкових 

режимів тощо) (с. 43-44). У підсумку дисертант логічно констатує, що 

податкове право, маючи безпосередню соціальну інструментальну цінність, 

набуває властивостей, за допомогою яких вирішуються різноманітні завдання, 

у тому числі для забезпечення функціонування соціальних інститутів, 

соціальних благ (с. 45, 46). 

Слід позитивно відзначити підхід Д. А. Кобильніка до аналізу різних 

точок зору щодо галузевої самостійності чи навпаки, приналежності 

податкового права, серед яких найбільш розповсюдженими є: (а) податкове 

право – частина фінансового права, що становить його складний інститут; 

(б) податкове право – підгалузь фінансового права; (в) податкове право – 

комплексний інститут, який складають норми конституційного, фінансового та 

адміністративного права; (г) податкове право є самостійною галуззю права; (д) 

податкове право це частина бюджетного права (с. 51-54 та ін.). Підтримуємо 

позицію дисертанта стосовно того, що ми зараз знаходимося на тому 

історичному етапі, об’єктивні умови якого вимагають перегляду вже усталених 

позицій як щодо характеристики податкового права, так і фінансового права 

взагалі. При цьому зазначимо, що натепер є всі підстави для того, аби вести 

мову про те, що податкове право – самостійна галузь права (с. 52-57). 

Дисертантом при розгляді питань, пов’язаних із визначенням предмета 

податкового права надано характеристику публічної фінансової діяльності як 



комплексного поняття, яке в умовах сьогодення з огляду на динамічний 

розвиток податкового, валютного, бюджетного, банківського законодавства, 

набуває лише наукового значення. Такий підхід вбачаємо цілком логічним з 

огляду на те, що наразі існує чимало розрізнених нормативно-правових актів, 

які регулюють різні види фінансових відносин (передусім податкові й 

бюджетні). Це зумовлено об’єктивним існуванням різного правового режиму, 

суб’єктного складу, об’єктів і змісту названих відносин, що не передбачають 

інтегрованого регулювання. А отже, їх визначеності та узгодження відповідних 

положень, не може бути вирішено через проведення систематизації фінансового 

законодавства шляхом його кодифікації чи інкорпорації (прийняття 

Фінансового кодексу чи Закону «Про фінанси») (с. 54-58).  

Показово, що проведений у другому підрозділі  аналіз співвідношення 

мети, завдань, функцій і ролі податкового права дозволили  автору дисертації 

запропоновано концептуальні засади вдосконалення та розвитку податкового 

права шляхом реалізації його функцій, що корелюється з його метою, 

завданнями і роллю (мета – це стан упорядкування суспільних відносин, які 

забезпечують надходження коштів  у формі податків і зборів від платників до 

публічних грошових фондів; завдання – позначають шляхи досягнення кінцевої 

або проміжної мети податкового права; роль – значення податкового права у 

державотворенні й життєдіяльності суспільства та індивіда, зв’язок функцій із 

іншими елементами) (с. 116-133). 

Також у другому підрозділі роботи здобувачем обґрунтовано підхід, за 

якого основними функціями податкового права є регулятивна та охоронна. При 

цьому автором підкреслено, що регулятивна  функція податкового права – це 

зумовлені його соціальним призначенням, спрямуванням правового 

регулювання на відносини у сфері оподаткування та роллю властивості 

податкового права встановлювати податково-правові норми, а також 

реалізовувати ці норми у податкових правовідносинах. Охоронна ж функція 

податкового права являє собою зумовлені його соціальним призначенням, 

спрямуванням правового регулювання на відносини у сфері оподаткування та 



роллю властивості податкового права забезпечувати і охороняти права та 

законні інтереси як владного, так і зобов’язаного суб’єктів податкових 

правовідносин, а також попереджати  протиправні дії у цій сфері. 

Заслуговує на увагу представлений автором підхід до характеристики 

регулятивної функції, яка реалізується через установлення податково-правових 

норм (правотворчість у сфері оподаткування) і динаміку податкових 

правовідносин. Такий методологічний підхід обумовлює виокремлення: по-

перше, двох сфер впливу регулятивної функції: внутрішня (зумовлена 

здатністю права до саморегулювання) і зовнішня (випливає із призначення 

податкового права упорядковувати поведінку суб’єктів); по-друге, двох форм 

такої функції: правотворча і провореалізаційна. При цьому Д. А. Кобильнік 

цілком аргументовано визначає зміст регулятивної функції податкового права з 

урахуванням статті 1 Протоколу 1 до Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод, де вказано, що «кожна фізична або  юридична особа 

має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не  може  бути  позбавлений 

своєї  власності інакше як в  інтересах  суспільства  і  на умовах,  передбачених 

законом і загальними принципами міжнародного права. Проте попередні 

положення жодним чином не обмежують  право держави  вводити в дію такі 

закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за 

користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення 

сплати податків чи інших зборів або штрафів». З огляду на те, що податкове 

право пов’язане із обмеженням права власності платників податків і зборів, при 

реалізації регулятивної функції обов’язковим убачається забезпечення їх прав і 

законних інтересів (с. 168 - 175).  

Ґрунтовним та таким, що потребує схвалення є підхід автора до 

характеристики меж податково-правового регулювання. Аналізуючи і 

синтезуючи положення чинного податкового законодавства, а також наукові 

здобувач довів, що межі податково-правового регулювання в контексті 

реалізації регулюючої функції податкового права стосуються двох аспектів: 

а) правовстановлення; б) правореалізації. До першої групи він відносить: 



формальні і змістовні обмеження. Формальні обмеження закріплено на двох 

рівнях: конституційному (с. 74 та 92 Конституції України) і законодавчому 

(ст. 1, ст. 2 і 5 ПК України ). Змістовні обмеження містяться у ст. 1, 4, 5, 7, 12 

ПК України. Використовуючи системний аналіз змістовні обмеження 

угруповано на два блоки: матеріальні і  процесуальні. Матеріальні обмеження 

можуть бути представлені такою сукупністю: ПК чітко визначає свій предмет 

регулювання; дозвіл на проведення конкретизації норм ПК Країни на 

підзаконному рівні виключно тих положень, які позначені у цьому кодексі (ст. 

12 ПК України); обов’язкове визначення при встановленні податків і зборів всіх 

елементів податку (ст. 7 ПК України); заборона на довільне встановлення 

податків і зборів  - співмірність (с. 4 ПК України); підставність встановлення 

(виявляється через наявність економічного змісту і підстави) та ін.  

Процесуальні  обмеження стосуються дотримання певних процедур при 

встановленні податків і зборів. У цьому контексті здобувач справедливо 

говорить як про загальні законодавчі процедури, що стосуються прийняття 

будь-яких законів, так і суто ті, які є податково-правовими. До кола останніх він 

відносить: прийняття місцевими органами рішення про встановлення місцевих 

податків і зборів до 1 липня року, що передує бюджетному періоду, у якому 

планується застосовування встановлюваних місцевих податків (пп. пп. 12.3.1, 

12.3.4 ст. 12 Податкового кодексу України); офіційне оприлюднення відповідним 

органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує плановому 

періоду, рішення про встановлення місцевих податків і зборів (пп. 12.3.4 ст. 12 

Податкового кодексу України); направлення не пізніше 1 липня року, що передує 

плановому періоду, копії прийнятого рішення про встановлення місцевих 

податків чи зборів або про внесення змін до них у 10-денний строк із дня 

прийняття до контролюючого органу, у якому перебувають на обліку платники 

відповідних місцевих податків та зборів (пп. 12.3.4 ст. 12 Податкового кодексу 

України) (с. 216-231). 

На наше переконання, заслуговує на підтримку запропонований автором 

підхід стосовно впровадження в сферу оподаткування електронних сервісів та 



технологій, наприклад, електронного кабінету платника податків, за допомогою 

якого можна отримати відомості про доходи платника податків. Крім того, 

Д. А. Кобильнік на підставі вивчення іноземного досвіду з цього питання 

констатує необхідність автоматизації процедур обліку через автоматичне 

присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків 

(приміром, на підставі інформації Міністерства юстиції України про 

новонароджених) (с. 293-294). Дійсно, в умовах активного розвитку процесів 

діджиталізації доцільно впроваджувати нові сучасні інструменти, які дозволять, 

як платникам податків, так і контролюючих органів, спростити вчинення 

певних дій. У той же час слід замислитися над тим, яким чином забезпечити 

конфіденційність інформації, яка зберігається в таких електронних кабінетах і є 

доступною працівникам контролюючих органів. 

Позитивно оцінюючи проведений у третьому підрозділі роботи аналіз 

фінансової відповідальності у системі способів реалізації охоронної функції 

права, вважаємо обґрунтованою позицію дисертанта стосовно того, що наразі 

не можна в законодавстві одностайно використовувати категорію «фінансова 

відповідальність», зважаючи на те, що вона має передбачати наслідки 

правопорушень усіх відносин, які регулюються фінансовим законодавством (у 

сфері бюджету, оподаткування, обігу валютних цінностей та ін.). Таким чином, 

фінансова відповідальність це категорія, скоріш за все родова. Іншими словами, 

зазначену категорію варто використовувати як певну родову модель, що 

об’єднує інституційні або підгалузеві різновиди відповідальності. Дійсно, поява 

терміну «фінансова відповідальність» у Податковому кодексі України має під 

собою технічну помилку лінгвістичного характеру, яка пов’язана із тим, що 

його розробники через використання слова «фінансова» бажали зробити 

наголос на грошовому характері такої відповідальності, підкреслити саме цю її 

особливість.   

Підтримуємо міркування Д. А. Кобильніка щодо необхідності узгодження 

положень про обов’язковість вини як ознаки податкового правопорушення, 

оскільки при його визначенні вина встановлюється як обов’язкова ознака, а у 



п. 109. 3  ст. 109 Податкового кодексу України закріплено лише певні випадки, 

коли вина може не встановлюватися. Так, слід більш чітко врегулювати 

наведені положення для їх ефективного правозастосування у подальшому. 

Наукове та практичне значення представленої дисертації полягає у 

тому, що дисертаційна робота є одним із перших у вітчизняній правовій науці 

комплексних досліджень, що спрямовані на аналіз теоретичних і практичних 

проблем, пов’язаних з реалізацією функцій податкового права. За підсумком 

аналізу положень, які увійшли до дисертаційної роботи, було сформульовано 

висновки, що містять наукову новизну та практичну значущість. 

Висновки та пропозиції сформульовані у дисертації, можуть бути 

використані у навчальному процесі – при викладанні дисциплін «Фінансове 

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

правотворчій діяльності пропозиції та рекомендації, сформульовані в 

дисертації, можуть бути використані 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. У науково-дослідній сфері отримані напрацювання можуть бути для 

визначення напрямів і розроблення проблем, пов’язаних 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. 

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 51 наукових працях, з-поміж яких – 1 стаття «Великій 



українській юридичній енциклопедії» (т. 6: Фінансове право), 27 статей, 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. 

Дискусійні положення та зауваження до дисертації. 

1. Характеризуючи договірні конструкції у податковому праві при 

реалізації його регулятивної функції, дисертант зазначає, що вони (договірні 

конструкції) залишаються за формою договірними, не засновуються на 

диспозитивних засадах, а набувають відповідної податково-правової природи. 

У той же час, аналізуючи прояви диспозитивності у податковому регулюванні, 

Д. А. Кобильнік відзначає серед них і договірне регулювання. Так, укладення 

договору між контролюючим органом і платником податків  можливе, 

наприклад: при пропорційному коригуванні податкових зобов’язань сторони 

контрольованої операції виходячи з умов, що відповідають принципу 

«витягнутої руки» (п. 39.5.5.1 ст. 39 Податкового кодексу України ), 

розстрочення чи відстрочення); за результатами попереднього узгодження 

ціноутворення у контрольованих операціях (п. 39.6.2 ст. 39 Податкового 

кодексу України ); при застосуванні розстрочення і відстрочення (ст. 100 

Податкового кодексу України); щодо переведення права вимоги дебіторської 

заборгованості платника податків у разі, якщо здійснення заходів щодо 

погашення податкового боргу платника податків шляхом стягнення коштів, які 

перебувають у його власності, не привело до повного погашення суми 

податкового боргу або у разі недостатності у платника коштів для погашення 

податкового боргу, і контролюючий орган визначає дебіторську заборгованість 

платника податків, строк погашення якої настав, джерелом погашення 

податкового боргу такого платника податків (п. 87.5 ст. 87 Податкового кодексу 

України) та ін. У цьому контексті можна говорити саме про договірні способи 

регулювання як об’єктивізацію податково-правових норм (с. 79 – 80). На наш 

погляд, слід більш чітко позначити власну позицію щодо характеристики 

договірних конструкцій у податково-правовій сфері. 



2. В якості одного з позитивних аспектів, висвітлених у дисертації, 

нами було позначено визначення змісту регулятивної функції податкового 

права з урахуванням статті 1 Протоколу 1 до Конвенції про захист прав людини 

і основоположних свобод, де вказано, що «кожна фізична або  юридична особа 

має право мирно володіти своїм майном. При цьому здобувачем було 

підкреслено, що при реалізації регулятивної функції обов’язковим убачається 

забезпечення прав і законних інтересів платників податків з огляду на 

обмеження їх права власності. У цьому контексті Д. А. Кобильнік зупинився на 

ґрунтовному розгляді законних інтересів (правомірних очікувань) платників 

податків і зборів (підрозділ 2.1 дисертації «Сутність регулятивної функції 

податкового права» ) і створив їх концепцію. Вбачаємо за доцільне уточнити, 

що становить собою така концепція, яке її правове значення. 

3. Здобувачем значну увагу приділено аналізу настанов Організації 

економічного співробітництва та розвитку, яка є однією з перших міжнародних 

організацій, в сферу діяльності якої увійшла міжнародна податкова 

проблематика (с. 206-216). При цьому автором зазначено, що чинне податкове 

законодавство України на виконання настанов ОЕСР також закріпило 

положення стосовно КІК. Дійсно, нещодавно було прийнято Закон України 

«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення 

адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у 

податковому законодавстві» від 16.01.2020 р. № 466-IX, яким було закріплено 

визначення КІК, особливості оподаткування прибутку КІК, подання ними 

фінансової звітності, здійснення контролю за їх діяльністю. Цікаво почути 

позицію Д. А. Кобильніка стосовно таких нововведень в національне податкове 

законодавство України (в контексті прояву регулятивної функції податкового 

права). 

4. У пункті 3.2.5. дисертації «Пеня у системі примусових способів 

реалізації охоронної функції податкового права» дисертант підкреслює, що 

правова природа пені, незважаючи на певні зміни у її регулюванні, набула ще 

більш дискусійного характеру, і навряд чи може вважаться такою, що належним 



чином визначена. Зокрема, вона розглядається у двох контекстах: по-перше, 

безпосередньо як вид фінансових санкцій; по-друге, як не належить до заходів 

відповідальності. Тож можемо констатувати, що її функціональне призначення 

також дуальне. Як вбачається, така різновекторність у податковому 

регулюванні не є аргументованим та ефективним. Який підхід до 

характеристики правової природи пені, на Вашу думку, є більш 

конструктивним? 

5. Пункт 3.2.6. дисертації присвячено розгляду фінансової 

відповідальності у системі способів реалізації охоронної функції податкового 

права. При характеристиці положень дисертації, які, на наш погляд, 

заслуговують на позитивну оцінку, здобувачем  було відзначено недоцільність 

використання категорії «фінансова відповідальність». Також дисертант 

обстоює позицію про самостійність галузі податкового права, а отже логічно 

вести мову і про податкову відповідальність. У такому різі потребує уточнення 

підхід автора до співвідношення таких понять як «фінансова відповідальність» 

і «податкова відповідальність».  

Позначимо, що наведені дискусійні аспекти не впливають за загальний 

високий рівень проведеного Д.А. Кобильніком  дослідження, а вказують  на 

складність обраної тематики та поставлених наукових завдань. 

Відповідність дисертації встановленим вимогам. Дисертаційна робота 

Кобильніка Дмитра Анатолійовича «Особливості реалізації функцій 

податкового права (методологічний аспект)», яка подана на здобуття наукового 

ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності: 12.00.07 – адміністративне 

право і процес, фінансове право; інформаційне право, є самостійним, 

завершеним науковим дослідженням, у якому вирішене актуальне завдання. 

Вона містить нові науково обґрунтовані результати, які мають теоретичне та 

практичне значення для сучасної науки.  

Наукові положення та висновки, наведені у дисертації є новими. 

Достовірність отриманих результатів забезпечена достатнім фактичним 

матеріалом, отриманим за допомогою адекватних методів досліджень. Всі 




