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Актуальність теми дисертаційної роботи.

Основною метою

оподаткування є формування публічних фондів коштів, які виступають
економічним підґрунтям для реалізації майже всіх функцій та завдань
держави. При цьому варто підкреслити важливість належного нормативного
регулювання не тільки податкових важелів, якими є існуючі податки і
збори, а й процедур реалізації обов’язків з їх сплати, ведення обліку об’єктів
оподаткування та подання податкової звітності. Відносини з реалізації всіх
цих обов’язків врегульовано не матеріальними,

а процесуальними

податковими нормами. Враховуючи надзвичайну динаміку розвитку
податкового законодавства, дослідження його процесуальної складової
постає нагальною потребою. Варто враховувати й той факт, що зміни, які
вносяться

до

податкового

законодавства,

зокрема,

процесуального

характеру, часто мають дискусійний характер, призводять до виникнення
суперечок між платниками податків та контролюючими органами, що
свідчить про необхідність ґрунтовного теоретико-практичного аналізу й
побудови пропозицій з внесення змін до податкового законодавства з
урахуванням сталих теоретико-правових конструкцій.
Податкові норми процесуального характеру дозволяють фактично
втілити та трансформувати важливі правила оподаткування у конкретні дії
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та поведінку суб’єктів податкового права. Будучи важливим регулятором
податкової сфери, процесуальна податково-правова норма потребує
комплексного підходу до визначення її сутності, значення та місця у
сучасній системі правових норм та гарантій захисту суб’єктів податкових
правовідносин, зокрема платників податків.
Не можна не врахувати те, що значний спектр податкових
правовідносин

залишається

процесуально

неврегульованим,

а нові

нормативні приписи не в поодиноких випадках призводять до виникнення
податкових

конфліктів.

На

практичному

рівні

деякі

податково -

процесуальні норми не адаптовані до реальних вимог сьогодення та
сучасних напрямів розвитку держави.

Необхідність проведення їх

комплексного дослідження обумовлена складністю та динамікою відносин
у податковій сфері.
Отже, дисертаційну роботу Махиніч Надії Володимирівни цілком
можна вважати такою, що вирізняється актуальністю, має наукове та
практично-прикладне

значення.

Крім

того,

додатково

на

користь

актуальності даної дисертаційної роботи свідчить той факт, що саме зараз
активно ведуться законопроектні роботи, спрямовані на оптимізацію та
прогресивно-орієнтовану

модернізацію

приписів

податкового

законодавства. З огляду на наведене обрана тема дисертації є актуальною
як з теоретичної, так і з практичної точки зору.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертація

виконана

в

межах

науково-дослідної

теми

«Правове

забезпечення фінансової безпеки України» кафедри фінансового права
Університету

державної

фіскальної

служби

України,

пов’язана

з

реалізацією Стратегічного плану розвитку ДФС України на 2015-2018 рр.,
затвердженого наказом ДФС від 12.02.2015 № 80 та відповідає Стратегії
сталого розвитку «Україна-2020», що схвалена Указом Президента
України від 12.01.2015 № 5/1215.
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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. Зокрема, автором використані історико-правовий,
діалектичний,

синтетичний,

формально-логічний,

структурно-

функціональний, екстраполяційний, системний, порівняльно-правовий
методи, а також методи узагальнення, аналізу, синтезу. Нормативну та
емпіричну базу дисертаційної роботи становлять нормативно-правові акти
України та інших зарубіжних країн; статистичні матеріали Державної
фіскальної служби України; матеріали судової практики. Використання
окремих методів із урахуванням емпіричної бази дозволило дослідити
предмет дослідження в його ретроспективі, сформулювати та поглибити
понятійний апарат, що використовується в дисертації, з’ясувати систему та
структуру явища, що досліджується, встановити логічні зв’язки між
елементами, сформулювати пропозиції щодо вдосконалення чинного
законодавства у податковій сфері.
У цілому, з урахуванням певних уточнень, логічною виглядає
структура викладення матеріалу у дисертаційній роботі. Її перший розділ
присвячений

дослідженню

теоретико-правових

основ

податково-

процесуальних норм. Автором послідовно було розкрито окремі аспекти
генезису процесуальних норм податкового права в Україні, розглянуто
питання щодо сутності та структури процесуальних норм податкового
права, окреслено специфіку джерел податково-процесуальних норм й
охарактеризовано їх різновиди. У рамках другого розділу роботи, автором
було розглянуто безпосередньо реалізацію податкових процесуальних
норм, для чого проведено аналіз податково-процесуальних правовідносин
як форми реалізації податково-процесуальних норм та окремо досліджено
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питання щодо ефективності їх реалізації.
Третій розділ містить положення щодо співвідношення податковопроцесуальних норм з іншими засобами гарантування захисту законних
прав та інтересів суб’єктів податкових відносин. При цьому дисертант
торкається не тільки національної правової системи, а й розглядає
зарубіжний досвід реалізації податково-процесуальних норм захисту прав
та законних інтересів платників податків. Така структура дозволила
дисертантові охопити предмет дослідження та сформулювати рекомендації
щодо вдосконалення доктринальних положень та чинного вітчизняного
законодавства щодо врегулювання відповідних відносин на сучасному
етапі державотворчих процесів.
Достовірність одержаних результатів досягнута здобувачем завдяки
використанню значного масиву вітчизняної та зарубіжної наукової
літератури, шляхом опрацювання нормативного та емпіричного матеріалу.
При цьому враховані праці фахівців з теорії держави та права,
адміністративного
Акцентовано
законодавства.

увагу

права,
у

цивільно-процесуального

роботі

Дисертантом

на

дослідженні

досліджено

права

положень

співвідношення

тощо.
чинного

суміжних

податково-процесуальних та податково-процедурних категорій.

Саме

визначення їхніх характерних рис дозволяє автору визначити змістовну
характеристику самого податково-процедурного регулювання суспільних
відносин взагалі та процесуальних норм зокрема.
Автором

опрацьовано

масив

загальнонаукової

та

спеціальної

літератури, нормативних актів (270 джерел). Змістовність та обґрунтованість
власних наукових результатів підтверджується і тим, що дисертант робить
висновки на підставі аналізу та зіставлення поглядів і концепцій науковців із
різних галузей наукового пізнання, а також аналізує матеріали судової
практики, статистичні матеріали Державної фіскальної служби України.
Висновки,

що

сформульовані

у

дисертаційній

роботі

відповідають
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поставленим завданням та відзначаються точністю й лаконічністю.
З огляду на вищевикладене, сформульовані в дисертації наукові
положення,

висновки

та

рекомендації

мають

належний

рівень

достовірності та обґрунтованості. Отже, винесені на захист положення,
висновки і рекомендації

відзначаються своєю комплексністю та

змістовністю, виконані автором особисто.
Наукова новизна результатів дисертації полягає в тому, що
дисертація є однією з перших самостійних комплексних робіт, у якій на
науково-практичному рівні досліджені питання податкових процесуальних
норм у світлі оновленого податкового законодавства. Наукова новизна
відобразилася у таких положеннях роботи:
уперше:
- визначено детермінанти еволюції процесуальних норм податкового
права та наслідки їхнього генезису для податкової системи й економікоправового становища держави;
- науково

обґрунтовано

необхідність

у

процесуально-правовій

регламентації недопуску платниками податків посадових (службових) осіб
контролюючих органів до проведення податкової перевірки та доповненні
п. 81.1 ст. 81 Податкового кодексу України відповідною податковопроцесуальною нормою;
- на підставі аналізу зарубіжного досвіду податково-процесуального
регулювання

встановлено

зв’язок

між

рівнем

систематизації

процесуальних норм податкового права, пов’язаних із судовим захистом
прав та законних інтересів платників податків, і наявністю спеціалізованої
судової інституції з вирішення податкових спорів.
Також автором удосконалено:
- визначення поняття «процесуальна норма податкового права» та
запропоновано його трактування у вузькому та широкому значенні;
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- теоретичні положення науки податкового права щодо особливостей
податково-процесуальної норми як гарантії правового захисту платників
податків;
- структуру процесуальної податково-правової норми з урахуванням
нетрадиційного підходу до визначення структурних елементів норми
права;
- класифікацію податково-процесуальних норм із виділенням трьох
груп критеріїв (загальних, інституційних та спеціальних), на підставі яких
доцільно диференціювати податково-процесуальні норми;
- визначення змісту, критеріїв та методів оцінювання ефективності
реалізації податково-процесуальних норм.
У межах дослідження набули подальшого розвитку:
- наукові погляди щодо джерел процесуальних податкових норм
шляхом виокремлення основних, додаткових та пріоритетних;
- теоретичні положення щодо підстав, передумов виникнення та
закономірностей розвитку податкових процесуальних правовідносин як
форми реалізації податкових процесуальних норм;
- пропозиції до чинного податкового законодавства в частині його
процесуального наповнення.
Наукове та практичне значення представленої дисертації полягає
у тому, що вони становлять як науково-теоретичний, так і практичний
інтерес. Висновки, рекомендації та пропозиції, розроблені Махиніч Н. В.,
можуть бути використані: у науково-дослідній сфері, у правотворчій сфері,
у практичній діяльності, у навчальному процесі, зокрема, у науково дослідній

сфері

процесуальних

норм

для

подальших теоретичних

податкового

права,

розробок

регулювання

питань

податково-

процесуальних правовідносин; у правотворчій сфері - при підготовці
нових та внесенні змін до існуючих нормативно-правових актів у сфері
оподаткування, зокрема в частині його процесуального наповнення; у
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практичній

діяльності

-

для

вдосконалення

практики

реалізації

процесуальних норм податкового права як уповноваженими суб’єктами
владних повноважень, так і платниками податків; у навчальному процесі для проведення лекцій та семінарських занять з навчальних дисциплін
«Фінансове право», «Податкове право», «Актуальні питання фінансового
права». Важливо те, що у роботі знайшли своє відображення думки,
проблемні питання та слушні пропозиції, які можуть бути перспективними
напрямами майбутніх досліджень.
Повнота

викладення

матеріалів у

публікаціях

положень,

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації. Положення та
основні висновки дисертаційної роботи знайшли відображення в 15
наукових працях, серед яких: п’ять статей, опублікованих у вітчизняних
фахових наукових виданнях, одна стаття - у міжнародному фаховому
науковому виданні, одна стаття - у нефаховому науковому виданні та вісім
тез доповідей - у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій.
Вищевикладене, є підставою для загальної позитивної оцінки
дисертації Махиніч Надії Володимирівни на тему «Процесуальні норми
податкового права»,

оскільки дисертація є самостійним науковим

дослідженням з актуальною й важливою для науки та практики
проблемою.
Дискусійні положення та зауваження до дисертації. Оцінюючи
позитивно виконану роботу, необхідно вказати на наявність певних
недостатньо

аргументованих

положень,

дискусійних

моментів

та

зауважень.
1.

На ст. 80 дисертації у підрозділі 1.4 «Види податково-

процесуальних норм» автор стверджує про те, що критеріями для
класифікації податково-процесуальних норм можуть бути: податковий
режим (інституційний критерій) та податково-процесуальний режим
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(спеціальний критерій). Однак, вважаю, що в межах роботи необхідно було
б більш чітко пояснити різницю між цими двома режимами.
2. У підрозділі 2.1 «Податково-процесуальні правовідносини як
форма реалізації податково-процесуальних норм» (на стор. 90) Махиніч
Н.В. стверджує, що внутрішня структурна квінтесенція податковопроцесуальних правовідносин розкривається в розрізі трьох елементів:
суб’єкта, об’єкта та змісту. При цьому, така структурованість розкриває не
тільки податково-процесуальні, а й інші види правовідносин.
3. У підрозділі 3.2. «Особливості податково-процесуальних норм
позасудового захисту прав та законних інтересів платників податків»»
автор пропонує визначення поняття податкової процесуальної норми
позасудового захисту прав та законних інтересів платників податків, при
цьому стверджуючи, що це формально визначене правило поведінки, що
має загальнообов’язковий характер, встановлюється та охороняється
державою, забезпечується її владною силою і регулює порядок, строки,
способи, форми реалізації матеріальних норм податкового права щодо дій
платника податків та/або діяльності несудового органу влади, його
посадових/службових

осіб,

спрямованих

на

протидію

будь-яким

порушенням прав і законних інтересів платників податків, припинення
таких порушень та усунення їх наслідків (стор. 164 дисертації). Вважаю,
що при розкритті зазначеного поняття використання словосполучення
«діяльності несудового органу влади» є дещо широким та потребує
уточнення з приводу того, про який саме несудовий орган влади йде мова.
4. У висновках до роботи Махиніч Н. В.

пропонує змінити

процесуальну норму п. 56.3 ст. 56 ПК України (стор. 191 дисертації),
передбачивши при цьому подання скарг платниками податків на рішення
контролюючих органів не тільки у письмовій, а й в електронній формі, та
розширити способи їх подання - засобами електронного зв’язку. Однак,
чіткого механізму реалізації такої норми автор не наводить.
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Водночас зазначені зауваження суттєво не знижують загальну
позитивну оцінку рецензованого дисертаційного дослідження, виконаного
Н. В. Махиніч. Таким чином, за змістом і оформленням дисертаційна
робота відповідає вимогам МОН України. У публікаціях та авторефераті
відображені
Н. В. Махиніч

основні

положення

«Процесуальні

дисертації.

норми

Дисертаційна

податкового

права»

робота

відповідає

вимогам п. 9, 11 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, а її
автор Махиніч Надія Володимирівна - заслуговує присудження наукового
ступеня

кандидата

юридичних

наук

за

спеціальністю

12.00.07 —

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
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