
До спеціалізованої вченої ради Д 26.001.04 
у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка,

ВІДГУК
офіційного опонента

доктора юридичних наук, професора Ніщимної Світлани Олексіївни 
на дисертаційне дослідження Очкуренка Сергія Володимировича 

«Місце фінансового права в системі права України», 
поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 -  адміністративне право і процес; фінансове право;
інформаційне право

Актуальність теми дисертаційного дослідження. Економічні і 

соціально-політичні перетворення, що відбулися в Україні після набуття нею 

незалежності, радикально змінили роль фінансового права в системі правового 

регулювання суспільних відносин. Новою стала система оподаткування, 

вперше був прийнятий Податковий кодекс України, який за обсягом є одним з 

найбільших законодавчих актів. Конституція України встановила загальні 

засади корінних змін бюджетної системи, що були детально врегульовані в 

Бюджетному кодексі України. Була сформована сучасна система пенсійного 

забезпечення і соціального страхування, у складі якої здійснюється діяльність 

Пенсійного фонду та фондів загальнообов'язкового державного страхування; 

організовано казначейське обслуговування обігу грошей у процесі 

функціонування бюджетів і позабюджетних фондів грошових коштів. Таким 

чином, відносини щодо формування, розподілу та використання публічних 

фондів грошових коштів та їх правове регулювання були реформовані шляхом 

докорінної перебудови. Усе це вимагало нового наукового дослідження щодо

|  визначення місця фінансового права у системі права України.
о  І

Фундаментальні зміни відбулися також в грошово-кредитній системіСі.Ш

|р ̂ країни, яка була побудована на якісно інших засадах, притаманних для країн з 

|  ^розвиненою ринковою економікою. Фонди грошових коштів банків та інших 

'§£ »інансових установ були переважно виділені зі складу державної власності, але 

набули нового публічного значення. З урахуванням цього були запроваджені 

публічні фінансові відносини між банками і Національним банком України. Ці
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відносини регулюються сучасним фінансовим правом з метою забезпечення 

стабільності грошової одиниці, банківської системи, захисту інтересів 

вкладників і кредиторів банків. Фінансово-правового регулювання вимагає 

також значна частина відносин, які виникають у процесі активного розвитку 

інших ринків фінансових послуг в Україні, що спонукало законодавця 

розширити поняття стабільності банківської системи і розглядати питання 

правового забезпечення фінансової стабільності у цілому. Зазначені процеси 

значно підвищили соціально-економічну роль фінансового права в системі 

правового регулювання і активізували процес розвитку цієї галузі права. При 

цьому побудова ринкової економіки вимагала корінних змін не лише у 

фінансовому праві, але і в суміжних галузях національної системи права, що 

також суттєво вплинуло на визначення місця фінансового права у системі права 

України.

Національна фінансово-кредитна система стала частиною світової 

фінансової системи. Україна в останні роки остаточно визначила вектор свого 

геополітичного розвитку та уклала Угоду про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної 

енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Цей процес вимагає 

адаптації всієї правової системи України до права Європейського 

Співтовариства, а фінансово-правове регулювання об'єктивно є одним з 

найбільш пріоритетних напрямків такої адаптації.

Викладені економічні, соціально-політичні та правові перетворення 

значно актуалізували питання визначення місця фінансового права у системі 

права України. Проведення майже всіх наукових досліджень в галузі 

фінансового права передбачає звернення як до проблематики регулятивних меж 

фінансового права, так і до питань взаємодії фінансового права з суміжними 

галузями права.

Вітчизняна фінансово-правова реальність, безумовно, потребує 

спеціальних наукових досліджень, зокрема, таких, що висвітлюють місце 

фінансового права в системі права України. До цього часу у вітчизняній 

правовій доктрині такі комплексні дослідження були відсутні, що пов’язано
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насамперед із достатньою складністю поставленої проблеми. Така складність й 

актуальність питання спонукали Очкуренка Сергія Володимировича до обрання 

такої теми. За таких умов актуальність теми дисертаційного дослідження і 

своєчасність його проведення є незаперечними.

Закономірним із огляду на актуальність теми є зв’язок роботи із 

науковими програмами та планами. Дисертацію виконано на юридичному 

факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

відповідно до бюджетних науково-дослідних робіт за темами: «Доктрина 

права в правовій системі України: теоретичний та практичний аспекти» 

(номер теми 11БФ042-01, номер державної реєстрації 011Ш008337), яка 

досліджувалася на юридичному факультеті Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка з 1 січня 2011 р. до 31 грудня 2015 р., і 

«Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС» 

(номер теми 16БФ042-01), що є предметом дослідження з 1 січня 2016 р. до 

31 грудня 2018 р. Тему дисертаційного дослідження затверджено рішенням 

вченої ради юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка (протокол від 22 квітня 2013 р. № 7) (стор. 2 

автореферата, стор. 21 дисертації).

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, та їх достовірність.

Ознайомлення зі змістом дисертації, автореферату, відповідними концепціями 

та пропозиціями, викладеними у дослідженні С.В. Очкуренка, дає змогу 

констатувати належну ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизну, що 

відповідає вимогам, які висуваються до такого роду робіт.

Варто відзначити й певну наступність наукового дослідження 

С.В. Очкуренка, адже, ґрунтовне вивчення питань теорії фінансового права 

дозволило з нових позицій підійти до проблематики важливих і 

концептуальних питань науки фінансового права в цілому, та місця 

фінансового права в системі права України, зокрема.

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


Достовірність та обґрунтованість наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, забезпечується кількома 

чинниками -  вдалою і продуманою логікою викладення матеріалу, широтою й 

різноманітністю опрацьованої дослідником джерельної бази.

Методологічна основа дисертаційної роботи. У процесі роботи над 

дисертацією С.В. Очкуренко використав комплекс методів, кожен із яких у 

конкретному випадку застосовувався не ізольовано, а в поєднанні з іншими. 

Вдале комплексне використання необхідних методів дослідження дозволило 

автору виконати головні завдання дослідження (стор. 23-24 дисертації, стор. 2-3 

автореферату).

Про комплексність і системність представленого дослідження свідчить 

структура дисертації, яка характеризується цілісністю й логічною 

послідовністю. Усі розділи та підрозділи роботи підпорядковані одній, чітко 

визначеній меті, яка деталізується конкретними завданнями. Структура роботи 

повністю відповідає цілям і завданням дослідження, дозволяє послідовно 

розглянути всі проблеми, визначені автором. Висновки по тексту, до розділів та 

узагальнюючі висновки є науково обґрунтованими. Кількість і якість 

опублікованих дисертантом статей у фахових виданням відповідає 

встановленим вимогам.

Отже, достовірність і новизна наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації є очевидними.

Новизна наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації. У дисертації С.В. Очкуренка вперше в науці 

фінансового права визначено місце фінансового права в системі права України 

як фундаментальної (профілюючої) галузі права і розкриті зв’язки фінансового 

права із суміжними галузями права.

З-поміж пунктів наукової новизни варто відзначити, зокрема, такі:

-  дисертантом визначено й обґрунтовано наукове положення, згідно з 

яким фінансове право у сучасних умовах виділяється як окрема галузь у системі 

права України як за критеріями предмета та метода правового регулювання, так 

і за критерієм його цілей;
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-  доведено, що фінансове право здійснює позарегулятивний 

правовий вплив на суспільні відносини, які регулюються іншими галузями 

права. Такий вплив полягає в тому, що виконання відповідним суб’єктом 

своїх обов’язків та реалізація ним своїх прав у фінансових правовідносинах 

істотно обумовлюють зміст або динаміку суміжних правовідносин, які мають 

іншу галузеву належність, і в яких бере участь той самий суб’єкт;

-  аргументовано наукове положення про те, що місце фінансового права 

в системі права відповідає статусу фундаментальної (профілюючої) галузі 

права;

-  встановлено, що сформульоване в теорії права уявлення, згідно з яким 

фундаментальні (профілюючі) галузі права не допускають у сфері їх правового 

регулювання регулюючої дії інших фундаментальних (профілюючих) галузей 

права, відображає лише загальне правило і не враховує виняток, що стосується 

конституційного права;

-  встановлено, що розмежування сфер регулювання фінансового і 

адміністративного права може бути здійснене за критеріями предмета та цілей 

правового регулювання;

-  обґрунтовано, що розмежування фінансового та цивільного права має 

здійснюватися за допомогою послідовного використання критерію методу 

правового регулювання;
ч

-  обґрунтовано, що норми фінансового права здійснюють визначальний 

позарегулятивний правовий вплив загального та всебічного характеру на такі 

майнові відносини, які регулюються іншими галузями права та пов’язані з 

мобілізацією або використанням публічних фондів грошових коштів та зі 

здійсненням емісії грошей. Незважаючи на те, що значна частина грошових 

відносин не регулюється фінансовим правом, відносини щодо будь-яких фондів 

грошових коштів перебувають під впливом фінансового права;

-  доведено можливість та встановлено ознаки субсидіарного 

застосування положень цивільного законодавства до фінансових 

правовідносин. Субсидіарне правозастосування розглядається як додаткове 

(допоміжне) застосування до фінансових правовідносин нормативних положень
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іншої галузі законодавства;

-  аргументовано, що майнові трудові відносини щодо оплати праці 

працівників установ і організацій, які фінансуються з бюджету, перебувають 

під визначальним впливом фінансово-правових норм;

удосконалено:

-  обґрунтування, що фінансове право регулює владно-майнові відносини 

грошового характеру і владні немайнові відносини щодо функціонування 

публічних фондів грошових коштів та організації грошового обігу;

-  доведено, що досягнення цілей фінансового права виходить далеко за 

межі фінансово-правового регулювання, а тому необхідно враховувати, що 

фінансове право не тільки регулює фінансові відносини, а й здатне впливати на 

відносини, що регулюються іншими галузями права, а також на відносини, які 

виникають на масовому рівні та характеризуються загальними статистичними 

показниками економічного стану країни (рівень інфляції, стан платіжного 

балансу тощо);

-  виявлено використання в актах фінансового законодавства 

формулювань, які одночасно містять і фінансово-правові приписи, і приписи 

іншої галузевої належності. Проте навіть у випадках поєднання (збігу) 

нормативної основи та фактичного змісту фінансових та інших правовідносин 

їх юридичний зміст буде різним. Тому на відміну від нормативного положення
•і

норма фінансового права як первинний базовий елемент системи права завжди 

має виключно фінансово-правову природу, а врегульоване нею суспільне 

відношення завжди є фінансовим правовідношенням;

-  висновок про те, що наявність програмної (декларативної) складової 

у змісті конституційних положень, що стосуються фінансових відносин, не 

виключає їх регулятивного значення;

-  обґрунтовано положення про невиправданість збереження норм 

фінансового права, які передбачають перерахування до бюджету частини 

коштів, що стягуються з працівників в порядку притягнення їх до матеріальної 

відповідальності у випадках розкрадання, нестачі або пошкодження (псування) 

матеріальних цінностей;
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-  зроблено висновок про те, що порушення, за які встановлено 

адміністративну та кримінальну відповідальність, мають ознаку довільного 

добору, вони викладені в Кодексі України про адміністративні правопорушення 

і в Кримінальному кодексі України безсистемно. Необхідно відібрати фінансові 

відносини, що потребують захисту засобами кримінальної та адміністративної 

відповідальності, і викласти відповідні законодавчі положення в спеціальній 

главі Кодексу України про адміністративні правопорушення і в спеціальному 

розділі Кримінального кодексу України тощо.

Характеризуючи зміст роботи, наголосимо, що у першому розділі дисертант 

розглядає теоретичні основи визначення місця фінансового права в системі 

права України, де акцентує увагу на дослідженні критеріїв побудови системи 

права та виділення галузей права; суспільних відносин, що утворюють предмет 

фінансового права України та обґрунтовує місце фінансового права як 

фундаментальної галузі в системі права України.

Заслуговують на підтримку наступні позиції автора роботи:

- в сучасних наукових роботах нерідко допускається змішування 

відносин, що є предметом регулювання різних інститутів однієї й тієї ж галузі 

права. Особливо вражає та обставина, що при цьому змішуються відносини, 

нерозрізнення яких веде до грубих помилок в процесі правозастосування. Якщо 

ж існує комплекс відносин, одні з яких регулюються нормами однієї галузі 

права, а інші -  другої, то в цьому комплексі потрібно розрізняти різногалузеві 

відносини, навіть у випадках їх тісного взаємозв'язку, а не оголошувати цей 

комплекс в цілому одними й тими ж відносинами (стор. 38 дисертаційного 

дослідження);

- норма права є продуктом логіки і її джерелом є не лише буквальний 

текст нормативного положення, що формулює відповідний припис, але й інші 

істотні змістовні характеристики, які вимагають професійного юридичного 

аналізу та при цьому не повинні і не можуть міститися в самому тексті 

положення (стор. 49 дисертації);

- розуміння права як системи правових норм, що побудовані на підставі 

законодавства, інших засобів, які є обов’язковими в силу законодавства, а
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також наукових положень, що є теоретичною основою правотворчості і 

правозастосування, і усталеної судової практики. Правові норми є 

обов’язковими не самі по собі, а лише остільки, оскільки вони відповідають 

змісту законодавства та інших джерел, якими згідно з законодавством 

встановлюються обов’язкові приписи. Правові норми підлягають застосуванню 

з урахуванням пануючої доктрини, а не на рівні побутового праворозуміння 

(стор. 56 дисертації);

- владно-майнові (грошові) відносини є лише серцевиною фінансових 

відносин. їх нормальний розвиток вимагає необхідності існування великого 

масиву допоміжних відносин, які повинні визнаватись саме фінансовими 

немайновими відносинами. їх виведення за межі поняття фінансових відносин і 

за межі предмета фінансового права може призвести до руйнації цієї галузі 

права, (стор. 82 дисертації).

На наш погляд, не досить переконливою є позиція автора стосовно ролі 

принципів при побудові системи права. «Принципи, основні чи загальні засади 

є вельми невизначеним поняттям, щоб використовувати їх як основний 

критерій при побудові системи права. За наявності певної єдності предмета 

регулювання завжди можливо сформулювати принципи правового регулювання 

відносин, що утворюють цей предмет. Так, якщо ми будемо стверджувати, що є 

така комплексна галузь права як транспортне право, то зразу можна 

сформулювати принцип обмеженої відповідальності перевізника, який пройшов 

перевірку впродовж багатьох десятків років у національному законодавстві і 

підтверджується практикою регулювання, у тому числі практикою міжнародно- 

правового регулювання перевезень вантажів морським транспортом. Виходить, 

що принципи, причому такі, що реально відображаються у практиці правового 

регулювання, можна сформулювати і стосовно комплексних галузей права» 

(стор. 60 дисертації). Хоча прийняття відповідного закону, де б закріплювалися 

принципи фінансового права, є, мабуть, доречним.

Разом з тим, автор наголошує на тому, що вирішення проблеми 

невизначеності принципів права «залежить... від узгодження цілей фінансового 

права, що розуміються як реальні завдання, які суспільство і держава можуть
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вирішувати за допомогою цієї галузі права. Виходячи із цих цілей, можна буде 

сформулювати та встановити в законодавстві принципи чи фундаментальні 

положення, які в певній частині будуть виконувати роль нормативного 

регулятора фінансових відносин, а в іншій частині -  вказувати напрямок 

розвитку цих відносин та їх правового регулювання» (стор. 60 дисертації).

Визначаючи місце фінансового права як фундаментальної галузі в системі 

права України, дисертант доходить висновку про те, що «одним з основних 

факторів, що характеризують статус фінансового права в системі права 

України, є наявність розвиненої системи джерел фінансового права, зокрема, 

розвиненого фінансового законодавства як основного джерела будь-якої галузі 

права» (стор. 103 дисертації). Така позиція заслуговує на підтримку, тим паче, 

що в подальшому з добувач говорить: «Проте визначення предмета фінансового 

права в законодавстві є можливим за умови наявності єдиної позиції щодо 

зазначеної дефініції в науці фінансового права. Тому більш реальним є 

формулювання пропозиції про поступове підвищення рівня галузевої чистоти 

фінансового законодавства, в результаті чого можна було б на належному рівні 

сформулювати положення, що визначають предмет та склад фінансового 

законодавства» (стор. 113 дисертації).

Не викликає заперечень і висновок, який робить автор щодо визнання 

фінансового права профілюючою (фундаментальною) галуззю права. Дисертант
ч

зазначає, що таке визнання «з формально-юридичного погляду є можливим з 

урахуванням використання цією галуззю права єдиного методу правового 

регулювання, яким є метод «влади -  підпорядкування». Це є можливим також з 

огляду на виключність та важливість тих суспільних відносин, що регулюються 

цією галуззю права, а саме, публічних відносин щодо формування, розподілу і 

використання централізованих фондів грошових коштів (зокрема, Державного 

бюджету, Пенсійного фонду, фондів соціального страхування, Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб) і децентралізованих фондів грошових 

коштів, а також відносин щодо організації грошового обігу та публічних 

відносин, що виникають в процесі діяльності фінансових установ (стор. 125 

дисертації). «За ознаками предмета і методу правового регулювання, наявності
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відповідного нормативного масиву, соціальної ролі, обумовленої цілями та 

завданнями фінансового права і важливістю відносин, які воно регулює і на які 

воно впливає, ця галузь права повинна бути віднесена до кола основних, 

профілюючих (фундаментальних) галузей права» (стор. 156 дисертації).

Визначаючи цілі фінансово-правового регулювання С.В. Очкуренко 

зазначає, що «поряд із забезпеченням фінансування публічних витрат цілями 

фінансово-правового регулювання є забезпечення стабільності грошової 

одиниці України, цінової та фінансової стабільності (стабільності грошового 

обігу), додержання стійких темпів економічного зростання, що в сукупності має 

на меті досягнення макроекономічної стабільності в державі» (стор. 161-162 

дисертації).

Другий розділ дисертаційного дослідження присвячений вивченню взаємодії 

фінансового права з конституційним та адміністративним правом України. 

Дисертант зробив акцент на конституційно-правових аспектах інтеграції 

фінансового права в систему права України та розмежуванні й взаємодії 

фінансового і адміністративного права України. Зупинимося на основних 

концептуальних позиціях:

1) характеризуючи конституційно-правові аспекти інтеграції фінансового 

права в систему права України, дисертант констатує, що:

- «Конституція України містить положення, в яких сформульовані 

норми, що безпосередньо спрямовані на регулювання фінансових відносин і 

визначають основу такого регулювання. Однак ці норми залишаються 

конституційно-правовими нормами, оскільки законодавець визнав врегульовані 

ними фінансові відносини найбільш важливими, базовими суспільними 

відносинами, чим якісно змінив їх зміст відносно звичайних галузевих 

відносин» (стор. 169 дисертації);

- низка положень Конституції України встановлює конституційно- 

правові норми, які регулюють відносини, що одночасно є конституційними і 

фінансовими. Зокрема положення ч. 4 ст. 95 Конституції України («Регулярні 

звіти про доходи і видатки Державного бюджету України мають бути 

оприлюднені»), частини першої ст. 96 Конституції України («Державний
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бюджет України затверджується щорічно Верховною Радою України на період 

з 1 січня по 31 грудня, а за особливих обставин -  на інший період»), ч. 2. ст. 96 

Конституції України («Кабінет Міністрів України не пізніше 15 вересня 

кожного року подає до Верховної Ради України проект закону про Державний 

бюджет України на наступний рік. Разом із проектом закону подається доповідь 

про хід виконання Державного бюджету України поточного року»), ст. 97 

Конституції України («Кабінет Міністрів України відповідно до закону подає 

до Верховної Ради України звіт про виконання Державного бюджету України... 

Поданий звіт має бути оприлюднений»), ч. 1 ст. 98 Конституції України 

(«Контроль від імені Верховної Ради України за надходженням коштів до 

Державного бюджету України та їх використанням здійснює Рахункова 

палата»), ст. 99 Конституції України («грошовою одиницею України є гривня... 

Забезпечення стабільності грошової одиниці є основною функцією 

центрального банку держави -  Національного банку України»), ст. 100 

Конституції України («Рада Національного банку України розробляє основні 

засади грошово-кредитної політики та здійснює контроль за її проведенням...») 

регулюють і конституційні, і фінансові відносини (стор. 176 дисертації);

- можливими є також випадки, коли із положення Бюджетного кодексу 

України випливають дві норми, одна із яких є конституційно-правовою, а інша 

-  фінансово-правовою нормою. Проте визнання належними до конституційного
•і

права норм, що встановлені положеннями Бюджетного кодексу України, не 

може піднімати їх юридичну силу до рівня юридичної сили норм Конституції 

України: найвищу юридичну силу мають тільки норми конституційного права, 

що встановлені Конституцією (стор. 177 дисертації);

- взаємодія конституційного і фінансового права полягає, зокрема в 

тому, що: а) конституційно-правові норми регулюють конституційні відносини 

і впливають на фінансові відносини; б) конституційні норми регулюють такі 

відносини, які одночасно є предметом і конституційного і фінансового права; в) 

принципи конституційного права регулюють відносини, які одночасно є 

конституційними і фінансовими; г) існують норми і принципи конституційного 

права, які є загальними і поширюються як на відносини, що є конституційними,
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так і на відносини, що регулюються нормами фінансового права та інших 

галузей права (стор. 196 дисертації);

2) при вивченні питання розмежування та взаємодії фінансового і 

адміністративного права України, автор роботи доходить таких висновків:

- проблема відмежування фінансового права від адміністративного права 

ускладнюється також недостатньою визначеністю предмета фінансового 

права... Постає завдання відокремити фінансове право -  галузь права з 

недостатньою визначеністю предмета правового регулювання від 

адміністративного права -  галузі права, яка, за висловом Ю.П. Битюка, 

«фактично не має своїх меж правового регулювання» (стор. 199 дисертації);

- спорідненість фінансового і адміністративного права викликає труднощі 

в процесі розмежування відносин, що регулюються фінансовим правом, та 

відносин, що регулюються адміністративним правом. Проте ці труднощі не слід 

перебільшувати. Відмінності предметів регулювання, згідно з якими 

фінансовими відносинами є виключно відносини у сфері організації грошового 

обігу, формування, розподілу та використання публічних фондів грошових 

коштів, у сукупності з різними цілями правового регулювання дозволяють 

провести таке розмежування стосовно всіх відносин, що регулюються цими 

галузями права. При цьому слід враховувати, що фінансово-правовими є не 

лише майнові, але й немайнові відносини. Останні забезпечують реалізацію
■ і

майнових фінансових відносин щодо мобілізації грошей в публічні фонди 

грошових коштів та їх подальшого розподілу або забезпечують реалізацію 

публічного інтересу у сфері організації грошового обігу та функціонування 

публічних фондів грошових коштів шляхом впливу на майнові грошові 

відносини, які регулюються іншими галузями права (стор. 202-203 дисертації);

- одночасне регулювання фінансових відносин, що виникають у 

бюджетному процесі, нормами адміністративного і фінансового права є 

неможливим. Усі відносини, які виникають в бюджетному процесі і не 

регулюються виключно нормами конституційного права, регулюються 

фінансовим правом, за винятком, який полягає в тому, що бюджетний процес 

включає до себе стадію виконання (п. З ч. 1 ст. 19 Бюджетного кодексу
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України), а стадія виконання бюджету, особливо за видатками та 

кредитуванням, інтерпретується в ст. 46 Бюджетного кодексу України вельми 

широко, зокрема охоплює собою цивільні відносини, в рамках яких 

укладаються договори (беруться бюджетні зобов’язання) і виконуються 

відповідні зобов’язання (п. 4-7 ст. 46 Бюджетного кодексу України) (стор. 217 

дисертації);

- фінансове право відрізняється від адміністративного права іншої 

функціональної спрямованістю та різними цілями правового регулювання. 

Цілями фінансово-правового регулювання є забезпечення витрат держави та 

муніципальних видатків, а також забезпечення належного функціонування 

грошово-кредитної системи держави (стор. 234 дисертації).

Третій розділ дисертаційного дослідження присвячений взаємодії 

фінансового права з цивільним правом України, де дисертант зупиняється на 

таких позиціях:

- розмежування цих двох галузей права повинно проводитись з 

урахуванням того, що цивільне право не повинне виходити за свої межі, що 

цілком задовільно визначаються законом, а фінансове право не повинне 

здійснювати експансію в сферу цивільного права (стор. 257 дисертації);

- значна частина норм фінансового права спеціально сформульована для 

того, щоб впливати на майнові відносини, які регулюються іншими галузями
■і

права, а насамперед -  цивільним правом. Враховуючи масштаби і зміст завдань 

фінансового права такий вплив поширюється практично на всі грошові 

відносини, але це не означає, що фінансове право регулює всі грошові 

відносини (стор. 285 дисертації);

- регулюючий вплив фінансового права на цивільні відносини 

виключається, як виключається і зворотний регулюючий вплив цивільного 

права на фінансові відносини. Але про безпосередній (регулюючий) вплив 

фінансового законодавства на сферу цивільного права можна говорити при 

субсидіарному застосуванні положень фінансового законодавства до відносин, 

які регулюються цивільним правом (стор. 294 дисертації);
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- активна роль фінансового права у відношенні до сфери цивільного 

права не може проявитись інакше, ніж через правовідносини як елемент 

механізму правового регулювання, ніж через суспільні відносини, що 

регулюються нормами фінансового права, ніж через сферу дії фінансового 

права (стор. 296 дисертації);

- фінансове право не може регулювати цивільні відносини з причини 

несумісності фінансово-правового і цивільно-правового методів правового 

регулювання, але можливе субсидіарне застосування положень фінансового 

законодавства до цивільних відносин. Раз є можливим таке правозастосування, 

то можливим є у тих же випадках, коли здійснюється субсидіарне застосування 

положень фінансового законодавства до цивільних відносин, субсидіарне 

регулювання цивільних відносин положеннями фінансового законодавства У 

таких випадках доречно буде говорити про вплив фінансового законодавства на 

цивільні відносини, але це буде вплив регулюючий, тобто це буде цивільно- 

правове регулювання суспільних відносин з використанням положень (тексту) 

фінансового законодавства для уточнення змісту цивільних прав та обов’язків 

сторін (стор. 297 дисертації);

- субсидіарне застосування положень фінансового законодавства до 

цивільних відносин, а отже, -  і регулювання такими положеннями цивільних 

відносин (регулюючий вплив податкового законодавства на цивільні
"І

відносини) є реальними правовими явищами (стор. ЗОЇ дисертації);

- актами цивільного законодавства часто визначаються параметри 

юридичних фактів, що є підставою виникнення, зміни або припинення 

фінансових правовідносин. Істотність цього каналу впливу цивільного права на 

фінансові правовідносини часто обумовлює потребу в субсидіарному 

застосуванні положень цивільного законодавства до фінансових правовідносин. 

Фінансове правовідношення при цьому не змінює своєї галузевої належності, 

але визначити усі параметри прав та обов’язків сторін відповідного фінансового 

правовідношення без звернення до відповідних положень цивільного 

законодавства є неможливим (стор. 318 дисертації);
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- стосовно основних блоків фінансових правовідносин доцільно було б 

виокремити складні правовідносини, потім розкласти їх на менш складні, 

виявити головні правовідносини, допоміжні, додаткові і довести такій поділ до 

елементарних правовідносин, які розкласти на елементи неможливо (стор. 340 

дисертації).

Четвертий розділ дисертаційного дослідження розкриває особливості 

взаємодії фінансового права з іншими галузями права, де дисертант особливу 

увагу приділяє розмежуванню і взаємозв’язку фінансового та трудового права, 

а також аналізує норми фінансового права та інших галузей права, які 

виконують у відношенні до нього охоронну функцію.

Вивчаючи взаємозв’язок фінансового та трудового права, дисертант 

констатує, що майже повністю поза межами ґрунтовних наукових досліджень 

лишається проблематика конкретних форм, напрямків, а також наслідків 

взаємного впливу фінансового і трудового права (стор. 345 дисертації). У 

зв’язку з цим заслуговують на підтримку такі наукові позиції автора:

- потреба у розмежуванні норм фінансового і трудового права, 

фінансових і трудових відносин, фінансових і трудових правовідносин виникає 

також і в інших випадках, коли в положеннях актів фінансового законодавства 

текстуально чи логічно закріплюються норми трудового права. При цьому 

часто в тих же положеннях закріплюються і норми фінансового (податкового) 

права (стор. 350 дисертації);

- в одному й тому ж положенні акта фінансового законодавства можуть 

одночасно закріплюватись норма фінансового права і норма трудового права. 

При цьому законодавець не обов’язково фінансово-правову норму закріплює 

текстуально, а норму трудового права -  лише логічно. Він може поступати і 

навпаки. Це показує тісний зв'язок фінансового права з трудовим правом, але не 

означає, що зникає необхідність у чіткому розмежуванні норм фінансового і 

трудового права (стор. 359 дисертації);

- закріплення норм фінансового права в актах законодавства про працю 

зустрічається нечасто, наприклад, положення ст. 98 КЗпП України, відповідно 

до якого «оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з
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бюджету, здійснюється на підставі законів та інших нормативно-правових актів 

України, генеральної, галузевих, регіональних угод, колективних договорів, у 

межах бюджетних асигнувань та позабюджетних доходів» (стор. 360 

дисертації);

- ефективне правове регулювання трудових відносин здатне позитивно 

впливати на фінансові відносини. При цьому особливо слід звернути увагу на 

контроль виконання відповідними працівниками своїх обов’язків. Наразі цей 

контроль є настільки неефективним, що дає надію на те, що порушення 

трудових обов’язків, які в свою чергу дезорганізують фінансові відносини, не 

будуть виявлені ніколи (стор. 364 дисертації);

- недостатня розвиненість трудового законодавства, наявність у ньому 

прогалин змушує законодавця у фінансових законодавчих актах вирішувати 

питання про повноваження державних органів здійснювати правотворчу 

діяльність щодо прийняття актів законодавства, які будуть регулювати трудові 

відносини (стор. 368 дисертації);

- фінансова система впливає на трудові відносини вже тому, що вона 

покликана забезпечити стабільність грошової одиниці, тобто охорону 

заробітної плати від інфляції (стор. 373 дисертації).

Дослідження співвідношення фінансового права з іншими галузями 

права, які виконують у відношенні до нього охоронну функцію, дозволило 

здобувану викласти такі наукові доробки:

- фінансове право включає до себе групу охоронних норм, що можуть 

бути об’єднані у відповідний фінансово-правовий інститут. Норми цього 

інституту істотно впливають на регулятивні фінансові правовідносини 

(стор. 378 дисертації);

- масштаби і грубий характер порушень фінансових правовідносин є 

величезними та постійними..., оскільки бюджети формуються кожного року. І 

кожного року і на стадії формування бюджетів, на стадії планування розподілу, 

на стадії використання бюджетних коштів минулорічні протиправні операції 

повторюються. Це стало можливим унаслідок розбалансованості системи 

охорони регулятивних фінансових правовідносин, точніше унаслідок
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відсутності такої системи взагалі... Система охорони регулятивних фінансових 

правовідносин має ґрунтуватись на контролі за діяльністю осіб, що мають 

можливість впливати на надходження грошових коштів до бюджетів, на 

планування розподілу, розподіл коштів бюджетів і інших публічних фондів 

грошових коштів та їх використання (стор. 379 дисертації);

- захисту фінансових правовідносин сприяють і норми кримінального 

права, що встановлюють кримінальну відповідальність за злочини проти 

власності. Але такі норми спочатку охороняють право власності на бюджетні 

кошти, на кошти фондів загальнообов’язкового державного соціального 

страхування, а лише на наступному етапі охороняють фінансові 

правовідносини, сприяють їх нормальному розвитку (стор. 383 дисертації);

- слід зробити висновок про існування фінансово-правової 

відповідальності як окремого виду юридичної відповідальності не лише de lege 

ferenda, а також і de lege lata. Разом з тим, охарактеризувати рівень правового 

регулювання в цій сфері як належний не представляється можливим (стор. 394 

дисертації); зараз основні засади фінансово-правової відповідальності можуть 

бути сформульовані лише на доктринальному рівні шляхом комплексного 

аналізу та системного тлумачення чинного законодавства (стор. 395 

дисертації);

- проведений аналіз дозволяє визначити фінансово-правову

відповідальність як передбачені нормами фінансового права та застосовувані в 

спеціальному процесуальному порядку заходи державного примусу до особи, 

яка вчинила фінансове правопорушення, що тягне для неї обов'язок зазнавати 

несприятливих наслідків майнового, особистого або організаційного характеру, 

вид і міра яких передбачені санкціями фінансово-правових норм (стор. 400 

дисертації).

Практичне значення одержаних результатів дослідження. У цілому слід 

погодитися з висновками здобувана про високий рівень значущості 

дослідження для науки фінансового права та інших галузей права. Це 

підтверджується реальною можливістю використання результатів дослідження 

С.В. Очкуренка у:
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-  науково-дослідній діяльності -  при дослідженні проблем 

удосконалення правового регулювання фінансових відносин і практики 

застосування норм фінансового права, для подальших досліджень, спрямованих 

на вирішення правових проблем у сфері фінансово-кредитної системи України 

(Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, акт 

впровадження від 24 квітня 2018 р.);

-  нормопроектній та правотворчій діяльності -  під час підготовки 

законопроектів, проектів інших нормативно-правових актів, що регулюють 

фінансові відносини, з метою вдосконалення чинного фінансового 

законодавства України та його адаптації до європейських та міжнародних 

зразків;

-  правозастосовній діяльності судів, органів виконавчої влади -  в ході 

вирішення питань, пов’язаних із тлумаченням і застосуванням норм 

фінансового права (Верховний Суд України, акт впровадження результатів 

наукового дослідження від 13 грудня 2017 р.); навчальному процесі -  під час 

викладання навчальних дисциплін «Фінансове право», «Бюджетне право», 

«Податкове право», «Теорія держави та права», «Конституційне право», 

«Адміністративне право», «Муніципальне право» та інших навчальних курсів, а 

також при написанні підручників, навчальних посібників, методичних 

рекомендацій, у процесі професійної підготовки, перепідготовки й підвищення 

кваліфікації суб’єктів публічної бюджетної діяльності -  службових осіб органів 

публічної влади (юридичний факультет Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, акт впровадження від 29 листопада 2017 р.) (стор. 30-31 

дисертації, стор. 8-9 автореферату).

Слід особливо відзначити широту та багатогранність опрацьованих 

дисертантом теоретичних джерел, вказуючи при цьому на низку робіт, 

насамперед, використаних уперше в рамках вітчизняного фінансово-правового 

наукового дискурсу. Необхідно також констатувати повноту викладу 

результатів дисертаційного дослідження здобувачем в його опублікованих 

працях. Не можна не обминути увагою й належну кількість друкованих робіт -  

тез, статей у фахових та іноземних виданнях С.В. Очкуренка, що свідчать про
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тривалість фактичної роботи дисертанта в межах обраної проблематики, 

залученість здобувача до відповідних наукових дискусій (стор. 5-9, 31 

дисертації, стор. 9, 28-31 автореферату).

Також підкреслюємо ідентичність змісту автореферату й основних 

положень дисертації С.В. Очкуренка, коректність використання автором інших 

джерел з відповідними посиланнями.

Водночас, як і у будь-якій науковій роботі, окремі тези, пропозиції та 

форми наукового дослідження С.В. Очкуренка можуть стати хорошим 

підґрунтям для наступної наукової дискусії. Як і будь-яка авторська наукова 

робота, рецензована дисертація містить певні недоліки та дискусійні моменти.

1. На сторінках дисертаційного дослідження автор роботи акцентує увагу 

на проблемі теоретичного та правозастосовного характеру, пов’язаної з 

принципами права та принципами законодавства в цілому, та принципами 

фінансового права та фінансового законодавства зокрема (стор. 56-60 

дисертації).

Така позиція здобувача загалом заслуговує на підтримку, але зроблений 

висновок щодо невизначеності поняття принципів є не досить обґрунтованим 

(стор. 59-60 дисертації). Тим паче, що на сторінках дисертації здобувач аналізує 

практику Верховного Суду США про тлумачення у 1903 році Чотирнадцятої 

поправки до Конституції США про належний процес. Справа стосувалася
•і

Закону Штату Нью-Йорк, який обмежував тривалість робочого часу. Лише 

через тридцять років було визнано, що положення таких законів не порушують 

конституційної заборони на довільні і несправедливі обмеження прав і свобод, 

у тому числі, свободи договору (стор. 61 дисертації). Такий приклад засвідчує, 

що врахування принципів, закріплених у нормативно-правових актах України, у 

тому числі Конституції України, є обов’язковим не зважаючи на складність їх 

тлумачення та застосування.

Вважаємо, що дане питання потребує більш чіткого викладення під час 
публічного захисту.

2. Викликає сумніви пропозиція прийняття закону про фінанси чи 

фінансово-кредитну систему (стор. 29, 104-106, 113, 160, 411, 416 дисертації).
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Пропозиції такого роду повинні виходити із потреб практики правового 

регулювання суспільних відносин або практики правозастосування. Фінансове 

законодавство зараз є дуже розгалуженим і містить кілька тисяч законодавчих 

актів без урахування підзаконних нормативних актів. З метою уникнення 

подальшого штучного ускладнення законодавчої бази зазначена пропозиція 

потребує додаткових пояснень про необхідність змін і доповнень, що 

пропонуються, а також про неможливість внесення цих змін і доповнень у 

чинні акти законодавства України.

Можливо, відстоюючи свою позицію щодо необхідності прийняття 

такого закону, автору було б доцільно запропонувати власний проект такого 

нормативно-правового акту, виклавши його у вигляді додатку до роботи.

3. Запропоноване дисертаційне дослідження містить сформульовану 

автором концепцію правового впливу (стор. 126-143, 150-156, 160-161, 284-316, 

373-377, 416-417, 419-421 дисертації), що заперечує регулювання фінансовим 

правом цивільних договірних відносин (стор. 310-311 дисертації). Із таким 

підходом в цілому можна погодитися, але вважаємо за необхідне уточнити 

позицію здобувана в ситуаціях, коли правовий вплив стосується відносин, що 

регулюються суміжними галузями права, та здійснюється одночасно з 

правовим регулюванням. Можливо, в таких випадках доцільно було б вести 

мову не тільки про правовий вплив, а й про непряме правове регулювання.
"І

Так, якщо вважати встановлені для банків економічні нормативи одним із 

проявів впливу фінансово-правового регулювання публічних відносин за 

участю банків на вчинення цивільних правочинів, то доцільно говорити про 

наявність у цих нормативах також приписів норм цивільного права або визнати 

непряме правове регулювання договірних відносин нормами фінансового 

права. Якщо ж заперечувати факт правового регулювання договірних відносин 

(при встановленні економічних нормативів для банків), то виникає 

парадоксальна ситуація, коли права банків на вчинення цивільних правочинів 

обмежуються обов’язковими економічними нормативами, що регулюють лише 

фінансові відносини.
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Крім того, вважаємо, що віднесення окремих видатків бюджетів до 

категорії захищених (ст. 55 Бюджетного кодексу України), яке забезпечує у 

певній частині виконання установами, що фінансуються з бюджетів, цивільних 

зобов’язань та інших обов’язків, у тому числі щодо виплати заробітної плати, 

слід розглядати як прояв непрямого правового регулювання таких відносин.

Викладені пропозиції також дозволять відокремити подальше

дослідження іншого виду правового впливу, що здійснюється на суспільні 

відносини, які утворюються на масовому рівні і фіксуються статистично 

(зокрема, на відносини, що у сукупності визначають рівень цін, стан 

платіжного балансу, обсяг валового внутрішнього продукту та інші 

макроекономічні показники країни) (стор. 160-161 дисертації).

Вважаємо, що запропоновані автором підходи до визначення таких 

правових категорій як правове регулювання, правовий вплив або 

позарегулятивний правовий вплив, потребують подальшого наукового 

дослідження, адже і сам дисертант вказує, що правовий вплив дуже подібний до 

правового регулювання (стор. 25, 91 дисертації).

4. Положення дисертації про співвідношення права і законодавства (стор. 

45-57 дисертації) свідчать про глибоке розуміння здобувачем цього 

співвідношення. Запропонований автором роботи нежорсткий позитивістський 

підхід, що допускає включення до змісту права судової практики і доктрини
•і

(стор. 49-50, 56-57 дисертації), заслуговує на підтримку. Але викликає 

заперечення та обставина, що при аналізі співвідношення права і законодавства 

дисертант не використовував поняття верховенства права, без якого при аналізі 

названої проблеми, здавалося б, ніяк не можна обійтися. Як видається, принцип 

верховенства права через його закріплення в ст. 8 Конституції України, 

визначення як керівної засади здійснення правосуддя (ст. ст. 129, 147 

Конституції України), а також через конкретизацію стосовно публічних 

правовідносин у ч. 2 ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України був 

інтегрований у позитивне право. Саме тому відступлення при прийнятті 

судових рішень від положень актів законодавства з посиланням при цьому на 

принцип верховенства права не можуть бути кваліфіковані як рішення Contra
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Legem (всупереч нормам закону). Відтак конституційне закріплення принципу 

верховенства права усунуло антагонізм між позитивним і природним правом.

Вважаємо, що дисертант повинен був пояснити своє розуміння 

верховенства права саме в контексті зв’язку співвідношення права і 

законодавства, а не лише в процесі розгляду взаємодії конституційного та 

фінансового права (розділ 2.1 дисертації).

5. Аргументи дисертанта проти широкого розуміння адміністративних 

договорів та за визнання такими переважно лише договорів, обома сторонами 

яких є суб’єкти владних повноважень, не позбавлені сенсу, особливо з 

урахуванням того, що здобувай при цьому не вступає в дискусію із 

законодавцем. Автор роботи вказує на те, що визначення адміністративного 

договору, яке наводиться у ст. 4 Кодексу адміністративного судочинства 

України та охоплює також договір за участю суб’єкта владних повноважень та 

іншої особи, стосується тільки процесуальних відносин та не має загального 

значення (стор. 257-259 дисертації). Але, на наш погляд, в умовах досить 

гострої дискусії з приводу матеріально-правового розуміння адміністративних 

договорів конструктивність цієї дискусії може бути забезпечена лише 

детальним аналізом усіх правових зв’язків, які виникають, зокрема, у процесі 

укладення і виконання договорів про державне (місцеве) запозичення, про 

державне (місцеве) кредитування, про надання державних (місцевих) гарантій 

(стор. 259-265 дисертації). За результатом такого аналізу можуть бути виявлені 

і кваліфіковані окремі види правових зв’язків (за їх галузевою належністю).

На жаль, дисертант ухилився від такого детального аналізу, а також не 

сформулював своєї чіткої позиції відносно доцільності визнання правової 

конструкції адміністративних договорів у її матеріально-правовому аспекті. 

Тому, вважаємо за доцільне, уточнити позицію здобувана з цього питання під 
час захисту.

Вказані зауваження мають дискусійний характер, викликані інтересом 

до даної роботи та істотно не впливають на позитивну оцінку дисертації, 

положення якої містять аргументовані моменти наукової новизни.
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Водночас зазначені зауваження не знижують якості дисертаційного 

дослідження С.В. Очкуренка та не впливають на його загальну позитивну 

оцінку. Вважаємо, що дисертаційна робота Сергія Володимировича Очкуренка 

є завершеною працею, в якій отримані нові науково обґрунтовані результати, 

що в сукупності вирішують конкретну наукову задачу, що має суттєве 

теоретичне та практичне значення для науки фінансового права. Зміст 

дисертаційної роботи «Місце фінансового права в системі права України» 

повністю відповідає вимогам, що висуваються до докторських дисертацій, а її 

автор -  Очкуренко Сергій Володимирович заслуговує на присудження 

наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 -  

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Офіційний опонент:

Завідувач кафедри адміністративного, 
цивільного та господарського права і процесу 
Академії Державної пенітенціарної служби, 
доктор юридичних наук, професор С.О. Ніщимна

17 травня 2018 року

Підпис Ніщимної С.О. засвідчую:

Начальник сектору 
документального забезпечення 
Академії Державної Н.О. Дудка

Відділ діловодства та архіву
національного університету
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До спеціалізованої вченої ради Д 26.001.04 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка

Відгук
офіційного опонента Дмитрии Ольги Олександрівни 

на дисертацію Очкуренка Сергія Володимировича 
на тему: «Місце фінансового права в системі права України», 
поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних 

наук за спеціальністю 12.00.07 -  адміністративне право і процес, 
фінансове право, інформаційне право

Актуальність теми. Будь-яка галузь права, у тому числі й галузь 

фінансового права, потребує визначення свого місця в системі права. 

Водночас наразі питання визначення місця фінансово-правової галузі в 

системі права комплексно не досліджувалось. Однією із причин цього, є 

складність позначеної тематики до вирішення, адже її дослідження вимагає 

глибоке розуміння не тільки проблематики фінансового права, а й належних 

знань у теорії права і галузевих юридичних наук. До цього додамо, що 

актуальність проведення дослідження проблеми місця фінансового права в 

системі права України обумовлюється також перманентними змінами 

суспільних відносин, що відбуваються в нашій країні. Формування в Україні 

демократиицої правової держави разом з переходом на ринкову модель 

економіки визначає радикальні зміни в системі права. За роки незалежності 

України фінансове законодавство було практично повністю оновлено.

Усі ці події істотно впливають на фінансове право і фінансове 

законодавство. Якщо інші галузі права і законодавства за період незалежності 

України були оновлені, то фінансове право фактично було створене наново, 

що обумовило зміщення акцентів на виконання інших, ніж у попередні роки, 

завдань та функцій. В одній частині предмет фінансово-правового 

регулювання звузився, в іншій розширився. За таких умов гостро постала 

проблема відмежування фінансового права від суміжних галузей права, від 

вирішення якої багато в чому залежало визначення місця фінансового права в

системі права України. Іншою накою проблемою с(тдагедм»
В І Д 0 / Г ~  2ПДр_ 

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка
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2

змісту зв’язків фінансового права, фінансового законодавства, фінансових 

відносин і правовідносин з іншими галузями права, законодавства, з 

відносинами, що регулюються іншими галузями права, правовідносинами 

іншої галузевої належності.

Актуальність проблеми визначення місця фінансового права в системі 

права України посилюється також на фоні прагнення України до інтеграції в 

Європейське Співтовариство. Усі галузі права України повинні бути 

наближені до права країн Європейського Союзу і до законодавства самого 

Європейського Союзу. Але при цьому зміни, які відбулися і мають відбутися в 

фінансовому праві і законодавстві, є набагато більш суттєвими, ніж в інших 

галузях права і законодавства. Враховуюче викладене, слід визнати, що тема 

дисертаційного дослідження є актуальною, а саме дослідження -  своєчасним.

Для досягнення поставленої мети в дисертаційному дослідженні 

вирішено низку наукових завдань, зокрема: з’ясовано зміст і значення 

предмета і метода правового регулювання як критеріїв побудови системи 

права та виділення галузей права в сучасний період; розглянуто значення 

законодавства як чинника побудови системи права, встановлено 

співвідношення категорій «законодавство» і «право», а також 

співвідношення первинних базових елементів системи законодавства і•і
системи права; визначено співвідношення мети та інших критеріїв побудови 

та галузевого поділу системи права; уточнено предмет фінансового права 

України; охарактеризовано сучасний стан розвитку законодавства і доктрини 

фінансового права України як чинників визначення місця фінансового права 

в системі права України; позначено зв’язки фінансового права з іншими 

галузями права і з’ясовано зміст категорії правового впливу; встановлено цілі 

фінансового-правового регулювання в сучасний період; обґрунтовано 

природу фінансового права як фундаментальної (профілюючої) галузі в 

системі права України; виявлено зв’язки фінансового права з конституційним 

правом та показано напрямки реалізації у фінансовому праві вимог 

Конституції України; відмежовано фінансове право від адміністративного
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права, цивільного права, трудового права і виявлено зв’язки цих галузей 

права.

Все виїцевикладене, підтверджує актуальність теми дисертації Сергія 

Володимировича та необхідність проведення глибинних досліджень 

позначеної тематики.

Зв ’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертацію виконано на юридичному факультеті Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка відповідно до бюджетних 

науково-дослідних робіт за темами: «Доктрина права в правовій системі 

України: теоретичний та практичний аспекти» (номер теми 11БФ042-01, 

номер державної реєстрації 011 117008337), яка досліджувалася на юридичному 

факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка з 

1 січня 2011р. до 31 грудня 2015 р., і «Теорія та практика адаптації 

законодавства України до законодавства СС» (номер теми 16БФ042-01), що є 

предметом дослідження з 1 січня 2016 р. до 31 грудня 2018 р. 'Гему 

дисертаційною дослідження затверджено рішенням вченої ради юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(протокол від 22 квітня 2013 р. № 7).

Ступінь обгрунтованості та достовірності наукових результатів.
і.

Робота грунтується на результатах аналізу значної кількості нормативно- 

правових актів, наукових досягнень загальної теорії держави і права, 

конституційного, адміністративного та фінансового права, економічної науки, 

науки державного управління та наукових праць, присвячених окремим 

питанням визначення місця фінансового права в системі права України. Отже, 

позитивно слід оцінити використання автором наукових доробок не лише 

вчених-фінансистів, але й представників інших галузевих наук. Ґрунтовний 

аналіз наукових праць багатьох вчених дав змогу всебічно підійти до 

досліджуваної проблеми.

Положення, висновки і рекомендації, наведені в роботі, є 

обґрунтованими та достовірними, що досягається як вдало обраною
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методологією дослідження, так і всебічним і повним використанням наукових 

джерел й емпіричного матеріалу. Варто також зазначити, що поставлена 

автором мета дисертаційного дослідження досягнута, а завдання виконані. 

Висновки і пропозиції є новими.

Наукова новизна отриманих результатів. Новизна дослідження 

конкретизується в найважливіших положеннях, висновках і пропозиціях. 

Серед них, можна виділити наступні. Так, наукову новизну містять положення 

підрозділу 1.2 розділу 1 дослідження, у якому здійснюється поділ суспільних 

відносин, що утворюють предмет фінансового права, на види. Майнові 

публічні відносини, перці за все податкові і бюджетні, дисертант правильно 

розглядає як серцевину предмета фінансового права. Окремий вид майнових 

фінансових відносин це відносини щодо застосування майнових фінансових 

санкцій. Потреби нормального розвитку майнових фінансових відносин 

обслуговують немайнові публічні фінансові відносини, що позначаються як 

процесуальні, серед яких дисертант виокремлює організаційні, контрольні, 

інформаційні і процедурні відносини. Інша ірупа немайнових фінансових 

відносин виокремлюється державою з метою забезпечення нормального 

розвитку відносин у галузі грошового обігу, відносин щодо надання 

фінансових , послуг банками, страховиками, професійними учасниками 

фондового ринку та деяких інших цивільних відносин.

Усі названі відносини, що утворюють предмет фінансового права, 

об’єднує спільна для них ознака публічності. Вони регулюються єдиним 

методом, який характеризуються ознакою влади -  підпорядкування. Усі ці 

відносини об’єднуються цілями фінансово-правового регулювання.

Показово, що сформульована здобувачем концепція предмета 

фінансового права не допускає включення до нього приватно-правових 

відносин. Позначимо, що наведена С.В.Очкуренком концепція вигідно 

різниться від позицій А.Т. Ковальчука, С.В. Запольського, Д.В. Вінницького, 

адже,, як що слідувати за поглядами названих вчених, то це, очевидно, матиме 

наслідком перетворення фінансового права в комплексну галузь права.
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Наукову цінність мають також положення дисертації, що стосуються 

об’єкта майнових і немайнових фінансових правовідносин (с. 82-83).

Дисертант критично оцінює думку про те, що матеріальні блага (гроші) 

можуть бути юридичним об’єктом фінансових майнових відносин. 

Посилаючись на тезу Ф.К. Савіної, що сутність цивільного зобов’язання 

полягає в підпорядкованої дії боржника вимогам кредитора, дисертант 

доводить, що об’єктом фінансових майнових правовідносин також є дії 

платника податків, платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування щодо сплати податків, єдиного внеску. Грошові кошти 

в таких випадках можуть розглядатися лише як матеріальний об’єкт 

податкови х відносин.

Позначимо також наукові положення, що визначають систему цілей 

фінансового права та можуть бути використані для встановлення предмета 

фінансового права і його меж. Дисертант не заперечує збереження фінансовим 

правом традиційної мети, якою є забезпечення фінансування публічних 

витрат. Але він доводить, що в умовах ринкової економіки зазначена мета має 

підпорядковуватися більш віддаленим цілям, які визначені в ст. 99 

Конституції України і ст. 6 Закону «Про Національний банк України». У цих 

нормативних положеннях сформовано цілі діяльності Національного банку
•і

України. Але ці ж цілі мають стояти і перед фінансовим правом. До такого 

висновку слід дійти як виходячи із об’єктивної соціальної ролі фінансового 

права в суспільстві, так і з урахуванням досвіду європейських країн, які є 

членами Європейського Союзу, до інтеграції в який прагне Україна. Отже, 

дисертант довів, що досягнення мсти, яка є традиційною для вітчизняного 

фінансового права, має бути підпорядковано цілям стабільності грошової 

одиниці, цінової стабільності, фінансової стабільності, у тому числі 

стабільності банківської системи, додержання стійких темпів економічного 

зростання. Якщо досягнення цих цілей буде забезпечено, буде досягнута і ціль 

забезпечення макроекономічної стабільності в країні (с. 143-155).
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Позитивно, що дисертант вперше використовує наведену систему цілей 

для створення теоретико-методологічної бази.для відмежування фінансових 

відносин, визначення предмета цієї галузі права, а також для обґрунтування 

фінансово-правової природи публічних відносин, що виникають в процесі 

організації грошового обігу, діяльності банків та інших фінансових установ.

С.В.Очкуренко наводить низку справедливих аргументів на користь 

того, що відносини законодавчого процесу фінансовим правом не 

регулюються. Такий висновок є доречним й стосовно прийняття фінансових 

законів. Проте він вказує, що відносини, які виникають у процесі прийняття 

закону про Державний бюджет України, регулюються не тільки 

конституційним, а й фінансовим правом, оскільки такий закон (як і рішення 

місцевих рад про прийняття місцевих бюджетів) є актом розподілу бюджетних 

коштів, що не може прийматися поза вимогами фінансового (бюджетного) 

права. Це є винятком із загального правила, згідно з яким законодавчий (будь- 

який правотворчий) процес не може охоплюватися предметом фінансового 

права (с. 171-172).

Новими і належно обґрунтованими вважаємо положення дисертації про 

субсидіарне правозастосування. Сергій Володимирович розглядає субсидіарне 

правозастосування як один із проявів взаємодії фінансового права з іншими 

галузями права. При цьому він доводить, що субсидіарно можуть 

застосовуватись не тільки положення інших галузей законодавства до 

фінансових правовідносин, а й положення фінансового законодавства до 

правовідносин іншої галузевої належності. Є сенс і у твердженні здобувана 

про те, що субсидіарне правозастосування не впливає на галузеву належність 

відносин, до яких субсидіарно застосовуються положення іншої галузі 

законодавства. Здобувай відмежовує субсидіарне правозастосування від 

міжгалузевої аналогії, оскільки субсидіарне правозастосування має місце тоді, 

коли законодавець свідомо допускає таке застосування, а не внаслідок 

виявленої прогалини в законодавстві. 'Гак, коли в актах фінансового 

законодавства вживаються терміни «юридична особа», «солідарна
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відповідальність», «збитки» тощо, то мається на увазі, що ці терміни будуть 

тлумачитися так, як вони визначені у цивільному законодавстві. У цьому 

випадку прогалини в праві немає, а має місце саме субсидіарне 

правозастосування. Дисертант логічно доводить, що посилання в актах 

фінансового законодавства на застосування відповідних положень іншої 

галузевої належності (наприклад, коли п. 99.1 ст. 99 Податкового кодексу 

України приписує контролюючим органам пред’являти претензії до 

спадкоємців платника податків відповідно до цивільного законодавства) є 

формулюванням звичайної бланкегної норми і не передбачає субсидіарного 

правозастосування (с. 133-138, 297-301,318-322)

На наш погляд, ознаку новизни має низка положень дисертації, що 

присвячена характеристиці впливу фінансового права на цивільні 

правовідносини. Дисертант показує, що у межах бюджетних відносин, що 

мають розподільчий характер, визначаються передумови для цивільних 

відносин, які опосередковують витрачання бюджетних коштів. Іншими 

словами, визначається, в які саме цивільні зобов’язальні відносини можуть 

вступати розпорядники або одержувачі бюджетних коштів, яка сума грошей 

може бути витрачена відповідно до цільового призначення бюджетних коштів 

і який результат має бути досягнутий (с. 309). При цьому здобувач окремо
і,

розглядає низку проблем, пов’язаних із забороною здійснювати платежі за 

іншими зобов’язаннями за наявності певних видів кредиторської 

заборгованості (ч. 4 ст. 51 Бюджетного кодексу України) (с. 307-308). З іншого 

боку, норми фінансового права можуть створювати умови для належного 

виконання цивільних зобов’язань. Зокрема, здобувач звертає увагу на те, що 

згідно із ч. 6 ст. 16 Бюджетного кодексу України витрати на обслуговування та 

погашення державного (місцевого) боргу здійснюються відповідно до 

укладених договорів незалежно від обсягу коштів, визначених на таку мету 

законом про Державний бюджет чи рішенням про місцевий бюджет. 

Гарантією виконання цивільних зобов’язань, на які зазначається у ст. 55
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названого кодифікованого акта, с віднесення відповідних витрат до захищених 

видатків бюджетів на виконання таких зобов’язань (с. 301-302).

Заслуговують на увагу і підтримку висловлені С.В.Очкуренком 

положення, які стосуються взаємодії фінансового права з охоронними 

галузями права. Показово, що здобувай виявляє істотні недоліки в охороні 

фінансових правовідносин засобами кримінальної та адміністративної 

відповідальності, а також процесуально-правовими засобами. Виявивши ці 

недоліки, дисертант обґрунтовує пропозиції щодо їх усунення. Цінність цих 

пропозицій полягає в тому, що перед юридичною наукою постає завдання 

комплексної розробки заходів щодо /доцільного врегулювання суспільних 

відносин і їх юридичної охорони. Фінансові відносини, у першу чергу, є 

такими, що потребують комплексної юридичної охорони, з урахуванням їх 

юридичного об’єкта, яким, зокрема, є дії фізичних і юридичних осіб щодо 

сплати податків, і матеріального об’єкта, яким є бюджетні кошти. Особливої 

значучості наведений аспект має в умовах сьогодення, адже масштаби 

ухилення від сплати податків, масштаби зловживання з бюджетними коштами 

є настільки великими, що заходи протидії правопорушенням такого змісту 

необхідно розробляти і здійснювати терміново.

Як вбачається, істотне наукове значення мають положення дисертації, в
І

яких наводиться аналіз правової конструкції податкової застави. Останнім 

часом було захилено низку дисертацій, в яких піддавалося аналізу питання 

правової природи і змісту податкової застави. Водночас, під обраним 

здобувачем кутом зору наведена тематика це розглядалася жодного разу. 

Спираючись на цивільно-правові дослідження класиків світової юридичної 

думки Ф.К. Савіної та Р. Ієрінга та, пристосовуючи результати їх досліджень 

до специфіки податкової застави, дисертант розділив правову конструкцію 

податкової застави на цивільно-правову і податково-правову складові. 

Цивільно-правова складова являє собою речове право заставодержателя 

(контролюючого органу) на заставлене майно. У силу цього речового права 

контролюючий орган звертається до суду за дозволом на погашення
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податкового боргу за рахунок заставленого майна, а потім приймає рішення, 

на підставі якого заставлене майно передається для продажу, у правових 

формах, передбачених л. 95.7 ст. 95 Податкового кодексу України. Податково- 

правова складова податкової застави це податкові немайнові відносини, у 

яких контролюючий орган здійснює опис майна, щодо якого встановлюється 

режим податкової застави, перевіряє його збереження тощо.

Цивільно-правова складова податкової застави впливає на податкові 

відносини забезпечує погашення податкового боргу за рахунок заставленого 

майна. 1 Іоза цією забезпечувальною функцією податкова застава, у тому числі 

її цивільно-правова складова, не має будь-якого соціального призначення.

У свою чергу, належне функціонування цивільних правовідносин 

податкової застави, забезпечується немайновими фінансовими 

правовідносинами, що входять до змісту податкової застави. У такий спосіб 

створюються умови для ефективного виконання податковою заставою свого 

соціального призначення, (с. 249-250, 282-284)

Як вклад в науку фінансового права слід оцінити положення дисертації, 

що стосуються грошової емісії (с. 72-74). Думка про істотність емісії, її роль і 

належність до предмета фінансового права висловлювалась неодноразово. 

Однак очевидним здобутком С.В.Очкуренка є те, що він вперше в науці 

фінансового права здійснив спробу перевести проблематику грошової емісії в 

площину суспільних відносин. Дослідник виділяє фінансові відносини щодо 

грошової емісії і цивільні відносини. До фінансових відносин, вказує 

дисертант, належать відносини щодо розробки основних засад грошово- 

кредитної політики, включно з визначенням параметрів та обсягів емісії, 

прийняття рішення про здійснення емісії тощо. Тому діяльність щодо 

здійснення емісії може бути визнана належною до фінансової діяльності 

держави, а відносини, у яких вона здійснюється, переважно належать до 

предмета фінансового права, (с. 74 дисертації). До цивільних відносин щодо 

грошової емісії здобувай визнає належними відносини, в яких здійснюється 

випуск в обіг грошей, що емітуються. При цьому він зазначає, що додатковий
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випуск і? обіг грошей здійснюється через рефінансування банків Національним 

банком України, купівлю цінних паперів, іноземної валюти тощо. Зазначені 

цивільні правовими перебувають під визначальним впливом норм фінансового 

права, а виконання банками їх умов забезпечується не лише цивільно- 

правовими засобами, а також і контрольно-наглядовими повноваженнями 

Національного банку України. Ми переконані, що переведення проблематики 

грошової емісії в сферу пошуку суспільних відносин, що регулюються 

фінансовим і цивільним правом, створює умови для подальшого її 

конструктивного дослідження.

В роботі висловлено і інші, не менш важливі, обгрунтовані і логічні 

висновки та пропозиції, що мають значну наукові цінність.

Значення дисертації для науки та практики, можливі шляхи 

використання результатів дослідження. Позначимо, що теоретичне та 

практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що сформульовані 

у дисертації пропозиції і висновки можуть бути використані: 1) у науково- 

дослідній сфері - при дослідженні проблем удосконалення правового 

регулювання фінансових відносин і практики застосування норм фінансового 

права, для подальших досліджень, спрямованих на вирішення правових 

проблем у сфері фінансово-кредитної системи України; нормопроектній та 

правотворчій діяльності під час підготовки законопроектів, проектів інших 

нормативно-правових актів, що регулюють фінансові відносини, з метою 

вдосконалення чинного фінансового законодавства України та його адаптації 

до європейських та міжнародних зразків; правозастосовній діяльності судів, 

органів виконавчої влади в ході вирішення питань, пов’язаних із 

тлумаченням і застосуванням норм фінансового права; навчальному процесі -  

під час викладання навчальних дисциплін «Фінансове право», «Бюджетне 

право», «Податкове право», «Теорія держави та права», «Конституційне 

право», «Адміністративне право», «Муніципальне право» та інших навчальних 

курсів, а також при написанні підручників, навчальних посібників, 

методичних рекомендацій, у процесі професійної підготовки, перепідготовки
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й підвищення кваліфікації суб’єктів публічної бюджетної діяльності -  

службових осіб органів публічної влади.

Повнота викладених наукових положень, висновків і

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Науково-практичні

результати, отримані дисертантом, є достовірними й об’єктивними. Зміст 

дисертаційної роботи логічний, виклад матеріалу послідовний і достатньою 

мірою розкритий. Загалом дисертаційне дослідження є кваліфікованою 

працею монографічного характеру, яка містить результати проведених 

дисертантом досліджень та відображає науково-обґрунтовані розробки, які в 

сукупності мають важливе значення для розвитку науки фінансового права та 

практичної діяльності відповідних суб’єктів.

Дисертація та автореферат оформлені згідно з вимогами, що 

висуваються до такого виду дисертаційних робіт. Дисертація складається з 

анотації; вступу; чотирьох розділів, що об’єднують десять підрозділів, шість 

пунктів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних 

джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 477 сторінок, у 

тому числі основного тексту -  405 сторінок. Список використаних джерел 

налічує 435 найменувань.

Наукові положення, висновки та рекомендації, які сформульовані в
А

дисертації, опубліковані в різних працях дисертанта, в тому числі, в 

монографії «Місце фінансового права в системі права України: проблеми 

теорії і практики». Всі об’єкти наукової новизни достатньою мірою 

відображені в опублікованих наукових працях, ідо відповідає нормативно 

встановленим вимогам.

Автореферат дисертації відповідає змісту дисертації.

Дискусійні положення та зауваження до дисертаційного 

дослідження. Як будь-яка наукова робота, рецензована дисертація містить 

низку положень, які, на нашу думку, є недостатньо аргументованими або 

потребують уточнення. Позначимо деякі з них:
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1. З дисертантом, очевидно, слід погодитися в тому, іцо фінансове право 

здатне через правове регулювання впливати, зокрема, на. суспільні відносини, 

що утворюються на масовому рівні і фіксуються лише статистично (зокрема, 

на відносини, що у сукупності визначають рівень цін та макроекономічні 

показники країни). Разом з тим, не можна погодитися з позицією дисертанта, 

що право такі відносини взагалі не регулює (с. 71, 150-151, 294-295). 

Зазначене питання потребує більш уважного дослідження. Справа в тому, що 

ці відносини здатні бути предметом не тільки правового впливу, а й правового 

регулювання. Яскравим прикладом регулювання відносин, що утворюються 

на масовому рівні і фіксуються лише статистично, є положення частини 

першої ст. 95 Конституції України, згідно з якими бюджетна система України 

будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного 

багатства між громадянами і територіальними громадами. Дисертант сам 

вказує, що це положення має не лише програмний, а також і прямий 

регулятивний зміст (с. 28), тобто встановлює вимогу щодо справедливого і 

неупередженого розподілу бюджетних коштів. Громадяни (територіальні 

громади) на підставі ст. 95 Конституції України не отримують прав і не несуть 

обов’язків перед іншими громадянами (територіальними громадами). Але 

неможливо заперечувати ту обставину, що ст. 95 Конституції не тільки 

закріплює певні права громадян (територіальних громад) перед власниками 

відповідних бюджетів, а й ставить громадян (територіальні громади) у певне 

відношення до інших громадян (територіальних громад).

В умовах ринкової економіки стабільність грошової одиниці є 

результатом масових економічних відносин, іга які фінансове право здатне 

впливати, а досягнення відповідної мети шляхом прямого правового 

регулювання є неможливим. Проте визначення забезпечення стабільності 

грошової одиниці основного функцією Національного банку України в ст. 99 

Конституції України, а також нормативна регламентація застосування методів 

грошово-кредитного регулювання є проявами правового регулювання істотної 

частини відносин у цій сфері.
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Отже, у певних випадках, суспільні відносини, що утворюються на 

масовому рівні або відносини, що істотно впливають на їх статистичні 

результати, можуть бути не тільки об’єктом правового впливу, а і предметом 

правового регулювання.

2. Фінансове право, як і право адміністративне, є публічною галуззю 

права, а тому тема дослідження передбачає оцінку доцільності запозичення 

фінансовим правом, сформульованої в науці адміністративного права ідеї 

переходу від владарювання владної сторони публічних відносин над 

підвладною стороною до надання послуг підвладній стороні (Авер'янов В.Б., 

Тихомиров Ю.О. та ін.). Можливо, ця ідея для фінансового права є менш 

масштабною, ніж для адміністративного права, але вона здатна дати імпульс 

певного розвитку фінансового права в напрямку, визначеному ст. З 

Конституції України, відповідно до якого в центрі державного і суспільного 

устрою в Україні перебуває людина. Функціонування держави, державних 

органів, у тому числі фінансових органів, має бути спрямоване на 

забезпечення реалізації прав і свобод людини, зокрема, на створення належних 

умов соціального захисту, здійснення підприємницької та іншої діяльності, що 

відповідає закону.

Слід зазначити, що проблеми реалізації загальних положень Конституції ■»
України у сфері фінансових відносин окремо досліджувалися дисертантом на 

належному науковому рівні (с. 179-196), але питання реалізації публічними 

органами сервісної функції залишилися поза увагою, можливо, у зв’язку з 

рішенням дисертанта використовувати лише основні характеристики методу 

правового регулювання для досягнення цілей свого дослідження (С. 40-45). 

Проте аналіз ідеї нової ролі державних органів та реалізації цієї ролі в процесі 

здійснення ними фінансової діяльності міг би додати позитивного змісту 

дослідженню, що здійснив дисертант.

3. Надто критичними є висловлювання здобувана щодо руйнівного 

впливу поняття зобов’язання на фінансове законодавство і науку фінансового 

права (с. 337-339). До речі, у свій час у моїй кандидатській дисертації «Зміст

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


14

та класифікація фінансових правовідносин», також було висловлено схожу 

думку. Водночас, з плином часу стає очевидним, що у цілому впровадження 

цього поняття слід оцінити позитивно. Інша справа, що його запровадження 

було для фінансового законодавства і науки фінансового права новим, що 

спричинило недостатню визначеність законодавчих і наукових положень. 

Напевно, для того, щоб погодити нормативні положення, в яких 

використовується термін «зобов’язання», з іншими нормативними 

положеннями потрібний певний час. Проте це не є приводом для повернення у 

минуле, для відмови фінансового законодавства і науки фінансового права від 

терміну «зобов’язання». Сам дисертант відзначає позитивний характер 

використання в податковому законодавстві поняття податкового боргу, що 

розкриває зміст податкового зобов’язання у певному стані його розвитку (с. 

314-315). Більш того, дисертант позитивно оцінює результати наукових 

досліджень категорії фінансово-правового зобов'язання Д. О. Гетманцевим та 

іншими вченими (с. 115, 339), що не викликає заперечень, але вказує на 

суперечливість позиції дисертанта. Інтенсифікація наукових досліджень у 

сфері фінансового права дасть змогу більш ефективного використання терміну 

«зобов’язання», можливо, з паралельним звуженням або уніфікацією змісту 

цього поняття в фінансовому праві.
•і

4. Не можна погодитися з твердженням дисертанта про цивільно- 

правовий характер відносин щодо повернення надміру або безпідставно 

сплаченого (стягнутого) податку або збору (грошового зобов’язання) та пені 

(с, 253-255). Певні підстави для такого погляду були за часів, коли акти 

податкового (фінансового) законодавства не регулювали відносини щодо 

повернення помилково та/або надміру сплачених (стягнутих) грошових 

зобов'язань та пені. Але ж зазначене регулювання зараз здійснюється 

підпунктом 17.1.10 п. 17.1 ст. 17 та ст. 43 Податкового кодексу України. 

Оскільки таке повернення реалізується у податкових правовідносинах, вказані 

правила не допускають його виконання за умови наявності у платника 

податкового боргу (п.п. 43.1-43.2 ст. 43 Податкового кодексу України).
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Повернення здійснюється у податкових майнових правовідносинах, які 

регулюються п.п. 43.3-43.6 ст. 43 Податкового кодексу України. Тому не 

можна вважити обґрунтованим погляд дисертанта про наявність цивілістичної 

складової у змісті п. 43.5 ст. 43 Податкового кодексу України. Зазначені 

висновки підтверджуються також підпунктом 5 п. 9 розділу IV «Прикінцеві та 

перехідні положення» Бюджетного кодексу України, згідно з яким списання 

коштів з бюджету за рішенням суду щодо повернення платнику податків 

надмірно та/або помилково сплачених податків і зборів та інших доходів 

бюджету провадиться у межах надмірно та/або помилково сплачених ним до 

бюджету коштів. І Іе положення означає, що нарахування при цьому 

процентів, передбачених ст. 1214 Цивільного кодексу України, не 

допускається, оскілки розглянуті правовідносини не є цивільними.

5. На с. 354-355 дисертації стверджується, що встановлення підпунктом 

170.9.2 та 170.9.3 л. 170.9, ст. 170 Податкового кодексу України строків 

подання звіту про використання коштів, отриманих працівником від 

роботодавця на відрядження або під звіт, первинно встановлено на захист 

інтересів роботодавця. Однак, ми вважаємо, що зміст п. 170.9 ст. 170 

Податкового кодексу України не дає підстав для такого висновку. Навпаки, із 

змісту цього законодавчого положення випливає, що його метою є
•і

забезпечення оподаткування отриманих та не витрачених на відповідні цілі і 

не повернутих грошових сум. Згідно із п. 1.1 ст. 1 Податкового кодексу 

України ним регулюються відносини, що виникають у сфері справляння 

податків і зборів. Тому надання положенням цього Кодексу іншого, ніж 

податкового, змісту можливо тільки в тих випадках, коли заперечення такого 

змісту буде прямо суперечити зазначеним положенням. У даному випадку 

такої суперечності немає. А тому пропуск строків, що встановлені п 170.9 ст. 

170 Податкового кодексу України, тягне податково-правові наслідки у вигляді 

оподаткування своєчасно не повернутої роботодавцеві грошової суми, але не 

тягне «трудо-правових» наслідків, якщо тільки трудові відносини у цій 

частині не врегульовані локальним актом роботодавця.
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Висловлені зауваження суттєво не впливають на загальну позитивну 

оцінку рецензованого дослідження, виконаного С.В. Очкуренком. а лише 

спонукають до подальшої наукової дискусії за темою дослідження. Таким 

чином, за змістом і оформленням дисертаційна робота відповідає вимогам 

МОН України. У публікаціях та авторефераті відображені основні положення 

дисертації. Дисертаційна робота Сергія Володимировича Очкуренка «Місце 

фінансового права в системі права України» відповідає вимогам, закріпленим 

у п.п. 9, 10, 12 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 р. (із 

змінами та доповненнями), а її автор Сергій Володимирович Очкуренко 

заслуговує присудження наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право.

Офіційний опонент:
доктор юридичних науь 
професор кафедри фінаї 
Національного юридичн 
Університету імені Яр О. О■ Дмитрии

ВХІдГ№ З М , нТЇ '* ”
Від 26

І _ Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університете !

імені Тараса Шевченка
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До спеціалізованої вченої ради
Д 26.001.04

Київського національного університету імені Тараса Шевченка
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60

ВІДГУК
офіційного опонента на дисертацію 
Очкуренка Сергія Володимировича 

«Місце фінансового права в системі права України», 
подану на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук 

зі спеціальності 12.00.07 -  адміністративне право і процес; 
фінансове право; інформаційне право

Актуальність теми дисертаційного дослідження. На сьогодні фінансове 

право займає особливе, важливе місце в системі права України, але так було не 

завжди. Питання місця фінансового права в системі права завжди мали 

дискусійний характер. Фінансове право пройшло довгий шлях становлення, 

почало свій розвиток з другої половини XIX століття. У цей період фінансове 

право фактично ототожнювалося з фінансовою наукою, тому складно говорити 

взагалі про його місце у системі права. І лише у 1859 році, як зазначав 

В.О.Лебедев, було висунуто пропозицію замінити термін «фінансова наука» 

терміном «загальне фінансове право», починають з’являтися підручники з 

фінансового права, в яких вказувалося на його особливості.

Фінансове право тісно пов’язане з іншими галузями права. На певних етапах 

розвитку держави, особливо у радянський період, б-ула поширена думка про те, що 

фінансове право є частиною адміністративного та державного права, тобто 

заперечувалася його самостійність. Історія його виникнення і розвитку вказує на 

тісний зв'язок перш за все саме з адміністративним правом, тому довгий проміжок 

часу представники саме адміністративно-правової науки не сприймали позицію 

щодо існування фінансового права як самостійної галузі права. Навіть на сьогодні 

окремі вчені висловлюють таку думку. Фінансове право тісно взаємодіє з

Віл ‘\yLLJ _20#р.
діловодства та архіву ; 

Київського національного університету | 
імені Тараса Шевченка
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адміністративним правом, норми якого встановлюють адміністративну 

відповідальність за правопорушення у фінансовій сфері. Адміністративне право 

регулює відносини у сфері публічного управління, у той час як сферою 

регулювання фінансового права є відносини стосовно формування, розподілу і 

використання публічних фондів коштів, що також мають управлінський характер 

тощо. Хоча фінансове право, як публічна галузь права, тісно пов’язане з іншими 

галузями права, зокрема цивільним, конституційним, трудовим, тощо, лише 

окремі представники вказаних галузей права, стверджують, що фінансове право не 

є самостійною галуззю права, а є частиною інших галузей права. Окреслюючи 

зв’язок фінансового права з іншими галузями права слід відмітити, що фінансові 

норми базуються на конституційних нормах, містяться у Конституції України, яка 

є основним джерелом конституційного права, але в той же час мають самостійний 

характер. Цікавим є співвідношення фінансово права з цивільним правом, адже 

майнові відносини, які є предметом правового регулювання останнього, можуть 

виражатися у грошовій формі, тобто мають грошовий характер, який властивий і 

фінансовим відносинам. Представники науки фінансового права, вказують на 

тісний зв'язок фінансового права з іншими галузями права і висловлюють позицію 

щодо його самостійності в системі права, але попри складність і надзвичайну 

важливість даних питань вони представлені лише в окремих публікаціях. Отже 

відсутність комплексного дослідження питання місця фінансового права у системі 

права України, наявність дискусії з цього приводу, існування потреби чіткого 

окреслення регулятивних меж фінансового права як галузі права, вказує на те, що 

обрана С.В.Очкуренком тема дисертаційної роботи є актуальною та своєчасною.

Зв’язок з науковими програмами і планами. Дисертацію виконано 

відповідно науково-дослідних робіт за темами: «Доктрина права в правовій 

системі України: теоретичний та практичний аспекти» (номер теми 11БФ042- 

01, номер державної реєстрації 011111008337), яка досліджувалася на 

юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса
?
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Шевченка з 1 січня 2011 р. до 31 грудня '2015 р., і «Теорія та практика 

адаптації законодавства України до законодавства ЄС» (номер теми 16БФ042- 

01), що є предметом дослідження з 1 січня 2016 р. до 31 грудня 2018 р.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, та їх достовірність. Ознайомлення зі змістом 

дослідження, авторефератом, науковим доробком автора дає змогу констатувати 

належну ступінь обгрунтованості наукових положень і рекомендацій, висунутих у 

дисертаційній роботі, їх достовірність і новизну, відповідність вимогам до таких 

досліджень. Робота має не лише концептуальний характер, але й добре продуману, 

логічно послідовну, доказову манеру виконання. Вона ґрунтується на знанні 

нормативно-правової бази, її емпіричною базою є рішення Конституційного Суду 

України та матеріали судової практики Верховного Суду України, звіти органів 

державної влади та аналітичні огляди національних соціологічних установ, 

офіційні статистичні дані, а також виконана на основі досліджень представників 

теорії права, фінансового права, інших галузей права, що детермінує її доказовість 

та актуальність. Окрім цього слід зазначити, що висновки і пропозиції, що 

містяться у роботі, достатньою мірою оригінальні, не повторюють відомих у 

науковій літературі, що обумовлюється, у тому числі і вдало обраною 

методологією дослідження, зокрема використанням таких методів дослідження як 

діалектичний, системно-структурний, аналізу і синтезу, формально-логічний, 

історичний, логіко-семантичний, формально-логічний, порівняльно-правовий, 

так і повним і всебічним використанням емпіричного матеріалу. Дисертант 

опрацював наукові праці українських та зарубіжних вчених, нормативно-правові 

акти (435 джерел), отже джерельну базу дослідження можна вважати цілком 

репрезентативною. Зазначене свідчить про високий рівень обізнаності автора у 

питаннях, що досліджувалися.

Робота, підготовлена С.В.Очкуренком, характеризується системним підходом 

до предмета дослідження. Сформульовані об'єкт і предмет роботи відповідають
з

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


темі дисертації. На основі вивчення та узагальнення наукової літератури стосовно 

місця фінансового права в системі права України, С.В.Очкуренко зумів виокремити 

і визначити сферу його регулювання, особливості, а також окреслити зв'язки 

фінансового права з іншими галузями права.

Новизна наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації. Наукова робота є першим у вітчизняній науковій 

літературі комплексним дослідженням, що присвячене визначенню місця 

фінансового права в системі права України як фундаментальної (профілюючої) 

галузі права і розкриттю зв’язків фінансового права із суміжними галузями 

права.

Наукова новизна пронизує всю роботу, а тому варто зупинитися на її 

окремих розділах.

У першому розділі, зупиняючись на питаннях дискусії вчених щодо системи 

права, критеріїв її побудови та виділення галузей права, дослідженні суспільних 

відносин, що утворюють предмет фінансового права, характеристиці фінансового 

права як фундаментальної галузі права в системі права України С.В.Очкуренко 

аргументовано доводить, що: основні напрями подальших досліджень необхідно 

орієнтувати на вдосконалення та еволюційний розвиток існуючої системи права,
і,

на її узгодження з дуалістичним поділом права на публічне та приватне, а також 

на збагачення національної системи права передовим світовим досвідом правового 

регулювання, у тому числі на адаптацію до права Європейського Співтовариства 

(с. 34, 157); на відміну від методу правового регулювання цілі правового 

регулювання різних галузей права істотно відрізняються (с. 64) та робить 

висновок про те, що на етапах реформування суспільних відносин цілі правового 

регулювання як критерії виділення галузей права та визначення їх регулятивних 

меж виступають на перший план (с. 158); зміст ознаки публічності грошового 

фонду може бути пов'язаний не лише із залученням грошових коштів для 

здійснення публічних видатків, а також і з використанням окремих фондів коштів
4
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для вирішення інших завдань фінансового права, а саме,-- з метою підтримки 

стабільності грошового обігу (с. 66, 67), тобто обґрунтовує необхідність більш 

широкого розуміння ознаки публічності фондів грошових коштів (с. 158); 

фінансове право регулює владно-майнові відносини грошового характеру і владні 

немайнові відносини щодо функціонування публічних фондів грошових коштів та 

організації грошового обігу (с. 103).

За результатами здійсненого аналізу автором підтримується позиція вчених 

щодо розроблення і прийняття закону про фінансово-кредитну систему та 

зауважується, що важливо, щоб у цьому законі визначався предмет фінансового 

права (с. 104). Доцільною видається і пропозиція дисертанта стосовно визначення 

у Бюджетному і Податковому кодексах України не предмет регулювання цих 

кодексів, а предмет бюджетного і податкового права як підгалузей фінансового 

права (с. 114), тобто окреслення основних ознак відносин, що регулюються 

бюджетним чи відповідно податковим законодавством.

Необхідно зазначити, що С.В.Очкуренко у своєму дослідженні вперше: 1) 

доводить, що «...фінансове право здійснює також позарегулятивний, але суто 

правовий вплив на суспільні відносини, які регулюються іншими галузями права. 

Такий вплив полягає в тому, що обов’язки та права суб’єкта у фінансових 

правовідносинах істотно обумовлюють юридичний та фактичний зміст або 

динаміку суміжних правовідносин, які мають іншу галузеву належність, і в яких 

бере участь той самий суб’єкт» (с. 160-161); 2) обґрунтовує, що «норми 

фінансового права та фінансові правовідносини здійснюють визначальний 

позарегулятивний правовий вплив загального та всебічного характеру на майнові 

відносини, що регулюються іншими галузями права у сфері мобілізації та 

використання публічних фондів грошових коштів, а також у зв’язку зі 

здійсненням емісії грошей...»; «фінансово-правові норми, що встановлюють 

загальні обмеження у сфері грошового обігу і регулюють відносини щодо
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справляння податків та обов’язкових платежів, здійснюють більш вузький 

спеціальний вплив на будь-які грошові правовідносини» (с. і 61).

У підпункті 1.З.З., звертаючись до чинного законодавства, зокрема 

Конституції України, Закону України «Про Національний банк України», які 

визначають цілі фінансово-правового регулювання, дисертант обґрунтовує 

наукове положення про те, що фінансове право виділяється як окрема галузь права 

у системі права України за критерієм його цілей. Дисертант влучно вказує, що 

«норми фінансового права здатні впливати на відносини, що регулюються іншими 

галузями права, паралельно (одночасно) з регулюванням фінансових відносин» 

(с. 153) та робить висновок, враховуючи основні риси фінансового права, який 

варто підтримати, що ця галузь права повинна бути віднесена до кола основних, 

профілюючих (фундаментальних) галузей права (с. 156).

Висвітленню взаємодії фінансового права з конституційним та 

адміністративним правом присвячений другий розділ дисертаційної роботи. 

Вивчивши праці представників теорії держави і права, зокрема С.С.Алєксєєва 

який констатував, що профілюючі (фундаментальні) галузі права відрізняються 

юридичною «чистотою», дисертант зауважує, що таке твердження не відображає 

належним чином співвідношення конституційного і фінансового права (с. 164) та 

робить вдалий висновок про те, що «усталене уявлення у юридичний науці, згідно 

з яким фундаментальні (профілюючі) галузі права не допускають у сфері їх 

правового регулювання регулюючої дії інших фундаментальних (профілюючих) 

галузей права відображає лише загальне правило і не враховує виняток, що 

стосується конституційного права» (с.235).

Визначаючи суспільні відносини, що належать до предмета конституційного 

права, автор констатує, що конституційне право (а отже, -  і Конституція) регулює 

у відповідній частині фінансові відносини (с. 167). Аналіз норм Конституції 

України, що регулюють фінансові відносини, інших конституційно-правових і 

фінансово-правових норм, які встановлені Бюджетним кодексом, та іншими
б
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нормативними актами, сприяло з’ясуванню автором ролі конституційних норм у 

правовому регулюванні фінансових відносин та формулюванню висновку про те, 

що «конституційні норми встановлюють основу правового регулювання 

фінансових відносин і є нормами прямої дії, а фінансово-правові норми 

конкретизують зазначене регулювання, знаходяться в субординаційній залежності 

від конституційних норм і повинні відображати загальність конституційних 

правил і принципів» (с. 236). Надбанням варто вважати і окреслені автором 

основні напрями взаємодії конституційного і фінансового права (с. 237).

Видається цікавим і надзвичайно актуальним підхід автора щодо проведення 

розмежування сфер регулювання фінансового і адміністративного права залежно 

від предмету правового регулювання та застосуванням критерію цілей правового 

регулювання (с.202, 234). Звертаючи увагу на платежі, що надходять у дохід 

бюджетів, які законодавець не включив у податкову систему України і які в 

більшості відносяться до платежів за надання адміністративних послуг, 

С.В.Очкуренко слушно вказує на наявність проблем у правовому регулюванні 

відносин щодо їх справляння та підтримує пропозицію щодо розробки 

виключного переліку платежів за адміністративні послуги і встановлення єдиного 

фінансово-правового режиму їх справляння в окремому законі (с. 213). 

Звертаючись дЬ питань розмежування процесуальних відносин, що є предметом 

регулювання адміністративного права та фінансового права, автор наводить види 

немайнових процесуальних відносин, що виникають у бюджетному процесі та 

належать до предмета фінансового права (с„ 218, 219), та аналізуючи 

законодавство виділяє організаційні, інформаційні, контрольні, процедурні 

відносини як різновиди таких відносин. Досліджуючи зв'язок адміністративних і 

фінансових відносин, дисертант зупиняється не лише на їх розмежуванні, а й на 

тісній взаємодії (с, 233-235), характеризуючи вплив адміністративних відносин 

(зокрема відносин адміністративної відповідальності, адміністративних відносин, 

що виникають у процесі видання нормативних актів, і норми, що встановлюють
7
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систему та структуру державних і муніципальних органівфна фінансові відносини 

і навпаки фінансових відносин на адміністративні.

Розмежування цивільного і фінансового права має не лише теоретичне, а й 

важливе правозастосовне значення, тому у третьому розділі С.В.Очкуренко 

звертається до взаємозв’язку фінансового права з цивільним правом та констатує, 

що «послідовне використання методу правового регулювання як критерію 

розмежування галузей права дає змогу чітко розмежувати фінансове і цивільне 

право, норми фінансового і цивільного права та відносини, які регулюються цими 

галузями права» (с. 247-248).

Окреслюючи сутність податкової поруки і податкової застави відповідно до 

цивільного та податкового законодавства дисертант стверджує, що їх 

запровадження не є перешкодою до розмежування фінансового і цивільного права 

та стверджує, і його думка є слушною, що «у складі правової конструкції 

податкової застави виокремлюються речова складова (абсолютне 

правовідношення), яка впливає на податкове зобов’язання (забезпечує його 

виконання), і податково-правова складова, що забезпечує належне 

функціонування зазначеного абсолютного правовідношення» (с. 342). Фінансове 

право почало формуватися дещо пізніше ніж цивільне право, тому і логічним є 

запозичення термінології останнього для сфери фінансових відносин. Але у 

науковій літературі існує думка про необхідність формування власної термінології 

для кожної галузі права. Враховуючи це, задля дослідження впливу цивільного 

права на фінансове право, дисертант аналізує проблеми запозичення фінансовим 

законодавством і наукою фінансового права цивільно-правових конструкцій і 

цивільно-правової термінології, зокрема термінів «право власності», 

«зобов’язання» та досить цікаво, аналізуючи податкове та цивільне законодавство, 

позиції представників фінансово-правової та цивільно-правової науки, доводить 

неприйнятність формування «спеціального фінансового права власності», 

оскільки, як пише автор право власності є абсолютним, існує в абсолютних
з
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правовідносинах, у той час як фінансові правовідносини, безумовно, пов’язані з 

реалізацією права власності державою та іншими суб’єктами публічного права, 

але норми фінансового права регулюють відносні, а не абсолютні майнові 

відносини (с. 342). У підрозділі 3.2, окреслюючи вплив фінансового права на 

цивільне право та сферу його дії, С.В.Очкуренко доходить висновку про те, що 

«норми фінансового права здійснюють визначальний правовий вплив загального 

та всебічного характеру на майнові відносини, що регулюються цивільним правом 

і пов'язані з мобілізацією та використанням публічних фондів грошових коштів та 

зі здійсненням емісії грошей»; «фінансово-правові норми, що регулюють інші 

відносини в сфері грошового обігу та відносини оподатковування, справляють 

більш вузький спеціальний вплив на будь-які майнові цивільні правовідносини» 

(с. 291). Не викликають заперечення і висновки дисертанта, зроблені у межах 

вивчення особливостей впливу цивільного права на фінансове право та сферу його 

дії, про те, що: основними напрямками такого впливу є «вплив відносин 

власності на фінансове право та сферу його дії, вплив цивільних зобов’язальних 

відносин на формування і використання публічних фондів коштів і на здійснення 

емісії грошей, запозичення фінансовим правом окремих понять та цивілістичних 

конструкцій, субсидіарне правозастосування»; субсидіарне правозастосування
•і

розглядається як додаткове (допоміжне) застосування до фінансових 

правовідносин нормативних положень іншої галузі законодавства, і воно не 

впливає на галузеву належність фінансових правовідносин (с. 344).

Важливо підкреслити, що наступною , ланкою наукового пошуку 

С.В.Очкуренка є розробка надзвичайно актуального питання про взаємодію 

фінансового права з іншими галузями права, чому власне присвячений четвертий 

розділ дисертації. Аналізуючи норми Податкового кодексу України та Кодексу 

законів про працю України дисертант влучно вказує, що в положеннях актів 

законодавства досить часто закріплюються норми як фінансового так і трудового 

права (с. 350, 357, 366, 375). Заслуговує схвального відгуку думка автора щодо
9
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недоцільності встановлення в Податковому кодексі України повноважень органів 

виконавчої влади на видання актів трудового законодавства, що стосуються 

граничних розмірів витрат на службові відрядження, видачі працівникам засобів 

індивідуального захисту, лікувально-профілактичного харчування, а також 

регулювання Податковим кодексом України відносин щодо здійснення 

компенсаційних виплат при відрядженнях (с. 407).

Було би слушним взяти до уваги пропозиції С.В.Очкуренка стосовно 

необхідності виключення із актів законодавства, зокрема Закону України «Про 

визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації 

розкраданням, знищенням (псуванням), нестачею або втратою дорогоцінних 

металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей» положень, які стосуються 

сплати коштів працівниками на користь роботодавців в зв’язку з притягненням їх 

до матеріальної відповідальності, що є необгрунтованими (с. 363 ), оскільки як 

пише автор «не був встановлений механізм стягнення зазначеної частини коштів 

до Державного бюджету» (с. 407).

Видається правильним розуміння впливу фінансового права на сферу 

трудового права, який обумовлюється як об’єктивними так і суб’єктивними 

факторами (с. 376). Аналізуючи Податковий кодекс України у контексті 

визначення взаємодії норм фінансового і трудового права, дисертант влучно 

вказує на необгрунтованість п.гі. 96.4, 96.5 ст. 96 даного нормативного акту, бо 

вони не мають фінансово-правового змісту (с. 367) та пропонує у трудовому 

законодавстві помістити положення, яке стосуватиметься правового регулювання 

трудових відносин за участю керівників підприємств, установ, організацій як 

працівників (с. 368). Підкреслюючи важливість актів фінансового законодавства 

дисертант погоджується з включенням до них положень, якими визначаються 

права та обов’язки посадових осіб контролюючих органів, державних органів, що 

є розпорядниками бюджетних коштів, за умови, що ці положення будуть

ю
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встановлювати не певні фрагменти декларативного змісту, а цілісну систему 

правового регулювання трудових відносин зазначених посадових осіб (с. 360-361)

Аналізуючи позиції теоретиків права, щодо охоронної функції, норми 

Кримінального кодексу України, С.В.Очкуренко пропонує змінити назву розділу 

VII «Злочини у сфері господарської діяльності» вказаного Кодексу на «Злочини у 

сфері фінансової та господарської діяльності», але більш прийнятним вважає 

виокремлення розділу під заголовком «Злочини у фінансовій сфері» (с. 381). 

Особливої уваги заслуговує пропозиція і доведена автором необхідність виділення 

у спеціальній главі, з назвою «Адміністративні правопорушення у сфері фінансів», 

Кодексу України про адміністративні правопорушення адміністративну 

відповідальність за правопорушення у фінансовій сфері (с. 384).

Про комплексний підхід автора до розуміння охоронної функції щодо 

фінансових правовідносин свідчить і розгляд ним фінансово-правової, 

дисциплінарної та матеріальної відповідальності. Переконливою є позиція 

дисертанта про те, що широке розуміння виконання бюджету за видатками дає 

можливість використання матеріальної відповідальності як засобу охорони 

фінансових правовідносин, але її застосування не передбачено ст.. 121 

Бюджетного кодексу України, тому доцільно ці положення погодити з 

положеннями про матеріальну відповідальність Кодексу законів про працю 

України і положеннями законів України «Про державну службу», «Про службу 

в органах місцевого самоврядування», що регулюють відносини матеріальної 

відповідальності працівників і службовців (с. ,388). І нарешті, з чим варто 

погодитись, адже ця думка містить раціональне зерно, автором наукової роботи 

доведено потребу встановлення у Бюджетному кодексі України загального 

правила про те, що спори, які виникають із бюджетних відносин підвідомчі судам 

(с. 412).

Практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що вони 

становлять і науково-теоретичний, і практичний інтерес, а саме -  можуть бути
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використані: у науково-дослідній сфері; у нормопроектній та правотворчій 

діяльності; у навчальному процесі; у правозастосовній діяльності судів, органів 

виконавчої влади. Висновки, отримані автором, вже використані у певних 

сферах, про що свідчать наявні довідки про впровадження одержаних у ході 

дослідження результатів.

Повнота викладу наукових положень в опублікованих працях. Основні 

положення та результати дисертації опубліковано в одноосібній монографії і 25-ти 

наукових статтях у періодичних наукових фахових виданнях (у тому числі сім -  

у виданнях іноземних держав та п’ять -  у виданнях, які включені до 

міжнародних наукометричних баз), а також у десяти тезах доповідей на 

національних і міжнародних науково-практичних конференціях, круглих столах і 

форумах.

Позитивно оцінюючи зміст дисертації в цілому, вважаємо за необхідне 

висловити ряд спірних моментів, зауважень, врахування яких може допомогти 

дисертанту у подальшій науковій роботі в цьому напрямку:

1. Використання дисертантом цілей галузей права, зокрема цілей 

фінансового права, як критеріїв галузевого поділу системи права, а також для 

обґрунтування статусу фінансового права як фундаментальної (профілюючої) 

галузі права Й визначення його регулятивних меж, як зазначалося вище, слід 

визнати вдалим (с. 60-68, 143-156). Предметом дискусії можуть бути питання про 

коректність використання ст. 6 Закону України «Про Національний банк України» 

для визначення цілей фінансового права (с. 144-1,49). Слід погодитися з тим, що 

названа стаття визначає цілі діяльності Національного банку України. Проте 

перенесення цілей Національного банку на фінансове право призводить до 

розриву послідовності логічних суджень. Цілі Національного банку України не 

слід переносити на фінансове право, а лише потрібно використати як інформацію 

про доцільність спрямувати фінансово-правове регулювання на досягнення цілей, 

закріплених у ст. 6 Закону України «Про Національний банк України». У такому
12
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випадку цілі, які свідомо поставлені статтею 6 названого Закону перед 

Національним банком України і є суб’єктивними (їх поставив законодавець), у 

відношенні до фінансового права набувають об’єктивного змісту (як об’єктивна 

доцільність, якій може бути надана суб’єктивна форма законодавцем). 

Застереження такого змісту, на нашу думку, мав зробити дисертант.

2. Конструкція податкової застави, як стверджує дисертант, складається із 

відносних та абсолютних (речових) правовідносин (с. 249-250, 282-284, 303-305, 

324-325). З цим можна погодитися. Однак додаткової аргументації потребує його 

твердження про те, що за податковою заставою «держава чи територіальна 

громада в особі контролюючих органів набувають певного речового права на 

заставлене майно» (с. 303). Але ж зміст цього «речового права» дисертант не 

розкриває, а лише вказує, що зазначені суб’єкти «можуть переважно перед іншими 

кредиторами заставодавця (платника податку) претендувати на задоволення 

вимоги щодо сплати податків за рахунок заставленого майна» (с. 303). Проте у 

цьому формулюванні складно побачити права, що мають речовий зміст. Більше 

підстав є для твердження, що речове право заставодержателя полягає у праві 

доступу до речі (право доступу до речі може кваліфікуватися як частина права 

володіння) з метою опису заставленого майна, перевірки стану його збереження 

(п. 91.3 ст. 91 Податкового кодексу України). Як частина права розпорядження 

заставленим майном може розглядатися і право контролюючого органу давати 

згоду на відчуження заставленого майна (п. 92.1 ст. 92 Податкового кодексу 

України). У будь-якому випадку здобувач мав більш детальніше розкрити зміст 

речового права, що належить застав о держателю за податковою заставою.

3. Викликає зауваження інтерпретація дисертантом правовідносин, що 

виникають у зв’язку з нарахуванням роботодавцем, утриманням та 

перерахуванням до бюджету податку на доходи фізичних осіб, що справляється із 

заробітної плати працівників (с. 346-350). Дисертант стверджує, що з приводу 

нарахування і утримання податку на доходи фізичних осіб із заробітної плати
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виникають як фінансові, так і трудові відносини (с. 349). Видається, що із 

зазначеного приводу не виникає будь-яких трудових прав та обов’язків (як на 

стороні працівника, так і на стороні роботодавця). Оскільки на роботодавця як 

податкового агента покладається публічно-правовий обов’язок обчислювати, 

утримувати та перераховувати до бюджету податок на доходи фізичних осіб, його 

право на такі дії щодо працівника також є публічним (податковим), а не 

приватним (трудовим).

4. Викликає заперечення оцінка дисертантом рішення Конституційного Суду 

України у справі про соціальні гарантії громадян від 2 липня 2007 р. як такого, з 

яким можна погодитися лише (de lege ferende) для удосконалення чинного 

законодавства (с. 175). Дисертант правильно стверджує, що ч. 2 ст. 95 Конституції 

України встановлює перелік питань, які вирішуються виключно законом про 

Державний бюджет (тобто виключає вирішення цих питань іншими законами, 

крім закону про Державний бюджет), але не встановлює виключний перелік 

питань, що вирішується таким законом. Тому ч, 2 ст. 95 Конституції України не 

містить заборони на вирішення законом про Державний бюджет інших питань, не 

зазначених у цій частині. За таких умов і з врахуванням ги З ч. 1 ст. 85 Конституції 

України обмеження Бюджетним кодексом України кола відносин, що 

регулюються ’законом про Державний бюджет, суперечать Конституції України, а 

відповідні норми Бюджетного кодексу України не можуть застосовуватися. 

Виходячи із вищевикладеного, дисертант вважає, що у згаданому рішенні 

Конституційного суду України було дано неправильне тлумачення частини другої 

ст. 95 Конституції України, І все ж це не позбавляє зазначене рішення ознаки 

юридичної обов’язковості, оскільки тлумачення Конституції України віднесено до 

повноважень Конституційного суду України (частина перша ст. 150 Конституції 

України), а рішення та висновки, ухвалені Конституційним Судом України, є 

обов'язковими, остаточними і не можуть бути оскаржені (ст. 1512 Конституції 

України). Отже, зміст рішень Конституційного суду України може бути
14
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предметом обговорення у науковій дискусії, але їх обов’язковість не може бути 

піддана сумніву.

5. Певні зауваження виникають з приводу того, що в дисертації не 

досліджуються проблеми співвідношення фінансового права з правом соціального 

забезпечення. Через Пенсійний фонд України і фонди загальнообов'язкового 

державного соціального страхування, що є публічними фондами грошових коштів 

і перебувають у сфері дії фінансового права, здійснюється витрачання величезних 

сум грошових коштів на користь пенсіонерів, інших осіб, що мають право на 

отримання виплат за рахунок цих фондів. Як масштаби цих виплат, так і коло осіб, 

що залучені до участі у правовідносинах щодо соціального забезпечення, 

обумовили формування окремої галузі права -  права соціального забезпечення. 

Оскільки такі виплати здійснюються за рахунок відповідних публічних фондів 

грошових коштів, логічно припустити, що існують інтенсивні зв’язки і взаємодія 

між фінансовим правом і правом соціального забезпечення. Ці зв’язки і взаємодію 

доцільно було б дослідити в окремому підрозділі дисертації. Проте дисертант 

цього не зробив.

Вказані зауваження носять дискусійний характер і не впливають на загальну 

позитивну оцінку роботи.

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам.

Структурно дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, що об’єднують 

десять підрозділів, шести пунктів, висновків до розділів, загальних висновків, 

списку використаних джерел та додатків. Структура наукового пошуку повністю 

відповідає меті і завданням дослідження, дозволяє послідовно розглянути 

проблеми, визначені автором.

Висновки, зроблені в результаті дослідження, обґрунтовані й самостійні, є 

результатом концептуального розгляду проблеми. Зміст автореферату ідентичний 

основним положенням дисертації.
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Викладене дозволяє констатувати високу компетентність автора у питаннях, 

що досліджувалися. Наукова робота має теоретичний характер, виконана 

відповідно до стандартів класичної науки, демонструє дослідницькі та аналітичні 

здібності С.В.Очкуренка, висвітлює авторський погляд на обрану проблему. 

Висновки наукової роботи мають наукову та практичну цінність.

Проведене дослідження є довершеною науковою розвідкою і заслуговує на 

визнання як самостійна, концептуальна та актуальна праця, в якій логічно, 

послідовно викладено матеріал та відображені нові науково обґрунтовані 

результати, теоретичні узагальнення, що у своїй сукупності вирішують конкретну 

наукову проблему, що полягає у визначенні місця фінансового права у системі 

права України і зв’язків цієї галузі права із суміжними галузями права. Отже, слід 

зробити висновок про те, що подана до захисту робота відповідає вимогам п.9 та 

п.10 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567 (із наступними 

змінами), а її автор С.В.Очкуренко заслуговує на присудження наукового ступеня 

доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 -  адміністративне право і 

процес; фінансове право; інформаційне право.

Офіційний опонент:

б
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