
 



виконують важливу роль як у забезпеченні фінансової та політичної 

стабільності держави, так і сприянні зростання соціального добробуту 

населення, у тому числі добробуту територіальних громад, які виступають 

первинною та основною ланкою системи місцевого самоврядування в 

України. На жаль, незважаючи на внесення суттєвої кількості змін до 

Податкового кодексу України, діюча податкова система України 

характеризується відсутністю стабільності як одного із основних принципів 

податкового законодавства України, закріпленого в статті 3 Податкового 

кодексу України. Наведене свідчить про безспірну важливість та 

актуальність обраного автором напряму дослідження.  

Слід відмітити й те, що ґрунтовних робіт, у яких було би здійснено 

системний аналіз процесу адміністрування місцевих податків і зборів як 

об’єкту правового регулювання з урахуванням останніх законодавчих змін 

на сучасному етапі сьогодні немає, що також зумовлює актуальність 

дисертаційного дослідження. Все це дає підстави вважати про цінність 

дослідження, яке є однією із перших спроб дослідити теоретичні, правові та 

організаційні питання правового регулювання адміністрування місцевих 

податків і зборів в Україні та за її теренами.  

Дисертація виконувалася на кафедрі адміністративного права та 

адміністративного процесу Одеського державного університету внутрішніх 

справ. Роботу виконано в межах науково-дослідної теми Одеського 

державного університету внутрішніх справ «Пріоритетні напрями розвитку 

реформування правоохоронних органів в умовах розгортання 

демократичних процесів в державі» (державний реєстраційний номер 

0116U006773).  

Тематика дослідження узгоджується із темою науково-дослідної 

роботи кафедри адміністративного права та адміністративного процесу 

Одеського державного університету внутрішніх справ «Забезпечення прав, 

свобод і інтересів людини в сучасних умовах адміністративно-правовими 

засобами» (державний реєстраційний номер 0121U109272). 



Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій, які сформульовані в дисертації. Змістовно 

дисертаційне дослідження Боксгорн Анастасії Вікторівни характеризується 

належним теоретичним та методологічним рівнем вирішення завдань, які 

ставила перед собою автор. За послідовністю у розкритті поставлених 

завдань дисертантка на належному рівні дослідила проблематику, яка 

пов’язана з дослідженням теоретичних, правових та організаційних питань 

правового регулювання адміністрування місцевих податків і зборів, історією 

становлення та розвитку інституту місцевих податків і зборів до сьогодення, 

виявленням наявних проблем та запропонованих напрямів їх вирішення. 

Ознайомлення зі змістом дослідження, публікаціями автора дає 

змогу констатувати належну ступінь обґрунтованості наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертаційній роботі, їх 

достовірність. Робота має не лише концептуальний характер, але й добре 

продуману, логічно послідовну, доказову манеру виконання – від 

дослідження понятійно-категоріального апарату адміністрування місцевих 

податків і зборів, їх правової сутності та змісту до тенденцій розвитку 

адміністрування місцевих податків і зборів та шляхів їх удосконалення. 

Проведене дослідження є самостійним, творчим, цілісним та 

актуальним. Дисертація А.В. Боксгорн характеризується системним 

підходом до предмету дослідження. З метою всебічного розкриття предмету 

дослідження автор також опиралася на розробки вітчизняних та зарубіжних 

дослідників, як представників теорії права, так і правників-фінансистів. 

Визначені в роботі завдання дослідження відповідають його загальній меті, 

яка полягає у тому, щоб на основі аналізу чинного законодавства України та 

зарубіжних країн, локальних нормативно-правових актів, узагальнень 

адміністративної практики органів державної виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, а також наукових праць вітчизняних та зарубіжних 

дослідників визначити сутність, зміст та правові засади правового 

регулювання адміністрування місцевих податків і зборів, розробити 



рекомендації щодо удосконалення правового регулювання та визначити 

перспективи розвитку національного законодавства у цьому напрямку. 

Сформульовані об’єкт і предмет роботи відповідають темі дисертації та 

меті, яку поставила перед собою дисертантка та яка повністю досягнута. 

Сформульовані автором мета і завдання вказують на комплексний характер 

підходу до вирішення окреслених проблем. Структурна побудова дисертації 

є логічно обґрунтованою, послідовною і повною мірою відповідає 

поставленій меті дослідження. 

У дисертації на базі здійсненого аналізу нормативно-правових актів, 

які становлять основу правового регулювання адміністрування місцевих 

податків та зборів проведено їх класифікацію, охарактеризовано досвід 

правового регулювання адміністрування місцевих податків і зборів у 

країнах Європи, виокремлено перспективні напрямки удосконалення 

адміністративно-правових механізмів адміністрування місцевих податків і 

зборів та сформульовано пропозиції та рекомендації щодо удосконалення 

правового регулювання адміністрування місцевих податків і зборів. 

  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 низки різноманітних універсальних 

загальнонаукових та спеціально-юридичних методів наукового пізнання. 

Концепція дослідження здійсненого А.В. Боксгорн будується на 

раціональному поєднанні вибраних філософсько-світоглядних, 

загальнонаукових, спеціально-наукових та конкретно-наукових методів 

пізнання, використання яких забезпечило достовірність висновків і 

можливість вирішення поставлених завдань та досягнення сформульованої 

мети. Методологічною основою дисертації є комплекс загальних та 

спеціальних методів пізнання, використання яких забезпечило достовірність 

висновків і можливість вирішення поставлених завдань та досягнення 

сформульованої мети. Широкий спектр методів було обрано з урахуванням 



поставленої мети, визначених завдань, об’єкта та предмета дослідження. Всі 

методи дисертанткою застосовано у взаємозв’язку та взаємодії. 

Зазначене свідчить про високий рівень обізнаності автора у 

питаннях, що досліджувалися. 

Новизна наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації. Новизна дисертації А.В. Боксгорн має прояв 

як у самому підході до досліджуваних проблем, так і у запропонованому 

способі розв’язання конкретних питань теми. Характеризуючи наукову 

новизну одержаних результатів слід зазначити, що дисертаційне 

дослідження є одним із перших у вітчизняній правовій науці комплексних 

досліджень, присвячених проблемним питанням правового регулювання 

адміністрування місцевих податків і зборів та дисертацією Ph.D, у якій 

розглянуто правові та організаційні аспекти застосування адміністрування 

місцевих податків і зборів у діяльності органів публічної адміністрації у 

сучасних умовах. 

За підсумком аналізу положень, які увійшли до дисертаційної 

роботи, було сформульовано та обґрунтовано ряд пропозицій та висновків, 

які відзначаються науковою новизною та мають практичну спрямованість. 

Наукова новизна роботи викладена автором конкретно, послідовно і 

системно.  

Основними положеннями, що обумовлюють наукову новизну та 

вперше виносяться на захист, є низка авторських визначень, що істотно 

посилили понятійно-категоріальний апарат правової науки, а саме понять 

«туристичний збір», «збір за місця для паркування транспортних засобів», 

«місцеві збори». У роботі уперше доведено належність феномену 

адміністрування місцевих податків і зборів до функціонального механізму 

національної податкової системи України та сформульовано його авторське 

визначення, під яким розуміється сукупність норм, правил, методів, 

прийомів і засобів, рішень та процедур, за допомогою яких органи, що 

здійснюють реалізацію державної податкової політики, органи місцевого 



самоврядування, їх посадові особи та податкові агенти здійснюють 

управлінську діяльність у податковій сфері, спрямовану на встановлення 

місцевих податків і зборів, організацію ідентифікації, облік платників 

місцевих податків і зборів та об’єктів оподаткування, забезпечення 

сервісного обслуговування платників місцевих податків і зборів, 

організацію та контроль за сплатою місцевих податків і зборів та за їхнім 

надходженням до місцевих бюджетів, відповідно до порядку, встановленого 

законом. Виокремлено та охарактеризовано поняття «муніципальний 

нормативно-правовий акт у сфері адміністрування місцевих податків і 

зборів».  

Цінними для розвитку юридичної науки та для практики є такі 

результати дослідження А.В. Боксгорн як запропонована система напрямків 

удосконалення адміністративних процедур при стягуванні єдиного податку 

за напрямками: інформаційної відкритості; чіткого, зрозумілого для 

платника податку процесу адміністрування; балансу економічних інтересів 

платників податків та територіальних громад, до бюджетів яких він 

справляється, а відтак – стимулювання підприємницької ініціативи. Крім 

того, автором уперше розкрито зміст багатьох правових категорій та надано 

їхні авторські визначення. 

Теоретичною та практичною цінністю характеризується 

удосконалення висновку щодо теоретичних напрацювань, що 

характеризують сучасний стан правового регулювання адміністрування 

місцевих податків і зборів.  

Автором удосконалено наукову класифікацію нормативно-правових 

актів, що забезпечують регулювання місцевих податків і зборів, за ознакою 

предметної направленості; наукову аргументацію підходів до 

вдосконалення національного законодавства України у сфері регулювання 

адміністрування місцевих податків і зборів. 

У роботі набули подальшого розвитку науково-теоретичні підходи 

щодо сутності та змісту правового регулювання адміністрування місцевих 



податків і зборів; історико-правові наукові положення виникнення, розвитку 

та становлення інституту місцевих податків і зборів та правового 

регулювання їхнього адміністрування; основні напрями удосконалення 

організаційно-правових засад діяльності органів публічної адміністрації у 

сфері адміністрування місцевих податків і зборів. 

У цілому новими є й інші положення, висновки, пропозиції та 

рекомендації дисертанта, які виносяться на захист та мають значення для 

подальшого вирішення проблемних питань у межах проблем дослідження. 

Оцінка змісту та завершеності дисертації. Робота запропонована 

А.В. Боксгорн характеризується системним підходом до предмету 

дослідження. Структурно дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

які включають 8 підрозділів, висновків та списку використаних джерел. 

Структура дисертації повністю відповідає цілям і завданням дослідження, 

дозволяє послідовно здійснити системний аналіз наукових і практичних 

проблем удосконалення адміністрування місцевих податків і зборів на 

сучасному етапі. 

У вступі дисертаційного дослідження обґрунтовано актуальність 

теми дисертаційного дослідження, встановлено зв’язок з науковими 

програмами, планами, темами, визначено мету, завдання, об’єкт, предмет, 

методи дослідження, розкрито наукову новизну, практичне значення 

одержаних результатів дослідження, а також визначено особистий внесок 

дисертанта щодо їх отримання та наведено відомості про апробацію 

результатів, публікації, структуру й обсяг роботи. 

У першому розділі, досліджуючи загальнотеоретичні аспекти інституту 

місцевих податків та зборів, А.В. Боксгорн на основі фундаментальних 

теоретико-правових конструкцій здійснює аналіз понятійно-категоріального 

апарату адміністрування місцевих податків і зборів, досліджує становлення 

та розвиток інституту місцевого оподаткування, визначає правову основу 

регулювання адміністрування місцевих податків і зборів. 



Автор слушно зауважує, що адміністрування місцевих податків займає 

чільне місце у фіскальній діяльності України та охоплює широке коло 

суспільних відносин у сфері публічних правовідносин (с. 36), відмічаючи, 

що незважаючи на визначеність поняття «адміністрування податків» на 

законодавчому рівні, серед науковців немає спільної думки стосовно його 

формулювання. Аналізуючи різні точки зору, автор формулює поняття 

«адміністрування місцевих податків і зборів» як сукупність норм, правил, 

методів, прийомів і засобів, рішень та процедур, за допомогою яких органи, 

що здійснюють реалізацію державної податкової політики, органи місцевого 

самоврядування, їх посадові особи та податкові агенти здійснюють 

управлінську діяльність у податковій сфері, спрямовану на встановлення 

місцевих податків і зборів, організацію ідентифікації, облік платників 

місцевих податків і зборів та об’єктів оподаткування, забезпечення 

сервісного обслуговування платників місцевих податків і зборів, 

організацію та контроль за сплатою місцевих податків і зборів та за їхнім 

надходженням до місцевих бюджетів, відповідно до порядку, встановленого 

законом (с. 40-41). 

  Здійснюючи класифікацію нормативно-правових актів, що 

забезпечують регулювання місцевих податків і зборів, за ознакою 

предметної направленості, автор виділяє акти, які направлені на 

регулювання: функціонування інституційної структури, що забезпечує 

адміністрування місцевих податків та зборів; процедур адміністрування 

місцевих податків та зборів; ідентифікації та обліку платників місцевих 

податків та зборів; ідентифікації та обліку об’єктів місцевого 

оподаткування; організації приймання і обробки податкової звітності 

платників місцевих податків та зборів податків; забезпечення сервісного 

обслуговування платників податків, організації та проведення контролю за 

дотриманням повноти та вчасності сплати місцевих податків та зборів; 

організації адміністрування податкового боргу по місцевих податках і 

зборах; застосування заходів адміністративного примусу за порушення 



податкового законодавства (с. 65-66). Не заперечуємо й того, що 

запропонована класифікація може видатись суперечливою, оскільки 

більшість правових норм, наділених цими ознаками, охоплені Податковим 

кодексом України. 

Другий розділ дисертаційної роботи А.В. Боксгорн присвячений 

дослідженню правової сутності та змісту місцевих податків і зборів та 

їхньому адмініструванні. Послідовно розкриваючи правову сутність 

місцевих податків, серед яких податок на майно (який складається з податку 

на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку; 

плати за землю) та єдиний податок, досліджується адміністрування місцевих 

зборів.  

Автор слушно зауважує, що поняття «нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки» не має нормативного визначення (с. 86), що «плата за 

землю» та «земельний податок» відмінні за своїм змістом, оскільки плата за 

землю є ширшою категорією, що охоплює земельний податок (с. 106). 

Земельний податок інтегрований у плату за землю як обов’язковий платіж у 

складі податку на майно, що справляється з фізичних та юридичних осіб – 

власників земельних ділянок та земельних часток (паїв), а також постійних 

землекористувачів, за ставкою, встановленою органом місцевого 

самоврядування у рамках, визначених законом, надходження від якого 

зараховуються до місцевого бюджету за місцем знаходження земельної 

ділянки. 

За наслідками дослідження адміністрування єдиного податку (с. 106-

125) запропоновано удосконалити адміністративні процедури при його 

стягуванні у напрямку: інформаційної відкритості; чіткого, зрозумілого для 

платника податку процесу адміністрування; балансу економічних інтересів 

платників податків та територіальних громад, до бюджетів яких він 

стягується, а відтак – стимулювання підприємницької ініціативи (с. 124). 

Як зазначає автор, досягнення мети при виконанні перелічених завдань 

здійснюється з використанням низки методів адміністрування, у тому числі 



сервісних, які включають: податкове консультування з питань стягування 

податку, особливостей звітності, податкового та бухгалтерського обліку при 

застосуванні спрощеної системи оподаткування; проведення інформаційних 

кампаній з використанням засобів масової інформації щодо роз’яснення 

питань оподаткування, у тому числі оприлюднення інформації на офіційних 

веб-сайтах Державної податкової служби України і її територіальних 

відділень та органів місцевого самоврядування, а також на 

Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР», що 

адмініструється Державною податковою службою України; спрощення 

формальних процедур, пов’язаних з обліком місцевих податків і зборів; 

удосконалення нормативно-правових актів органів місцевого 

самоврядування (с. 123-124). 

Третій розділ присвячений дослідженню тенденцій розвитку 

адміністрування місцевих податків і зборів. Автор зауважує, що 

дослідження зарубіжного, насамперед, Європейського досвіду правових 

аспектів адміністрування місцевих податків і зборів допоможе у визначенні 

шляхів модернізації вітчизняного механізму податкового адміністрування, 

сприятиме формуванню його ефективної системи, подоланню негативних 

тенденцій, що існують в Україні, усуненню правових колізій та 

неурегульованостей. Досліджуючи адміністрування місцевих податків і 

зборів у країнах Європи, автор робить висновок, що основний принцип при 

адмініструванні місцевих податків і зборів у європейських державах - 

принцип сервісної діяльності (с. 165).  

Автором відмічено, що унікальність кожної системи місцевого 

оподаткування характеризується різними чинниками, а саме: кількістю 

місцевих податків і зборів, об’єктами оподаткування, величиною 

податкових ставок та методиками їхнього розрахунку, обсягом фіскальних 

компетенцій контролюючих органів залежно від рівня податків тощо. 

Єдине, що їх об’єднує, - це стабільність податкового законодавства та його 

незмінність упродовж тривалого часу, що, на думку А.В. Боксгорн, є 



найціннішим позитивним досвідом, необхідним для використання у 

практиці вітчизняного податкового адміністрування. 

Автор зауважує, що відмінності організаційно-правових моделей 

адміністрування місцевих податків і зборів обумовлені різними політико-

управлінськими традиціями, формами державного устрою, формами 

податкових систем, використанням різних механізмів розподілу 

повноважень між центральними та місцевими органами публічної 

адміністрації щодо встановлення видів, ставок, бази та інших елементів 

податків, підходів до визначення сутності податкових надходжень та інших 

чинників (с. 166). 

Аналізуючи шляхи удосконалення адміністрування місцевих податків і 

зборів, автор відмічає, що питання розробки і впровадження інноваційних 

методологічних підходів до забезпечення високого рівня адміністрування 

податків та інших обов’язкових платежів, усунення наявних суперечностей 

у цій сфері, за наявності перманентної законодавчої та ситуаційної 

нестабільності, є одним із головних завдань сучасної правової науки. 

Дійсно, за останні роки національна система фіскальних інститутів, як 

органів публічної адміністрації, що здійснюють адміністрування податків і 

зборів, у тому числі й місцевих, усе ближче наближається за своїми 

функціями до сервісної служби.  

Погоджуємося з автором у тому, що невідкладних змін вимагає 

механізм визначення об’єкту оподаткування при стягненні податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. 

Цінними з наукової та практичної точок зору є запропоновані зміни 

до Податкового кодексу з метою удосконалення нормативно-правового 

регулювання адміністрування місцевих податків і зборів.  

Важливо підкреслити, що поступове дослідження всіх питань 

дозволили автору зробити висновки про те, що феномен адміністрування 

місцевих податків і зборів є складовою функціонального механізму 

національної податкової системи України. 



Завершується дисертаційна робота обґрунтованими висновками, які 

випливають зі змісту роботи та характеризуються новизною. 

Аналіз дисертаційної роботи свідчить, що А.В. Боксгорн досягла мети 

дослідження, повністю виконала поставлені задачі. Дисертаційне 

дослідження є завершеною науковою кваліфікаційною працею. 

Значення одержаних результатів для науки й практики та 

рекомендації щодо їх можливого використання. Сформульовані в 

дисертаційній роботі положення, висновки, пропозиції можуть бути 

використані у: 

- у науково-дослідній сфері – для подальшого вивчення проблем 

адміністрування місцевих податків і зборів (акт впровадження у науково-

дослідну діяльність Одеського державного університету внутрішніх справ 

від 14.05. 2021 року); 

- у навчальному процесі – при підготовці підручників, навчальних 

посібників, методичних матеріалів, лекцій, практичних і семінарських 

занять з дисциплін «Адміністративне право», «Актуальні питання 

фінансового права», «Фінансове право» (акт впровадження у навчальний 

процес Одеського державного університету внутрішніх справ від 10.05. 

2021 року). 

- у правозастосуванні – для удосконалення практичної діяльності 

органів публічної адміністрації, що здійснюють адміністрування місцевих 

податків і зборів (акт впровадження у практичну діяльність ГУ ДФС в 

Одеській області від 8 квітня 2021 року). 

- у правотворчості – для вдосконалення законодавства, направленого 

на регулювання адміністрування місцевих податків і зборів; 

Повнота викладення наукових положень, висновків і 

рекомендацій дисертації в опублікованих працях. Потрібно відмітити, що 

всі основні наукові положення, висновки, пропозиції та результати, які 

отримали свою фіксацію у даній науковій роботі, є належним чином 

апробовані та доступні широкому науковому загалу. Основні положення 



дисертаційної роботи знайшли своє відображення в дев’яти наукових 

статтях, опублікованих у наукових фахових виданнях, п’ять з яких 

опубліковані у зарубіжних фахових виданнях, у тому числі країн 

Європейського Союзу, а також тезах дев’яти наукових доповідей. 

Особистий внесок здобувача в опублікованих працях у співавторстві 

полягає в аналізі правового механізму адміністрування місцевих податків і 

зборів. Автору належить виконання аналітичних частин публікацій та участь 

у формулюванні висновків. 

Дисертаційна робота А.В. Боксгорн виконана на належному 

науковому рівні, що підтверджується чіткістю формулювання мети та 

завдань дослідження, належним рівнем обґрунтованості викладених у роботі 

висновків, актуальністю розглянутих у роботі проблем. Висновки і 

пропозиції, обґрунтовані у дослідженні, становлять як науковий, так і 

практичний інтерес та повно викладені в опублікованих працях. 

Відсутність порушень академічної доброчесності. У ході вивчення 

як дисертаційного дослідження, так і наукових публікацій, фактів порушень 

академічної доброчесності не виявлено. 

Зауваження і дискусійні положення дисертації. Водночас, як і будь-

яке інше дисертаційне дослідження, робота Боксгорн Анастасії Вікторівни 

містить окремі дискусійні положення, які можуть стати підґрунтям для 

подальших наукових досліджень чи наукової дискусії під час публічного 

захисту. 

1. Розглядаючи питання правової основи регулювання 

адміністрування місцевих податків і зборів, автор зазначає, що класифікація 

джерел права, направлених на адміністрування місцевих податків і зборів, 

може здійснюватися за багатьма критеріями, що застосовуються в 

теоретичній класифікації правових актів. Посилаючись на визнану в 

науковій літературі класифікацію правових актів за їх юридичною силою, 

спрямованістю, змістом, функціональним призначенням, окрема увага 

приділяється методології та джерелам права ненормативного характеру, які, 



на думку автора, заслуговують окремої уваги в дослідженні правової основи 

адміністрування місцевих податків і зборів. Дана позиція потребує 

обґрунтування. Також хотілось би почути думку автора: чи є податкові 

консультації нормативно-правовими актами? 

2. У дисертаційному дослідженні автором розглянуто та 

проаналізовано адміністрування податків на майно та встановлено, що 

майнові податки не позбавлені негативних рис, серед яких складність в 

адмініструванні, відсутність простих та ефективних методик оцінки вартості 

майна та ін. Автор залишає поза увагою те, що п.п. 266.3.1. п. 266.3. ст. 266 

Податкового кодексу України визначено, що базою оподаткування є 

загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі 

його часток. Однак ані Податковий кодекс України, ані Житловий кодекс 

України не містять визначення загальної площі об’єкта житлової 

нерухомості. Світова практика свідчить, що більш оптимальним способом 

визначення податкової бази податку на нерухомість є застосування 

оціночної (ринкової) вартості майна, що оподатковується, а не кількість 

квадратних метрів об’єкта нерухомості. Проблемними також залишаються 

такі питання: соціальна несправедливість самого податку, оскільки він 

обчислюється залежно від площі об’єкта нерухомості, а не від його вартості. 

3. Стосовно транспортного податку, то слід відмітити, що розробка 

подальших шляхів удосконалення справляння та адміністрування 

транспортного податку є неможливою без звернення до міжнародного 

досвіду з урахуванням позитивних та негативних тенденцій у його 

справлянні. Необхідно було взяти до уваги досвід інших країн. Так,  у 

Німеччині діє єдиний принцип оподаткування власників транспортних 

засобів. Відповідно до чинних правил оподаткування величина податку 

залежить від двох показників. Перший – це об’єм двигуна, чим більший 

об’єм двигуна, тим більший податок. До уваги береться також і тип двигуна. 

Другий показник розрахунку податку з власників транспортних засобів – це 

об’єм викиду вуглекислого газу CO2. 



4. В роботі не знайшли свого відображення основні принципи 

адміністрування місцевих податків і зборів. Робота була б більш цікавою, 

якщо б у ній було розкрито зміст основних принципів адміністрування 

місцевих податків і зборів, серед яких принцип фіскальної достатності, 

дотримання соціальної справедливості тощо.  

5. Досліджуючи питання адміністрування місцевих податків і зборів 

як об’єкт правового регулювання, варто було б розглянути окремим 

підрозділом суб’єктів та їх взаємодію при здійсненні адміністрування 

місцевих податків і зборів. 

Зазначені зауваження не стосуються концептуальних положень 

дисертаційного дослідження та не впливають на загальну високу позитивну 

оцінку дисертаційного дослідження Боксгорн Анастасії Вікторівни, а носять 

лише дискусійний характер.  

Дисертаційне дослідження виконано дисертанткою  самостійно, є 

комплексним, ґрунтовним дослідженням, яке характеризується новизною, 

теоретичною та практичною цінністю. Сформульовані в дисертації 

положення та висновки обґрунтовані, достатньо аргументовані.  

Загальний висновок. Дисертаційна робота Боксгорн Анастасії 

Вікторівни є самостійною завершеною працею, в якій отримані нові науково 

обґрунтовані результати, що в сукупності вирішують важливе наукове 

завдання та мають суттєве значення для юридичної науки. 

За актуальністю, ступенем новизни, обґрунтованістю, науковою та 

практичною значимістю здобутих результатів, а також за змістом, 

кількістю, обсягом публікацій і повнотою опублікованих дисертантом 

матеріалів робота Боксгорн Анастасії Вікторівни на тему «Адміністрування 

місцевих податків і зборів як об’єкт правового регулювання» відповідає 

вимогам Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових 

установах) затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 

березня            2016            року          № 261         ( зі    змінами   і  



 

 

 

 


