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встає необхідність пошуку ефективних механізмів стягнення і 

реструктуризації заборгованості шляхом стягнення на майно боржників, 

створення ринку боргів, в тому числі перед бюджетом. Для рішення цих 

завдань державою створений ряд спеціальних органів і організацій, які, 

однак, не можуть вирішити всю сукупність проблем, що сприяють 

зверненню стягнення на майно боржників через недоліки нормативного 

регулювання процедур погашення податкового боргу. Для підвищення 

ефективності процедур звернення стягнення на сучасному етапі необхідно 

внесення змін до цивільного, цивільно-процесуального, фінансового, 

податкового законодавства України. Комплексний підхід у питанні 

реформування вказаних галузей права дозволить вирішити вказані 

проблеми. Цим обумовлена своєчасність та актуальність проведеного 

дисертаційного дослідження. 

Наукова новизна отриманих результатів. Дисертаційна робота 

Ємельянової О. О. характеризується достатньою кількістю наукових 

положень, яким раніше не приділялась увага з боку науковців. Вперше в 

науці фінансового права аргументована неможливість однозначного 

зв’язку факту виникнення податкового боргу із винною поведінкою 

платника та зазначено про можливість формування податкового боргу 

внаслідок дії об’єктивних обставин, що виключають вину платника та 

мають форс-мажорний характер, при якому чинним податковим 

законодавством передбачено механізм підтвердження настання таких 

обставин та звільнення платника від відповідальності за невчасне або 

неповне виконання податкового обов’язку. 

Беззаперечним досягненням автора є формування уявлення щодо 

подвійного статусу контролюючого органу в процесі реалізації процедур 

розстрочення та відстрочення податкового зобов’язання або податкового 

боргу, коли, з одного боку він є стороною договору про відстрочення або 



3 
 

 
 

розстрочення, з іншого – він не отримує кошти, що є предметом договору, 

не є вигодонабувачем за цим договором.  

Автор обґрунтовує доцільність на нормативному рівні розрізняти 

погашення та стягнення податкового боргу, що обумовлено вольовою 

ознакою участі платника в процедурах зменшення податкової 

заборгованості. При цьому логічно виглядає пропозиція закріпити у ст.  14 

Податкового кодексу України авторські визначення термінів «погашення 

податкового боргу» та «стягнення податкового боргу», що упорядкує 

термінологічний апарат та дозволить упорядкувати процедури зменшення 

абсолютного значення податкового боргу. 

Особлива увага дисертантом в роботі приділена питанням 

співвідношення податкового боргу і податкового зобов’язання. Дисертант 

справедливо вважає, що правозастосовна діяльність щодо стягнення 

податкового боргу являє собою суворо регламентований  процес, у ході 

якого забезпечується вирішення юридичних справ, встановлення 

об’єктивної істини та прийняття обґрунтованого, законного й об’єктивного 

рішення. Суб’єктом, який застосовує право, може бути тільки орган, 

наділений владними повноваженнями. Акт застосування певної норми 

права адресований персонально визначеним особам через владно-

примусове розпорядження, що констатує відповідні юридичні права та 

обов’язки сторін чи конкретної особи, а в разі необхідності встановлює за 

правопорушення юридичну відповідальність, визначає міру покарання 

тощо.  

Особлива увага дисертантом в роботі приділена системі органів 

державної влади, які контролюють порядок стягнення податків, зборів 

(обов’язкових платежів) в Україні. Автор справедливо акцентує увагу на 

тому, що структура органів, які здійснюють погашення податкового боргу, 

вкрай неоднорідна. Процес погашення відбувається переважно на підставі 

практики й тих традицій, що склалися в діяльності контролюючих та інших 
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державних органів і організацій, які так або інакше є учасниками процесу 

погашення податкового боргу. Коли йдеться про процедуру погашення 

податкової заборгованості, то в ній беруть участь: 1) перш за все, органи 

Державної фіскальної служби, які у більшості випадків і є ініціатором 

такого стягнення; 2) органи Державної казначейської служби, на рахунках 

яких і фіксують обіг коштів (надходження коштів до бюджетів чи їх 

повернення); 3) виконавчі органи, які забезпечують реалізацію приписів 

актів органів Державної фіскальної служби чи рішень суду.  Варто 

підкреслити думку дисертанта щодо ролі суду в процедурах погашення 

податкового боргу. На його переконання лише на підставі рішення суду в 

більшості випадків, коли йдеться про стягнення податкового боргу, і може 

бути реалізовані ці процедури.  

Методологічно значиме також, на нашу думку, є положення 

дисертанта відносно виділення комплексу факторів, які сприяють 

створенню податкового боргу на сучасному етапі розвитку суспільства та 

податкового законодавства. Автор справедливо підкреслює, що останні 

зумовлені політичними, економічними, загальносоціальними, правовими, 

інституціональними, суб’єктивно - психологічними й іншими причинами. 

В якості причин створення податкового боргу, на думку дисертанта,  варто 

виділити величину податкового тиску, професійну природність і 

організацію органів державної фіскальної служби, митних органів, 

недосконалу законодавчу базу, власне економічні фактори, відсутність 

бажання громадян сплачувати законно встановлені податки і збори; 

глобальні проблеми ухилення від сплати податків і зборів тощо. 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів. 

Одержані в дисертації висновки і пропозиції можуть бути використані у: 

правотворчій діяльності – у процесі підготовки пропозицій щодо внесення 

змін до чинного законодавства України з метою вдосконалення правового 

регулювання процедур погашення податкового боргу; науково-дослідній 
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роботі – для подальших розробок та наукових досліджень процедурного 

регулювання стягнення та погашення податкового боргу; навчальному 

процесі – у викладанні дисциплін «Фінансове право» і «Податкове право» 

у вищих навчальних закладах, підготовці навчальних посібників та 

підручників із зазначених дисциплін; правозастосовній сфері – у 

проведенні науково-методичних семінарів із працівниками контролюючих 

органів з проблем застосування податкового законодавства. 

Достовірність і обґрунтованість отриманих результатів 

дослідження. Дисертаційне дослідження проведено із урахуванням 

досягнень національної і світової юридичної науки, а також вітчизняної 

правозастосовчої практики, зокрема Вищого адміністративного суду 

України із проблем вирішення податкових спорів взагалі та погашення 

податкоовго боргу зокрема. Із представленої наукової роботи видно, що 

автор поєднує глибоку обізнаність у реальних законодавчих проблемах 

правового регулювання податкових відносин із ґрунтовною ерудицією у 

сфері фінансового права. Підтвердженням  цьому є публікації здобувача за 

темою дисертаційного дослідження, як у наукових фахових виданнях 

України, так і в іноземних виданнях. Джерельна база містить більше 200 

позицій, аналіз використання яких свідчить про ґрунтовне володіння 

автором предметом дослідження. 

Достовірність висновків дисертації Ємельянової О. О. 

обумовлюється вірно обраною методологією, ретельним аналізом наукової 

літератури, законодавства України та практики його застосування. Для 

роботи характерний логічний стиль викладення матеріалу, смислова 

завершеність, цілісність. Висновки та рекомендації, сформульовані в 

дисертаційному дослідженні Ємельянової О. О. є достатньо 

обґрунтованими, що досягається  вдало обраною метою та завданнями 

дослідження. Використання Ємельяновою О. О. у своїй роботі різних 

наукових методів дослідження дозволяють їх досягти повноти та 
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всебічності аналізу поставлених проблем. Важливо відмітити, що кожен із 

методів автор використовував не ізольовано, а в поєднанні з іншими, тобто 

комплексно.  

Дискусійні положення та зауваження до дисертаційного 
дослідження. Деякі положення дисертаційного дослідження мають 
дискусійний характер, потребують уточнення, хоча це зовсім не погіршує 
враження від роботи. На них ми вважаємо доцільним зупинитись. 

1. На думку автора, податковий контроль являє собою діяльність 

спеціально уповноважених на здійснення контролюючих дій органів, які 

наділені державою відповідною компетенцією. Він є особливим видом 

державного фінансового контролю, здійснюється тільки на стадії 

формування публічних грошових фондів спеціально уповноваженими 

суб’єктами й має чітко визначену мету – забезпечення дотримання 

податкового законодавства платниками податків. Податково-контролююча 

діяльність органів погашення податкового боргу зумовлена такими 

ознаками: метою, об’єктом, предметом, суб’єктом, формами та методами, 

процедурами й актами. При цьому автор не розмежовує мету, завдання і 

зміст податкового контролю, що є необхідним для формування повного 

уявлення про статус органів стягнення (або погашення). 

2. В роботі автор процедуру стягнення податкового боргу пропонує  

розглядати крізь призму поняття “орган стягнення”, під яким розуміється 

державний орган, уповноважений здійснювати заходи щодо забезпечення 

погашення податкового боргу в межах повноважень, встановлених 

Податковим кодексом України та іншими законами України. В свою чергу 

стягненням податкового боргу, на думку дисертанта, є дії органів 

стягнення, спрямовані на його погашення. До того ж хотілося підкреслити, 

що в роботі необхідно чітко провести розмежування таких категорій як 

«борг» і «заборгованість», навести їх відмінні риси. 

3. В роботі дисертант розкриває сутність податкової заборгованості 

як законодавчо відокремленої сукупності правових норм, які регулюють 
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суспільні відносини щодо примусового стягнення податків, зборів, пені, 

штрафів, що виникають внаслідок їх несплати або сплати в неповному 

обсязі в передбачені законом строки. Однак, доцільним вбачається якби 

автор запропонував розглядати цей блок відносин або в якості інституту 

або субінституту податкового права. 

4. Аналізуючи питання співвідношення податкового боргу та 

податкового зобов’язання, автор підкреслює, що в Україні податкова 

заборгованість є досить актуальним негативним явищем. При цьому 

наявність значних за розмірами боргів платників податків перед бюджетом 

свідчить як про недоліки функціонування податкової системи загалом, так 

і про неефективність діяльності певних складових податкової системи; 

різних органів і організацій, у тому числі спеціально створених з метою 

вирішення перелічених вище проблем. На жаль при аналізі цих питань, 

поза увагою залишилися окремі елементи юридичної конструкції 

податкового боргу. Також варто надати більш детальну характеристику 

правового статусу боржника, кредитора, додатково окреслити підстави 

податкового боргу, деталізувати його структуру, порядок стягнення 

податкового боргу тощо. 

Тим не менш, не дивлячись на висловлені зауваження з приводу 

рецензованої роботи, слід зробити висновок, що дисертаційна робота 

Ємельянової О. О. є самостійним, завершеним науковим дослідженням. 

Висвітлені в ній ідеї та розробки належать особисто автору, теоретичні 

положення аргументовані законодавчими та іншими нормативно-

правовими актами, фактичним матеріалом. Саме тому є достатні підстави 

для висновку, що дисертація Ємельянової О. О. «Процедури погашення 

податкового боргу» є комплексним дослідженням належного рівня, має 

аргументовані положення наукової новизни, повністю відповідає вимогам 

Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, а також іншим 
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вимогам Міністерства освіти і науки України, що висуваються до 

кандидатських дисертацій,  а її автор заслуговує присудження наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07  – 

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.  
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