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Актуальність теми дослідження. Ефективність діяльності будь-якого
державного органу, зокрема, і державної служби в цілому безпосередньо
залежить від вірності підбору, розстановки та раціонального використання
кадрів, що входять до складу цих органів, їх професійної підготовки,
кваліфікації та досвіду роботи.
Сучасні

органи

державної

влади

є

складними

комплексними

організаціями. Запорукою успішного функціонування організації, тобто
досягнення цілей діяльності, є науково обґрунтований вибір її цільової,
функціональної та організаційної структур, упорядкування технологічних
управлінських і операційних (процедурних) процесів, налагодження ділових
відносин між державними службовцями по горизонталі і вертикалі, особливо
між виконавцями і керівниками. Не виключенням у цьому є і контролюючі
органи у сфері оподаткування.
Європейський

вибір

України,

демократизація

основ

публічного

адміністрування, «сервісна» орієнтація діяльності Державної фіскальної
служби України та її територіальних підрозділів зумовлюють необхідність
переосмислення підстав виникнення, зміни, припинення, суб’єктного складу
державно-службових

відносин

у

контролюючих

органах

в

сфері

оподаткування, а також зв’язків між учасниками, які виникають внаслідок їх
функціонування. Саме тому актуальність дослідження Сімонової І.П.
“Адміністративно-правове регулювання державно-службових відносин у
контролюючих органах в сфері оподаткування” не викликає сумніву.

Державна служба в контролюючих органах в сфері оподаткування є
ключовим елементом системи регулювання податкових відносин, від
ефективного функціонування якого залежить додержання прав платників
податків* ефективність проведення реформ у цій сфері. Водночас державнослужбові відносини також виступають об’єктом адміністративно-правового
регулювання, система якого, незважаючи на значне оновлення, має суттєві
проблеми і прогалини, які потрібно негайно вирішити.
Особливості державної служби та державно-службових відносин у
різні історичні періоди досліджували І.Є. Андрєєвський, Г.В. Атаманчук,
Д.М. Бахрах, І.Л. Бачило, М.М. Белявський, Ю.П. Битяк, Л.Р. Біла-Тіунова,
В.М. Гессен, В.Ф. Дерюжинський, С.Д. Дубенко, А.І. Єлістратов, І.І.
Євтіхєєв,

В.В.

Івановський,

Кобалевський,

Ю.М.

Куплєваський,

Б.М.

С.В.

Козлов,
Лазарев,

Ківалов,

І.М.
Я.В.

Конін,
Лазур,

В.О.
М.М
М.І.

Ключевський,
Коркунов,
Лазаревський,

В.Л.
М.О.
В.Я.

Малиновський* В.М. Манохин, Т.І. Метушевська, О.Г. Мовчун, О.Ф.
Ноздрачев, О.Ю. Смоленський, І.М. Пахомов, О.Є. Пашерстник, О.В.
Петришин, В.Ю. Поплавський, В.Д. Попков* М. І. Піскотін, М.М.
Сперанський, Ю.О. Розенбаум, С.С. Студенікін, С.Є. Чанов.
Водночас, актуальність теми роботи підтверджується тим, що значна
новелізація законодавства про державну службу, незважаючи на значущість
вже

існуючих

наукових

праць,

обумовила

необхідність

проведення

комплексних досліджень адміністративно-правового регулювання державнослужбових відносин у контролюючих органах в сфері оподаткування.
Обраний дисертантом

напрям наукового пошуку

належить до

пріоритетних у галузі адміністративного права. Дисертація виконана на
кафедрі адміністративного права і процесу та митної безпеки Університету
державної фіскальної служби України і спрямована на реалізацію положень
Стратегії реформування державної служби та служби в органах місцевого
самоврядування

в

Україні

на

період

до

2017

року,

затвердженої

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 227-р,

Стратегічного плану розвитку ДФС України на 2015 -

2018 роки,

затвердженого Наказом ДФС України від 12.02.2015 р. № 80.
Вищеви кладене дає підстави вважати дисертаційне дослідження
Сімонової І.П. актуальним і таким, що відповідає сьогоднішнім потребам
адміністративно-правової науки.
Належна

ступінь

обґрунтованості

і

достовірність

наукових

положень, висновків і рекомендацій забезпечуються, по-перше, плідним
використанням низки загальновизнаних і спеціальних методів пізнання; подруге, рівнем узагальнення теоретичних висновків і поглядів, викладених у
вітчизняній та зарубіжній літературі, правових концепціях і відповідних
програмах; по-третє, ретельним вивченням джерел позитивного права; почетверте, репрезентативними емпіричними даними практичної діяльності
різних

державних

органів,

що

здійснюють

адміністративно-правове

регулювання державно-службових відносин у контролюючих органах в сфері
оподаткування; по-п’яте, належною апробацією результатів дослідження і їх
оприлюдненням, відповідно до встановлених МОН України вимог.
Аналіз дисертації свідчить, що її методологічну основу становлять як
сучасні загальнонаукові методи, що ґрунтуються на системному підході до
об’єкта дослідження, так і спеціальні прийоми і методи наукового пізнання.
Позитивним у роботі є те, що в процесі дослідження проаналізовано
численні нормативно-правові акти, наукові джерела та публікації науковометодичного характеру, у яких висвітлено юридичну і теоретичну складові
питання

адміністративно-правового

регулювання

державно-службових

відносин.
Науково-теоретичне підґрунтя дисертаційного дослідження становлять
праці фахівців вітчизняних і зарубіжних вчених у галузях загальної теорії
держави і права, адміністративного права і процесу, інших галузевих
юридичних наук. Положення та висновки дисертації ґрунтуються на нормах
Конституції України, чинних нормативно-правових актах, які регулюють
державно-службові

відносини

у

контролюючих

органах

в

сфері

оподаткування.

Дисертант звертався також до законодавства деяких

зарубіжних країн, досвід яких щодо правового регулювання державнослужбових відносин може бути використано в Україні.
Основні теоретичні положення, висновки й практичні рекомендації,
викладені у дослідженні, було оприлюднено на міжнародних науковопрактичних конференціях «Сучасні правові системи світу в умовах
глобалізації:

реалії та перспективи» (Київ, 2016), «Фінансова безпека

України на сучасному етапі» (Ірпінь, 2016).
Основні положення дисертації викладено у п’яти наукових статтях, з
яких чотири опубліковано у наукових фахових виданнях України, одна - у
зарубіжному науковому періодичному виданні, а також у тезах наукових
доповідей на міжнародних науково-практичних конференціях.
Таким

чином,

сформульованих

достовірність

пропозицій

методологічним

підходом

використанням

емпіричного

отриманих

даних

визначається

до

проведеного

матеріалу,

і

обґрунтовано

правильно

обраним

дослідження,

всебічним

підтверджується

результатами

апробації на науково-практичних та наукових конференціях, семінарах, а
також публікаціями у фахових виданнях.
Вищевказане дає

підстави

стверджувати,

шо

сформульовані в

дисертації наукові положення, висновки і рекомендації мають достатню міру
обґрунтованості та достовірності.
Наукова новизна і практична значущість одержаних результатів
обумовлена своєчасною постановкою проблеми, дослідженням нових ідей та
форм (заходів) удосконалення та розвитку адміністративно-правового
регулювання державно-службових відносин у контролюючих органах в сфері
оподаткування,

намаганням

сприяти

удосконаленню

нормативного

матеріалу, що регламентує зазначену сферу.
Дисертантом сформульовано концептуально нові наукові положення та
висновки, що мають важливе теоретичне і практичне значення.
Так, вперше: доведено, що виникнення державно-службових відносин у

контролюючих органах в сфері оподаткування можливе за умови одночасної
наявності

двох

підстав

-

фактичної

та

процесуальної;

здійснено

характеристику приписів, заборон і дозволів як основних правових засобів,
які у сукупності дозволяють досягти мети адміністративно-правового
регулювання державно-службових відносин у контролюючи:;: органах в сфері
оподаткування;
законодавства

запропоновано
щодо

форм

конкретні

пропозицп

адміністративно-правового

до

-инного

регулювання

державно-службових відносин та персонального складу дисціплінарних
комісій у контролюючих органах у сфері оподаткування.
Удосконалено: поняття адміністративно-правового регулювання в
частині визначення його предметом регулятивних та охоронних державнослужбових відносин у контролюючих органах в сфері оподаткування та їхніх
учасників, до яких разом із державними інституціями віднесено також
інститути громадянського суспільства, конкретизації мети та правових
засобів

здійснення;

класифікацію

суб’єктів

адміністративно-правового

регулювання державно-службових відносин у контролюючих органах в сфері
оподаткування

внаслідок

поділу

залежно

від

спрямованості

їхніх

повноважень на суб’єктів внутрішнього і зовнішнього впливу; визначення
методу

адміністративно-правового

регулювання

державно-службових

відносин у контролюючих органах в сфері оподаткування; класифікацію
державно-службових

відносин

у

контролюючих

органах

в

сфері

оподаткування уточненням її критеріїв, а також обґрунтуванням доцільності
виділення залежно від виду зв’язку їхніх учасників субординарі йних,
координаційних та реординаційних державно-службових відносин; поняття
контролюючих органів у сфері оподаткування як сукупності суб’єктів, які
організовують ідентифікацію, облік платників податків та платників єдиного
внеску, забезпечують надання адміністративних послуг платників податків,
здійснюють організацію та контроль у сфері оподаткування, притягують до
фінансової та (або) адміністративної відпові дал ьності у зазначеній сфері.
Дістали подальший розвиток: періодизація розвитку уявлень про

державно-службові відносини в частині уточнення часових проміжків етапів
їхнього формування та виділення позитивних і негативних рис, що
стримували або сприяли проведенню подальших наукових досліджень
проблематики сутності та змісту державно-службових відносин; пропозиції
щодо вдосконалення процедур оцінки службової діяльної державного
службовця як основи їх стабільного розвитку; наукові погляди на види та
зміст форм адміністративно-правового --регулювання державно-службових
відносин у контролюючих органах в сфері оподаткування, перспективи
вдосконалення

їхнього

використання:

підходи

щодо

вдосконалення

адміністративно-правового регулювання державно-службових відносин у
сфері оподаткування в частині окреслення існуючих проблем встановлення,
розвитку і охорони державно-службових відносин, які можуть бути вирішені
засобами адміністративного права.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що
узагальнення та висновки, які містяться в дисертації

можуть бути

використані у науково-дослідній сфері - під час подальшої розробки
теоретико-правових

питань

адміністративно-правового

регулювання

державно-службових відносин, у тому числі і у контролюючих органах в
сфері оподаткування; у правотворчій діяльності - при внесенні змін і
доповнень до законодавства про державну службу, а також пі д час прийняття
нових нормативно-правових актів з досліджуваних питань для подальшого
проведення

реформування

системи

державно-службових

відносин

у.,

контролюючих органах в сфері оподаткування; у правозастосовній сфері використання результатів дослідження дозволить покращити практичну
діяльність суб’єктів адміністративно-правового регулювання державнослужбових відносин у контролюючих органах в сфері оподаткування (акт
впровадження в практичну діяльність Центру перепідготовки та підвищення
кваліфікації керівних кадрів Міністерства доходів і зборів України від
25.08.2016р.); у навчальному процесі навчальних

посібників,

методичних

під час підготовки підручників,
рекомендацій

з

дисциплін

«Адміністративне право»,

«Адміністративна діяльність

контролюючих

органів в сфері оподаткування», а також на курсах підвищення кваліфікації
працівників служб управління персоналом контролюючих органів в сфері
оподаткування (акт впровадження наукових розробок в навчальний процес
Національного університету ДПС України від 29.04.2016 р.).
Зауваження і дискусійні положення. Між тим, не всі авторські тези,
твердження і міркування сприймаються як логічний підсумок спостережень,
що на достатньому рівні обґрунтовані з теоретичних позицій, здобутків
юридичної практики і аналізу нормативного матеріалу. Деякі з них
потребують додаткових роз’яснень і уточнень з огляду на сучасний стан та
перспективи

розвитку

адміністративно-правової

теорії

і

відповідної

законодавчої бази. У зв’язку з цим, є необхідність зупинитися на певних
дискусійних положеннях.
1. Підрозділ 1.1 дисертації стосується генезису наукової думки щодо
сутності і змісту державно-службових відносин та їх адміністративноправового

регулювання.

Зрозуміло,

що

особливості

адміністративно-

правового регулювання вказаних відносин випливають із специфіки
державної служби, у зв’язку з чим наукова думка представлена здобутками
широкого кола вчених, які плідно працювали, а деякі з них - продовжують
працювати - у царині проблематики державної служби. Поряд із цим більш
докладного висвітлення потребує огляд наукових напрацювань, присвячених
адміністративно-правовому регулюванню державно-службових відносин.
2.

Розкриваючи

сутність

принципів

адміністративно-правового

регулювання державно-службових відносин в контролюючих органах в сфері
оподаткування, бажано було би приділити окрему увагу принципам
гласності, врахування громадської думки, збалансованості, хоча певною
мірою ці принципи випливають з тих принципів, які розкриті в роботі:
верховенство права, законність, ефективність, забезпечення рівного доступу
до державної служби, прозорість та стабільність. Разом з тим, аналітичне

дослідження сучасних проблем реалізації принципу гласності у державнослужбових відносинах посилило би роботу.
3.

Категорія

«адміністративно-правове

регулювання»

може

розкриватись як з позицій юридичних, так і управлінських. У першому
випадку його сутність визначається, виходячи із специфіки правової матерії
державно-службових відносин, а в другому - враховуючи функціональне
наповнення регулюючого впливу уповноваженого суб’єкта. В роботі
приділено увагу саме першому підходу, коли предмет аналізу становлять
державно-службові

відносини

як

предмет

регулювання.

Розуміючи порівняно

дослідження,

тим

не

менше,

адміністративно-правового

обмежений обсяг дисертаційного

викликає

зацікавленість

проблема

вдосконалення організаційних форм регулювання державної служби у
контролюючих органах у сфері оподаткування, особливо у сучасних умовах
інтенсифікації реформ у вказаній сфері.
Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам.
Наведені зауваження не перешкоджають позитивному ставленню до
виконаної Сімоновою І.П. дисертаційної роботи, а здійснений автором
творчий пошук заслуговує на повагу і безумовну підтримку.
Рецензована дисертація містить раніше не захищені наукові положення
та отримані особисто автором нові науково обґрунтовані результати у сфері
адміністративно-правової науки, які у сукупності розв’язують важливу
науково-прикладну проблему, що полягає у визначенні сутності та
особливостей адміністративно-правового регулювання державно-службових
відносин у контролюючих органах в сфері оподаткування. Дисертація має
відповідну наукову цінність і позитивне значення для подальшого розвитку
адміністративного

права

і

вітчизняного

законодавства.

Результати

дослідження можуть бути використані у законотворчій та практичній
діяльності, а також у науково-дослідній роботі та навчальному процесі.

Положення дисертації знайшли належне відображення в опублікованих
дисертантом наукових статтях. Її зміст і дослідницькі результати, у
встановленому МОН України обсязі, містяться в авторефераті дисертації.
Наведене дозволяє визнати дисертацію “Адміністративно-правове
регулювання державно-службових відносин у контролюючих органах в сфері
оподаткування” завершеним самостійним дослідженням, що відповідає
нормативним вимогам до дисертацій, поданих на здобуття наукового ступеня
кандидат юридичних наук, насамперед, Порядку присудження наукових
ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
24.07.2013 р. № 567.
Автор дисертації -

Сімонова Ірина Петрівна — заслуговує на

присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю
12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне
право.
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