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ВІДГУК
офіційного опонента -  кандидата юридичних наук 

Ситніченко Олени Михайлівни на дисертаційну роботу Сітко Анни Іванівни
«Розгляд і вирішення адміністративними судами України спорів щодо 

рішень контролюючих органів про визначення сум грошових зобов’язань»,
подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

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

Актуальність теми дисертації. Дотримання прав, свобод та законних 

інтересів приватної особи є завжди запорукою розбудови правової, демократичної

і соціальної держави. Відтак забезпечення належної організації і діяльності 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування є основоположною 

умовою функціонування правового суспільства.

Крім того, ефективність судової гілки влади є умовою існування дієвого 

механізму захисту прав, свобод та інтересів кожної приватної особи. Не 

виключенням з цього є також захист прав, свобод та інтересів платників податків, 

зборів, митних та інших платежів, при розгляді та вирішенні адміністративними 

судами спорів щодо рішень контролюючих органів про визначення сум грошових 

зобов’язань. Адже процес оподаткування, який досліджує А.І. Сітко, природно 

викликає виникнення конфліктної ситуації, яка у свою чергу породжує 

адміністративно-правові спори.

Крім процесуальної неузгодженості головних правових актів, а саме 

Податкового та Митного кодексів України, прямої відомчої зацікавленості 

фіскальних органів у наповненні бюджету, негативний вплив на ефективність 

судового захисту має також діяльність адміністративних судів України до 

компетентності яких віднесено розгляд і вирішення спорів щодо рішень 

контролюючих органів про визначення сум грошових зобов’язань.

У зв’язку з цим, надзвичайно важливо привести у відповідність законодавчу 

основу в сфері податкових та митних відносин, зокрема фінансово-контрольних, 

дослідити підстави й причини виникнення досліджуваних податкових спорів як 

різновиду адміністративно-правових, а також з’ясувати особливості грошового

інформаційне право
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зобов’язання платників податків, зборів, митних та інших платежів як предмета 

адміністративних спорів.

Однак, для реалізації таких задач необхідне проведення ґрунтовних 

наукових досліджень в даній сфері, що дозволило б визначити напрямки 

вдосконалення законодавств та процедури розгляду і вирішення 

адміністративними судами спорів даної категорії.

З огляду на зазначене, актуальність теми та потреба в її комплексному 

дослідженні є обґрунтованими та не викликає сумнівів, а удосконалення 

процедури судового вирішення спорів щодо рішень контролюючих органів про 

визначення сум грошових зобов’язань, набуває особливої актуальності, що й 

обумовило вибір теми, визначило мету, завдання та структуру дисертаційної 

роботи А.І. Сітко.

Належний ступінь обґрунтованості і достовірність наукових положень, 

висновків і рекомендацій забезпечуються, грамотним використанням низки 

загальнонаукових методів пізнання, що дозволило автору досягнути визначеної 

мети та сформульованих завдань. В роботі широко використовується 

порівняльно-правовий, логіко-семантичний методи, а також метод синтезу. Крім 

того, в роботі прослідковується високий рівень узагальнення теоретичних 

висновків та рекомендацій.

Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі аналізу вітчизняних і 

зарубіжних наукових, науково-публіцистичних джерел, чинного вітчизняного 

законодавства та узагальнень судової практики визначити шляхи вдосконалення 

процедури розгляду і вирішення адміністративними судами спорів щодо рішень 

контролюючих органів про визначення сум грошових зобов’язань.

Структура роботи обумовлена визначеною метою та сформульованими 

задачами та складається зі вступу, трьох розділів, які включають дев’ять 

підрозділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків до роботи та 

списку використаних джерел та додатків.

Джерельна основа дослідження є репрезентативною, оскільки автором
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опрацьовано широкий масив наукової літератури та нормативно-правових актів, в 

цілому кількість використаних джерел складає 197 найменувань.

Винесені на захист положення характеризують роботу як комплексне 

монографічне дисертаційне дослідження, яке виконане дисертантом особисто.

Наукова новизна і практична значущість одержаних результатів

визначається тим, що дисертація є одним із перших в юридичній науці 

комплексним дослідженням проблем, що виникають у сфері розгляду і вирішення 

адміністративними судами України спорів щодо рішень контролюючих органів 

про визначення сум грошових зобов’язань.

Заслуговує на підтримку позиція автора в частині удосконалення 

понятійного апарату, зокрема, визначення адміністративно-правового спору щодо 

рішень контролюючих органів про визначення сум грошових зобов’язань як 

юридичного конфлікту, що виникає у зв’язку з оскарженням платником податків 

податкового повідомлення-рішення контролюючих органів про визначення таких 

сум або рішення контролюючого органу про коригування митної вартості в 

порядку і строки, які встановлені ГІК України та МК України за процедурами 

адміністративного оскарження, або в судовому порядку (стор. ЗО).

Вдалою видається позиція дисертанта, викладена в підрозділі 1. 2, щодо 

податкових спорів як різновиду адміністративно-правових спорів, які мають 

публічно-правову природу, характеризуються значною їх кількістю, переліком 

сторін, а також адміністративним та судовим порядком їх розв’язання. Однак 

відсутність їх нормативного закріплення щодо визначення та їх класифікації 

ускладнюють механізм їх вирішення, що призводить до створення і так доволі 

конфліктної ситуації як у сфері фіскальних (стор. 44).

Заслуговує на увагу позиція автора стосовно класифікації проблемних 

питань механізму розгляду та вирішення адміністративними судами спорів щодо 

оскарження рішень контролюючих органів про визначення сум грошових 

зобов’язань, шляхом їх (проблем) поділу на правові (відсутність спеціальних 

строків позовної давності для оскарження рішень суб’єктів владних повноважень)
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та організаційні (наявність неоднозначної практики вирішення даних спорів 

судами першої та апеляційної інстанцій; невідповідність висновків суду 

фактичним обставинам справи; недотримання (порушення) норм матеріального 

або процесуального права) (стор. 11).

Дуже ґрунтовно дисертантом досліджено процедуру розгляду і вирішення 

адміністративними судами досліджуваних спорів. У зв’язку з цим, на основі 

аналізу типових адміністративних справ визначено основні проблемні питання 

організаційного і правового механізму вирішення таких спорів, як-то:

-  недостатньо повне вивчення судом фактичних обставин, що мають 

відповідне значення для справи;

-  відсутність спеціальних строків позовної давності для оскарження рішень 

суб’єктів владних повноважень;

-  невідповідність висновків суду фактичним обставинам справи;

-  недотримання (порушення) норм матеріального або процесуального 

права, що у свою чергу призводить до процесуально неправильного вирішення 

вказаних спорів;

-  наявність неоднозначної практики вирішення даних спорів судами першої 

та апеляційної інстанції (132-133).

Робота завершується сформульованими висновками і пропозиціями з 

вдосконалення чинного законодавства України в частині вдосконалення 

процедури розгляду і вирішення адміністративними судами спорів щодо 

оскарження рішень контролюючих органів про визначення сум грошових 

зобов’язань (стор. 167-170).

Наукове та практичне значення роботи. Виконане Сітко А.І. дисертаційне 

дослідження сприяє розв’язанню низки теоретичних і практичних питань, що 

мають важливе значення для адміністративного права та правозастосовчої 

діяльності адміністративних судів України.

Теоретичні положення і практичні рекомендації, які знайшли своє 

відображення в дисертації, в подальшому можуть використовуватися у
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правотворчій діяльності, зокрема, для удосконалення законодавчої основи в сфері 

податкових та митних відносин (Акт впровадження результатів дослідження у 

правозастосовну діяльність Верховної Ради України від 18 травня 2016 р.). 

Сформульовані висновки можуть також використовуватися і в правозастосуванні

-  для удосконалення діяльності адміністративних судів України в частині 

розгляду і вирішення спорів щодо оскарження рішень контролюючих органів про 

визначення сум грошових зобов’язань, у науково-дослідній сфері -  при 

проведенні подальших адміністративно-правових досліджень, а також у 

навчальний процес (Акт впровадження результатів дисертації у навчальний 

процес Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 

12 травня 2016 р.).

Необхідно підкреслити, що автореферат дисертації відповідає її змісту й 

повністю відображає основні положення і результати дослідження. Дисертація й 

автореферат оформлені відповідно до встановлених вимог.

Дискусійні положення та зауваження до дисертації.

Визнаючи загалом високий теоретичний рівень роботи Б.О. Карася, її 

практичне значення, слід також відзначити і дискусійні положення дисертаційної 

роботи.

1. Недостатнім, нам видається, у дослідженні розгляду та вирішення 

розглядуваних автором спорів приділення уваги питанню податкового 

компромісу, який, за словами автора, є досить специфічним режимом досягнення 

балансу приватних та публічних інтересів (стор. 147-148).

2. Досліджуючи питання розгляду і вирішення адміністративно-правових 

спорів щодо оскарження рішень контролюючих органів про визначення сум 

грошових зобов’язань, автор обійшов увагою питання про відповідальність 

платників податків, зборів та митних платежів за діяння що призводять до 

ухилення від сплати податків та заниження митної вартості. Переконана, що і це, 

зважаючи на практику, має місце в Україні. Але ж є й інша сторона медалі.

3. Нам видається дещо не виправданим приділення великої уваги
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дослідженню адміністративно-процесуального статусу органів владних 

повноважень у сфері фіскальних відносин, зокрема Парламенту та Уряду, 

оскільки роль даних органів у розгляді та вирішенні досліджуваних спорів є 

дотичною (стор. 69-89).

4. У розділі 3 дисертації автор, аналізуючи процедуру судового розгляду і 

вирішення спорів щодо оскарження рішень контролюючих органів про 

визначення сум грошових зобов’язань, а також апеляційного і касаційного 

оскарження, автору варто було б більше уваги приділити дослідженню 

потенційних шляхів вдосконалення судового розгляду зазначених категорій 

справ. Також дисертаційне дослідження лише б стало краще, якби автор включив 

до нього більше практики Європейського суду з прав людини.

Відомо, що дискусійні положення об’єктивно притаманні будь-якій 

науковій праці. Наведені зауваження не носять принципового характеру і не 

погіршують змісту та загальної позитивної оцінки роботи. Висловлені вони в 

основному з розрахунку на те, що будуть використані в подальшій науковій 

діяльності Сітко А.І. та дискусії під час захисту.

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам.

Наукові положення, висновки і рекомендації, сформульовані у дисертації, 

викладено в опублікованих автором працях у фахових виданнях. Автореферат 

дисертації відповідає її змістові та відображає основні положення і результати 

дослідження. Дисертацію та автореферат оформлено відповідно до встановлених 

вимог.

ВИСНОВОК

Дисертаційна робота Сітко Анни Іванівни на тему: «Розгляд і вирішення 

адміністративними судами України спорів щодо рішень контролюючих 

органів про визначення сум грошових зобов’язань», поданої на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 -  

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право є
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завершеною монографічною працею, виконаною особисто здобувачем відповідно 

до спеціальності, вирішує важливе наукове завдання, є актуальним, завершеним, 

має теоретичну та практичну значущість, а також наукову новизну.

Дисертація відповідає вимогам п. 11, 13 «Порядку присудження наукових 

ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 

2013 року № 567 із змінами, внесеними згідно Постанови КМ № 656 від 19 серпня 

2015 року та кваліфікаційним вимогам Міністерства освіти і науки України, що 

пред’являються до дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук, а автор цього дослідження -  Сітко Анна Іванівна на основі 

прилюдного захисту заслуговує присудження їй наукового ступеня — кандидат 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 -  адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право.

Офіційний опонент:

Доцент кафедри загальноправових дисциплін 

Київського національного 

торговельно-економічного 

кандидат юридичних наук

« 2-( » листопада 2016 р.

вхш  ̂ <ЇЄ> ^  иА*
Від

ВіДДіл діловодства та архіву 
Київсько?« чЯ'Момядьного університету і
_______ імунг ійра(;а Ш евченка і
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91

ВІДГУК

офіційного опонента -доктора юридичних наук, професора Ярмакі 
Христофора Петровича на дисертацію Сітко Анни Іванівни «Розгляд і 
вирішення адміністративними судами України спорів щодо рішень 
контролюючих органів про визначення сум грошових зобов’язань»,

подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.07. - адміністративне право і процес; фінансове право;

Проблема побудови ефективної системи оподаткування та своєчасного 

і повного справляння податків є однією з найбільш актуальних для всіх без 

виключення країн, особливо розвинутих. Саме належне оподаткування 

сприяє становленню кожної країни як ринкової, що у свою чергу закладає 

підвалини для економічного зростання та інтегрування економіки відповідної 

країни у світовий ринок.

Разом із тим процес оподаткування природно викликає виникнення 

конфліктної ситуації, яка у свою чергу породжує адміністративно-правові 

спори. Відтак, з ’ясування їх природи та адміністративно-процесуального 

статусу їх учасників склало основний зміст дослідження Сітко А.І., що на мою 

думку сприятиме кращому розумінню причин та підстав їх виникнення, а також 

виробленню механізму щодо їх вирішення та недопущення у майбутньому.

У разі створення дієвого механізму захисту прав, свобод та інтересів 

приватних осіб від протиправних діянь органів владних повноважень, можна 

говорити про комплекс заходів спрямованих на врегулювання сфери 

податкових та митних відносин, а також вдосконалення правових заходів для 

вирішення адміністративно-правових спорів в даній сфері. У зв’язку з цим, 

професійне використання матеріального і процесуального законодавства 

адміністративними судами дає змогу запобігти соціальній напруженості та

інформаційне право

Актуальність дослідження
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гарантувати платникам податків, зборів, митних та інших платежів дієвий, 

правовий механізм захисту їхніх прав, свобод та інтересів.

Питання розгляду і вирішення адміністративним судами спорів щодо 

рішень контролюючих органів про визначення сум грошових зобов’язань є 

комплексним та багатоаспектним, а його дослідження становить актуальність 

для сьогоднішньої України.

Більше того, сучасний стан вітчизняного законодавства в сфері 

фіскальних відносин, обумовлює необхідність перегляду основних принципів 

державної політики в даній сфері, подальшого реформування законодавства і 

системи контролюючих органів. Особливої уваги заслуговує питання 

застосування норм права адміністративними судами України. Все це свідчить 

про необхідність підвищення вимог до органів державної влади, що діють в 

даній сфері. Однак, цей процес сповнений труднощів, зокрема, відсутністю 

комплексного наукового підходу до організації процедур розгляду і вирішення 

адміністративними судами спорів даної категорії, наявністю великої кількості 

прогалин і колізій у законодавстві, що в свою чергу негативно впливає на 

діяльність усієї судової системи України.

Вдале вирішення зазначених проблем можливе за умови проведення їх 

комплексного, науково обгрунтованого дослідження, ідентифікації 

законодавчих недоліків та формування пропозиції щодо їх подолання. Від 

вирішення в державі даної проблематики залежить ефективність 

функціонування дієвого механізму судового захисту прав, свобод та інтересів 

приватних осіб від протиправних діянь органів владних повноважень. Більше 

того, в правовій літературі зазначене питання розглядається в межах широкої 

адміністративно-правової проблематики та потребує комплексного наукового 

дослідження.

Викладене зумовило вибір теми, визначило мету, завдання та структуру 

дисертаційного дослідження Сітко Анни Іванівни, актуальність якого не 

викликає сумніву.
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Ступінь обгрунтованості положень, висновків і рекомендацій,  

сформульованих у дисертації

Тема дисертації відповідає змісту Програми адаптації законодавства 

України до законодавства Європейського Союзу, затвердженої Законом 

України від 18.03.2004 p. № 1629-IV; п. 1 розділу II Концепції 

адміністративної реформи в Україні, схваленої Указом Президента 

України від 22.07.1998 р. № 810/98, та узгоджується з основними 

положеннями Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і 

техніки України» від 11.07.2001 p. № 2623-ІІІ. Роботу виконано на кафедрі 

адміністративного права Київського національного університету імені 

Тараса Ш евченка в рамках бюджетної теми «Доктрина права в правовій 

системі України: теоретичний і практичний аспект» (номер теми 11 БФ 

042-01, номер державної реєстрації 0 1 1 1U008337).

Мета дисертаційної роботи полягала у тому, щоб на основі аналізу 

вітчизняних і зарубіжних наукових, науково-публіцистичних джерел, 

вітчизняного законодавства і практики його реалізації визначити сутність, 

зміст та особливості розгляду і вирішення адміністративними судами 

України спорів щодо рішень контролюючих органів про визначення сум 

грошових зобов’язань, а також сформулювати пропозиції щодо 

вдосконалення законодавства і практики його застосування в зазначеній 

сфері.

Дисертація Сітко А.І. характеризується системним підходом до 

предмету дослідження. Визначені в роботі завдання дослідження 

відповідають його загальній меті, яка полягає у тому, щоб на основі аналізу 

вітчизняних і зарубіжних наукових, науково-публіцистичних джерел, 

вітчизняного законодавства і практики його реалізації визначити сутність, 

зміст та особливості розгляду і вирішення адміністративними судами 

України спорів щодо рішень контролюючих органів про визначення сум 

грошових зобов’язань, а також сформулювати пропозиції щодо
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вдосконалення законодавства і практики його застосування в зазначеній 

сфері.

Структура роботи повністю відповідає меті і завданням дослідження, 

дозволила послідовно розглянути всі проблеми, визначені автором, та 

складається із вступу, трьох розділів, поділених на дев’ять підрозділів, 

нерозривно пов'язаних між собою, висновків, списку використаних джерел та 

додатків до роботи, об ’єкт та предмет дослідження сформульовані коректно 

і відповідають вимогам ДАК України.

Висновки, рекомендації та наукові положення, викладені у 

дисертаційному дослідженні, ґрунтуються на використанні сукупності 

прийомів і методів наукового пізнання, обрання яких зумовлено визначеною 

метою та сформульованими задачами. Серед окремих наукових методів 

пізнання треба назвати логіко-семантичний, системно-структурний, 

класифікації та групування, статистичний та ін. Використання автором 

широкого спектру прийомів і методів наукового пізнання дозволило йому 

дослідити процедуру розгляду і вирішення спорів даної категорії в їх 

динаміці.

Джерельну основу дисертаційної роботи складають праці відомих 

вітчизняних вчених-адміністративістів та юристів-фінансистів, які 

безпосередньо досліджували діяльність адміністративних судів України в 

частині розгляду і вирішення конкретних типів справ. Особливу увагу 

дисертантка звернула на аналіз вітчизняного матеріального і процесуального 

законодавства. Загалом автором опрацьовано велику кількість наукових і 

нормативних джерел в загальній кількості 197 джерел.

Апробація результатів дослідження здійснювалася шляхом їх 

обговорення на міжнародних науково-практичних конференціях. Матеріали 

дисертації використовуються у практичній діяльності (Акт впровадження 

результатів дослідження у гіравотворчу діяльність Верховної Ради України 

від 18 травня 2016 р.); у навчальному процесі (Акт впровадження результатів
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дисертації у навчальний процес Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка від 12 травня 2016 р.).

Винесені на захист положення характеризують роботу як комплексне 

монографічне дисертаційне дослідження, виконане дисертантом особисто.

Наукова новизна одержаних результатів

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація 

є одним з перших у вітчизняній юридичній науці комплексним 

монографічним дослідженням суті та особливостей процедури розгляду і 

вирішення адміністративними судами спорів щодо рішень контролюючих 

органів про визначення сум грошових зобов’язань, а також запропоновано й 

науково обґрунтовано рекомендації для її удосконалення.

Досліджуючи теоретико-правові основи адміністративно-правових 

спорів щодо рішень контролюючих органів про визначення сум грошових 

зобов’язань авторка опрацювала значний масив наукової літератури що 

надало їй можливість дійти висновку, що адміністративно-правові спори 

щодо рішень контролюючих органів про визначення сум грошових 

зобов’язань виникають у зв’язку з оскарженням платником податку 

податкового повідомлення-рішення контролюючих органів про визначення 

таких сум або рішення контролюючого органу про коригування митної 

вартості в порядку і строки, які встановлені Податковим та Митним 

кодексами України за процедурами адміністративного оскарження, або в 

судовому порядку, що визначений КАС України (стор. ЗО).

На основі аналізу податкового та митного законодавства, практики 

розгляду та вирішення адміністративно-правових спорів в досліджуваній 

сфері, авторкою наголошено на відмінностях між поняттями «податкове 

зобов’язання» та «грошове зобов’язання», які полягають в тому, що грошове 

є дещо ширшим, аніж податкове, оскільки крім податків може включати 

штрафну (фінансову) санкцію, що справляється з платника податків, у зв'язку 

з порушенням ними вимог податкового чи митного законодавства (стор. 52).
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Досліджуючи у другому розділі роботи адміністративно-правовий 

статус учасників спорів щодо рішень контролюючих органів при визначенні 

сум грошових зобов’язань авторка цілком слушно стверджує, що вся система 

прав та обов’язків платників податків, зборів, митних та інших платежів, що 

закріплені нормами податкового та митного законодавства, інститут 

юридичної відповідальності, а також гарантії реалізації вказаних елементів 

складають їх адміністративно-правовий статус, який визначається обсягом та 

характером адміністративної правосуб’єктності вказаних вище суб’єктів 

(стор. 68).

Характеризуючи адміністративно-процесуальний статус суб’єктів 

владних повноважень у спорах щодо рішень контролюючих органів про 

визначення сум грошових зобов’язань авторкою наголошується, що 

зазначений статус визначається компетенцією, повноваженнями та 

завданнями, що закріплені відповідними правовими актами. Звертає увагу на 

те, що статусу суб’єктів владних повноважень у вказаній сфері, які наділені 

загальною компетенцією є досить широким за змістом, а відтак характеризує 

вказані органи як органи вищого управлінського рівня. Тоді, як стосовно 

суб’єктів владних повноважень спеціальної компетенції, то їх процесуальний 

статус визначається сферою діяльності та повноваженнями, а відтак 

характеризує їх як фінансово-контрольні органи, що зорієнтовані на 

виконання, перш за все, фіскальної функції держави (стор. 89-91), така 

позиція автора заслуговує на підтримку та схвалення.

Досліджуючи у третьому розділі дисертації судовий порядок розгляду і 

вирішення спорів щодо рішень контролюючих органів про визначення сум 

грошових зобов’язань А.Сітко охарактеризовано порядок розгляду справ 

зазначеної категорії окружними адміністративними, апеляційними та 

касаційними судами перегляд таких рішень, завершив третій розділ 

дослідженням особливостями виконання судових рішень у справах щодо 

оскарження рішень контролюючих органів із визначення сум грошових 

обов’язків(стор. 167) і це дало можливість здобувачці визначити основні
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проблемні питання організаційного і правового механізму вирішення таких 

спорів, а саме:

a) недостатньо повне вивчення судом фактичних обставин, що 

мають відповідне значення для справи;

b) відсутність спеціальних строків позовної давності для 

оскарження рішень суб’єктів владних повноважень;

c) невідповідність висновків суду фактичним обставинам справи;

сі) недотримання (порушення) норм матеріального або

процесуального права, що у свою чергу призводить до процесуально 

неправильного вирішення вказаних спорів;

е) наявність неоднозначної практики вирішення даних спорів 

судами першої та апеляційної інстанції.

Крім зазначеного обґрунтовано висновок, що суди першої та 

апеляційної інстанцій, загалом юридично правильно розглядають та 

вирішують спори щодо рішень контролюючих органів про визначення сум 

грошових зобов’язань. Про це свідчить статистика розгляду справ в 

апеляційних судах, що засвідчується формуванням єдиних підходів та 

поглядів на вирішення даної категорії справ. Разом з тим, потребує більш 

якісного підходу до вирішення питання щодо повноважень (наявності 

підстав) та прав митних органів не погоджуватися із заявленим декларантом 

методом визначення митної вартості, зокрема щодо визначення поняття 

«наявності обґрунтованого сумніву».

Робота завершується сформульованими висновками і пропозиціями з 

вдосконалення чинного законодавства України в сфері розгляду і вирішення 

адміністративними судами спорів щодо рішень контролюючих органів про 

визначення сум грошових зобов’язань (стор. 168-169).

Повнота викладу результатів в опублікованих працях

Основні теоретичні та практичні результати дисертаційного 

дослідження знайшли відображення у 10 публікаціях: 5-ти наукових статтях,
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опублікованих в юридичних фахових виданнях України, 1 наукова стаття, 

надрукована у фаховому зарубіжному виданні, а також у 5 тезах доповідей за 

матеріалами науково-практичних конференцій.

Оцінка ідентичності змісту автореферату і основних положень 

дисертації.

Детальний аналіз дисертаційної роботи й автореферату дає підстави 

констатувати ідентичність автореферату і основних положень дисертації. 

Наведені в авторефераті наукові положення, висновки і рекомендації 

достатньо повно розкриті й обґрунтовані у тексті дисертацій. Дисертацію та 

автореферат оформлено відповідно до вимог Міністерства освіти і науки 

України.

Практичне значення положень дисертаційного дослідження полягає в 

тому, що вони становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес і 

можуть бути використаніу:

- науково-дослідній сфері -  для подальшого розвитку наукових 

положень теорії адміністративного права, вирішення існуючих проблем 

розгляду і вирішення адміністративними судами України спорів щодо рішень 

контролюючих органів про визначення сум грошових зобов’язань;

- сфері правотворчості -  для внесення змін та доповнень до Кодексу 

адміністративного судочинства України, що сприятиме удосконаленню 

законодавства що регулює питання розгляду спорів зазначеної категорії в 

адміністративних судах;

- правозастосуванні -  для удосконалення практичної діяльності 

адміністративних судів;

- навчальному процесі -  для розроблення навчальних курсів з 

адміністративного судочинства, адміністративного процесу підготовки
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підручників та навчальних посібників з дисциплін: “Адміністративне право”, 

“Адміністративне судочинство», та«Адміністративний процес», під час 

проведення занять.

Дискусійні положення та зауваження до дисертації

Разом із тим, рецензована робота має низку наукових положень, 

оцінок, висновків, пропозицій і рекомендацій, що відображають суб’єктивне 

сприйняття її автором. Така позиція спонукає до дискусії з їх приводу, тому 

на них зупинюсь більш детально.

Щодо структури дисертаційного дослідження: розпочинати роботу 

над розділом першим дисертаційного дослідження треба було з розгляду 

генези адміністративно-правових спорів щодо рішень контролюючих органів 

про визначення сум грошових зобов’язань, що дало б можливість з ’ясувати 

підходи б всіх науковців, які досліджували цю проблематику.

Нажаль А.Сітко не присвятила у роботі окремий підрозділ 

дослідженню правового регулювання та практики розгляду спорів даної 

категорії у державах Європейського Союзу до якого Україна прагне 

приєднатися. Розгляд зарубіжного досвіду значно збагатив би здобутки 

дисертанта.

По-друге, досліджуючи в цілому теоретико-правові основи 

адміністративно-правових спорів (стор. 14-43), авторка у роботі не 

обгрунтувала доцільність виокремлення в системі адміністративно-правових 

спорів податкових спорів як окремого їх різновиду. Не наведено з цього 

приводу і переконливої аргументації.

По-третє, на мою думку, забагато уваги здобувачка приділила 

дослідження адміністративно-процесуального статусу Парламенту та Уряду 

(стор. 72-79) як суб’єктів владних повноважень у досліджуваних спорах. Тим 

більш, що в роботі більшою мірою йде мова про їх правовий статус.
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По-четверте, робота значно б виграла, а здобутки авторки були б більш 

значущими якби авторка більш детально зупинилася на питанні податкового 

компромісу, адже як свідчить досвід зарубіжних країн, податковий 

компроміс є досить специфічним режимом досягнення балансу приватних та 

публічних інтересів (стор. 147-148) і це ще раз підтверджує необхідність 

дослідження у роботі зарубіжного досвіду

По-п'яте, у підрозділі 3.3 (стор. 141-150) дисертантка аналізує порядок 

касаційного оскарження судових рішень у справах щодо оскарження рішень 

контролюючих органів із визначення сум грошових зобов’язань. При цьому, 

автор розглядає Вищий адміністративний суд України як касаційну 

інстанцію. Хотілося б почути думку автора в частині процесуальних 

особливостей касаційного перегляду, зважаючи на зміни до Конституції 

України в частині «Правосуддя».

По-шосте, зі змісту підрозділу 3.4. дисертації (стор. 153-162) не 

зрозуміло, як вийти із ситуації, коли Приватній Особі як Позивачу, який 

пройшов усі стадії судових розглядів, включаючи касаційний перегляд 

справи у Верховному Суді України, не може бути гарантоване виконання 

рішення суду, шляхом повернення помилково та/або надмірно сплачених 

коштів. Адже як виходить зі змісту позиції Верховного суду України, 

«Повернення помилково та/або надмірно сплачених митних платежів з 

Державного бюджету України є виключними повноваженнями митних 

органів та органів державного казначейства, а відтак суд не може підміняти 

державний орган і вирішувати питання про стягнення таких платежів».

Разом з тим, необхідно зазначити, що висловлені зауваження в цілому 

не впливають на основний зміст роботи А.1. Сітко, її позитивну оцінку та не 

зменшують значення дисертації як самостійного творчого дослідження. В 

сукупності наведені у рецензії позитивні положення свідчать про вирішення 

здобувачем актуального наукового завдання і надання відповідних 

рекомендацій з удосконалення чинного адміністративно-процесуального
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законодавства України.

Висновок

Дисертаційна робота «Розгляд і вирішення адміністративними 

судами України спорів щодо рішень контролюючих органів про 

визначення сум грошових зобов’язань», що виконана Сітко Анною 

Іванівною за своєю актуальністю, новизною та обґрунтованістю одержаних 

результатів повністю відповідає вимогам Порядку присудження наукових 

ступенів, що затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 24 

липня 2013 р. №  567, а її авторка заслуговує на присудження їй наукового 

ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 -  

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Офіційний опонент:

Професор кафедри адміністративного
права та адміністративного процесу, /
Одеського державного університету, .
внутрішніх справ, доктор юридичних наук, / V - /
професор, заслужений юрист України ~ Х.П. Ярмакі

вщ'Яі ’
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