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ВСТУП
Сьогодні в Україні податки є чи найважливішою економічною категорією, без
наявності та функціонування яких сьогочасна держава не може існувати. Наявність
податків є досить важливою ознакою розвитку держави, її економічною базою,
основою гарантованих фінансових можливостей для виконання функцій та завдань
держави, а саме: забезпечення функціонування державного управління, охорони
здоров’я, науки, освіти, культури, оборони тощо.
Розбудова податкової системи України, що приймає активну участь в процесі
адаптації до світового простору, здійснюється у складний період формування
економічних відносин та супроводжується низкою кризових явищ майже у всіх
сферах суспільного життя. Через це проблема повного та своєчасного надходження
грошових коштів до бюджетів, зменшення існуючого податкового боргу є
актуальною для забезпечення стабільності податкової системи.
В Україні наявна постійна заборгованість зі сплати податків і зборів та
прослідковується тенденція її зростання, навіть незважаючи на те, що було
розроблено і здійснено велику кількість заходів економіко-правового, соціального,
організаційного характеру, а також прийнято низку законодавчих актів, що
встановлюють повноваження контролюючих органів у сфері управління податковою
заборгованістю.
Наявність податкового боргу є загальнодержавною проблемою, так як
недонадходження коштів до бюджету в запланованих обсягах з причини виникнення
податкового боргу впливає на формування, функціонування і стабільність
фінансової та податкової системи держави та на фінансування державних програм
соціально-економічного розвитку.
Постійна податкова заборгованість, що має тенденцію до зростання, відсутність
чітких дій щодо її усунення та скорочення формують актуальність дослідження
даного питання.
Вітчизняні науковці постійно здійснюють дослідження з питань управління та
вирішення проблеми усунення та скорочення обсягів податкового боргу. Значна
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увага цій проблематиці приділена в працях таких вчених як Волкова О.В., Десятнюк
О. М., Мельник В. М., Михальчук М.Н., Сибірянська Ю.В., Тимченко О.М., Угрин
В.В., Юр’єва О.І.та інші.
Мета дипломної роботи полягає у дослідженні та комплексній оцінці
основних проблем управління податковим боргом в Україні та формуванні
теоретико-методичних рекомендацій з питань удосконалення існуючих технологій
управління ним.
Для досягнення поставленої мети дослідження були поставлені наступні
завдання:
-

визначити значення та загальну характеристику податкового боргу як
правової категорії та інституції законодавства України;

-

проаналізувати

законодавчу

базу,

нормативно-правові

акти,

якими

керуються органи фіскальної служби в процесі управління податковою
заборгованістю;
-

дослідити організацію роботи та механізм стягнення податкового боргу;

-

проаналізувати стан податкового боргу в Україні;

-

проаналізувати показники, які можуть використовуватись для оцінки
ефективності управління та справляння податкового боргу;

-

оцінити дієвість способів і методів погашення податкового боргу, які
застосовуються в Україні органами ДФС;

-

проаналізувати міжнародний досвід з погашення податкового боргу й
розглянути можливість його застосування в Україні.

Об’єктом дослідження виступає податковий борг.
Предметом дослідження є механізм управління податковим боргом в Україні.
Для комплексного та ефективного дослідження механізму виникнення та
функціонування податкового боргу використовують методологічну базу, що являю
собою сукупність прийомів і методів дослідження:
-

діалектичний метод (слугує для визначення окремих категорій та понять з
питань управління податковим боргом);
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-

системно-структурний метод (допоможе з’ясувати характер і сутність
діяльності органів Державної фіскальної служби при здійсненні ними
контролю за справлянням податкового боргу);

-

порівняльно-правовий метод (дозволить проаналізувати зарубіжний досвід
різних країн,

виявити переваги та недоліки правового регулювання та

практики застосування тих чи інших заходів при стягненні податкового
боргу органами ДФС України);
-

метод статистичного аналізу (допоможе відстежити в динаміці показники
податкового

боргу

та

діяльність

фіскальних

органів

щодо

його

управління);
-

синтез

(дозволить

здійснити

обґрунтування

наукових

висновків,

узагальнити дані, що отримані у результаті аналізу дієвості способів і
методів погашення податкового боргу, які застосовуються в Україні).
Нормативну основу роботи становить чинне законодавство України з питань
оподаткування, адміністрування податків та зборів, вирішення податкових спорів в
адміністративному та судовому порядку, міжнародні нормативно-правові акти та
міжнародні угоди.
Основні положення та висновки дипломної роботи були викладені на основі
матеріалів, отриманих під час проходження переддипломної практики в Державній
фіскальній службі України, а саме в Управлінні погашення боргу ГУ ДФС у м.
Києві.
Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної
літератури та додатків.
У першому розділі підтверджено актуальність даної роботи, розкрито сутність
та загальну характеристику податкового боргу; виділено причини, особливості та
механізм

виникнення

нормативно-правової

богу; також
бази,

велику увагу присвячено дослідженню

організаційному

та

інформаційно-аналітичному

забезпеченню управління податковим боргом; з метою висвітлення проблематики
управління податковим боргом проведено критичний огляд наукових публікацій на
задану тематику.
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У другому розділі визначено методику ефективності управління податковим
боргом в Україні та обґрунтовано особливості її використання; проведено аналіз
кількісних та якісних показників роботи ДФС на рівні Управління погашення боргу
ГУ ДФС м. Києва за останні 5 років з метою визначення ефективності управління
податковим боргом в Україні.
У третьому розділі досліджено зарубіжний досвід з метою визначення
позитивних аспектів організації управління податковим боргом, які можна
перейняти та застосувати в Україні; систематизовано основні проблеми в управлінні
податковим боргом та обґрунтовано їх причини, на основі чого надані рекомендації
щодо підвищення ефективності управління податковим боргом в Україні.
Таким чином, у дипломній роботі наведено теоретичне узагальнення і
представлено вирішення актуального і важливого питання: управління податковим
боргом в Україні з метою попередження його виникнення та скорочення наявних
обсягів боргу, щоб досягти забезпечення макрофінансової стабілізації, економічного
зростання в країні та підвищення добробуту суспільства.
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