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А ктуальність дисертаційного дослідження. З огляду на пріоритет 

європейського вектору української геополітики наукові дослідження правового 

регулювання європейських інтеграційних процесів не втрачають своєї 

актуальності, а навпаки - вітчизняна наука потребує нових більш детальних 

ґрунтовних наукових досліджень різних аспектів європейської інтеграції з 

огляду на динамічність права Європейського Союзу, а також, враховуючи, 

масштабну адаптацію законодавства України до acquis communautaire (правової 

системи ЄС).

Дисертаційне дослідження на тему "Правове регулювання непрямого 

оподаткування в Європейському Союзі", представлене на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук Владикою Світланою Анатоліївною, 

присвячене одному з надзвичайно актуальних питань права Європейського 

Союзу.

Дослідження правового регулювання непрямого оподаткування в ЄС, 

виявлення прогалин у правовому регулюванні, окреслення проблемних аспектів 

гармонізації законодавства країн-учасниць ЄС в сфері оподаткування є не лише 

актуальним на терені Європейського Союзу, але й для вітчизняної науки

міжнародного права, а також, на нашу думку, буде корисним для використання
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у правотворчій діяльності, з огляду на нагальну потребу адаптації вітчизняного 

законодавства до права ЄС.

Аналізуючи Звіт, опублікований в серпні 2016 року стосовно ПДВ в 

Європейському Союзі (Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member 

States: 2016 Final Report) можна зробити висновок про те, що правове 

регулювання оподаткування в ЄС потребує подальшого удосконалення та 

зусиль не лише з боку Євросоюзу, але й усіх його держав-учасниць. Адже 

ухилення від сплати податків коштує державним бюджетам мільярди євро в рік 

у всіх країнах ЄС. До того ж, воно ставить під сумнів принцип справедливого 

оподаткування та перешкоджає чесній конкуренції. Так, ПДВ є одним з 

основних джерел доходу для країн-членів ЄС. Крім того, частка надходження 

від ПДВ держав-членів використовується в якості власних коштів бюджету ЄС. 

Відповідно до згаданого Звіту сума податку на додану вартість, яку не зібрали 

держави-члени ЄС в 2014 році вражає - 159,5 млрд. євро. Отже, боротьба з 

шахрайством і ухиленням від ПДВ є важливою частиною вирішення більш 

широкої проблеми ухилення від сплати податків, а також, відповідно, вимагає 

негайного реагування шляхом покращення правого регулювання непрямого 

оподаткування в ЄС.

Ступінь обгрунтованості наукових положень та висновків, 

сформульованих у дисертації. Обґрунтованість наукових положень та 

висновків, сформульованих у дисертації, забезпечувалась комплексним 

використанням як загальнонаукових, так і спеціально-наукових методів, що 

дозволило дисертанту всебічно дослідити проблематику правового регулювання 

у сфері непрямого оподаткування в Європейському Союзі. Використання 

історико-правового та порівняльного методів дало змогу дисертанту ґрунтовно 

розкрити організаційно-правові засади гармонізації законодавства України з 

правом ЄС про непряме оподаткування (розділ IV дисертаційного дослідження).
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Достовірність та новизна наукових положень та висновків.

Дисертація є комплексним дисертаційним дослідженням актуальних проблем 

правового регулювання непрямих податків в Європейському Союзі та 

інструментів гармонізації законодавства держав-учасниць ЄС, яке 

характеризується науковою новизною та авторським внеском здобувана у 

визначення теоретичних та практичних аспектів правового регулювання 

непрямого оподаткування в Європейському Союзі.

Дисертантом здійснено спробу дати власне визначення гармонізації 

правового регулювання непрямого оподаткування в Європейському Союзі (п. З 

Висновків, сторінка 199 дисертаційного дослідження). Дуже вдало, на нашу 

думку, автор виклала власне бачення зародження інтеграції в податковій сфері 

крізь призму різних теорій та підходів до європейської інтеграції (підрозділ 

1.1.).

Окремо слід відзначити багату джерельну базу дисертаційного 

дослідження, зокрема її нормативно-правову складову, а також грунтовний 

аналіз практики Суду ЄС, особливо у сфері оподаткування податком на додану 

вартість (підрозділ 2.3. дисертаційного дослідження) з висновком про те, що 

рішення Суду ЄС є важливим джерелом правового регулювання ПДВ (стор. 98 

дисертації)

Заслуговує на окрему увагу проведений аналіз законодавства України на 

його відповідність праву ЄС стосовно непрямого оподаткування.

Оцінка змісту дисертації, її завершеності в цілому. Наукові положення 

та висновки дисертаційного дослідження достатньо чітко обґрунтовані 

дисертантом у тексті поданої роботи. Важливим у цьому плані є те, що автор 

логічно вибудувала схему дослідження, яка включає послідовне вирішення 

ключових проблемних питань дисертації. Спершу дисертант проаналізувала 

теоретико-методологічні засади правового регулювання непрямих податків в

з
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Європейському Союзі, приділила окрему увагу правовому регулюванню 

податку на додану вартість та акцизам, а також на завершення - дослідила 

організаційно-правові засади гармонізації законодавства України з правом ЄС у 

сфері непрямого оподаткування, що робить дане дослідження ще більш цінним 

для вітчизняної юридичної науки.

Відтак, можна констатувати, що дисертант змогла досягти поставленої 

мети і вирішити сформульовані нею завдання, а дисертаційне дослідження має 

завершений характер.

Ідентичність змісту автореферату і основних положень дисертації. 

Встановлено, що автореферат в цілому відповідає основному змісту 

дисертаційного дослідження.

Повнота викладу наукових положень та висновків в опублікованих 

працях. Результати дослідження опубліковані у 8 індивідуальних публікаціях у 

спеціалізованих фахових наукових виданнях (у тому числі одна -  у зарубіжному 

науковому фаховому виданні), та восьми тезах доповідей на науково- 

практичних конференціях.

Основні висновки кожного розділу дисертаційного дослідження 

висвітлені в окремих наукових працях автора, опублікованих у фахових 

наукових виданнях.

Таким чином, публікації дисертанта за темою дослідження за кількістю і 

обсягом відповідають встановленим вимогам.

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів полягає у 

тому, що положення і висновки дисертаційного дослідження можуть бути 

використані у подальших наукових дослідженнях як міжнародного права, так і 

права Європейського Союзу. Крім того, отримані результати дисертаційного 

дослідження можуть бути використані у правотворчій роботі (як теоретичний 

матеріал для розв’язання проблем адаптації вітчизняного законодавства до
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acquis communautaire), y навчальному процесі (при підготовці підручників, 

навчальних посібників, в процесі викладання міжнародного права, права 

Європейського Союзу, фінансового права, інших галузевих юридичних 

дисциплін та відповідних спецкурсів).

Оформлення дисертації. Слід відзначити, що дисертант відповідально 

поставилася до питання форми дисертаційного дослідження, проявила 

добросовісність у додержанні встановлених вимог.

Відзначаючи достатньо високий науковий рівень проведеного 

дослідження, варто висловити деякі зауваження, побажання та, можливо, 

звернути увагу на доцільність окремих уточнень щодо тексту дисертації:

1. Не дивлячись на те, що в підрозділі 1.1 "Теоретичні засади інтеграції в 

податковій сфері в рамках ЄЄ" дисертант дуже вдало розкрила питання 

формування спільної податкової політики ЄЄ крізь призму різноманітних теорій 

європейських інтеграційних процесів, важко погодитись з висновком 

дисертанта, що саме нею "вперше проаналізовані існуючі теоретико- 

методологічні підходи до європейської інтеграції..." (с. 10 дисертаційного 

дослідження), адже автор на ст. 15 дисертації також відзначає, що "зроблено 

багато теоретичних узагальнень стосовно процесу розвитку європейської 

інтеграції, а також- проведено численні наукові дослідження еволюції 

євроінтеграційного процесу".

2. В підрозділі 1.4. дисертаційного дослідження автор виокремлює три 

групи принципів гармонізації непрямого оподаткування (с. 70). До першої 

групи дисертант відносить загальні принципи, що визначають природу права 

ЄЄ в цілому - пряма дія та примат права ЄС. Виходячи з того, що основним 

"інструментом" гармонізації правового регулювання непрямих податків в ЄС є 

директиви, в дисертаційному дослідженні варто було приділити більше уваги 

даним принципам права ЄС саме в контексті гармонізації податкового права.
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3. У висновках до першого розділу дисертант зазначає, що еволюція 

становлення правового регулювання непрямого оподаткування в Євросоюзі 

пройшла п’ять основних етапів. Останній (п’ятий) етап, на думку автора, 

"передбачає повну уніфікацію податкової політики, створення наднаціональних 

інститутів, які приймають обов’язкові рішення для всіх держав-членів..." (ст. 

72). Потребує уточнення створення яких саме наднаціональних інститутів має 

на увазі дисертант, адже інститути з наднаціональними повноваженнями були 

створені ще на початкових етапах європейських інтеграційних процесів.

4. В дисертаційному дослідженні автор констатує наявність великої 

кількості справ, розглянутих Судом ЄС, стосовно зловживань у сфері 

оподаткування ПДВ (с.96 дисертації). Наявність таких зловживань, а також 

шахрайства в сфері оподаткування податком на додану вартість свідчить про 

недостатнє правове регулювання даної сфери або наявність певних прогалин в 

правовому регулюванні. На нашу думку, дисертанту слід було приділити 

даному аспекту більше увагу, адже мова йде про потребу удосконалення 

регуляторної бази стосовно ПДВ.

5. На стор. 167 зазначається, що "в процесі гармонізації законодавства у 

сфері непрямих податків із положеннями права Європейського Союзу 

використовується переважно так званий "еволюційний підхід". Проте автор не в 

достатній мірі розкриває зміст та сутність даного підходу.

Вказані зауваження мають дискусійний характер та суттєво не впливають 

на зміст дисертації та ї ї  загальну високу позитивну оцінку.

Дисертація Владики С.А. присвячена дослідженню важливої з практичної 

точки зору правової проблематики, виконана на високому науковому півні, 

Автореферат відображає основні положення дисертаційної роботи, а наукові 

публікації свідчать про належний рівень апробації наукових ідей автора 

дисертаційного дослідження.
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Результати дисертаційного дослідження закладають певну основу для 

подальших наукових напрацювань в сфері податкового права ЄС, що надає 

змісту дисертаційної роботи перспективного значення.

Дисертаційна робота на тему «Правове регулювання ' непрямого 

оподаткування в Європейському Союзі» відповідає вимогам «Порядку 

присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567 зі змінами, а її автор - Владика 

Світлана Анатоліївна - заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 -  міжнародне право.

Офіційний опонент:

кандидат юридичних наук, доцент, 
професор кафедри адміністративно-правових 
дисциплін Національної Академії 
прокуратури України
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До спеціалізованої вченої ради 

Д 26.001.10

ВІДГУК

офіційного опонента - доктора юридичних наук, професора 

Петрова Романа Арестовича - на дисертацію  

Владики Світлани Анатоліївни 

«Правове регулювання непрямого оподаткування 

в Європейському Союзі»,

подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за

Актуальність дисертаційного дослідження. Представлена на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук Владикою Світланою 

Анатоліївною дисертація «Правове регулювання непрямого оподаткування в 

Європейському Союзі» безперечно присвячена важливим питанням практики 

сучасного права ЄС.

В рамках ЄС відбувається пошук більш досконалих форм і методів 

організації та діяльності всього механізму правового регулювання. Правове 

регулювання непрямого оподаткування переходить із внутрішньодержавного на 

наднаціональний рівень, при якому величина податкових доходів однієї 

держави-члена безпосередньо залежить від податкового регулювання в інших. 

Саме тому в рамках ЄС відбувається процес гармонізації правового 

регулювання непрямого оподаткування шляхом вироблення спільних 

ефективних податкових механізмів, які мають на меті компенсувати скасування 

торговельних бар’єрів в умовах функціонування внутрішнього ринку ЄС, 

забезпечити рівні умови конкуренції та стабільний розвиток як окремих 

держав-членів, так і Євросоюзу в цілому.

Вивчення правового регулювання непрямого оподаткування

спеціальністю 12.00.11 - міжнародне право

і

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шеьченка
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Європейського Союзу важливо та актуально не тільки з точки зору 

теоретичного осмислення процесів гармонізації, але й з позицій використання 

набутого досвіду у вирішенні подальших шляхів гармонізації податкового 

законодавства України в рамках реформування податкової системи. 

Актуальність даного дослідження зумовлена значним впливом економічних та 

політичних перетворень в ЄС на українську економіку та нормативно-правову 

базу, що регламентує економічні відносини як всередині країни, так і з 

державами-членами Євросоюзу, та, зокрема, важливим значенням і особливою 

роллю податкової гармонізації в ході поглиблення європейської економічної 

інтеграції. Результати гармонізації покликані сприяти впровадженню режиму 

вільної торгівлі між Україною та ЄС, максимальному усуненню податкових 

перешкод для вільного руху товарів, послуг, осіб та капіталів, покращенню 

податкових умов для діяльності вітчизняних та іноземних компаній в Україні, 

виходу українських підприємств на ринки Європи.

Ступінь обґрунтованості наукових положень та висновків, 

сформульованих у  дисертації. Обґрунтованість наукових положень та 

висновків, сформульованих у дисертації, обумовлена комплексним 

використанням загальнонаукових і спеціально-наукових методів, що 

забезпечило єдність діалектичного, формально-юридичного та системно- 

функціонального аналізу правового регулювання непрямого оподаткування в 

Європейському Союзі. Також методологічну основу складають такі 

загальнонаукові методи, як індуктивне узагальнення та дедуктивний висновок. 

З метою виявлення спільності та відмінності принципів та положень правового 

регулювання непрямого оподаткування в Україні та Європейському Союзі було 

використано порівняльний метод. Для аналізу окремих аспектів теми 

використано історико-правовий метод, за допомогою якого досліджено процеси 

гармонізації непрямого оподаткування в ЄС, а також відносини України з ЄС в 

динаміці, що допомогло виявити внутрішні і зовнішні зв’язки, закономірності і

2
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суперечності розвитку гармонізації. Порівняльно-історичний метод 

використано для виявлення відмінностей теоретичних підходів до способів 

гармонізації в інтеграційних процесах.

Достовірність та новизна наукових положень та висновків.

Достовірність та новизну наукових положень та висновків забезпечило 

досягнення мети дослідження та виконання завдань, що були визначені 

дисертантом. Дисертація є комплексним дисертаційним дослідженням 

правового регулювання непрямого оподаткування в Європейському Союзі, яке 

характеризується науковою новизною та авторським внеском здобувача у 

визначення теоретичних та практичних аспектів регулювання непрямих 

податків в ЄС.

Так, дисертантом здійснено спробу визначати теоретичні засади 

інтеграції в податковій сфері в рамках ЄС (стор. 15-29). Також дисертантом 

запропоновано вивчати правове регулювання непрямих податків в ЄС з 

урахуванням стадій економічної інтеграції, запропонованих Б. Баласса (стор. 

34).

Заслуговує на окрему увагу проведений ґрунтовний аналіз джерельної 

бази правового регулювання податку на додану вартість (стор. 82-96) та акцизів 

в ЄС (стор. 99-137), а особливо вивчення плану дій, запропонованого Комісією, 

щодо реформування існуючої системи ПДВ в Євросоюзі (стор. 89-90).

Логічно обґрунтованими видаються пропозиції дисертанта в частині 

оподаткування акцизами, а саме використання акцизів не тільки в якості 

джерела наповнення бюджету, але й для досягнення соціальних цілей, таких як 

охорона здоров’я, заохочення використання відновлюваних джерел енергії, 

застосування принципу «забруднювач платить» тощо (стор. 140).

Автор дисертаційного дослідження аналізує практику імплементації 

Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом в частині правового 

регулювання непрямого оподаткування та робить висновки про відповідність

з

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


національного законодавства України вимогам ЄС у- вказаній сфері. Зокрема, 

автор вказує на необхідність подальшого запровадження електронного 

адміністрування податку на додану вартість, покращення механізму 

відшкодування ПДВ та врахування вимог ЄС щодо визначення «проміжних 

товарів», відшкодування суми сплаченого акцизу на алкогольні напої, вилучені 

з ринку, встановлення мінімальних ставок акцизного збору на вина та ігристі 

вина, встановлення прийнятого в ЄС загального мінімального акцизу, що дасть 

змогу гармонізувати ставки акцизів із вимогами ЄС і, в свою чергу, подолати 

контрабанду підакцизних товарів (стор.197).

Слушним є висновок автора, що гармонізація непрямого оподаткування 

прискорює інтеграцію України до Євросоюзу (стор. 196). Для розвитку 

відносин між Європейським Союзом та Україною у сфері гармонізації 

непрямих податків створено відповідний інституційний механізм 

співробітництва України та ЄС та внутрішньодержавний механізм гармонізації 

українського законодавства у сфері непрямих податків із правом ЄС, що 

ретельно вивчається автором дослідження у роботі.

Заслуговує на окреме відзначення багата джерельна база дисертаційного 

дослідження, зокрема її нормативно-правова складова, серед яких велика 

кількість регламентів, директив, а також рішень Суду ЄС (стор. 203-232).

Заслуговують на увагу і низка інших узагальнень, висновків та 

пропозицій, отриманих дисертантом в результаті проведеного дослідження.

Оцінка змісту дисертації, її завершеності в цілому. Наукові положення 

та висновки дисертаційного дослідження достатньо чітко обґрунтовані 

дисертантом у тексті поданої роботи. Важливим у цьому плані є те, що автор 

логічно вибудувала схему дослідження, яка включає послідовне вирішення 

ключових проблемних питань дисертації. Такими, зокрема є вивчення 

теоретико-методологічних підходів до становлення механізму правового 

регулювання непрямого оподаткування в рамках ЄС, дослідження еволюції
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становлення правового регулювання непрямого оподаткування в ЄС, 

гармонізації непрямого оподаткування в Європейському Союзі, вивчення 

правових засад регулювання податку на додану вартість та акцизів, аналіз 

договірного та інституційного механізму гармонізації законодавства України із 

законодавством ЄС у сфері непрямого оподаткування та дослідження засад 

законодавства України на предмет відповідності положенням актів Євросоюзу, 

на підставі чого проведено комплексний та системний аналіз механізмів 

правового регулювання непрямого оподаткування в Європейському Союзі, 

визначено правові інструменти регулювання оподаткування непрямими 

податками в ЄС, встановлено принципи та закономірності розвитку цього 

регулювання й тенденції впливу наднаціональних норм на правопорядок 

України.

Відтак, можна констатувати, що дисертант змогла досягти поставленої 

мети і вирішити сформульовані нею завдання, а дисертаційне дослідження має 

завершений характер.

Ідентичність змісту автореферату і основних положень дисертації.

Встановлено, що автореферат в цілому відповідає основному змісту 

дисертаційного дослідження.

Повнота викладу наукових положень та висновків в опублікованих 

працях. Основні положення та висновки дослідження знайшли відображення в 

16 публікаціях: восьми статтях, опублікованих у спеціалізованих фахових 

наукових виданнях (у тому числі одна -  у зарубіжному науковому фаховому 

виданні), та восьми виступах на конференціях.

Таким чином, публікації дисертанта за темою дослідження за кількістю і 

обсягом відповідають встановленим вимогам.
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Теоретичне та практичне значення одержаних результатів полягає у 

тому, що положення та висновки дисертації можуть бути використані для 

подальшого наукового дослідження проблематики правового регулювання 

непрямого оподаткування в Європейському Союзі та удосконалення існуючих 

із цього питання норм права України. У навчальному процесі положення та 

висновки дисертації можуть бути використані при підготовці посібників та 

підручників, при викладанні загальних та спеціальних навчальних курсів із 

права Європейського Союзу.

Оформлення дисертації. Слід відзначити, що дисертант поставилася 

прискіпливо до питання форми дисертаційного дослідження, проявила 

добросовісність у додержанні встановлених вимог.

Відзначаючи достатньо високий науковий рівень проведеного 

дослідження, варто висловити деякі зауваження, побажання та, можливо, 

звернути увагу на доцільність окремих уточнень щодо тексту дисертації:

1. Автор приділяє багато уваги вивченню засад гармонізації законодавства 

України з правом ЄЄ про непряме оподаткування. На стор. 148-153 С.А. 

Владика детально досліджує процес гармонізації законодавства України з 

правом ЄЄ про непряме оподаткування в рамках виконання Угоди про 

партнерство і співробітництво (УПС). На стор. 156-168 автор досліджує той же 

процес в рамках виконання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС (УА). 

Однак, автор не торкається проблем ефективного застосування законодавства 

України, яке гармонізоване із правом ЄС, в правовій системі України. Було би 

цікаво дізнатися про думку автора з цього питання.

2. Певне розчарування викликає те, що автор оминає своєю увагою 

практику Суду ЄС у сфері непрямого оподаткування в Розділі IV про засади 

гармонізації законодавства України з правом ЄС. С.А. Владика не висловлює 

свою думку з того, чи має практика Суду ЄС враховуватися та мати вплив на

б
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процес гармонізації законодавства України з правом ЄС у сфері непрямого 

оподаткування в рамках УА. Якщо так, то автору було би бажано означити 

обсяг та зміст судових справ, які уповноважені органи України мають брати до 

уваги під час гармонізації законодавства України з правом ЄС у сфері 

непрямого оподаткування.

3. Було би бажаним розглянути співвідношення принципу «податкового 

суверенітету», який закріплено в праві ЄС (стор. 61-62 дисертації), та процесу 

гармонізації законодавства України з правом ЄС про непряме оподаткування в 

рамках виконання У А (Розділ IV дисертаційного дослідження).

4. На жаль, в Розділі IV дисертаційного дослідження автор не зробила 

порівняльного аналізу правових засад гармонізації національного 

законодавства з непрямого оподаткування в УА між Україною і ЄС та УА між 

Молдовою, Грузією та ЄС. Такий порівняльний аналіз допоміг би краще 

зрозуміти «глибіну» положень та додатків У А між України та ЄС про 

гармонізацію законодавства в сфері непрямого оподаткування.

5. Дивує те, що в Розділі II автор зробила змістовний аналіз практики 

Суду ЄС у сфері оподаткування податком на додану вартість, а в Розділі III про 

акцизи в системі непрямих податків ЄС такий аналіз відсутній.

Проте, вказані зауваження та висловлені побажання суттєво не впливають 

на зміст дисертації та її загальну високу позитивну оцінку.

Дисертація С.А. Владики присвячена дослідженню важливої з практичної 

точки зору міжнародно-правової проблематики, виконана на високому 

науковому рівні, містить обґрунтовані пропозиції, націлені на пошук нових 

підходів до регулювання сфери непрямого оподаткування в Європейському 

Союзі.

Автореферат відображає основні положення дисертаційної роботи, а 

наукові публікації свідчать про належний рівень апробації наукових ідей автора 

дисертаційного дослідження. Результати дисертаційного дослідження 

С.А. Владики закладають певну основу для подальших наукових напрацювань в
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сфері непрямого оподаткування Європейського Союзу, що надає змісту 

дисертаційної роботи перспективного значення.

Дисертаційна робота на тему «Правове регулювання непрямого 

оподаткування в Європейському Союзі» відповідає всім вимогам «Порядку 

присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567 зі змінами, а її автор -  Владика 

Світлана Анатоліївна - заслуговує на присудження наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 -  міжнародне право.

Офіційний опонент: 

доктор юридичних наук, професор, 

завідувач кафедри міжнародного права 

і спеціальних правових наук 

Національного університету 

«Києво-Могилянська академія» Петров Р.А.

ЬХіД. ч А
З ід ' Л 6 г: Т С ' ^Від г 1 0  '  Ш Р.

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університет* 

імені Тараса Шевченка
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