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Актуальність обраної теми. Здійснення ринкових перетворень, 

спрямованих на розбудову України як незалежної та самостійної держави, 

обумовлює необхідність соціально-економічних та правових реформ, які 

передбачають створення ефективної податкової системи, здатної забезпечити 

фінансову безпеку держави. Податкова система України та її основні 

складові не є чимось сталим, а знаходяться у постійній динаміці, розвитку та 

відповідні зміні. Триває процес удосконалення системи оподаткування в 

Україні, встановлюються нові податки, розширюється коло суб’єктів 

податкових правовідносин. У зв’язку з цим постає питання щодо 

необхідності вироблення чіткого механізму регулювання відносин у сфері 

оподаткування, у тому числі і місцевого оподаткування. Оскільки, на 

сьогодні органи місцевого самоврядування не мають достатніх фінансових 

можливостей для розв’язання соціальних та інших проблем на місцевому 

рівні. Саме посилення ролі місцевих податків і зборів у збільшенні дохідної 

частини бюджету, та безпосереднє вдосконалення адміністрування податку 

на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, як одного із 

бюджетоутворюючих податків, є головним напрямом зміцнення місцевих 

бюджетів і розширення їх фінансової автономії. Ефективне використання

інституту оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельної
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ділянки сприятиме акумуляції фінансових ресурсів, необхідних для розвитку 

як територіальних громад, так і держави в цілому.

Проблема, якій присвячене дослідження, є досить своєчасною для 

сучасного стану податкової реформи в Україні. Удосконалення правового 

регулювання оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельної 

ділянки повинно бути одним із пріоритетних завдань у процесі 

реформування податкової системи, а також у процесі реалізації бюджетної 

реформи, що безпосередньо сприятиме забезпеченню належного фінансового 

забезпечення дохідної частини бюджетів на місцевому рівні.

Стабільність і порядок у податковій сфері, ефективність і дієвість 

правових норм залежать від розвитку інститутів податкового права, 

підвищення рівня податково-правової культури, якості роботи 

контролюючих органів. Актуальність теми дослідження Шишканова О.А. і 

своєчасність його проведення об’єктивно обумовлені потребами правових 

реалій та розвитком юридичної думки в Україні.

Шишканов О.А. метою дисертації визначив поглиблення наукових 

знань про правову природу податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки шляхом вивчення історичних передумов розвитку податку 

та іноземного досвіду оподаткування, розгляду елементів податку, а також
її

напрацювання рекомендацій щодо усунення недоліків законодавства України 

у даній сфері. Для досягнення поставленої мети в дисертаційній роботі 

вирішено низку наукових завдань, зокрема: визначено правову природу 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки як прямого 

реального, а також місцевого податку, розкрито його місце та значення в 

податковій системі України; проведено комплексний аналіз наукових 

поглядів щодо історичного процесу виникнення та розвитку оподаткування 

нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки у світовому масштабі і в 

Україні; вивчено зарубіжний досвід оподаткування нерухомого майна, 

відмінного від земельної ділянки, з виокремленням основних моделей 

оподаткування майна; розкрито особливості нормативно-правового
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регулювання платника як елементу податку; з’ясовано правову природу 

об’єктів житлової та нежитлової нерухомості як об’єктів податку; досліджено 

базу податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки відповідно 

до Податкового кодексу України; охарактеризовано ставки, що 

застосовуються для оподаткування нерухомого майна, відмінного від 

земельної ділянки; з’ясовано порядок обчислення, декларування, строк та 

порядок сплати податку; визначено особливості регулювання пільг з податку 

на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; окреслено недоліки 

нормативно-правового регулювання податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки; обґрунтовано практичні рекомендації з удосконалення 

чинного законодавства України у частині регулювання податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано в межах науково-дослідної роботи юридичного 

факультету в рамках бюджетної теми «Теорія і практика адаптації України до 

законодавства ЄС» (№16БФ042-01, номер державної реєстрації 

010Ш003579), яка досліджується на юридичному факультеті Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка.

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових результатів.
%

Проведений аналіз дисертаційної роботи Шишканова Олександра 

Анатолійовича “Правове регулювання оподаткування нерухомого майна, 

відмінного від земельної ділянки” дозволив переконатися у тому, що 

здобувач проаналізував значну кількість нормативно-правових актів, 

досягнення вітчизняної юридичної науки з обраної теми. Варто позитивно 

оцінити використання автором наукових доробок не тільки вчених- 

фінансистів, але й представників інших галузевих наук. Ґрунтовний аналіз 

наукових праць багатьох вчених дав змогу всебічно підійти до досліджуваної 

проблеми.

У роботі здобувач використав діалектичний метод, який сприяв аналізу 

елементів у складі цілісної структури механізму податку, а також при
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розробці шляхів удосконалення правового регулювання елементів 

(підрозділи 2.1-2.6, 3.1, 3.2). Окрім того автор застосовував порівняльно- 

правовий і формально-юридичний метод (для розгляду норм чинного 

законодавства України, а також податкового законодавства зарубіжних 

держав у галузі оподаткування будівель, споруд та їх комплексів (підрозділи 

1.2, 1.3), історико-порівняльний метод (для дослідження процесу

становлення оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельної 

ділянки, в розрізі як загальносвітової, так і вітчизняної історії, а також 

узагальнено розвиток наукової думки щодо майнового оподаткування 

(підрозділи 1.1, 1.2)), статистичний метод (завдяки чому проаналізовано 

динаміку зростання надходжень від сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки до місцевих бюджетів, визначено роль 

податку для місцевого самоврядування (підрозділи 1.1, 1.3).

На нашу думку, поставлена автором мета дослідження досягнута, а 

завдання виконані. Висновки і пропозиції є новими. Успішному вирішенню 

поставлених завдань сприяла добре продумана логічна структура 

дисертаційної роботи, що свідчить про цілісність дослідження.

Наукова новизна отриманих результатів. Новизна дослідження 

конкретизується в найважливіших положеннях, висновках і пропозиціях. 

Серед них, можна виділити наступні. Так, наукову новизну містять 

положення підрозділу 1.1 розділу 1 дослідження, який присвячено 

визначенню правової природи оподаткування нерухомого майна, відмінного 

від земельної ділянки. Позитивним є прагнення здобувана всебічно дослідити 

в історичному, соціальному, економічному та правовому вимірах, різні 

позиції щодо головних ознак оподаткування нерухомого майна, відмінного 

від земельної ділянки, та віднесення до них історичну обумовленість, 

справедливість, соціальну спрямованість, нейтральність, простоту 

адміністрування, кадастрування, прогнозованість та відносно невеликий 

обсяг надходжень, складність в ухиленні від оподаткування.
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Цілком слушним видається акцент, зроблений дисертантом на те, що 

чимало органів місцевого самоврядування реалізують надані їм фіскальні 

повноваження неефективно. Дійсно, базові норми, що визначають податкову 

правосуб’єктність органів місцевого самоврядування, закріплені в статті 143 

Конституції України та визначають, що територіальні громади села, селища, 

міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого 

самоврядування встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону. 

Позитивно, що для підтвердження власної позиції здобувач наводить 

конкретні приклади рішень місцевих рад (С. 41). Таким чином, здобувач 

наочно демонструє, що органи місцевого самоврядування часто або взагалі 

не приймають рішення про встановлення податку на нерухоме майно, 

відмінного від земельної ділянки, або ухвалюють рішення з мінімальними 

ставками податку та необгрунтовано широкими податковими пільгами, 

підриваючи при цьому фінансову основу місцевого самоврядування.

Не залишилися поза увагою дисертанта і погляди окремих науковців 

про необхідність запровадження в Україні єдиного комплексного податку на 

нерухоме майно, об’єкт якого буде одночасно охоплювати і земельну 

ділянку, і поліпшення, що на ній знаходяться. Так, він констатує, що спроби 

запровадити єдиний податок на нерухоме майна в сучасних умовах напевно 

призведе до надмірного ускладнення податкового механізму та до істотного 

підвищення витрат на його адміністрування внаслідок необхідності 

реформування системи обліку та державної реєстрації нерухомого майна та 

речових прав (С. 49, 50).

У підсумку дисертантом наводиться авторська дефініція правової 

категорії “податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки” як 

регулярний, обов’язковий, нецільовий, індивідуально безвідплатний, 

безумовний платіж, що регулюється уповноваженими органами державної 

влади та місцевого самоврядування у встановленому законом порядку та 

сплачується фізичними і юридичними особами, у тому числі нерезидентами,
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до місцевих бюджетів у зв’язку з належністю їм на праві власності об’єктів 

житлової та нежитлової нерухомості (С. 50).

Наукову цінність мають також положення дисертації, викладені у 

підрозділі 1.2. розділу 1, що стосуються історичного розвитку оподаткування 

нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки (С. 50-65). Позитивно, 

що здобувай досліджуючи становлення розвитку прямого реального 

оподаткування та податку на нерухоме майно, відмінного від земельної 

ділянки виділяє п’ять історичних етапів (С. 52-64).

Заслуговує на увагу і підтримку підрозділ 1.3 розділу 1, який 

присвячений іноземному досвіду оподаткування нерухомого майна, 

відмінного від земельної ділянки та аналізу законодавства інших держав 

щодо оподаткування нерухомості, адже останні мають певні особливості не 

притаманні вітчизняній правовій системі. Як приклад автор посилається на 

досвід Великої Британії (С. 68), Франції (С. 69), Італії (С. 71), Іспанії (С. 72), 

Данії (С. 73), Російської Федерації (С. 74), СІЛА (С. 75), Китайської Народної 

Республіки (С. 76), Сінгапуру (С. 77), де більш поширеним є використання 

вартісних підходів при визначенні бази оподаткування порівняно з 

фізичними характеристиками об’єктів. Також здійснюючи аналіз практики 

оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, в різних
її

країнах світу дисертант зазначає про можливість застосування різних 

моделей та підходів, використання різних характеристик і чинників при 

визначенні елементів податкового механізму.

Досліджуючи оподаткування нерухомого майна, відмінного від 

земельної ділянки, в зарубіжних державах, автор узагальнив такі його 

закономірності: 1) податок є переважно місцевим та має важливе значення 

для наповнення місцевих бюджетів; 2) платниками податку є фізичні та 

юридичні особи, у тому числі нерезиденти, яким об’єкти оподаткування 

належать на праві власності; 3) об’єктами оподаткування можуть бути 

об’єкти як житлової, так і нежитлової нерухомості, а також комплекси 

будівель, споруд і земельних ділянок, на яких вони знаходяться; 4) база
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податку визначається переважно через вартість об’єкта податку; 5) ставки 

податку є як відносними, так і специфічними, що визначаються переважно 

муніципальними органами у межах, встановлених законом; 6) поширеним є 

застосування податкових пільг, що визначаються залежно як від об’єкта, так і 

платника податку (С. 81-82).

Варто погодитися із автором у його твердженні про недосконалість 

наведеної у Податковому кодексі України дефініції платника податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що обмежує дане поняття 

тільки власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, 

залишаючи за межами правового регулювання оподаткування осіб, яким 

об’єкти оподаткування даного податку, належать на праві повного 

господарського відання або на праві оперативного управління (С. 84).

Слід відмітити, що дисертаційне дослідження містить ряд авторських 

дефініцій щодо окремих фінансово-правових категорій. Відзначаючи 

недосконалість сучасного податкового понятійного апарату, автор робить 

спробу усунути ряд із цих недоліків, що є позитивною стороною 

рецензованої роботи. Так, Шишкановим О.А. сформульовано такі поняття як: 

«податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» (С. 50), 

«платник податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» (С. 98- 

99), «об’єкт податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» (С. 

122), а також для цілей оподаткування дано або ж уточнено визначення 

таким поняттям як «приміщення» (С. 169), «об’єкт незавершеного 

будівництва» (С. 169), «котедж» (С. 169), «об’єкти житлової нерухомості» (С. 

169 ), «об’єкти нежитлової нерухомості» (С. 170) та інші.

У третьому розділі дисертаційного дослідження автор зупиняється на 

основних недоліках нормативно-правового регулювання податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та шляхах їх усунення, що 

стосується, насамперед, удосконалення законодавчої бази елементів податку. 

Здобувач проаналізувавши норми чинного Податкового кодексу України, 

вивчивши практику застосування судами законодавства України у галузі
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оподаткування нерухомого майна, узагальнивши погляди та думки науковців 

і експертів у галузі правозастосування подає конкретні пропозиції змін до 

податкового закону України в розрізі окремих елементів податку таких як: 

платник (С. 162-166), об’єкт (С. 166-174), база оподаткування (С. 174-177), 

ставка (С. 177-179), пільги зі сплати (С. 179-181), строк декларування, 

порядок обчислення та сплати (С. 181-184).

Переконливою є пропозиція автора про заміну абсолютної ставки 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у розмірі 25 000 

грн (як додаткової до основної ставки) до об’єктів житлової нерухомості, 

загальна площа яких перевищує передбачений 300 кв. метрів (для квартир) 

та/або 500 кв. метрів (для будинку), на ставку у відсотковому відношенні до 

мінімальної заробітної плати на початок звітного (податкового) року (за 

аналогією з основною ставкою податку) (С. 179).

У роботі висловлено і інші, не менш важливі, обґрунтовані і логічні 

висновки та пропозиції, що мають значну наукові цінність.

Значення дисертації для науки та практики, можливі шляхи 

використання результатів дослідження. Теоретичне та практичне 

значення одержаних результатів полягає у тому, що сформульовані у 

дисертації пропозиції і висновки можуть бути використані: у науково- 

дослідній сфері для подальших досліджень проблем прямого реального 

оподаткування в цілому та податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, зокрема; у правотворчості - з метою удосконалення 

чинних і розроблення нових нормативно-правових актів з питань 

оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки; 

правозастосуванні -  для більш точного розуміння правової сутності відносин 

з оподаткування нерухомого майн, відмінного від земельної ділянки, при 

тлумаченні та застосуванні норм законодавства в діяльності органів 

державної влади та місцевого самоврядування, судів, а також суб’єктів 

приватного права; у навчальному процесі -  як матеріал для підготовки 

підручників, навчальних і навчально-методичних посібників з дисципліни
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“Фінансове право”,“Податкове право”, “Муніципальне право”, спецкурсів, 

присвячених податково-правовому регулюванню, а також у їх викладанні у 

вищих навчальних закладах.

Повнота викладених наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Достовірність висновків 

дисертації Шишканова Олександра Анатолійовича “Правове регулювання 

оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки” 

обумовлюється вірно обраною методологією, ретельним аналізом наукової 

літератури, законодавства України та практики його застосування. 

Використання дисертантом у своїй роботі різних наукових методів 

дослідження дозволяє йому досягти повноти та всебічності аналізу 

поставлених проблем. Для роботи характерний логічний стиль викладення 

матеріалу, смислова завершеність, цілісність. На нашу думку, науково- 

практичні результати, отримані дисертантом, є достовірними й 

об’єктивними. Загалом дисертаційна робота є кваліфікованою працею 

монографічного характеру, яка містить результати проведених дисертантом 

досліджень та відображає науково-обґрунтовані розробки, які в сукупності 

мають важливе значення для розвитку науки фінансового права та 

практичної діяльності відповідних суб’єктів.
і

Дисертація та автореферат оформлені згідно з вимогами до такого виду 

робіт. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, що містять 

одинадцять підрозділів, висновків до кожного розділу і загальних висновків, 

списку використаних джерел. Загальний її обсяг становить 220 сторінок, з 

них основного тексту -  175 сторінок. Список використаних джерел включає 

232 найменування.

Автореферат дисертації повністю відповідає її змісту. Опубліковані 

праці відповідають темі дослідження, розкривають основний його зміст.

Дискусійні положення та зауваження до дослідження. Відзначаючи 

теоретичну і практичну цінність дисертаційної роботи Шишканова 

Олександра Анатолійовича “Правове регулювання оподаткування
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нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки”, позитивно оцінюючи 

його, водночас відзначаємо, що окремі положення роботи мають дискусійний 

характер, є недостатньо аргументованими або потребують уточнення.

1. Дискусійною є пропозиція автора стосовно доцільності обмеження 

повноважень органів місцевого самоврядування у галузі оподаткування 

нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки (стор. 42, 159, 178 

роботи). Таке твердження йде врозріз із реформою державного управління, 

що спрямована на формування розвиненого місцевого самоврядування як 

характерної риси демократичних, економічно успішних держав, визначена як 

одна з першочергових в Україні та потребує адекватного фінансового 

забезпечення. За таких умов обмеження права органів місцевого 

самоврядування самостійно регулювати місцеві податки та збори можна 

розглядати як певний крок назад на шляху впровадження європейських 

цінностей в Україні.

2. З дисертантом, варто погодитися у тому, що практика оподаткування 

нерухомості в інших державах свідчить, що об’єкти незавершеного 

будівництва можуть обкладатися податком на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки. Так, на думку Олександра Анатолійовича, їх обкладання 

зазначеним податком буде запобігати ухиленню чи затягуванню замовників 

будівництва введення об’єктів в експлуатацію, а також їх безгосподарському 

чи спекулятивному використанню (С. 117). Водночас, наведена позиція 

потребує додаткового обґрунтування, стосовно виникнення податкового 

обов’язку у платника, розміру ставки, порядку обчислення суми податку 

тощо. Питання оподаткування податком на нерухомість об’єкту саме 

незавершеного будівництва, з урахуванням чинного Податкового кодексу 

України, може мати негативну відповідь. До речі, на цей аспект звертає увагу 

й сам дисертант (С. 116). Тож яким чином забезпечити ефективний механізм 

його адміністрування ?

3. Позитивним є прагнення здобувана всебічно проаналізувати 

практику оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельної
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ділянки, в різних країнах світу (С. 65-78). Разом з цим, доцільним було б при 

захисті почути більш обгунтованішу думку дисертанта щодо запозичення 

позитивного досвіду яких саме країн та можливості його впровадження в 

Україні.

4. Заслуговує на підтримку аргументація здобувана, що відсутність 

мінімального розміру ставки податку, який разом із визначенням податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки як податку, що не 

застосовується автоматично в разі відсутності рішення місцевої ради про 

його встановлення, порушує принцип стабільності оподаткування, 

призводить до погіршення податкової дисципліни та зниження податкових 

надходжень до місцевих бюджетів (С. 134). Разом з цим, доцільним було б 

при захисті почути більш обгунтованішу думку дисертанта, встановлення у 

якому саме мінімальному розмірі ставки податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки сприяло б ефективному наповненню місцевих 

бюджетів.

5. Неоднозначно слід оцінити пропозицію автора про запровадження 

окремого понятійного апарату об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, 

а також їх класифікації для цілей оподаткування безпосередньо на рівні 

Податкового кодексу України (стор. 4 автореферату, стор. 105 дисертаційної 

роботи). Як слушно зауважує автор, суспільні відносини стосовно категорії 

«нерухоме майно» регулюється й нормами нормативно-правових актів інших 

галузей права -  цивільного (у частині виникнення речових прав та обороту) 

та адміністративного права (у частині створення об’єктів житлової та 

нежитлової нерухомості, процедури державної реєстрації речових прав). 

Оскільки об’єктами податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, є вже створені об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, право 

власності на які виникло, то логічним може бути застосування для цілей 

оподаткування понятійного апарату, що запроваджений для цілей 

регулювання цивільних та адміністративних відносин щодо нерухомості.
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Висловлені зауваження суттєво не впливають на загальну позитивну 

оцінку рецензованої дисертаційної роботи, а тільки спонукають до подальшої 

наукової дискусії за темою дослідження. Таким чином, дисертаційна робота 

Олександра Анатолійовича Шишканова “Правове регулювання 

оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки” 

відповідає вимогам “Порядку присудження наукових ступенів”, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 року 

№ 567, а її автор заслуговує на присвоєння йому наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 — адміністративне 

право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Офіційний опонент: 

кандидат юридичних наук, доцент, 
доцент кафедри фінансового права 
Університету державної фіскальної 
служби України

! Відділ діловодства та архіву 
швського національного універсале» 

імені Тараса Шевченка

і
|
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До спеціалізованої вченої ради 
Д 26.001.04 Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60

В І Д  ГУК

офіційного опонента -  доктора юридичних наук, професора, академіка 
НАПрН України Орлюк Олени Павлівни на дисертаційне дослідження

Шишканова Олександра Анатолійовича «Правове регулювання 
оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки», 

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

інформаційне право

Актуальність дисертаційного дослідження. Оподаткування 

нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, є практикою, 

притаманною більшості податкових систем розвинених країн, зокрема й 

держав-членів Європейського Союзу. Подібні норми щодо оподаткування 

нерухомості закріплені податковим законодавством Сполученого Королівства, 

Німеччини, Франції та інших європейських країнах.

В Україні цей податок у тому вигляді, в якому він справляється нині, був 

введений Податковим кодексом, прийнятим у 2010 році. З моменту вступу його 

у чинність, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

поступово деталізується у відповідних правових нормах Кодексу, з метою 

удосконалення практики його справляння. Неодноразові зміни у частині 

справляння даного податку (що включається до податків на майно) однозначно 

не свідчать про стабільність податкового законодавства. У ході так званої 

«малої податкової реформи» 2014 року було внесено ряд змін щодо 

оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, зокрема в 

частині розширення бази оподаткування, шляхом оподаткування як житлової, 

так і нежитлової нерухомості тощо.

Водночас такі зміни не рідко не лише носять фіскальні цілі, але й

відображають намагання держави створити

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка
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його справлянні, що має неабияку актуальність для формування доходної бази 

місцевих бюджетів. Тим більше, що надходження від цього податку мають 

тенденцію до поступового збільшення. Так, за підсумками 2018 року місцеві 

бюджети зібрали податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

більше 3.6 млрд грн (у 1,5 рази більше, аніж попереднього року). П ’яту частину 

акумулював бюджет Києва. Цей податок забезпечив 6% загального обсягу 

зібраних місцевих податків, або 1.4% власних доходів усіх місцевих бюджетів 

(2015 р. -  менше 3% і 0.6% відповідно). 3/4 надходжень -  як і в попередні роки 

-  забезпечили юридичні особи, у власності яких є нежитлова нерухомість. На 

фізичних осіб -  власників житла припадало близько 11% (див. більш докладно: 

ІЖЬ: ЬЦр://созі.иа/пе\уз/708-8кі1ку-тІ5І:8ЄУІ-ЬуисІ2ЬеІу-оЦ'ута1у-2-УІа8пукіу-

петк1ютоз1:і-2018-гоки). Наведені показники свідчать про позитивну динаміку.

Разом із тим практичний досвід справляння даного податку засвідчує 

наявність багатьох проблем, обумовлених як недосконалістю законодавчо 

закріплених елементів самого податку, так і виконанням неналежною мірою 

повноважень податковими органами (наприклад, в частині надсилання 

податкових повідомлень). Істотні проблеми є й безпосередньо в частині 

формулювання податкових норм, що покладені в основу справляння податку на 

нерухомість. Зокрема, ряд авторів саму дефініцію «нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки» вважають нелогічною за своїм змістом, виходячи з того, 

що житло та житлова нерухомість є родовими поняттями.

Для оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, згідно зі ст. 14 ПК України визначаються типи об’єктів нерухомості, та 

визначається їх правовий статус на підставі документів, що засвідчують право 

власності. Даний підхід ґрунтується на цивільному законодавстві. Недаремно 

сам дисертант наголошує, що на необхідності розрізняння нерухомого майна в 

цивільно-правовому та в податково-правовому значеннях. Водночас до цих 

відносин дотичним буде врахування й норм житлового, земельного, 

будівельного та іншого законодавства. Не даремно у національному

2
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податковому та спеціальному (будівельному) законодавстві навіть поняття 

об’єктів нерухомого майна не співпадає.

У цьому сенсі комплексне дисертаційне дослідження Шишканова О.А., 

присвячене дослідженню правового регулювання оподаткування нерухомого 

майна, відмінного від земельної ділянки, характеризується безперечною 

актуальністю та своєчасністю, й має як теоретичне, так і практичне значення.

Зв’язок з науковими програмами, планами, . Дисертаційне

дослідження виконано в межах науково-дослідної роботи юридичного 

факультету в рамках бюджетної теми «Теорія і практика адаптації України до 

законодавства ЄС» (№16БФ042-01, 010Ш003579), яка досліджується на 

юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка.

Тема дисертаційного дослідження була сформульована відповідно до 

вимог законів України «Про інформацію» від 02.10.1992 р. №2657-ХІІ, «Про 

пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» від 11.07.2001 р. № 2623-ІІІ, 

положень Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації, затвердженої 

Указом Президента України № 212/2012 від 24.03.2012 р., Національної 

стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, 

затвердженої Указом Президента України № 68/2016 від 26.02.2016 р., 

Пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних 

розробок на період до 2020 року, затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України від 07.09.2011 р. № 942, Стратегії розвитку наукових досліджень 

Національної академії правових наук України на 2016 -2020 рр., затвердженої 

постановою загальних зборів Національної академії правових наук України від 

03.03.2016 р.

Об’єктом дослідження стали врегульовані правом суспільні відносини у 

сфері оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, що 

цілком відповідає проблематиці дисертаційних досліджень, які виконуються за 

спеціальністю 12.00.07.
З
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Ступінь обґрунтованості наукових , висновків і

рекомендацій дисертації, їх достовірності та новизни. Ознайомлення з 

дисертаційним дослідженням Шишканова О.А. дозволяє говорити про те, 

сформульовані у дисертації наукові висновки і рекомендації мають належну 

міру достовірності та обґрунтованості, що вимагаються від кандидатських 

досліджень. Поставлені при написанні дисертаційного дослідження завдання 

(стор. 19-20 дис., стор. 2 автореферату) у цілому розкриті.

Сукупність загальнонаукових та спеціальних наукових методів 

правознавства, зокрема діалектичного, історико-порівняльного, формально- 

юридичного, порівняльно-правового, формально-юридичного, статистичного, 

які були використані автором при проведенні дослідження, дозволили 

дисертанту виявити та вирішити комплекс теоретичних та практичних проблем, 

пов’язаних із поглибленням наукових знань про правову природу податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (ПНМВЗД) шляхом вивчення 

історичних передумов розвитку податку та іноземного досвіду оподаткування 

нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки (НМВЗД), розгляду 

елементів податку, а також напрацювання рекомендацій щодо усунення 

недоліків законодавства України у даній сфері.

Загальний аналіз змісту роботи свідчить про те, що дослідження має 

системний, цілісний, самостійний характер та відзначається високим науковим 

рівнем та актуальністю. Серед багатьох робіт із податкового права, які 

здійснювалися в Україні в останні роки, дана робота виступає, по суті, одним із 

перших монографічних досліджень, спрямованим на характеристику ПНМВЗД, у 

гносеологічному розрізі, із врахуванням викликів сучасного стану податкової 

системи України.

Предметом дослідження виступило безпосередньо правове регулювання

оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки. У процесі

розкриття обраного предмету у роботі послідовно було досліджено еволюцію,

поняття та правову природу податку на нерухоме майно, відмінне від земельної

ділянки; всебічно проаналізовано елементи податку на нерухоме майно, відмінне
4
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від земельної ділянки (платники податку, об’єкт оподаткування, база 

оподаткування, ставки, порядок справляння, пільги); а також запропоновано шляхи 

вдосконалення нормативно-правового регулювання податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки.

З метою всебічного розкриття об’єкту та предмету дослідження у роботі 

значну увагу було приділено визначенню впливу історичних традицій в 

оподаткуванні нерухомості (доведено, що цей податок є одним із перших, відомих 

історії оподаткування та розкрито його справляння зокрема на теренах українських 

земель); а також визначено вплив безпосередньо європейської правової доктрини на 

розвиток податкового права в частині оподаткування нерухомого майна, відмінного 

від земельної ділянки. У ході дослідження було доведено, що «ПНВЗД є складовою 

податкових систем переважної більшості держав сучасності. В Європі податок 

запроваджено у всіх країнах, крім Андорри, Ліхтенштейну, Мальти, Монако, Сан- 

Марино, Ватикану. У державах з розвиненими економіками НМВЗД є традиційним 

об’єктом оподаткування, платежі від сплати якого забезпечують суттєві 

надходження переважно до місцевих бюджетів» (стор. 81 -  82, 189 дисертації, стор. 

12 автореферату).

Враховуючи специфіку відносин у сфері оподаткування нерухомості, автор 

значну увагу приділив аналізу норм податкового законодавства України, а також 

податкового законодавства зарубіжних держав у галузі оподаткування будівель, 

споруд та їх комплексів (підрозділи 1.2, 1.3), що дозволило йому окреслити 

найбільш значимі моделі та конструкції податку і запропонувати деякі з них для 

впровадження в Україні.

Проведене дослідження дало можливості зробити ряд пропозицій, 

спрямованих на удосконалення податкового законодавства в частині 

справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що 

базуються на доктринальних засадах, та враховують досвід правозастосування 

(зокрема й судовий) як європейських країн (ЄСПЛ відповідно), так і 

безпосередньо України.
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Дисертантом було обрано вдалу архітектоніку, яка дозволила йому 

розкрити всебічно обрану проблематику. Структура дисертації обумовлена 

метою і предметом дослідження, й включає вступ, три розділи, що містять 

одинадцять підрозділів, висновки до кожного розділу й загальні висновки, 

список використаних джерел (232 найменування) та додатки. Такий підхід до 

визначення структури і змісту дослідження виглядає цілком логічним, адже 

дозволив авторові розкрити ті актуальні питання, що були обрані для 

дослідження.

На користь ґрунтовного характеру проведеного дослідження слугує й 

обраний дисертантом комплексний підхід до вибору науково-методологічних та 

нормативно-правових джерел й емпіричної бази. Адже на якість отриманих 

результатів вплинуло глибоке опрацювання робіт вітчизняних та іноземних 

науковців із фінансово-правової та податково-правової науки, представників 

економічної науки. Істотну увагу у ході дослідження було приділено аналізу 

норм національного та зарубіжного податкового законодавства, а також судовій 

практиці (зокрема, в частині рішень судів України у справах про оскарження 

рішень контролюючих органів про донарахування зобов’язань з ПНМВЗД, 

рішень Європейського суду з прав людини про застосування положень 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод), а також рішень 

органів місцевого самоврядування про встановлення ПНМВЗД.

У роботі містяться наукові положення, які мають важливе науково- 

теоретичне значення й практичне спрямування. Положення новизни, що 

виносяться на захист, підкріплені відповідними висновками по ходу 

дослідження, належною мірою аргументованими. Цікавість являють й додатки 

до дисертаційного дослідження, в яких автор продемонстрував, зокрема, 

практичне втілення теоретичних висновків (наведено як статистичні показники 

щодо частки надходжень від регулярних податків з нерухомого майна у ВВП 

країн ОЕСР, наведено наявну податкову класифікацію (стор. 218 -  219 

дисертації); так і безпосередньо запропоновано класифікацію об’єктів податку
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на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (стор. 220 дисертації, 

додаток Г).

Ознайомлення з представленою роботою дає підстав стверджувати, що 

ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, ступінь їх достовірності та наукової новизни в 

цілому відповідають вимогам, що ставляться до робіт такого характеру.

Повнота викладу положень дисертації в , опублікованих

автором. Автором у ході дослідження було опубліковано основні результати, 

що знайшли відображення у дисертації. Публікаційним здобутком 

Шишканова О.А. стали 15 друкованих наукових праць, з яких: 4 наукові статті у 

фахових виданнях України; 1 стаття у науковому періодичному виданні іншої 

держави; 3 публікації за матеріалами науково-практичних конференцій; 

7 публікацій науково-практичного характеру за напрямом дослідження в інших 

виданнях. Доцільно зауважити, що два посібники із останнього переліку 

публікацій, що є колективними працями (Пряме реальне оподаткування. 

Адміністрування та правова сутність: науково-практичний посібник / Гетманцев Д.

О., Мусійчук І. М., Шишканов О. А., Шамрай О. В. Київ: Юрінкомінтер, 2014; 

Прямі реальні податки. Правова сутність та адміністрування: науково-практичний 

посібник / Гетманцев Д.О., Семчик О.О., Шишканов О.А. Київ: Юрінкомінтер, 

2018) користуються стабільним попитом як у студентів, фахівців, так і 

безпосередньо на практиці.

Отримані автором положення носять оригінальний, самостійний характер. 

Посилання на авторські публікації у роботі присутні.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що робота 

стала комплексним правовим дослідженням, у якому з використанням 

необхідних методів наукового пізнання, здобутків вітчизняної і зарубіжної 

юридичної науки, з урахуванням європейського досвіду, положень чинних 

національних та міжнародних нормативно-правових актів, законопроектів, 

матеріалів судової практики, історичних пам’яток права окреслено теоретичні
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та практичні проблеми оподаткування нерухомого майна, відмінного від 

земельної ділянки, як прямого реального, а також місцевого податку.

У дисертації Шишканова О.А. узагальнено та проаналізовано науковий 

масив праць провідних українських та зарубіжних вчених, наведено характерні 

особливості власних напрацювань та зроблено на їх основі висновки, які 

обумовлюють наукову новизну та достовірність одержаних в результаті 

дисертаційного дослідження результатів.

На користь новайційного характеру дослідження свідчить пропоноване 

автором визначення поняття «податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки», під яким розуміється «регулярний, обов’язковий, 

нецільовий, індивідуально безвідплатний, безумовний платіж, що регулюється 

уповноваженими органами державної влади та місцевого самоврядування у 

встановленому законом порядку, сплачується фізичними і юридичними 

особами, у тому числі нерезидентами, до місцевих бюджетів у зв’язку з 

належністю їм на праві власності об’єктів житлової та нежитлової нерухомості» 

(стор. 22 дисертації, стор. 4 автореферату).

Доцільно погодитися з дисертантом, який пропонує визначення таким 

елементам податку, як «платник ПНМВЗД» -  це фізичні та юридичні особи, у 

тому числі нерезиденти, що мають податкову правосуб’єктність, володіють на 

праві власності об’єктами житлової та/або нежитлової нерухомості та несуть у 

зв’язку з цим установлені законом податкові обов’язки; «об’єкт ПНМВЗД» -  це 

будівлі, приміщення та їх комплекси, що належать до об’єктів житлової або 

нежитлової нерухомості, а також частки в праві власності на них, з 

перебуванням яких у власності фізичних та юридичних осіб, у тому числі 

нерезидентів, пов’язане виникнення у таких осіб податкового обов’язку (стор. 

22 -  23 дисертації, стор. 4 автореферату).

Науковою новизною характеризується положення дисертації, в якому 

доводиться «необхідність розширення переліку платників податків суб’єктами 

підприємництва, які володіють на праві повного господарського відання
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об’єктами оподаткування державної та комунальної власності» (стор. 102 -  104 

дисертації, стор. 4 автореферату).

Можна цілком підтримати автора, який наголошує на моменті, коли особа 

набуває правового статусу платника ПНМВЗД. Дійсно, такий статус 

набувається з моменту набуття права власності на об’єкт податку, яким є 

момент державної реєстрації права в ДРРПНМ. Разом із тим дисертант цілком 

вірно зазначає, що «початок нарахування податку не завжди збігається з 

моментом виникнення права власності на об’єкт житлової або нежитлової 

нерухомості. Щодо новозбудованого об’єкта оподаткування, або в разі 

переходу права власності на об’єкт протягом календарного року, податок 

нараховується набувачу з початку календарного місяця, в якому у нього 

виникло право власності» (стор. 151 дисертації). І цей момент має істотне 

значення на практиці, при вирішенні питання щодо визначення наявності 

підстав для справляння даного податку.

Цікавість являє аналіз через призму оподаткування зазначеним податком 

таких об’єктів як споруда, об’єкт незавершеного будівництва, підприємство як 

єдиний майновий комплекс. Адже завдяки цьому аналізу автор пропонує 

усунути певні недоліки податкового закону щодо об’єкта ПНМВЗД, зокрема, 

пропонує «а) уточнити класифікацію об’єктів житлової та нежитлової 

нерухомості, які є об’єктами податку; б) виключити частку з переліку об’єктів 

оподаткування і включити -  об’єкти незавершеного будівництва; в) виключити 

з переліку будівель, що не є об’єктами податку, будівлі промисловості та 

товарних сільгоспвиробників, визначивши для вказаних об’єктів пільгову 

ставку оподаткування; г) розглянути можливість оподаткування споруд з 

одночасними змінами й до інших елементів податкового механізму, насамперед 

бази оподаткування» (стор. 186 дисертації; стор. 14 автореферату). Зазначені 

пропозиції належною мірою обґрунтовані в дисертації й заслуговують на 

підтримку.

У дисертації наводяться аргументи й на удосконалення наукових

суджень, теорій, положень. Так, автором пропонується удосконалення поняття
9

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/


таких видів об’єктів оподаткування, як об’єкти житлової та нежитлової 

нерухомості -  шляхом їх визначення не тільки через будівлі, але й через 

приміщення та їх комплекси (стор. 24 дисертації, стор. 5 автореферату).

Загалом дисертація характеризується цілою низкою інших положень, що 

свідчать на користь оригінального характеру отриманих результатів.

Практична і теоретична значимість отриманих результатів 

дисертаційного дослідження. Наукові положення, викладені в дисертаційному 

дослідженні Шишканова О.А., мають як науково-теоретичне, так і практичне 

значення. Зокрема, можна погодитися з дисертантом, який пропонує ряд змін 

до податкового законодавства, зокрема, в частині внесення змін до підпункту 

266.2.1. пункту 266.2. статті 266, підпункту 266.3.1. пункту 266.3. статті 266 

ПКУ, виключивши з них згадування про частку як об’єкт податку. Адже 

оподаткуванню підлягають безпосередньо об’єкти житлової та нежитлової 

нерухомості, а частки в праві власності на них визначають коло платників 

податку з об’єкта та розмір податкового обов’язку кожного з них (стор. 192 

дисертації, стор. 14 автореферату).

Викладені теоретичні положення, висновки, пропозиції і рекомендації 

можуть бути використані у: науково-дослідній сфері -  для подальших 

досліджень проблем прямого реального оподаткування в цілому та податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зокрема; правотворчості -  з 

метою удосконалення чинних і розроблення нових нормативно-правових актів з 

питань оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки; 

правозастосуванні -  для більш точного розуміння правової сутності відносин з 

оподаткування нерухомого майн, відмінного від земельної ділянки, при 

тлумаченні та застосуванні норм законодавства в діяльності органів державної 

влади та місцевого самоврядування, судів, а також суб’єктів приватного права; 

навчальному процесі -  у ході підготовки лекцій, навчальних посібників та 

підручників з дисциплін «Фінансове право», «Податкове право», 

«Муніципальне право» та інших правових дисциплін.
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Зауваження щодо змісту дисертаційної роботи. Визнаючи 

актуальність проведеного автором дослідження, наукову новизну, 

обґрунтованість і достовірність, високий теоретичний рівень, а також 

практичну значущість результатів для вдосконалення національного 

податкового законодавства й податкового права та правозастосування, разом із 

тим необхідно зазначити, що окремі положення дисертаційної роботи 

Шишканова О.А. носять дискусійний характер, а деякі висновки потребують 

додаткової аргументації.

1. У процесі удосконалення положень фінансово-правової (податково- 

правової) доктрини автор говорить штучність та необґрунтованість включення 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, до податків на 

майно. Й робить висновок про повну самостійність даного податкового 

платежу, як і інших складових податку на майно (стор. 79 дисертації). 

Зазначене твердження виглядає спірним, адже не дивлячись на позицію автора 

щодо розмежування цивільно-правового та податково-правового підходів до 

розуміння нерухомого майна (підрозділ 2.2), тим не менше базове розуміння 

нерухомих та рухомих речей через призму майна сьогодні ґрунтується саме на 

положеннях Цивільного кодексу України (глава 13). Й говорячи про такі 

правові властивості нерухомого майна як державна реєстрація права власності, 

дисертант фактично визначає правову природу нерухомості саме як майна. 

Відтак, незрозуміло, чому автор говорить про недоцільність розгляду даного 

податку як складової податку на майно.

2. На стор. 79 -  80 дисертації автор, надаючи характеристику податку на

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зазначає, що йому властиві

«як ознаки, що є загальними для всіх податків, так і специфічні особливості».

При цьому серед специфічних ознак згадується така ознака як «правова

природа податку як місцевого». Однак навряд зазначена характеристика може

розглядатися саме як специфічна ознака даного податку. Адже поділ податків

на загальнодержавні та місцеві відноситься до загальних класифікаційних

ознак податків, пропонованих теорією податкового права, поряд із іншими
11

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/


(наприклад, поділ податків на податки з доходів та майна, на податки з 

фізичних та юридичних осіб, на прямі та непрямі податки тощо).

3. Не можна погодитися з автором, який на стор. 151 дисертації 

зауважує, що «чинний податковий закон містить детальну класифікацію 

об’єктів оподаткування за видами та типами, а також свій специфічний 

понятійний апарат, що є цілком виправданим в умовах недостатніх 

систематизованості та уніфікації нормативного визначення нерухомості та її 

окремих видів у цивільному, житловому, адміністративному та інших галузях 

законодавства України. Надання окремих дефініцій різним видам та типам 

об’єктів податку відображає специфіку податкових правовідносин, у яких бере 

участь особа у зв’язку з володінням такими об’єктами на праві власності».

Слід зауважити, що ґрунтовний порівняльно-правовий аналіз положень 

податкового та, зокрема, будівельного законодавства (рівно як і міжнародних 

статистичних та фінансових стандартів, що застосовуються у будівництві), 

засвідчує протилежну ситуацію. Коли саме податкове законодавство не 

враховує специфіку, притаманну поняттю «будівлі» та їх різновидам в 

розумінні спеціального законодавства. Звичайно, слід позитивно оцінити 

наявний у ПК України (ст. 14) класифікаційний підхід до нерухомого майна, 

однак у процесі удосконалення податкового законодавства саме спеціальне, 

будівельне законодавство, що базується значною мірою вже на міжнародних 

стандартах, має покладатися в основу характеристики об’єкту оподаткування 

податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

4. На стор. 152 дисертації автор зауважує, що «визначення загальної

площі об’єктів житлової та нежитлової нерухомості у якості бази ПНМВЗД, як

це передбачено чинним ПКУ, істотно знижує фіскальну здатність податку,

частково нівелює його справедливість і соціальну спрямованість. Перепонами

для запровадження в Україні більш ефективних показників об’єкта

оподаткування, наприклад, вартості, що використовується у переважній

більшості розвинених держав світу, є недостатній рівень розвитку вітчизняного

ринку нерухомості, недосконалість правового регулювання системи оцінки
12
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нерухомого майна для цілей оподаткування та численні зловживання у даній 

сфері, непристосованість системи державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно». Певною мірою погоджуючись із переліченим переліком 

перепон, тим не менше досить складно погодитися з автором у частині 

визначення критерію вартості майна як більш справедливого порівняно з 

площею, що застосовується чинним податковим законодавством. Адже 

вартісний показник носить змінний характер й вимагає долучення оцінки 

нерухомості до визначення об’єкту оподаткування.

Можна дискутувати щодо доцільності використання іноземного досвіду 

при справлянні податку, однак у даному разі обрахунок податку обумовлює 

обов’язок проведення платником оцінки майна (при цьому має бути визначено 

й періодичність такої оцінки). У даному разі не обговорюються наявні 

проблеми із проведенням оцінки та її результатами. Однак сплата податку, яка 

обумовлює додаткові витрати на оцінювання об’єкту оподаткування, не 

відповідає принципам та засадам оподаткування, що застосовується в 

сучасному вітчизняному податковому праві та законодавстві.

5. Спірними є твердження дисертанта щодо чіткого закріплення

повноважень місцевих рад з регулювання ПНМВЗД шляхом встановлення на

рівні Податкового кодексу України більш чітких рамок прийняття ними рішень

у даній сфері. Автор розвиває зазначені положення, визначаючи напрями

встановлення таких обмежень, зокрема в частині обов’язкового застосування

місцевими радами типової форми рішення про встановлення ПНМВЗД;

встановлення в ПКУ чітких критеріїв, за якими місцеві ради можуть самостійно

встановлювати пільги (стор. 191 дисертації, стор. 13 -  14 автореферату).

Погоджуючись із доцільністю більш чіткого унормування на рівні податкового

законодавства елементів даного податку, тим не менше, вважаємо виходом за

межі податково-правового регулювання деталізацію повноважень місцевих рад,

якими вони наділені в межах Конституції України та законодавства про місцеве

самоврядування. Адже пунктом 1.1. ст. 1 ПК України чітко зазначено, що

«Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері
13
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справляння податків і зборів, зокрема визначає вичерпний перелік податків та 

зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників 

податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, 

повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час адміністрування податків, а 

також відповідальність за порушення податкового законодавства». Як 

вбачається, Кодекс регулює компетенцію саме контролюючих органів, а ніяк не 

органів місцевого самоврядування.

Разом із тим, висловлені зауваження є певною мірою дискусійними й не 

впливають на загальну позитивну оцінку дисертації Шишканова О.А. як такі, 

що не торкаються концептуальних положень дисертації та не зменшують 

належний рівень рецензованого дослідження.

Загальний висновок по дисертації. Дисертація Шишканова Олександра 

Анатолійовича на тему «Правове регулювання оподаткування нерухомого 

майна, відмінного від земельної ділянки» є самостійним завершеним науковим 

дослідженням, в якому отримані нові, самостійні, науково обґрунтовані 

результати, спрямовані на вирішення конкретної для науки фінансового права 

(в частині податкового права) задачі, а саме визначено правові засади 

справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки як 

складової податкової системи України. Викладені в дисертації рекомендації 

щодо удосконалення національного законодавства та правозастосування, 

зокрема в частині оподаткування нерухомості, є теоретично обґрунтованими та 

аргументованими.

Основні положення дисертації, що виносяться на захист, належним 

чином знайшли відображення у наукових статтях, що були підготовлені та 

опубліковані авторкою дисертації, кількість і якість яких відповідає чинним 

вимогам щодо публікації основних положень дисертацій на здобуття наукових 

ступенів у фахових виданнях.

Зміст автореферату повною мірою відображає структуру, хід 

дослідження, основні положення і висновки підготовленої автором дисертації.
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Автореферат не містить положень, які не увійшли до основного змісту 

дисертації.

Враховуючи наведене, можна стверджувати про достатній рівень 

науковості та обґрунтованості висловлених автором у дисертації наукових 

суджень, положень, висновків і рекомендацій. З огляду на викладене, 

дисертаційна робота Шишканова Олександра Анатолійовича є завершеною 

науковою працею, а висновкам, зробленим у дисертації, властиві необхідні 

ознаки новизни.

Підсумовуючи вищезазначене, є всі підстави вважати, що дисертація 

Шишканова О.А. на тему «Правове регулювання оподаткування нерухомого 

майна, відмінного від земельної ділянки» за змістом і оформленням відповідає 

Порядку присудження наукових ступенів, затвердженому Постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 (зі змінами), а її автор Шишканов 

Олександр Анатолійович, за результатами публічного захисту, заслуговує на 

присудження йому наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 -  адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право.

Офіційний опонент

Доктор юридичних наук, професор, 
академік НАПрН України, 
директор Науково-дослідного інституту 
інтелектуальної власності 
Національної академії правових наук Укр

11 череня 2019 року

Підпис д.ю.н. Орлюк О.П. засвідчую:
В.о. вченого секретаря НДІІВ НАПрНУ, к.ю.н

Орлюк

Ш. Чомахашвілі

ВХІД. №
від Ш р>

Відділ діловодства та архіву 
київського національного університету 

імені Тараса Шевченка
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