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В І Д Г У К  

офіційного опонента, кандидата юридичних наук, 

доцента Аністратенко Юлії Ігорівни на дисертацію  

Федчишина Юрія Анатолійовича  "Наближення законодавства про 

податок на додану вартість України до законодавства Європейського 

Союзу в контексті Угоди про асоціацію", що подана до захисту на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове 

право; інформаційне право 

 

 

Актуальність дисертаційного дослідження Федчишина Юрія 

Анатолійовича є очевидною з огляду на те, що питання адаптації 

вітчизняного податкового законодавства постало досить давно і має 

достатньо проблемні аспекти. Слід погодитися з тим, що шлях до того, щоб 

Україна стала частиною європейського економічного, політичного і 

правового простору є тривалим процесом, що вимагає зближення права 

України та Європейського Союзу. Вивчення та використання європейського 

досвіду податкової гармонізації є безумовно необхідним на сучасному етапі 

як для вітчизняної науки фінансового права, так і для законодавчої 

діяльності. Доктринальні підходи до основних етапів становлення та 

розвитку ПДВ у Європейському Союзі, а також аналіз його елементів та 

системи правового регулювання в контекстів відповідності діючим 

міжнародним Директивам, заслуговує на позитивне значення в контексті 
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застосування зарубіжного досвіду з метою наближення законодавства 

України в даній сфері. 

Тому вибір дисертантом теми дисертаційного дослідження є цілком 

обґрунтованим, а саме дослідження є актуальним для податкового права і 

практики його застосування в контексті наближення до вимог 

Європейського Союзу. 

   Актуальність обраної дисертантом теми підвищується і з 

урахуванням того, що в Україні взагалі не піддавались саме такому 

комплексному дослідженню питання, які стосуються наближення 

законодавства про ПДВ до законодавства ЄС. Насамперед у цьому в 

узагальненому вигляді і полягає наукова новизна дисертації, а саме у 

дослідженні і практичному вирішенні у науці фінансового права проблеми 

наближення податкового законодавства України до законодавства ЄС в 

контексті вивчення практичного та теоретичного досвіду інших держав 

Європи, які перебувають на різному рівні інтеграційних процесів в Європі.  

  Основні наукові положення, висновки і рекомендації, викладені у 

дисертації, є теоретично обґрунтованими, що забезпечується 

застосуванням раціональної сукупності сучасних загальнонаукових та 

спеціальних методів і прийомів наукового пізнання. 

 Цілком логічною виглядає структура викладення матеріалу у 

дисертаційній роботі. Потребує уваги той факт, що кожен розділ містить ту 

кількість підрозділів, яка необхідна для чіткого, повного та об’ємного 

дослідження та вивчення проблемних питань адаптації вітчизняного 

законодавства у сфері ПДВ. 

Обґрунтованість та достовірність. Достовірність одержаних 

результатів досягнута здобувачем завдяки використанню значного масиву 

вітчизняної та зарубіжної наукової, нормативної та публіцистичної 

літератури. При цьому, як вже підкреслювалось, враховані праці фахівців 

теорії права, фінансового та податкового права тощо. Акцентовано увагу 

на дослідженні положень чинного, перспективного вітчизняного 
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законодавства в контексті євроінтеграційних процесів. 

 Цінність роботи полягає у ґрунтовному аналізі міжнародної 

нормативно-правової бази, що допомогло виявити проблемні аспекти та 

прогалини у законодавстві, з метою розробки  пропозицій щодо підходів 

до наближення законодавства України про ПДВ до законодавства ЄС, а 

також для виявлення характерних ознак, що притаманні системі ПДВ у 

ЄС; співставленні національного правового регулювання ПДВ держав 

Європи з вимогами законодавства ЄС; виявленні основоположних 

відмінностей у законодавствах України та ЄС для подальшого 

врегулювання колізійності. 

 На основі аналізу відповідних актів законодавства, літератури у 

сфері оподаткування ПДВ, інших наук (список використаних джерел 

містить 239 найменувань), дисертант зробив ряд важливих з теоретичної і 

практичної точок зору висновків щодо наближення законодавства про 

ПДВ до законодавства Європейського Союзу в контексті угоди про 

асоціацію.  

У цілому наукові положення, висновки і рекомендації, 

сформульовані в дисертації, є обґрунтованими та достовірними. Переважна 

більшість із них не викликає сумнівів.  

З огляду на обраний предмет дослідження автором правильно 

визначені також мета та завдання, які зумовили структуру роботи. 

 Безпосередню практичну значимість мають положення дисертації, 

що стосуються пропозицій про вдосконалення діючого податкового 

законодавства України. 

  Слід відзначити логічну злагодженість дисертації, взаємозв’язок її 

окремих підрозділів. Автор послідовно виклав матеріал, в основному 

правильно співвідносячи загальні і конкретні питання, сформулював 

необхідні наукові дефініції. 

  Оцінюючи позитивно рецензовану роботу, необхідно вказати на 

наявність певних недостатньо аргументованих положень, дискусійних 
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моментів та зауважень: 

1. автор розкриваючи у п. 2.1. «Джерела правого регулювання 

податку на додану вартість на рівні Європейського Союзу», основні 

елементи податку на додану вартість, не достатньо акцентував увагу на 

специфіці застосування відповідальності за порушення законодавства в 

даній сфері у зарубіжних країнах. Хотілось би дізнатись до яких видів 

відповідальності притягаються правопорушники у разі порушення 

законодавства про ПДВ у зарубіжних країнах? 

2. автор у п. 2.2. «Фактори, що впливають на гармонізацію податку 

на додану вартість у Європейському Союзі», зазначив реалізацію права 

вибору , наданого Директивою про ПДВ……Чи не могли б ви зазначити 

проблемні аспекти сьогоднішнього вітчизняного законодавства про ПДВ 

щодо реалізації зазначених міжнародних норм? 

3. досліджуючи у п. 3.1. «Напрями та перспективи гармонізації 

законодавства України із законодавством Європейського Союзу у сфері 

податку на додану вартість» та роблячи відповідні висновки, хотілось би 

дізнатись авторське бачення визначення податку на додану вартість з 

урахуванням досвіду зарубіжних країн. 

 Висловлені вище зауваження стосуються дискусійних питань або 

окремих не досить чітких формулювань та інших положень, які не є 

принциповими, а, отже, не можуть вплинути на загальну позитивну оцінку 

дисертації. 

Таким чином, за актуальністю, ступенем новизни, обґрунтованості, 

науковій та практичній цінності здобутих результатів, а також по кількості 

і обсягу публікацій, по оформленню дисертації вона повністю відповідає 

вимогам, що пред’являються до кандидатських дисертацій згідно з 

Порядком присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та 

відповідними постановами Президії Вищої атестаційної комісії України. 

Виходячи з викладеного, вважаю, що дисертація Федчишина Юрія 

Анатолійовича "Наближення законодавства про податок на додану 
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