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податкового права й досі потребує цілісного розуміння шляхів розв’язання 

проблеми подвійного оподаткування. 

Оскільки в Україні йде процес реформування фінансової системи, а 

доповнення і зміни в Податковий кодекс України вносяться регулярно, 

науковці мають можливість і навіть обов'язок сприяти удосконаленню його 

статей і розділів. Все це робить по-справжньому тему дослідження Олендера 

Ігоря Ярославовича актуальною, а дисертацію своєчасною і доцільною. 

Автор дисертації поставив перед собою мету: на підставі аналізу 

законодавства України та інших країн світу, документів міжнародних 

організацій (ОЕСР, ООН, МВФ та ін.), норм міжнародних податкових 

договорів, теоретичного осмислення наукових праць вітчизняних і 

закордонних учених у відповідних галузях знань розкрити наявні проблеми 

усунення подвійного оподаткування. Все дослідження було присвячено 

розкриттю поставленої мети і завдань для її досягнення. Дисертація 

І. Я. Олендера є одним з перших в Україні комплексним узагальненим 

монографічним дослідженням проблем виконання податкового обов’язку в 

режимі усунення подвійного оподаткування. 

Обґрунтованість і достовірність дослідження. І. Я. Олендер здійснив 

теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового завдання щодо засад 

побудови режиму усунення подвійного оподаткування, реалізації у його 

рамках податкового обов’язку, а також розроблення пропозицій й 

рекомендацій, спрямованих на вдосконалення правового регулювання 

механізмів усунення подвійного оподаткування під час виконання 

податкового обов’язку. 

Потрібно повністю підтримати автора в тому, що сплата податків 

переслідує одночасно кілька цілей, до яких відносяться, по-перше, 

наповнення публічних фондів держави і відповідних територіальних 

утворень; по-друге, об’єктивна необхідність у формуванні публічних фондів 

для забезпечення платоспроможності відповідних державних та місцевих 

інституцій; по-третє, реалізація публічного інтересу. 
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Значну увагу у роботі приділено диференціації категорій «обов’язок» 

та «зобов’язання», що дійсно важливо через специфічне їх забарвлення у 

податкових відносинах. Автор констатує, що застосування конструкції 

«податкове зобов’язання» в податковому законодавстві країн обумовлено 

скоріше історичними причинами розвитку правового регулювання 

оподаткування та практикою його застосування.  

Досліджуючи обов’язок зі сплати податків і зборів автор доходить 

низки висновків: а) встановлення державою обов’язку сплачувати податки є 

її неодмінним правом; б) встановлення податків і забезпечення їх вчасної 

сплати є одним із основних орієнтирів для реалізації мети публічного 

інтересу; в) сплатою податків частково забезпечується покриття щорічних 

видатків держави; г) публічність інтересу при сплаті податків полягає 

в забезпеченні в такий спосіб інших суспільних інтересів оборонного, 

освітнього, соціального та іншого характеру. 

Варто підтримати думку автора про наявність конституційних витоків 

податкового регулювання. В роботі присвячено чимало уваги питанням 

закріплення обов’язку сплачувати податки у конституціях різних країн світу. 

Автором проаналізовано положення конституцій декількох десятків держав, 

виокремлено низку підходів із закріплення питань, що стосуються 

оподаткування та податкової системи. Безумовно позитивно можна оцінити 

характеристику автором низки конституційних положень декількох країн, що 

стосуються безпосередньо питань усунення подвійного оподаткування. 

Можна погодитися з автором про те, що у сучасних умовах економічна 

діяльність суб’єктів господарювання не обмежується кордонами однієї 

держави, у той час як питання оподаткування регулюються передусім 

законодавством окремої країни. Дисертант справедливо наголошує, що 

виникнення подвійного оподаткування внаслідок невідповідності 

нормативного регулювання оподаткування в різних країнах часто є вагомою 

проблемою і для розширення економічної діяльності, і для нормального 

функціонування вже існуючого бізнесу. Підкреслюється, що особливо 
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важливим є належне врегулювання питань, пов’язаних із подвійним 

оподаткуванням, яке виникає через накладання юрисдикцій між державою 

проживання (країною, де проживає платник податків) і державою-джерелом 

(країною отримання платником податків доходу). 

Автор дисертації вірно відмічає, що уникнення подвійного 

оподаткування, яке досягається державами за рахунок застосування різних 

засобів, передбачає певні поступки у своїх фіскальних інтересах. Дійсно, сам 

прояв зусиль, спрямованих на уникнення подвійного оподаткування між 

державами, свідчить про наявність спільних урядових інтересів. При цьому 

автором констатована наявність індивідуального (у рамках окремої держави) 

стимулу запобігати подвійному оподаткуванню, адже на практиці майже всі 

країни закріплюють у національному податковому законодавстві можливість 

надання пільги щодо подвійного оподаткування в односторонньому порядку 

(в Україні це регулюється ст. 13 Податкового кодексу). 

В цілому наукова і практична цінність дослідження полягає в тому, що 

подальше впровадження запропонованих автором рекомендацій 

сприятимуть розвиткові як фінансово-правової теорії, так і створять 

підґрунтя для більш ефективної реалізації норм податкового законодавства 

на практиці. 

Основні положення і рекомендації у більшості науково-оригінальні, 

підкріплені теоретичними доказами і спираються на реальні явища і процеси, 

що проходять у межах фінансової системи України. 

Достовірність наукових результатів. Детальне вивчення дисертації 

І. Я. Олендера дозволяє відмітити, що достовірність наукових положень 

дисертації досягнута за рахунок комплексного застосування сукупності 

методів теорії пізнання, таких як: формально-догматичний (спеціально-

юридичний), порівняльно-правовий і системно-структурний аналіз, та 

завдяки вивченню праць вітчизняних і зарубіжних вчених у сфері податків, 

відповідного законодавства і практики його застосування. Особливу цінність 

має проаналізований дисертантом значний масив монографічних джерел і 
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практики. Таким чином, достовірність отриманих результатів і обґрунтовано-

сформульованих пропозицій визначається правильно обраним підходом до 

проведеного дослідження та всебічним і повним використанням емпіричного 

матеріалу. 

Наукова новизна одержаних результатів ґрунтується на сучасному 

рівні постановки проблеми, її актуальності, значущості для науки 

податкового права і практичної необхідності в модернізації існуючих 

механізмів усунення подвійного оподаткування, що застосовуються в 

податкових відносинах. Дисертація фактично стала першим дослідженням, у 

якому комплексно, з використанням сучасних методів пізнання, врахуванням 

здобутків вітчизняної та зарубіжної податково-правової науки розкрито 

сутність, основні риси, принципи застосування засобів усунення подвійного 

оподаткування. У результаті проведеного дослідження визначено загальні 

тенденції розвитку національних та міжнародних правових інструментів та 

сформульовано концептуально нові напрями удосконалення законодавства у 

цій сфері, що запропоновані здобувачем особисто. 

Автором охарактеризовано наслідки надання односторонньої пільги 

державою з метою усунення подвійного оподаткування, встановлено 

винятковий характер діяльності уряду під час укладення міжнародних 

договорів з питань уникнення подвійного оподаткування, розроблено та 

обґрунтовано концепцію поліаспектності мотивації країн під час укладання 

договорів про уникнення подвійного оподаткування, що передбачає вплив на 

переговори між країнами щодо умов таких договорів низки факторів.  

Запропоновано наукові підходи до розуміння категорії «зобов’язання», 

яка в сучасних умовах у контексті регулювання податкових відносин має 

кардинально відмінний сенс від тотожної за назвою категорії у відносинах 

цивільно-правових. Удосконалено теоретичні положення щодо причинно-

наслідкового зв’язку між ефективним застосуванням механізмів усунення 

подвійного оподаткування та збільшенням купівельної спроможності 

фізичних осіб, наслідком чого є підвищення їх податкоспроможності. 
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Встановлено подвійний характер міжнародних договорів, які є угодами між 

суверенними державами та одночасно є складовою частиною національного 

податкового законодавства. 

Позитивно варто оцінити характеристику автором режиму усунення 

подвійного оподаткування із застосуванням міжнародних договорів, які не 

містять вичерпних правил оподаткування, але завдяки яким досягається 

роз’єднання транснаціональної бази оподаткування та відбувається розподіл 

її під різні юрисдикції. Потрібно погодитись із доводами щодо 

трансграничного та транснаціонального характеру подвійного 

оподаткування, через що вирішити цю проблему шляхом лише гармонізації 

національного податкового законодавства неможливо. 

Зміст дисертації, автореферату та опублікованих автором статей 

повністю розкривають тему, обрану автором для дослідження. 

Наукове та практичне значення представленої дисертації полягає у 

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

і використовуються у: 

- науково-дослідній сфері - для подальшого вивчення порушеної 

проблеми, розвитку правового регулювання конструкцій, спрямованих на 

усунення подвійного оподаткування; 

- правотворчій діяльності - у процесі реформування та 

вдосконалення чинного податкового законодавства відповідно до наданих 

пропозицій; 

- правозастосовній діяльності - у разі використання висновків, 

рекомендацій і пропозицій у діяльності органів Державної податкової служби 

України; 

- навчальному процесі - під час викладання навчальної дисципліни 

«Податкове право», для підготовки відповідних розділів підручників, 

навчальних посібників, курсів лекцій, а також під час підготовки студентами 

наукових робіт. 

Зауваження і дискусійні положення. Дисертація написана грамотно, 
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науковим стилем, фактичний матеріал, наукові положення і висновки легко і 

з інтересом сприймаються. І майже з кожним висновком можна погодитися і 

підтримати його. Однак, як у будь-якій науковій роботі, особливо в 

дисертаційному дослідженні, є положення, які необхідно доповнити, 

пояснити або розвити для того, щоб вони були сприйняті, як і всі інші. 

1. При диференціації категорій «податковий обов’язок» та податкове 

зобов’язання» автор висловлює думку про потенційну можливість існування 

певної диспозитивності у регулюванні податкових відносин. До проявів такої 

диспозитивності можна віднести розстрочення або відстрочення виконання 

податкового обов’язку, але у роботі ці механізми не характеризуються. 

Хотілося б почути, яку диспозитивність мав на увазі автор та як вона впливає 

на диференціацію вказаних категорій. 

2. В окремих параграфах роботи бракує системності при визначенні 

наслідків застосування міжнародних податкових договорів з метою усунення 

подвійного оподаткування. Так, автором обґрунтовується висновок про 

неможливість вирішення проблеми подвійного оподаткування, застосовуючи 

виключно положення національного податкового законодавства, що 

обумовлено трансграничним характером податкової бази при здійсненні 

економічної діяльності окремими суб’єктами господарювання. Водночас, в 

роботі можна знайти посилання автора на те, що міжнародні договори 

можуть заважати усуненню подвійного оподаткування через наявність 

складних механізмів боротьби із недобросовісними платниками, які не 

сплачують податки. Очевидно, що варто було при цьому сформувати 

комплексе уявлення про наслідки застосування міжнародних податкових 

договорів. 

3. Значна увага в роботі приділена аналізу різних моделей типових 

податкових договорів, розроблених, зокрема, ОЕСР, ООН та іншими 

міжнародними організаціями. Автор окреслює їх основні положення, 

визначає орієнтацію кожної з моделей, характеризує засоби тлумачення угод, 

побудованих на базі цих модельних конвенцій. При цьому автор не приділяє 
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достатньо уваги одному з найбільш принципових аспектів, які неможливо 

врегулювати національними засобами та традиційно регулюються 

міжнародними податковими угодами – питанням обміну податковою 

інформацією. Під час захисту автору варто звернути на це увагу. 

4. В роботі автор наводить різні причини виникнення подвійного 

оподаткування. При цьому наводиться їх диференціація за типом подвійного 

оподаткування (внутрішнє/зовнішнє, економічне/юридичне). При цьому 

дисертант, характеризуючи доволі детально різні причини виникнення 

подвійного оподаткування не висловлює власної думки щодо того, яку ж них 

можна називати основною для виникнення переважної більшості випадків 

подвійного оподаткування. 

5. Характеризуючи зв’язок механізмів усунення подвійного 

оподаткування та податкового планування автор робить висновок про 

можливість настання як позитивних, так і негативних наслідків для 

наповнення бюджетів за рахунок податкових надходжень у разі укладання 

міжнародних податкових угод. У якості прикладу він наводить судові тяжби 

таких відомих корпорацій, як Google та Apple. При цьому з тексту роботи не 

до кінця зрозуміло, які саме негативні наслідки можуть виникати внаслідок 

урегулювання питання щодо усунення подвійного оподаткування. 

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам. 

Дисертація вирішує важливу науково-прикладну проблему, містить раніше 

не захищені положення, які є особистими здобутками автора, має практичну 

цінність і позитивне значення для подальшого розвитку податкового права. 

Результати дослідження є перспективними щодо їх подальшого 

використання у нормотворчій роботі, науково-дослідній діяльності та 

навчальному процесі. 

Дисертаційні матеріали належним чином оприлюднені шляхом 

публікації монографії, публікацій, у фахових та інших наукових виданнях, 

виступах на конференціях, семінарах тощо. Зміст дисертації у встановленому 

форматі відображений в авторефераті. 




