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Актуальпісгь обраної теми диссргації.

Сьогодні ПДВ є головною складовою податкової системи в 136 країн сві

ту, що є свідченням ефективності ПДВ за будь яких умов. Фінансові надходжен

ня від ПДВ становлять одне з основних джерел формування бюджету країни. В 

умовах економічного розвитку держави особливо актуальною є проблема своє

часного забезпечення грошовими ресурсами дохідної частини державного бю

джету. Вирішення цієї важливої проблеми залежить від ефективності діяльності 

органів Державної фіскальної служби України, а також розробки науково- 

обґрунтованої системи оподаткування, яка відповідала б реаліям сьогодення, за

безпечувала зростання податкових надходжень до бюджету та підвищувала рі

вень адміністрування податкових платежів. Обраний курс Євроінтеграції спону

кає Україну проводити політику гармонізації оподаткування у сфері зовнішньое

кономічної діяльності з урахуванням найбільш адаптованого податкового зако

нодавства до міжнародних об’єднань з одночасним дотриманням національних 

інтересів України для забезпечення збалансованості Державного бюджету, в то

му числі податкових надходжень від зовиіншьоекономічної діяльності, збалаи-



суваїшя зовнішньоторговельного сальдо, дотримання нормативного значення 

щодо відкритості економіки.

Зазвичай в наукових працях в рамках реалізації зовнішньої фінансової 

політики держави аналізуються переважно заходи з арсеналу тарифної та валют

ної політик, акцизного оподаткування імпорту. Проте стрімке розповсюдження 

податку на додану вартість (ПДВ) у світі свідчить про необхідність його вклю

чення до нього аналізу.

В той же час, оскільки особливості онолаткування ПДВ можуть розрізня

тися між країнами, це може стримувати розвиток міжнародних торговельних ві

дносин, створювати можливості для ухилення від сплати податку та податкових 

шахрайств в міжнародній торгівлі, спричинити податкову конкуренцію між кра

їнами. Відповідно, це позначатиметься на доходах бюджетів країн, можливостях 

фінансування їх урядами важливих програм з соніально-економічиого розвитку 

та матиме наслідком напруженість у міжнародних відносинах. З огляду на зазна

чене, доцільно визначити, як зменшити розбіллюсті в оподаткуванні ПДВ, одним 

зі способів досягнення чого є податкова гармонізація.

Україна вже ратифікувала договір про зону вільної торгівлі з ЄС тому їй 

належить шлях до проведення узгоджень щодо політики гармонізації оподатку

вання у сфері зовнішньоекономічної діяльності, іцоб не суперечи ги умовам угод, 

тому дисертація Філінпової Наїалії Володимирівни, присвячена гармонізації 

оподаткування податку на додану вартість в контексті реалізації зовнішньої фі

нансової політики держави, є свосчасноіо і актуальною і має наукове та практич

не значення.

Ступінь обгрунтованост і наукових но іожень, висновків і рекомендацій, їх

достовірність і новизна

Аналіз тексту дисертації, автореферату та опублікованих наукових праць 

здобувана дозволяє зробити висновок про наукову обгрунтованість та достовір

ність основних наукових положень, висновків та рекомендації дисертаційної ро-



бої’и. Вони побудовані па положеннях (І)інансової, податкової теорії, окремих 

положень теорій міжнародної торгівлі (теорії абсолютних та відносних переваг, 

'і'сорії забезпеченості ресурсами), аналізі досліджень, викладених у працях про

відних зарубіжних фахівців з питань зовнішньої фінансової політики, оподатку

вання ПДВ та гармонізації цього податку, і акож аві ором використано розробки 

провідних українських вчених: І. Адаменко, Л. Воротіної, 1. Луніної, І. Лютого, 

1. Чугунова, В. Андруїценка, В. Валігуріг В. Виїнневського, О. Воронкової, 

Т. Єфименко, Т. Косової, А. Соколовсіжої. А. Крисоватого, В. Ш евчука, 

Р. Римарської, О. Дубовик, А. Кулай та інших.

Для розробки иауково-мс'годичних положень щодо гармонізації ИДВ в сис

темі реалізації зовнішньої фінансової політики держави автором проаналізовано 

роль ПДВ у зовнішній фінансовій політиці держави (с. 13-31), елементи будови 

оподаткування ПДВ з позицій їх впливу на міжнародні торговельні відносини (с. 32- 

62), зарубіжний досвід використання ПДВ країнами сві'гу (с.66-79), а також гармоні

зації цього податку та боротьби з податковим іиахранс гвом (с. 79-94).

В дисертації використано сукупність визнаних методів і підходів, в тому 

рахунку метод скоио.мічіюї антропології (при обгрунтуванні реакції платників пода

тків на зміну ставки ПДВ у рамках однієї країни, порівнянні ними ставок ПДВ у різ

них країнах і прийнят'ті рішень щодо здійснення транскордонних покупок або участі 

у шахрайських схемах з ПДВ(с. 27-28)); .метол економіко-математичного моделю

вання (при розробці і реалізації моделей із визначення впливу ставки ПДВ на над

ходження до бюджету, обсяги зовиішньоторговельпих операцій, відбір країн- 

иос'гійпих торговельних парт'нерів України (с. 107-144)); історичний метод (при 

аналізі виникнення та поширення ПДВ у світ і та досійду йога і ар.монізації у країнах 

СС(с. 13-14, 65-87)); системний підхід (при розробці і побудові комплексу заходів із 

вдосконалення оподаткування ПДВ як сле.мситу' зовнішньої фінансової тюлі'тики 

Україііи (с. 152-168)).

Іем а  дослідження розглянута та викладена всебічно і докладно. Дану роботу 

позитивно характеризує систе.мність підходу до вирішення поставлених задач, логі

чна побудова й аналіз причиитю-наслідкових зв’язків



Наукова обґрунтованість і досговірніс'гі> результатів підтверджується їх 

публікацією у фахових виданнях, де розкрито основні положення і результати 

дослідження (с. 17-19 автореферату), їх апробацією на міжнародних науково- 

практичних конференціях.

Наукова новизна олер'/каннх результатів

Основні наукові результати, що характеризують новизну виконаного дос

лідження, полягають у такому;

занропоиовано науковий підхід до розгляду 11ДВ як інсгруменгу зовніш

ньої фінансової політики держави, в якому враховано, що погляд па ГІДВ як на 

податок, що стимулює експорт, є некорекгннм через особливості міжнародної 

спеціалізації країни, недосконалість процесів гармонізації податкового законо

давства та відсутність або неповну гармонізацію ставки цього податку з основ

ними торговельними партнерами, що призводить до деформацій у здійсненні 

країнами експортних та імпортних операцій, впливає на обсяги надходжень цьо

го податку до національного бюджету та нризіюдить до дисбалансу між сплатою 

1ІДВ до бюджету та його відшкодуванням експортерам (с. 15-26);

запропоновано науковий підхід до визначення особливостей процесів гармо

нізації оподаткування ГІДВ, що складаю і іж'я з процесів гармонізації податкового 

законодавства та безпосередньо процесу гармонізації податків, що визначає місце 

гармонізації серед інших видів взаємодії країн та дозіюляє встановиїи наслідки для 

країн, що здійснювали таку гармонізацію (с. 28-31);

визначено основні нриіщини, форми за механізми оподаз'кування ГІДВ у 

зовнішніх відносинах країни в їхньому взаємозв’язку, що дозволило встановити 

їх вплив на зовнішню торгівлю за формування бюджетних доходів (с. 32-62);

здійснено групування наніональннх особлнвосіей викорнсітшия 1ІДВ в сис

темі фінансових інструментів впливу па міжнародні торговельні відносини, що до

зволило визначити основні напрями розвизку оподаткування 1ЩВ в контексті зов

нішньої фінансової політики для країн з різними типами економіки та окреслити на-



ирями реформування зовиііішьої фінансової нолі іики України (с. 66-79);

розроблено багатокритеріальний на\ ково-методичний підхід до визначен

ня гармонізованої ставки ПДВ, який враховхс партнерські, ісгоричиі, геополіти- 

чні та стратегічні відносини між країнами, що дозволило розрахувати значення 

гармонізованої ставки ПДВ та надати рекомендації щодо її вибору, виходячи з 

обраного критерію відбору країн-торговельних партнерів (с. 104-116);

реалізовано методичний підхід до визначення наслідків виливу гармоніза

ції ПДВ на бюджетні надходження та кількісні показники міжнародних торгове

льних операцій за різними критеріями відбору країн-торговельних партнерів 

України, що дозволило кількісно оцінити шілив зміни ставки 1ЩВ на бюджетні 

надходження і обсяги міжнародних торговельних операцій України, га є перспе- 

кт'ившім інструментом прогнозування можливих наслідків таких змін на рівень 

суспільного добробуту, національну бсзнск\ , рівень валютних надходжень, ім- 

гюртозалежність або імпортозаміщення в країні (с. 125-144);

розроблено комплекс заходів із вдосконалення оподаткування ПДВ як 

елементу зовнішньої фінансової політики України, який охоплює широке коло 

питань щодо поліпшеїшя економічного клімату в країні, вдосконалення її ііорма- 

тттвно-нравової бази, в тому числі Щ ОДО оіюлагкуваиня операцій зовнішньоеко

номічної діяльності, ііггенснфікаїцї ін(})ормаційіюі о обміну між фіскальними ор

ганами в Україні і на міжнародіюму рівні тощо (с. 152-168).

Теорсінчна іа иракііічна значущість результатів.

Сформульовані та обґрунтовані у дисертаційній роботі Філіппової Н.В. на

укові положення, висновки й пропозиції є теоретичною основою та науковим пі- 

дгр\т!тя.м визначення ролі ПДВ як одноіо з (Диаисових інструментів впливу на 

розвиток міжнародних торговельних відносин, а гармонізації оподаткування 

ПДІ^ -  як важливої умови індвищення е(|)екітішіосгі реалізації державою зовніш

ньої (|)інансової політики та інтеграційних процесів.

Практичне значення результатів виконаного досччіджсиия полягає у дове

денні розроблених автором дисертації иауково-.мегодичних підхоліів до визна-



чешія гармонізованої ставки ПДВ та ічілнв\' гармонізації ПДВ на бюджетні над

ходження та кількісні показники міжнародних торговельних операцій до рівня 

конкрегних рекомендацій щодо встаноівлсння найбільш нриніїя'пюї ставки ПДВ 

та удосконалення національного закоиодавсгіні з іштань оподаткування ПДВ. Це 

підтверджується впровадженням окремих результатів досліджень автора в діяль

ність Ьахмутської об’єднаної ДПІ (довідка Лд 15-24/16 від 24.11,2016 р.), Пок- 

ровської об'єднаної ДНІ (довідка № 15-3/16 від 22.1 1.2016 р.) Головного управ

ління /ЦФС у Доненькій області, Державної навчаі[ьно-наукової установи «Ака

демія (Днансового управління» (лист № 77020-63-07/374 від 29.06.2016 р.), Нау

ково-дослідного інституту фіскальної політики Університету державної фіскаль

ної с.н'жби України (листи № 92 та №93 від 19.08.2016 р.), /(ержавної фіскальної 

служби України (лист № 14125/6/99-99-07-01-03-15 від 29.06.2016 р.).

Иовнога викладення осиовннх рез> ль і а і ів днсер гації в онублікованнх

працях.

Основні положення дисертації вислзіглено у 15 наукових працях, з яких 

шісі'ь -  с'іа'гті у тіаукових фахових виданнях України (у т.ч. три -  у виданнях, які 

входять до міжнародних наукомегричиих баз), одна -  стаття у зарубіжному нау

ковому виданні); 8 — публікації у матеріалах конференцій.

Практичне значення рез} льга гів і внеиовків днеергації, 

иронозиції щодо їх внкорнегання

1 еоретичін положення, викладеш > лисертації, доведеш до рівня практич

них рекомендацій щодо встаїювдеїшя найбільш прийнятної сіавки ПДВ та удо

сконалення національного законодавства з іиггаиь оподаткування ПДВ в діяль

ності Ьахмутської об’єднаної ДПІ та Покровської об’єднаної ДПІ, Головного 

управління ДФС у Донецькій області. Резульгаги дослідження були також вико

ристані при підготовці науково-аналі'інчннх записок із питань удосконалення 

онолаї кування ПДВ у лист Державної навчально-наукової }'С'таиови «/Зкадемія 

ф іііа н со їю і'о  управління» та Науково-дослідної о іистітіуту фіскальної ПОЛІТИКИ



Уиіверси 1'ету державної фіскальної сл\'жби України, а також навчально- 

мсголичпих матеріалів для слухачів нро(})есійної програми підвищення кваліфі

кації Державної фіскальної служби України.

Дискусійні положення га іауваження щодо амісіу иісерганії.

Оцінюючи в цілому достатній рівень розробки 'іеоретичіїих, науково- 

методичних положень і практичних рекомендацій, обґрунтованість наукових ви

сновків іа пропозицій, иеобхідцо відзіїачи ги, що деякі положення є дискусійни

ми і ио і гіебують подальшого обгругггуваппя.

1. В пункті 1.1 (с.17) автор ствсрд>к\є, що в США ПДВ не використовуєть

ся, а в ц_\ 1ІКТІ 1.3 (с. 5 5 )  -  що в нгіаті Уіічигаи (СПІА) використовується доходоо- 

рієнтоваїїий ПДВ. Це потребує пояснень.

2. В пункті 2.1 доцільно більш деіаліліо зупинитися на то.му, які ще, окрім 

ПДВ, в світі існують фінансові інструмеїгіті виливу па міжнародні торговельні 

вііиюснии.

3. В пункті 2.2 при аналізі схе.ми карусельного податкового шахрайства 

погрібно визначити, чи не є вона тотожною зі схемою «зниклий продавець». 

ІІкщо ні, слід навести, в чому полягають від.мішюсті.

4. З пунктів 3.1 та 3.2 роботи ітс видно, чи враховано в моделях бюджетних 

иадходжень та експортно-імпортних операцій гішювий сектор економіки України.

5. Потребує пояснень, як пропозиція ангора щодо иосилеїшя інформаційної 

нзас.хюдії (пункт 3.3, с. 167) допоможе змсниип и обсяги податкових шахрайств.

Наявність висловлених зауважень і зазначених недоліків носить переважно 

реко.мснланійний характер і не знижлє заі альиої позитивної оцінки теоретичного 

рівня та практичного значення результатів дисертаційної роботи Філіітпової Н.В.

Відповідність дисерт ації вимогам порядку присудження 

наукових сгутгсиів і нрисвоєпня вчених звань

Зміст дисертації на здобуття нач'ковоі о ступеня кандидата економічних на

ук на тему «Гармонізація оподаткувашія податку па додану вартіс'гь в контексті



реалізації зовнішньої фінансової політики держави» відповідає паспорту спеціа- 

льиосіі ОЬ.00.08 — гроші, фінанси та кредит. Обсяг і новизна виконаних Філіппо- 

воіо Наталією Володимирівною досліджень, результати практичного впрова

дження, повнота висвітлення у друці наукових положень, апробація отриманих 

резульїаіів у цілому відповідають вимогам, шо пред’являються до дисертацій, 

які подамо на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Дисер

тацію написано грамотною українською мовою, її зміст носить пошуково- 

дослідницький характер, а положення, висновки і рекомендації є достовірними. 

У дисеріації узагальнено погляди на роль ПДВ у зовнішній фінансовій політиці 

держави, обгрунтовані основні принципи, форми та механізми оподаткування 

ІІДВ з позицій їх впливу на міжнародні торговельні відносини, визначені напря

ми гармонізації ПДВ, запропоновано шляхи удосконалення оподаткування ПДВ 

як елементу зовнішньої фінансової політики України.

Автореферат є ідентичним дисертації за етруктурою і змістом.

V підсумку, зазначене вище дозволяє стверджувати, що дисертаційна ро

бота Філіппової Н.В. відповідає вимогам гш. 9, 11, 12, 13, 14 «Порядку прису

дження наукових ступенів», затвердженого Постановою Кабінету Мініетрів 

України від 24 липня 2013 року № 567 (зі змінами та доповненнями згідно Пос

танови ЛГо 656 від 19 серпня 2015 р. ), а її автор -  Філіппова Наталія Володимирі

вна -  заслуговує присудження наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.08 — гроші, фінанси і кредит.


