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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Принцип податкової недискримінації є однією з 

найважливіших засад національного режиму, одного з ключових принципів 

міжнародного економічного права (МЕП). Він становить той фундамент, на якому 

побудовані і вся система Світової організації торгівлі (СОТ), і спільний ринок 

Європейського Союзу (ЄС). І хоча фіскальний суверенітет до сьогодні вважається 

доволі чутливою сферою виключних повноважень сучасної держави, він зазнає дедалі 

більше ерозії під впливом міжнародно-правових режимів, що встановлюють істотні 

непрямі обмеження дискреції держав у сфері внутрішнього оподаткування. Адже 

триваюча еволюція структури міжнародного правопорядку, а подекуди і докорінні 

зміни, що зазнає правове регулювання у багатьох сферах міжнародних економічних 

відносин (МЕВ), виникнення нових викликів та потреб змушують учасників 

міжнародних відносин шукати відповіді на нові питання, у тому числі у сфері 

режимів торгівлі та оподаткування. Дослідження цих питань має особливе значення 

не лише для дотримання Україною взятих на себе зобов’язань у рамках СОТ, а й для 

забезпечення національних економічних інтересів у торгівлі з іншими членами СОТ, що 

вимагає адекватного реагування на податкові заходи інших держав, які не відповідають 

вимогам СОТ та впливають на торгівлю товарами українського походження. Найкращим 

підтвердженням цього є провадження стосовно податкових заходів, порушені Україною 

проти Вірменії (справа DS 411, вимога про консультації від 20 липня 2010 року) та 

Молдови (справа DS 421, вимога про консультації від 17 лютого 2011 року), а також 

Молдовою проти України (справа DS 423, вимога про консультації від 3 березня 

2011 року) в рамках процедури врегулювання суперечок СОТ. 

Актуальність дослідження принципу податкової недискримінації зумовлена 

також глибинними трансформаціями, що відбуваються в національній правовій 

системі, з огляду на процес інтеграції України до ЄС. Зокрема, Угода про асоціацію 

між Європейським Союзом та державами-членами, з однієї сторони, та Україною, з 

іншої сторони, 2014 року (Угода про асоціацію) містить спеціальні положення щодо 

оподаткування та недискримінації у торгівлі. 

На сьогодні перед Україною стоїть завдання побудови податкової системи, що 

сприятиме економічному зростанню, залученню іноземних інвестицій та 

встановленню справедливих умов для функціонування внутрішнього ринку. Адже 

оподаткування становить важливий інструмент державної політики у сферах 

інвестицій, імпорту, експорту, регулювання внутрішнього ринку і, загалом, 

встановлення справедливих правил гри на ринку, забезпечення рівних умов 

конкуренції та, в остаточному підсумку, сталого розвитку національної економіки. 

Наразі ґрунтовні дослідження даної тематики в національній правовій доктрині майже 

відсутні. Окремі проблемні питання та окремі аспекти дії принципу податкової 

недискримінації в МЕП, праві СОТ та праві ЄС досліджувалися здебільшого в зарубіжній 

юридичній літературі, зокрема у працях Р. Аві-Йони, Л. Бернарді, П. Ваттеля, 

Р. Вольфрума, Вон Мог Чой, Я. Вутерса, Л. Гандуліа, М. Гедеман-Робінсона, Г. Горна, 

М. Греца, У. Дейві, Дж. Джексона, Р. Дольцера, Л. Ерінга, П. Жюйара, А. Ісона, Д. Карро, 

М. Кьобеле, Р. Лайела, П. Мавроідіса, М. Мацушити, Ф. де Новеліса, П. Профета, 
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Ф. Ресслера, Д. Розенблюма, М. Ротбарда, А. Сайкса, У.Г. Самнера, В. Танзі, Б. Терри, 

А. Уорена П. Фармера, Ф. Шоркопфа, П.-Т. Штоля, Т. Шьонбаума тощо. Окремі важливі 

аспекти, однак, знайшли своє відображення у працях українських вчених 

М.М. Гнатовського, М.П. Кучерявенка, О.М. Мальського, О.О. Оніщука, С.Г. Осики, 

В.Т. П’ятницького, П.О. Селезня, О.М. Шпакович та інших, а також в працях радянських 

та російських вчених Л.П. Ануфрієвої, М.В. Богуславського, Г.М. Вельямінова, 

О.В. Єгорової, І.В. Караваєвої, А.В. Кузнєцова, В.І. Лісовського, І.І. Лукашука, 

А.П. Румянцева Г.П. Толстопятенка, В.М. Шумілова тощо. Відповідно до предмета, об’єкта, 

мети і задач дослідження використовувались також загальні та спеціальні дослідження з 

питань теорії права, теорії та історії міжнародного права, економіки, порівняльного 

правознавства тощо. Слід відзначити вагомий внесок у дослідження загальних теоретико-

правових питань таких українських вчених, як В.Б. Авер’янов, М.В. Буроменський, 

В.Г. Буткевич, В.Н. Денисов, Є.В. Додін, А.Я. Дубінський, О.В. Задорожній, 

М.І. Козюбра, А. М. Колодій, В.В. Копєйчиков, М.Й. Коржанський, С.Л. Лисенков, 

П.Ф. Мартиненко, О.О. Мережко, М.М. Микієвич, В.І. Муравйов, Г.О. Мурашин, 

О.Г. Мурашин, В.Ф. Опришко, М.П. Орзіх, О.В. Петришин, П.М. Рабінович, В.Ф. Сіренко, 

Л.Д. Тимченко, О.Ф. Фрицький, М.В. Цвік, Ю.С. Шемшученко, С.В. Шевчук та інші. 

Водночас недостатньо дослідженими залишаються важливі аспекти обраної тематики, що 

свідчить про актуальність та важливість обраної для дослідження теми. 

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

дослідження є складовою науково-дослідницької роботи відділу міжнародного 

права та порівняльного правознавства Інституту держави і права 

ім. В. М. Корецького НАН України «Міжнародно-правові проблеми співробітництва 

України з світовими та європейськими інституційними структурами» (номер 

державної реєстрації 0101U007291), що здійснюється у рамках вивчення проблеми 

«Україна у системі сучасного міжнародного правопорядку: теорія і практика». 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розробка 

теоретичних засад і науково-теоретичне обґрунтування поняття, юридичного змісту 

і дії принципу податкової недискримінації в практиці Органу врегулювання 

суперечок (ДСБ) СОТ та Суду Європейського Союзу (Суд ЄС) як одного з основних 

принципів, на яких побудовані обидва правопорядки, визначення закономірностей 

його виникнення, становлення та подальшого розвитку, місця в системі загального 

міжнародного права та його галузей. 

Відповідно до поставленої мети сформульовано такі задачі дослідження: 

розробити теоретичні засади принципу податкової недискримінації в загальному 

міжнародному праві, МЕП, праві ЄС; 

проаналізувати співвідношення торговельних і податкових режимів в міжнародному 

праві, виявити особливості впливу процесів глобалізації на фіскальний суверенітет 

держав та міжнародну торгівлю, визначивши зумовлені таким впливом тенденції 

подальшого розвитку міжнародно-правового регулювання міжнародної торгівлі; 

розкрити зміст зобов’язань за статтею ІІІ ГАТТ щодо надання національного 

режиму імпортованим товарам в сфері оподаткування на основі практики вирішення 

справ в ДСБ СОТ; визначити методологічні підходи до вирішення справ з питань 

податкової дискримінації в практиці ДСБ СОТ; 
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розкрити зміст зобов’язань за статтею 110 Договору про функціонування ЄС (Договір 

про ЄС) на основі практики Суду ЄС; визначити методологічні підходи до вирішення 

справ з питань податкової дискримінації в практиці Суду ЄС, окреслити методологічні 

подібності та відмінності між підходами ДСБ СОТ та Суду ЄС у цій сфері; 

на підставі аналізу практики Суду ЄС визначити місце Угоди про асоціацію в 

праві ЄС, проаналізувати наявність прямої дії положень цієї угоди, що стосуються 

податкової недискримінації, в праві ЄС; 

визначити місце та роль практики ДСБ СОТ для цілей тлумачення положень 

Угоди про асоціацію щодо національного режиму. 

Об’єктом дослідження є правовідносини, що виникають у сфері міжнародно-

правового регулювання та оподаткування міжнародної торгівлі та регуляторного 

впливу систем непрямих податків на міжнародну торгівлю. 

Предметом дисертаційного дослідження є принцип податкової недискримінації 

в праві СОТ та ЄС. 

Методи дослідження складаються з апарату загальнонаукових методів та 

спеціальних методів порівняльно-правового дослідження. При проведенні 

дослідження використовувалися загальнонаукові методи (формально-юридичний, 

статистичний, порівняльний, системно-структурний, історичний та інші), а також 

конкретно-соціологічні (документальний, спостереження, вивчення документів), що 

забезпечили науковість, новизну та достовірність результатів дослідження. 

За допомогою діалектичного методу проаналізовано основні закономірності 

становлення та розвитку принципу податкової недискримінації в міжнародно-правовій 

практиці, вплив цього принципу в МЕП та праві ЄС у контексті їх системного 

розвитку, виявлення специфіки його функціонування на різних рівнях цих 

правопорядків. Історико-правовий підхід використовувався у процесі аналізу 

історичних подій, що привели до становлення багатосторонніх торговельних режимів, 

узагальнення доктринальних поглядів на роль оподаткування та податкового режиму в 

міжнародній торгівлі протягом різних періодів. Методи юридичного позитивізму та 

природного права використовувалися для аналізу різних поглядів на роль держави у 

регулюванні зовнішньої торгівлі, при аналізі судової практики ГЕ ГАТТ, ДСБ СОТ і 

Суду ЄС, впливу такої практики на визначення змісту принципу податкової 

недискримінації. Формально-догматичний метод використовувався при аналізі 

відповідних міжнародно-правових актів, а також при аналізі правових позицій, що 

містяться у рішеннях ГЕ ГАТТ, ДСБ СОТ і Суду ЄС. Функціональний метод широко 

використовувався для проведення порівняльного аналізу практики ГЕ ГАТТ, ДСБ СОТ 

і Суду ЄС, особливо в контексті аналізу закономірностей взаємного впливу практики 

цих органів на зміст принципу податкової недискримінації в обох правопорядках. 

Аксіологічний підхід дав змогу виявити ґрунтовні джерела виникнення та розвитку 

ідей та концепцій, закладених в основу принципу податкової недискримінації, а також 

вивчити ролі різних акторів (урядів, міжнародних організацій, міжнародних судових 

органів) у процесі захисту цінностей недискримінації та вільної торгівлі. Метод 

системно-структурного аналізу застосовувався для визначення загальної 

характеристики правових актів та судової практики і під час дослідження порядку 

функціонування систем вирішення спорів у рамках ГАТТ/СОТ та судової системи ЄС. 
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Телеологічний метод дозволив розкрити специфіку судового тлумачення принципу 

податкової недискримінації в міжнародному та європейському праві. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що за характером та 

змістом розглянутих питань дисертація є першим в Україні дослідженням 

методологічних підходів ДСБ СОТ та Суду ЄС у сфері тлумачення і застосування 

принципу податкової недискримінації, співвідношення принципів податкової 

недискримінації у праві СОТ та ЄС, можливої дії відповідних положень Угоди про 

асоціацію в праві ЄС.  

Новизна проведеного дослідження полягає в тому, що 

уперше: 

визначене співвідношення податкових і торговельних режимів у міжнародному 

праві; зокрема, на матеріалах практики ДСБ СОТ визначені складові нормативної 

структури податкової системи, що впливають на міжнародну торгівлю і тому 

безпосередньо перетинаються з режимами міжнародної торгівлі; обґрунтовується 

ідея, що податкові аспекти становлять невід’ємну частину торговельного режиму; 

обґрунтовано висновок, що, незважаючи на текстуальні відмінності положень частини 

другої статті ІІІ ГАТТ та статті 110 Договору про ЄС, обидва положення мають багато 

спільних та подібних елементів, що обумовило використання в практиці ДСБ СОТ та 

Суду ЄС подібних методологічних підходів (діагонального тесту та тесту асиметричного 

впливу) до вирішення справ у сфері фактичної податкової недискримінації у торгівлі; 

сформульовано методологію стандарту податкової недискримінації, що 

застосовується в практиці ДСБ СОТ та Суду ЄС, включаючи основоположні 

методологічні підходи; на основі аналізу практики ДСБ СОТ зроблено висновок про те, 

що органи вирішення спорів СОТ застосовують в своїй практиці тест асиметричного 

впливу як керівний стандарт, тоді як Суд ЄС використовує діагональний тест як 

основний при розгляді справ за першою частиною статті 110 Договору про ЄС; 

проведено узагальнення методу асиметричного впливу з урахуванням 

методології середньозваженого податкового тягаря і зроблено висновок про те, що 

методологія стандарту асиметричного впливу базується на фактичній матриці 

конкретної справи: певний захід, запроваджений у двох різних країнах, в одній із 

них може мати наслідком фактичну дискримінацію, а в другій не мати такого 

наслідку, з огляду на різні структури виробництва, споживання, імпорту та 

особливості внутрішнього ринку; 

визначена основоположна дилема, що обумовлює напрями розвитку правової 

політики СОТ через практику ДСБ, яка полягає у забезпеченні лібералізації 

торговельної політики членів СОТ без інтеграції ринків, пошуку адекватного 

компромісу між вимогами лібералізації торгівлі, що закладена в основу системи 

СОТ, та повагою до регуляторної автономії членів СОТ; 

розкрито поняття принципу податкової нейтральності як основоположного 

принципу податкового права ЄС, визначено його співвідношення з принципом 

податкової недискримінації; 

проаналізовано практику Суду ЄС щодо застосування першої та другої частин 

статті 110 Договору про ЄС, на підставі аналізу зроблено висновок, що Суд ЄС, на 

відміну від ДСБ СОТ, не вважає концептуально необхідним чітко розмежовувати 
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сфери дії положень першої та другої частини статті 110 і, таким чином, нівелює 

різницю між зазначеними нормами; 

проаналізовано положення Угоди про асоціацію, які стосуються податкової 

недискримінації у торгівлі, зокрема статті 34 та 36, якими інкорпоровано шляхом 

посилання положення статей ІІІ та ХХ ГАТТ і обґрунтовано висновок, що 

інкорпорація положень статті ІІІ ГАТТ зовсім не означає, що з точки зору права ЄС 

положення Угоди «імпортують гуртом» режим, який існує в рамках СОТ: така 

інкорпорація шляхом посилання означає включення до тексту Угоди про асоціацію 

формулювань, викладених у статті ІІІ ГАТТ; 

зроблено висновок, що стала практика ДСБ СОТ може використовуватися як 

допоміжний засіб для тлумачення положень Угоди про асоціацію згідно 

з доктриною узгодженого тлумачення міжнародно-правових зобов’язань ЄС; 

удосконалено положення щодо: 

співвідношення права СОТ та права ЄС із загальним міжнародним правом, у якому 

вони виступають автономними режимами, тобто географічно чи функціонально 

обмеженими договірними системами, що оперують власними засадничими принципами, 

мають власну форму існування, особливі цілі та предмети регулювання; 

теоретичних засад трьох базових концепцій, закладених в основу СОТ, а саме 

недискримінації (що реалізується через два основоположні принципи - принцип 

національного режиму та принцип режиму найбільшого сприяння), прозорості (що 

полягає у зобов’язанні договірних держав сповіщати про свої торговельні заходи) та 

закріплення (або зв’язування) митних ставок, тобто заборони підвищувати або 

впроваджувати мита, щодо яких були зроблені тарифні поступки (з певними винятками); 

принципів-складових принципу недискримінації (принцип найбільшого 

сприяння та принцип національного режиму), які мають комплементарний характер 

і доповнюють та підсилюють дію один одного; 

принципу недискримінації в економічних відносинах, встановленого в 

договірному порядку, який має визначену сферу дії відповідно до максими ejusdem 

generis і поширюється лише на питання, що стосуються предмета положення про 

недискримінацію, та підпадають під його дію; 

поняття угод про асоціацію в праві ЄС; визначено декілька основних рис таких угод, 

що обґрунтовують їх окреме розуміння в системі Договору про ЄС: (1) заснування 

спеціальних органів, які мають право приймати юридично обов’язкові для сторін акти; 

(2) встановлення спеціальних інституційних рамок для реалізації спільних дій; (3) 

встановлення спеціальних режимів торгівлі та співробітництва (тобто «спеціальних, 

привілейованих зв’язків» в економічній, політичній та інших сферах, визначених 

угодою); визначено особливий характер угоди про асоціацію, адже рішення спеціальних 

органів, що мають обов’язкову силу, набувають статусу юридично обов’язкових актів; 

водночас на підставі аналізу практики Суду ЄС зроблено висновок, що Суд ЄС не визнає 

істотних відмінностей між різними типами чи видами міжнародних договорів ЄС чи 

особливого місця угод про асоціацію в системі права ЄС; 

дістали подальшого розвитку: 

визначення поняття «податковий» для цілей МЕП, яке охоплює апріорі 

встановлені обов’язкові платежі, що систематично застосовуються і стягуються на 



6 
 

користь держави чи установ або органів, визначених державою, під загрозою 

застосування санкцій за недотримання такого обов’язку; 

визначення основних методів тлумачення, що застосовує Суд ЄС, зроблено 

висновок, що, на відміну від ДСБ СОТ, який послідовно надає перевагу 

текстуальному тлумаченню, Суд ЄС більш схильний застосовувати телеологічне 

тлумачення, зокрема принцип ефективності l’effect utile. 

Практичне значення одержаних результаті. Одержані автором результати 

можуть бути використані в таких напрямах: 

науково-теоретичному – для подальшого розвитку теорії міжнародного права та 

права ЄС, поглиблення наукових знань про особливості оподаткування міжнародної 

торгівлі та дії принципу недискримінації в цій сфері, а також для подальшого 

розвитку вітчизняних досліджень даної тематики; 

правотворчому і правозастосовчому – для вдосконалення існуючих і розробки 

нових нормативних актів з метою приведення чинного законодавства України у 

відповідність із нормами міжнародного права та права ЄС. Зокрема, результати 

дисертації можуть бути використані при здійсненні податкової реформи в Україні, 

для захисту зовнішньоекономічних інтересів України в рамках СОТ, а також 

імплементації ряду міжнародних конвенцій та угод у сфері торговельних відносин; 

навчальному процесі – під час розроблення та викладання курсів та спеціальних курсів 

з міжнародного права та права ЄС у вищих навчальних закладах, а також у процесі 

підготовки підручників та навчальних посібників з міжнародного права та права ЄС. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження виконано самостійно. 

Усі сформульовані у ньому положення та висновки обґрунтовані дисертантом на 

підставі особистих досліджень. У співавторстві опубліковано одну монографію 

Податкові аспекти права СОТ та acquis ЄС. Орієнтири податкової реформи в 

Україні. – Х. : Консум, 2004. – 960 с. Не менше половини її обсягу (розділи І-V) є 

науковим доробком здобувача, внесок якого полягає у розробці власних 

теоретичних висновків щодо податкових аспектів права ГАТТ/СОТ, впливу 

установчих договорів ЄС на пряме та непряме оподаткування в праві ЄС, 

податкових аспектів державної допомоги; еволюції вторинного законодавства та 

податкової політики, включаючи ПДВ та акцизні збори. Наукові ідеї та розробки, 

що належать співавторам опублікованої праці, у дисертації не використовувалися. 

Апробація результатів дисертації. Результати дослідження доповідалися на 

наукових конференціях, зокрема на ІІІ Всеукраїнській науково-практичній 

конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Проблеми глобалізації та 

моделі стійкого розвитку економіки» (21-23 березня 2007 року, м. Луганськ, тези 

опубліковані), Міжнародній науково-практичній конференції «Наука та практика – 

2007» (11-15 лютого 2007 року, м. Полтава, тези опубліковані), Міжнародних 

читаннях з міжнародного права пам’яті професора П.Є. Казанського (м. Одеса,  

2-3 листопада 2012 року, тези опубліковані). 

Публікації. Основні положення дисертації викладені у шістнадцяти публікаціях 

здобувача, з-поміж яких одна монографія (у співавторстві), розділ у колективній 

монографії, вісім статей (з яких 7 – у фахових виданнях України з юридичних наук, 

1 – у іноземному періодичному виданні), тези трьох доповідей на наукових і 
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науково-дослідницьких конференціях, один науково-практичний посібник, дві 

публікації у нефахових періодичних виданнях. 

Структура дисертації. Відповідно до мети, предмета і задач дослідження 

дисертація складається з переліку умовних позначень, вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації 

251 сторінка, основний текст – 201 сторінка. Кількість використаних джерел – 

410 (на 41 сторінці). Додатки – 8 (на 9 сторінках). 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовується актуальність теми дисертаційного дослідження, 

зазначено зв’язок роботи з науковими програмами, планами, визначено мету і 

задачі, об’єкт і предмет дослідження, охарактеризовано методологічну базу, 

теоретичну основу дослідження, а також наукову новизну і практичне значення 

отриманих результатів, наведено відомості про апробацію та публікацію основних 

положень дослідження, структуру та обсяг дисертації. 

Розділ 1 «Податкова недискримінація в праві ГАТТ/СОТ» присвячено 

висвітленню загальнотеоретичного контексту дослідження та аналізу сутності принципу 

податкової недискримінації в праві ГАТТ/СОТ. На підставі аналізу загальнотеоретичних 

підходів в міжнародному праві та, зокрема МЕП, обґрунтовується позиція, що з точки 

зору теорії принципів в міжнародному праві принципи МЕП становлять самостійні 

засади, і не є конкретизацією принципів загального міжнародного права, які у будь-

якому разі застосовуються у сфері МЕВ. Автор обґрунтовує існування таких принципів 

МЕП: принцип недискримінації та пов’язані з ним принципи найбільшого сприяння та 

національного режиму; принципи взаємності та справедливості (fairness) як похідні від 

принципів добросовісності та заборони зловживання правом; принцип раціональності як 

наслідок заборони протекціонізму, принципи прозорості та належного урядування, 

принцип сталого розвитку. 

У підрозділі 1.1 «Теоретичні засади принципу податкової недискримінації в 

МЕП: поняття, сфера дії, clause reserve та ejusdem generis» розкриваються 

основні поняття понятійного апарату дослідження, визначається сфера дії принципу 

податкової недискримінації в МЕП, розкриваються співвідношення торговельних і 

податкових режимів в МЕП та особливості впливу процесів глобалізації на 

фіскальний суверенітет держав і міжнародну торгівлю. 

Принцип недискримінації, хоча і має конвенційний характер в тому сенсі, що 

його запровадження вимагає згоди між двома чи більше суб’єктами міжнародного 

права, тим не менш має звичаєвий зміст, адже його змістовне наповнення 

ґрунтується на чітко визначених стандартах (або складових), що сформувалися в 

ході історичного розвитку договірної практики. Принцип недискримінації оперує 

двома складовими: принципом найбільшого сприяння та принципом національного 

режиму. Ці принципи-складові мають комплементарний характер і доповнюють та 

підсилюють дію один одного задля досягнення однієї мети – забезпечення 

недискримінації у торгівлі. Тим не менш між ними існують такі концептуальні 

відмінності: (1) за сферою дії – принцип національного режиму охоплює набагато 
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більше аспектів (внутрішнє оподаткування, правила продажу, транспортування, 

використання товарів на внутрішньому ринку, т.п.); (2) за можливістю винятків - в 

силу принципу inter alios acta та самого характеру принципу найбільшого сприяння 

(тобто clause reserve), спеціальні режими, обмежені лише двосторонніми 

відносинами, або торговельні режими з обмеженим колом учасників, не можуть 

враховуватись при визначенні змісту принципу найбільшого сприяння, в той час як 

національний режим не передбачає подібних винятків. Обидва принципи-складові 

мають відносну природу, тобто вони не встановлюють конкретні правила, а замість 

цього відсилають до існуючої практики. Принцип недискримінації не поширюється 

на всі питання у дво- чи багатосторонніх відносинах, а застосовується тільки до тих 

питань, що належать до предмету договору. В силу дії концепції ejusdem generis, що 

була визнана в практиці міжнародних та національних судів, національний режим 

поширюється лише на визначені у відповідному договорі сфери. 

Податковий аспект принципу недискримінації, що зосереджений в першу чергу у 

національному режимі, охоплює апріорі встановлені обов’язкові платежі (критерій 

імперативності), що систематично застосовуються (критерій систематичності) і 

стягуються на користь держави чи установ або органів, визначених державою (публічно-

правовий критерій), під загрозою застосування санкцій за недотримання такого 

обов’язку (критерій примусу). При цьому поняття «податок» та «податковий» мають 

автономне значення, яке не залежить від визначень в національному законодавстві. 

Принцип податкової недискримінації не має незалежної функції, а відіграє 

комплементарну роль по відношенню до загального торговельного режиму. Це означає, 

що податкові аспекти становлять невід’ємну частину торговельного режиму. 

У підрозділі 1.2 «ГАТТ/СОТ між торговельною лібералізацією та інтеграцією 

ринків» розкривається основоположна дилема, що постала перед системою СОТ в 

умовах поглиблення процесів глобалізації, і полягає у забезпеченні лібералізації 

торговельної політики членів СОТ без інтеграції ринків. Натомість процеси європейської 

інтеграції пішли іншим шляхом. В їх основі була покладена ідея інтеграції ринків, тобто 

усунення всіх перешкод руху факторів виробництва шляхом зближення чи гармонізації 

національної економічної, монетарної та соціальної політики і регуляторних систем. В 

роботі досліджені питання виникнення, становлення і поточних спроб вирішення 

основоположної дилеми системи СОТ, розкриваються історичні витоки сучасної 

системи міжнародно-правового регулювання МЕВ, обґрунтовується позиція, згідно якої 

в наслідок Великої Депресії 1929–1933 років та ІІ світової війни за державою була 

визнана і закріплена функція найголовнішого агенту економічної координації та 

інтеграції на національному рівні. Значення системи права СОТ полягає у встановленні 

загального правопорядку для міжнародних економічних відносин. 

У підрозділі 1.3 «Принцип податкової недискримінації у праві ГАТТ/СОТ: 

текстуальні засади» на підставі практики ДСБ СОТ розкривається зміст 

основоположних зобов’язань за статтею ІІІ ГАТТ щодо надання національного 

режиму імпортованим товарам в сфері оподаткування. Сфера дії статті ІІІ не 

обмежена товарами, що є предметом тарифних поступок відповідно до статті ІІ 

ГАТТ. Як слідує зі справи Canada – Renewable Energy, зобов’язання надати 

національний режим містить загальну заборону на використання податкової системи 
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для того, щоб надавати захист національному виробництву, а сам цей принцип є 

наріжним каменем багатосторонньої системи торгівлі з часів її заснування. Розкрито 

зміст та значення загального принципу частини 1 статті ІІІ ГАТТ, згідно якого 

внутрішні заходи не повинні застосовуватися до імпортованих чи вітчизняних 

товарів таким чином, щоб створювати захист для вітчизняного виробництва. Інші 

частини статті ІІІ становлять конкретні вирази цього принципу. На підставі аналізу 

практики ДСБ робиться висновок, що на думку ДСБ, сформульовану ще у справі 

1996 року Japan – Alcoholic Beverages, частина 1 статті ІІІ не містить окремого 

зобов’язання, а виконує роль контексту тлумачення інших положень статті ІІІ. 

Обґрунтовується висновок, що в сфері оподаткування положення про 

національний режим стосується непрямого оподаткування, адже його положення 

стосуються саме товарів, і навіть гіпотетично доволі важко сконструювати податкові 

положення в сфері прямого оподаткування, які стосувалися б лише імпортованих 

товарів. Для визначення того, чи підпадає певний захід під дію положення про 

національний режим, необхідно визначити, чи відповідає він трьом критеріям, що 

були підсумовані у справі Argentina – Bovine Hides, за якими (і) захід має становити 

податок або збір будь-якого роду; (іі) захід має бути внутрішнім за характером; 

(ііі) захід має застосовуватись прямо чи опосередковано до імпортованих товарів та 

вітчизняних товарів. Даний аналіз не залежить від визначення чи класифікації 

заходу за національним правом. В роботі розкриваються поняття «податок або збір 

будь-якого роду», «внутрішній захід», «застосування до товарів». 

В роботі розкривається структура зобов’язань за частиною 2 статті ІІІ. Перше 

зобов’язання, визначене в першому реченні частини 2 статті ІІІ, вимагає однакового 

оподаткування імпортованих товарів та подібних вітчизняних товарів. Друге 

зобов’язання, закріплене у другому реченні положення, виникає із його взаємодії з 

додатковим положенням Ad статті ІІІ, що міститься у Додатку І до ГАТТ, і 

забороняє оподаткування імпортованих товарів не таким же чином, як і вітчизняних 

товарів, які прямо конкурують або є взаємозамінними. Обидва зобов’язання за 

частиною 2 статті ІІІ існують у взаємозв’язку, а співвідношення між ними 

залишається в рамках текстуальної структури частини 2 з урахуванням загального 

принципу частини 1 статті ІІІ. На підставі аналізу практики ДСБ розкриваються 

основні поняття обох зобов’язань і підходи до тлумачення: концепція «подібних 

товарів», поняття оподаткування, яке «перевищує» те, що застосовується до 

подібних вітчизняних товарів, поняття «прямо конкуруючий товар чи товар-

замінник», «неподібне оподаткування» та критерій «de minimis», «таким чином, щоб 

створювати захист для вітчизняного виробництва». 

У підрозділі 1.4 «Методологія стандарту податкової недискримінації у праві 

ГАТТ/СОТ: діагональний тест і тест асиметричного впливу» на підставі аналізу 

практики ДСБ розкривається методологія стандарту податкової недискримінації в 

праві СОТ. За формальними ознаками слід розрізняти юридичну та фактичну 

дискримінацію. Юридична дискримінація полягає у встановленні різних режимів 

для товарів в залежності від їхнього походження, при чому імпортовані товари 

мають нести більш обтяжливий регуляторний або фіскальний тягар. Забороненою 

дискримінацією є саме розрізнення, що змінює умови конкуренції на шкоду 
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імпорту. Більш складним є питання фактичної дискримінації, коли заходи, що є 

формально нейтральними, на практиці призводять до встановлення менш 

сприятливого режиму для імпортованих товарів. Відповідно стандарт розгляду 

справ, в яких оскаржуються формально нейтральні заходи, має брати до уваги 

практичні наслідки застосування такого заходу. 

В практиці ДСБ СОТ можна простежити два основні концептуальні підходи до 

розгляду справ: діагональний тест (в деяких роботах має назву тест «традиційного 

тлумачення») та тест асиметричного впливу (також має назву тест «географічного 

розподілу дискримінаційних впливів»). Питання співвідношення двох підходів та 

належності їх застосування при розгляді конкретних справ досі ще не знайшло 

належної уваги в доктрині СОТ. Вирішення названого питання має визначальний 

характер для окреслення сфери зобов’язань щодо недискримінації, включаючи в 

першу чергу національний режим, та сфери допустимого застосування загальних 

винятків за статтею ХХ ГАТТ. Відповідно до діагонального тесту порушення 

зобов’язання за першим реченням частини 2 статті ІІІ є завжди наявним, якщо менш 

сприятливий режим надається імпортованим товарам, навіть невеликій їх групі, як 

це мало місце, наприклад, у справах United States – Malt Beverages та Canada – 

Periodicals. Аналіз формально нейтральних податкових заходів згідно тесту 

асиметричного впливу спрямований на визначення розподілу такого впливу між 

імпортованими товарами та вітчизняними товарами. Якщо податковий тягар 

внаслідок таких заходів не є якісно тяжчим для імпортованих товарів в силу певних 

структурних причин, асиметричність такого розподілу може бути встановлена на 

підставі горизонтального дисбалансу розподілу товарів між підгрупами, як це мало 

місце у справах Japan – Alcoholic Beverages ІІ, Korea – Alcoholic Beverages, Chile –

Alcoholic Beverages. Симетричний розподіл податкового тягаря між підгрупами 

відповідних товарів має відбивати більш-менш строге співвідношення. Для цілей 

визначення наявності чи відсутності фактичної дискримінації між різними групами і 

підгрупами товарів автор обґрунтовує застосування методу середньозваженого 

податку. Такий метод є найбільш адекватним у випадках розгалуженої податкової 

класифікації, оскільки дає можливість не тільки взяти до уваги ступінь 

асиметричності у розподілі податкового тягаря між подібними товарами, але й 

рівень диференційованості між різними ставками податку, що застосовуються до 

різних підгруп. Асиметричність розподілу та рівень диференційованості є 

визначальними для встановлення загальної асиметрії, якщо окремі випадки 

асиметричного розподілу податкового тягаря врівноважують один одного. 

В роботі обґрунтовується позиція, що (1) тест асиметричного розподілу впливу 

базується на фактичній матриці конкретної справи, тобто певний захід, 

впроваджений у двох різних країнах, може в одній з них мати наслідком фактичну 

дискримінацію, а в другій – ні, з огляду на різні структури виробництва, споживання 

та імпорту і особливості внутрішнього ринку; (2) даний стандарт обмежує сферу дії 

принципу недискримінації забороною протекціоністських заходів, залишаючи поза 

увагою окремі випадки викривлення конкурентних умов на ринку. 

У Розділі 2 «Податкова недискримінація у праві ЄС» розкривається основна 

ідея європейської інтеграції через економіку: створення внутрішнього ринку на 
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теренах держав-членів. В даному контексті податкові питання відіграють допоміжну 

роль, а їх вирішення є одним з засобів досягнення поставленої мети. Дається 

стислий аналіз місця та функції статті 110 Договору про ЄС, якою забороняється 

дискримінаційне та протекціоністське застосування податкової системи, робиться 

висновок, згідно якого лише в світлі практики Суду ЄС положення Договору 

набувають свого системного та змістовного значення в системі права ЄС. 

Розкривається значення практики Суду ЄС в системі джерел права ЄС. 

У підрозділі 2.1 «Податкова недискримінація та нейтральність податкової 

системи: загальна мета статті 110 Договору про ЄС» розкривається поняття 

принципу податкової нейтральності в праві ЄС і його співвідношення з принципом 

податкової недискримінації. Положення статті 110 мають в якості далекосяжної 

стратегічної мети забезпечення нейтральності податкової системи по відношенню 

до експорту та імпорту. Нейтральність податкової системи може розглядатися як 

характеристика загального податкового режиму, за яким нейтральність щодо 

експорту означає, що ціна товару, що експортується, не зростає в силу самого лише 

факту експорту. Така нейтральність вимагає усунення фіскальних бар’єрів 

експорту. Нейтральність щодо імпорту означає, що імпортовані товари конкурують 

з товарами національного походження на рівних умовах, не викривлених 

фіскальним заходами. 

У підрозділі 2.2 «Поняття податку для цілей статті 110: податки, мита, 

збори еквівалентної дії, мита фіскального характеру» розкривається поняття 

«податок» для цілей статті 110 Договору про ЄС, виокремлюється її сфера дії. Як 

слідує з аналізу практики Суду ЄС, зокрема з рішень у справах 132/78 Denkavit 

Loire, 77/72 Carmine Capolongo, C-90/94 Haahr Petroleum, C-213/96 Outokumpu Oy 

тощо, збір становить податок в сенсі статті 110, якщо він (1) становити частину 

загальної системи оподаткування; та (2) застосовуватись систематично відповідно 

до об’єктивних критеріїв, незалежно від ознаки походження товару. 

У підрозділі 2.3 «Структура зобов’язань за статтею 110» розкривається 

структура статті 110, яка містить два положення: (1) заборона дискримінаційного 

оподаткування подібних товарів та (2) заборона протекціонізму в оподаткуванні 

імпортованих товарів. Робиться висновок, що перша частина статті 110 є втіленням 

того ж принципу, що був закріплений у першому реченні частини 2 статті ІІІ ГАТТ. 

Але практика Суду ЄС, застосовуючи телеологічний підхід, визначила ширший 

зміст зобов’язань за статтею 110. Основна увага статті 110 зосереджена на 

забезпеченні рівних умов конкуренції між імпортованими товарами і вітчизняними 

товарами на ринках держав-членів. Друга частина статті 110 виконує допоміжну 

функцію у відношенні до частини першої статті 110. Однак аналіз практики Суду 

ЄС, зокрема справ щодо акцизів на алкогольні напої 148/77 Hansen, 169/78 

Commission v Italy, 170/78 Commission v UK, 171/78 Commission v Denmark тощо, 

показує, що на відміну від ДСБ, Суд не вважає концептуально необхідним 

проводити чітку межу між сферами дії положень першої та другої частини статті 

110. Такий підхід певною мірою нівелює різницю між першою та другою частинами 

названої статті. Адже за практикою ДСБ, стандарт розгляду справ щодо податкової 

недискримінації повинен бути дворівневим: аналіз за першою та за другою 
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частинами статті ІІІ ГАТТ. Однак Суд ЄС обмежується тією частиною, яка найбільш 

відповідає обставинам справи, або застосовує кумулятивний стандарт. 

У підрозділі 2.4 «Податкова недискримінація в сенсі статті 110» 

розкривається поняття «пряма дискримінація», «непряма дискримінація», критерії 

оподаткування «понад», форми непрямої дискримінації. Суд тлумачить положення 

статті 110 не просто як заборону дискримінації, а як вимогу рівного режиму для 

імпортованих товарів. Поняття непрямої дискримінації, яке в цілому відповідає 

фактичній дискримінації за стандартами частини 2 статті ІІІ ГАТТ, стосується тих 

ситуацій, коли розрізнення між подібними товарами проводиться на підставі інших 

критеріїв, ніж ознака походження, але в той же час спричиняє встановлення менш 

сприятливого режиму для імпортованих товарів. Як слідує з формулювання першої 

частини статті 110, головна увага даного положення приділена двом елементам: 

(і) подібності товарів, та (іі) оподаткуванню «понад». 

Аналіз практики Суду вказує на те, що стандарт визначення подібності товарів є 

доволі гнучким. В цілому можна виділити декілька критеріїв, що лежать в основі 

такого стандарту: ринок та ринкове співвідношення; класифікація в законодавстві 

ЄС; фізичні або органолептичні характеристики; еластичність взаємозамінності; 

стадія виробництва або провадження на ринок. Головна увага при визначенні 

несумісності різних податкових режимів приділяється порівнянню податкових 

тягарів, що покладаються на товари в силу дії податкового заходу чи податкової 

системи. Податковий тягар в такому сенсі означає податкове навантаження, яке 

входить до ціни товару і сплачується кінцевим споживачем. Тому можна виділити 

декілька найбільш поширених форм непрямої дискримінації на відповідній стадії 

виробництва або провадження на ринок: відмінні ставки податку; відмінна база 

оподаткування; та відмінні процедури стягнення податку (15/81 Gaston Schul, 55/79 

Commission v Ireland, C-68/96 Grundig Italiana, C-375/95 Commission v. Greece, 42/83 

Dansk Denkavit, 127/75 Bobie, 20/76 Schцttle & Sцhne, 78/76 Steinike тощо). 

У підрозділі 2.5 «Заборона протекціоністського оподаткування» 

розкривається зміст другої частини статті 110 Договору про ЄС, якою забороняється 

оподаткування, що надає захист національному виробництву. Вирішальним 

фактором для розмежування сфер дії першої та другої частин статті 110 є критерій 

подібності товарів, адже чим більша ступінь подібності, тим більший рівень 

конкурування між товарами, і навпаки – чим більший рівень конкурування між 

товарами, тим більшою є можливість визнання товарів подібними. Інший аспект 

відмінності заборони дискримінаційного та протекціоністського оподаткування 

полягає в тому, що друга частина статті 110 не вимагає однакового податкового 

режиму для конкуруючих товарів. Коли встановлено, що товари конкурують між 

собою, друга частина статті 110 вимагає встановлення на основі притаманних 

характеристик податкової системи наявності протекціоністської дії. 

В розділі розкривається також питання критеріїв дозволеної податкової 

диференціації, адже особливістю системи положень Договору про ЄС є відсутність 

положення, яке відігравало б таку ж роль як і стаття ХХ ГАТТ. Можна визначити 

три головні умови, які визначають податкову диференціацію сумісною з 

положеннями статті 110: (1) об’єктивні критерії (140/79 Chemial Farmaceutici, 46/80 
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Vinal, 26/80 Schneider-Import, C-132/88 Commission v Greece тощо); (2) сумісність 

цілей політики, на досягнення яких таке розрізнення між товарами спрямоване, із 

Договором та вторинним законодавством ЄС (46/80 Vinal, 216/81 COGIS тощо); та 

(3) детальні правила її застосування не мають наслідком дискримінаційний або 

протекціоністський вплив (C-90/94 Haahr Petroleum, C-213/96 Outokumpu Oy тощо). 

У підрозділі 2.6 «Методологія стандарту податкової недискримінації за 

статтею 110 Договору про ЄС» на підставі аналізу практики Суду ЄС 

визначаються основні методологічні підходи у справах за статтею 110. В своїй 

практиці за першою частиною статті 110 Договору, Суд послідовно дотримується 

діагонального підходу. На думку Суду, коли товар національного походження 

підпадає, навіть якщо тільки у окремих випадках, під податок або збір, нижчий, ніж 

той, що застосовується до імпортованого товару, така система оподаткування є 

несумісною зі статтею 110 Договору. У судовій практиці за другою частиною статті 

110 Договору, на відміну від поліваріативності підходів ДСБ СОТ за статтею ІІІ 

ГАТТ, переважає тест асиметричного впливу. 

Розділ 3 «Принцип податкової недискримінації у торгівлі в Угоді про 

асоціацію» присвячується аналізу принципу податкової недискримінації, що 

втілений у двох положеннях Угоди про асоціацію, які шляхом відсилки до 

відповідних положень ГАТТ-1994 встановлюють загальні вимоги щодо 

недискримінації у торгівлі між сторонами Угоди (статті 34 та 36), а також розкриттю 

теоретичних та практичних питань, що виникають з такого підходу. 

У підрозділі 3.1 «Угода про асоціацію: поняття, загальні характеристики та 

місце в системі права ЄС» висвітлено поняття угод про асоціацію в праві ЄС, їхні 

характеристики і відмінності від інших видів міжнародних договорів, що 

укладаються ЄС, розкривається концепція прямої дії міжнародних договорів та 

підходи до тлумачення таких договорів. В контексті Договору про ЄС можна 

виділити декілька основних рис угод про асоціацію, що обґрунтовують їх окреме 

розуміння в системі Договору про ЄС: (1) заснування спеціальних органів, які 

приймають юридично обов’язкові для сторін акти; (2) встановлення спеціальних 

інституційних рамок для реалізації спільних дій; (3) встановлення спеціальних 

режимів торгівлі та співробітництва (тобто як вказав Суд ЄС у справі 12/86 Demirel, 

«спеціальних, привілейованих зв’язків» в економічній, політичній та інших сферах, 

визначених угодою). Ці три риси обумовлюють четверту рису: особливий характер 

угоди про асоціацію, адже рішення спеціальних органів, що мають обов’язкову 

силу, набувають статусу юридично обов’язкових актів для цілей права ЄС. Разом з 

тим відповідно до сталої практики Суду ЄС, починаючи зі справи C-265/03 Igor 

Simutenkov, немає суттєвої відмінності між різними типами чи видами міжнародних 

договорів ЄС для цілей визначення прямої дії положень таких договорів. Більше 

того, жодна справа в юриспруденції Суду не вказує на визнання з боку Суду 

особливого місця угод про асоціацію в системі права ЄС. 

У підрозділі 3.2 «Принцип податкової недискримінації в Угоді про асоціацію: 

інкорпорація статті ІІІ ГАТТ шляхом посилання» розкриваються два 

фундаментальні питання щодо тлумачення та застосування принципу податкової 

недискримінації в Угоді про асоціацію: по-перше, чи матимуть положення статей 34 
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та 36 пряму дію в праві ЄС, а по-друге, чи застосовуватиметься практика ДСБ СОТ 

при тлумаченні та застосуванні відповідних положень Угоди про асоціацію. 

Інкорпорація положень статті ІІІ ГАТТ зовсім не означає, що з точки зору права ЄС 

положення Угоди «імпортують гуртом» режим, який існує в рамках СОТ: така 

інкорпорація шляхом посилання означає включення до тексту Угоди про асоціацію 

формулювань, викладених у положеннях статті ІІІ ГАТТ. 

Угода містить пряму та безумовну renvoi до положень ГАТТ-1994 та їх інкорпорацію 

до тексту та контексту Угоди про асоціацію. Звернення до методу інкорпорації через 

посилання ставить декілька важливих практичних і теоретичних питань, серед яких слід 

виділити три: (1) формулювання посилання; (2) тлумачення термінів акту, на який 

посилається договір; та (3) застосування і тлумачення акту, на який посилається договір, 

у випадку бланкетного посилання, тобто інкорпорації всього такого акту. 

Формулювання посилання для цілей інкорпорації повинне чітко відображати 

намір сторін договору бути зобов’язаними відповідними положеннями іншого 

документу. Саме тому в статтях 34 та 36 Угоди міститься спеціальна клаузула, яка 

робить відповідні положення ГАТТ-1994 її невід’ємною частиною. В контексті 

Угоди основним питанням, тому, є питання тлумачення положень ГАТТ-1994, які 

включені до тексту шляхом посилання. Згідно доктрини узгодженого тлумачення 

положення ГАТТ-1994 та стала практика ДСБ можуть використовуватись в якості 

допоміжного засобу тлумачення доля забезпечення узгодженого тлумачення і 

застосування міжнародних зобов’язань ЄС. 

У Висновках наведено найсуттєвіші результати дисертаційного дослідження, 

сформульовано ряд теоретичних узагальнень та нове вирішення наукового завдання 

щодо розробки теоретичних засад і науково-теоретичного обґрунтування принципу 

податкової недискримінації в праві СОТ та ЄС на основі практики вирішення справ в 

рамках ДСБ СОТ та Суду ЄС, встановлення особливостей його застосування у 

правопорядках СОТ та ЄС. Проведене дослідження дало змогу дійти таких висновків: 

1. З точки зору теорії принципів в міжнародному праві принципи МЕП становлять 

самостійні засади і не є конкретизацією принципів загального міжнародного права, які 

у будь-якому разі застосовуються у сфері міжнародних економічних відносин. Таких 

принципів є шість: (1) принцип недискримінації та похідні від нього принципи 

найбільшого сприяння та національного режиму; (2) принцип справедливості (fairness); 

(3) принцип раціональності як наслідок заборони протекціонізму; (4) принципи 

прозорості; (5) принцип належного урядування; (6) принцип сталого розвитку, який є 

визначальним для преференціального режиму для країн, що розвиваються. 

Принцип недискримінації становить одну з засад правопорядків СОТ та ЄС. 

Зміст цього принципу ґрунтується на чітко визначених стандартах (або складових), 

що сформувалися в ході історичного розвитку договірної практики і є виразом 

правової традиції, сформованої тривалою договірною практикою, нашаруванням 

переконань, думок, адміністративних та судових рішень, що фіксувалися в 

академічному дискурсі і відтворюються в судових рішеннях в рамках різних 

договірних режимів, включаючи СОТ та ЄС. 

2. Принцип недискримінації оперує двома принципами-складовими: принципом 

найбільшого сприяння та принципом національного режиму. Ці принципи-складові 
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мають комплементарний характер і доповнюють та підсилюють дію один одного задля 

досягнення однієї мети – забезпечення недискримінації у торгівлі. Тим не менш між 

ними існують такі концептуальні відмінності: (1) за сферою дії – принцип національного 

режиму охоплює набагато більше аспектів, зокрема внутрішнє оподаткування, правила 

продажу, пропонування, транспортування, використання товарів на внутрішньому ринку 

тощо; (2) за можливістю винятків – спеціальні режими, обмежені лише двосторонніми 

відносинами або торговельні режими з обмеженим колом учасників, як правило, не 

можуть враховуватись при визначенні змісту принципу найбільшого сприяння, в той час 

як національний режим не передбачає подібних винятків. 

Податковий аспект принципу недискримінації, що зосереджений в першу чергу у 

національному режимі, охоплює апріорі встановлені обов’язкові платежі (критерій 

імперативності), що систематично застосовуються (критерій систематичності) і 

стягуються на користь держави чи установ або органів, визначених державою 

(публічно-правовий критерій), під загрозою застосування санкцій за недотримання 

такого обов’язку (критерій примусу). При цьому поняття «податок» та «податковий» 

мають автономне значення, яке не залежить від визначень в національному праві. 

Принцип податкової недискримінації не має незалежної функції, а відіграє 

комплементарну роль по відношенню до загального торговельного режиму, а 

податкові аспекти становлять невід’ємну частину торговельного режиму. 

3. Податкові аспекти становлять невід’ємну частину торговельного режиму. 

Процеси глобалізації, подальшої економічної інтеграції національних економік у 

світовий економічний простір виносять на порядок денний не тільки питання 

опосередкованого обмеження національного суверенітету держав – членів СОТ, а й 

більш глибинне питання легітимності врегулювання міжнародних економічних 

відносин через систему СОТ. Значення системи права СОТ полягає у встановленні 

загального правопорядку для міжнародних економічних відносин. Основоположна 

дилема, що постала перед системою СОТ в умовах поглиблення процесів 

глобалізації, полягає у забезпеченні лібералізації торговельної політики членів СОТ 

без інтеграції ринків. Адже поступове усунення тарифних бар’єрів та квот у торгівлі 

дедалі більше актуалізує нетарифні заходи регуляторного характеру, включаючи 

податкову політику та законодавство. Тому перед системою міжнародно-правового 

регулювання міжнародної торгівлі, включаючи СОТ, стоїть питання віднайдення 

адекватного компромісу між вимогами лібералізації торгівлі, що було закладено в 

основу системи СОТ, та повагою до регуляторної автономії членів СОТ, тобто без 

інтеграції ринків. Наразі практика ДСБ за статтею ІІІ вже містить натяки на нову 

телеологію, зокрема прямо бере до уваги принцип сталого розвитку, концепцію 

«торгівлі та довкілля», концепцію «інтегрованої, більш життєздатної і тривалої 

багатосторонньої системи торгівлі». Ці позиції визначають певний зсув у практиці 

ДСБ: фокус аналізу зміщуватиметься від оцінки суті оскаржуваного заходу у 

процедурну площину заходу, його узгодженого застосування і дотримання вимог 

адміністративної справедливості, належної правової процедури. 

4. Принцип податкової недискримінації в праві СОТ та праві ЄС закріплений, 

відповідно у статті ІІІ ГАТТ та статті 110 Договору про ЄС. Ці положення містять 

досить подібні формулювання. Тим не менш практика ДСБ СОТ, з одного боку, та 
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Суду ЄС, з іншого, пішли дещо відмінними шляхами. Як свідчить аналіз практики за 

статтею ІІІ ГАТТ, ДСБ дотримується більш гнучкого підходу до питань фіскальної і 

регуляторної автономії держав-членів СОТ, аніж Суд ЄС у своїй практиці за статтею 

110 Договору про ЄС. Така відмінність у підходах є в першу чергу наслідком 

відмінних цілей СОТ та ЄС: якщо перша спрямована на поступове усунення 

торговельних бар’єрів між державами-членами, то ЄС заснована на ідеї утворення 

внутрішнього ринку на теренах держав-членів. 

Частина перша статті ІІІ ГАТТ встановлює загальні принципи щодо 

внутрішніх податків і зборів, але не містить юридичного зобов’язання і виконує 

роль контексту тлумачення інших положень статті ІІІ. Інші положення статті ІІІ 

реалізують принципи, визначені в частині першій, у податковій (частина друга) та 

регуляторній (частина четверта) сферах і сфері внутрішнього кількісного 

регулювання (частина п’ята). Для досягнення своєї основоположної мети – 

запобігання дискримінації та протекціонізму при застосуванні внутрішніх 

податкових і регуляторних заходів – стаття ІІІ зобов’язує члени СОТ забезпечити 

рівність конкурентних умов для імпортованих товарів порівняно з  товарами 

національного виробництва. 

5. В практиці ДСБ СОТ та Суду ЄС склалися подібні методологічні підходи до 

вирішення справ у сфері фактичної податкової недискримінації, коли заходи, що є 

формально нейтральними, на практиці призводять до встановлення менш 

сприятливого режиму для імпортованих товарів: діагонального тесту та тесту 

асиметричного впливу. Діагональний тест має на меті порівняння податкового 

режиму, що надається вітчизняним товарам, які підпадають під більш сприятливий 

режим, та менш сприятливого режиму імпортованих товарів. Тест асиметричного 

впливу порівнює не режими окремих підгруп товарів, а саме сукупний (або 

усереднений) режим імпортованих товарів та сукупний (усереднений) режим 

товарів національного походження. Саме у врахуванні такого асиметричного 

розподілу інтенсивності тягаря полягає основоположна відмінність між підходами 

діагонального тесту та тесту асиметричного розподілу. 

Методологія тесту асиметричного впливу базується на фактичних обставинах 

конкретної справи. Тому певний захід, впроваджений у двох різних країнах може в 

одній з них може мати наслідком фактичну дискримінацію, а в другій – ні, з огляду 

на різні структури виробництва, споживання та імпорту і особливості внутрішнього 

ринку. Даний стандарт залишає більше поле розсуду національним урядам для 

здійснення регуляторної та податкової політики. 

Діагональний тест застосовується переважно до аналізу скарг за першим 

реченням частини 2 статті ІІІ ГАТТ та за частиною 1 статті 110 Договору про ЄС. 

Однак якщо ДСБ СОТ використовує діагональний тест досить обережно, і випадки 

застосування цього підходу є нечисленними, то Суд ЄС використовує діагональний 

тест як основний при розгляді справ за першою частиною статті 110 Договору. 

Такий підхід ДСБ обумовлений тим, що застосування діагонального тесту значно 

розширює сферу дії принципу національного режиму – він перестає бути забороною 

дискримінації за ознакою походження і стає зобов’язанням щодо надання рівного 

режиму для імпортованих товарів в порівнянні з вітчизняними товарами. 
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6. Положення статті 110 Договору про ЄС мають функціонально допоміжний 

характер у відношенні положень, що стосуються митних тарифів та зборів, 

унеможливлюючи використання національної податкової системи для цілей захисту 

національного виробництва та забезпечуючи повну нейтральність внутрішнього 

оподаткування – забезпечення нейтральності податкової системи по відношенню до 

експорту та імпорту є далекосяжною стратегічною метою положень статті 110. 

7. Виокремлено декілька основних рис угод про асоціацію, що обґрунтовують їх 

окреме розуміння в системі Договору про ЄС: (1) заснування спеціальних органів, які 

мають право приймати юридично обов’язкові для сторін акти; (2) встановлення 

спеціальних інституційних рамок для реалізації спільних дій; (3) встановлення 

спеціальних режимів торгівлі та співробітництва. Ці три риси обумовлюють четверту 

рису: особливий характер угоди про асоціацію, адже рішення спеціальних органів, що 

мають обов’язкову силу, набувають статусу юридично обов’язкових актів для цілей 

права ЄС. Однак з точки зору практики Суду ЄС немає суттєвої відмінності між 

різними типами чи видами міжнародних договорів ЄС для цілей визначення прямої дії 

їхніх положень. Більше того, жодна справа в юриспруденції Суду не вказує на 

визнання з боку Суду особливого місця угод про асоціацію в системі права ЄС. 

8. Наведений аналіз дозволяє оцінити можливу дію положень Угоди про асоціацію 

щодо податкової недискримінації у торгівлі, які відсилають до відповідних положень 

ГАТТ-1994. Йдеться про статтю 34 (Національний режим) та статтю 36 (Загальні 

винятки) Угоди. Ці положення містять пряму та безумовну renvoi до положень статті ІІІ 

та статті ХХ ГАТТ-1994, тобто інкорпорують шляхом посилання ці положення. Згідно 

доктрини узгодженого тлумачення в практиці Суду ЄС положення ГАТТ-1994 та стала 

практика ДСБ можуть використовуватись в якості допоміжного засобу тлумачення доля 

забезпечення узгодженого тлумачення і застосування міжнародних зобов’язань ЄС. 
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Водянніков О. Ю. Принцип податкової недискримінації в праві СОТ та ЄС: 

порівняльний аналіз. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право. – Інститут держави і права ім. 

В.М. Корецького НАН України, Київ, 2016. 

Дисертаційне дослідження присвячено розробці теоретичних засад і науково-

теоретичному обґрунтуванню поняття, юридичного змісту і дії принципу податкової 

недискримінації в праві СОТ та ЄС як одного з основних принципів, на яких 

побудовані обидва правопорядки. У роботі здійснено комплексне дослідження 

теоретичних основ принципу податкової недискримінації в міжнародному праві, 

МЕП і правопорядках СОТ та ЄС на основі практики вирішення спорів в ДСБ СОТ 

та Суду ЄС. 

На основі аналізу практики ДСБ СОТ та Суду ЄС сформульовані методологічні 

підходи цих органів до вирішення спорів з питань податкової недискримінації, 

визначені і пояснені методологічні подібності та відмінності у підходах ДСБ СОТ та 

Суду ЄС. Окрема увага в роботі приділена аналізу положень Угоди про асоціацію, 

що стосуються податкової недискримінації, розглядаються питання тлумачення 

положень ст. 36 та 39 Угоди, якими інкорпоруються шляхом посилання до тексту 

Угоди положення Статей ІІІ та ХХ ГАТТ, проаналізовані місце та роль практики 

ДСБ СОТ для цілей тлумачення положень Угоди про асоціацію. 

Ключові слова: принципи МЕП, податкова недискримінація, принцип 

національного режиму, торговельні і податкові режими, дискримінаційне 

оподаткування, протекціоністське оподаткування, право СОТ, стаття ІІІ ГАТТ, 

право ЄС, стаття 110 Договору про функціонування ЄС, методологія стандарту 

податкової недискримінації, Угода про асоціацію між Україною та ЄС. 

 

Водянников А.Ю. Принцип налоговой недискриминации в праве ВТО и ЕС: 

сравнительный анализ. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.11 – международное право. – Институт государства и права 

им. В.М. Корецкого НАН Украины, Киев, 2016. 

Диссертационное исследование посвящено разработке теоретических основ и 

научно-теоретическому обоснованию понятия, юридического содержания и 

действия принципа налоговой недискриминации как одного из основных 

принципов, на которых основаны оба правопорядка. Работе содержит комплексное 

исследование теоретических основ принципа налоговой недискриминации в 

международном праве, МЭП и правопорядках ВТО и ЕС на основе практики 

разрешения споров в ДСБ ВТО и Суда ЕС. 
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На основе анализа практики ДСБ ВТО и Суда ЕС сформулированы 

методологические подходы к разрешению споров по вопросам налоговой 

недискриминации, определены и рассмотрены методологические сходства и 

различия в подходах ДСБ ВТО и Суда ЕС. Отдельное внимание в работе уделено 

анализу положений Соглашения об ассоциации, касающихся налоговой 

недискриминации; рассматриваются вопросы толкования положений статей 36 и 39 

Соглашения, которыми положения статей ІІІ и ХХ ГАТТ инкорпорируются в текст 

Соглашения путем отсылки; проанализированы место и роль практики ДСБ для 

целей толкования положений Соглашения об ассоциации. 

Ключевые слова: принципы МЭП, налоговая недискриминация, принцип 

национального режима, торговые и налоговые режимы, дискриминационное 

налогообложение, протекционистское налогообложение, право ВТО, статья ІІІ ГАТТ, 

право ЕС, статья 110 Договора о функционировании ЕС, методология стандарта 

налоговой недискриминации, Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. 

 

Vodiannikov O. Y. Tax Non-Discrimination Principle in WTO and EU Law: 

Comparative Analysis. – On the right of the manuscript. 

Thesis for obtaining a scientific degree of Candidate of Legal Sciences on the 

speciality 12.00.11 – International Law. – V.M. Koretsky State and Law Institute of the 

National Academy of Science of Ukraine, Kyiv, 2016. 

The dissertation is devoted to theoretical foundations and scientific reappraisal of the 

notion, content and effect of the tax non-discrimination principle in WTO and EU law. Both 

orders share commonalities in articulating, interpreting and applying this principle. While its 

basic rationale appears to be similar, a closer look, however, shows important differences in 

jurisprudence of the DSB and the ECJ to tax discrimination cases stemming from various 

philosophies and constitutional functions assigned to the principle in WTO and EU law. 

This analysis highlights the fundamental dilemma that WTO faces now – to keep up with 

the promise of trade liberalisation without market integration. The WTO dispute settlement 

bodies need to maintain a delicate balance between fiscal and regulatory sovereignty and 

international commitments with respect to taxation. This dilemma is alien for the EU law: 

market integration is the key policy objective of the European integration project. 

The work explores theoretical framework of the tax non-discrimination principle in general 

international law, international economic law, in WTO and EU legal systems, as well as grasps 

modern trade regimes general dynamics. The dissertation examines the impact of international 

trade rules on fiscal sovereignty and explains how and why trade regimes incorporate fiscal 

aspects and tax non-discrimination operates as an effective vehicle for fair trade. 

The core of the dissertation is an in-depth analysis of the tax non-discrimination case 

law generated within WTO and EU. The dissertation compares content and effect of tax 

non-discrimination within two self-contained regimes –WTO and EU law. Through the 

lens of the self-contained regimes theory the principles of international economic law 

appear to be separate fundamentals sustaining self-contained regimes. The author contends 

that international economic law is premised on such principles: non-discrimination 

(including as its components- the MFN and national treatment), reciprocity, fairness, 

rationality, transparency, good governance and sustainable development. 
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The author revisits the issue of correlation between the MFN and national treatment 

and argues that though both principles complement each other, they differ as to (a) their 

scope and (b) possibility of exceptions. The tax aspect of non-discrimination applies to 

mandatory payments a priori set (the imperative criterion), systematically applied 

(systematic criterion) and payable to the state or entities designated by the state (public 

law criterion) under the threat of sanctions (coercion criterion). 

The textual premises of tax non-discrimination are GATT Article III and Art. 110 of 

the EU Treaty. Both provisions contain similar wordings, except that the EU Treaty does 

not provide for exceptions like GATT Article XX. Despite the significant differences 

between the two legal systems, this made the GATT/WTO and ECJ jurisprudence follow 

similar methodological approaches in resolving tax discrimination cases. The first 

approach – the diagonal test – compares the most favoured treatment enjoyed by the 

national goods with that less favourable accorded to any similar imported goods. The 

alternative approach –asymmetric impact test – is focused not on treatment of various 

categories of goods under national tax nomenclature, but on aggregate (averaged) tax 

burdens borne respectively by imported and domestic goods. The discrimination is 

established if the burden arising from the measure is heavier for imports than for domestic 

goods and the intensity of the burden on imported goods is disparate. It is in this intensity 

of the tax burden lies the fundamental difference between the two approaches. 

Asymmetric impact methodology leaves much wider margin of appreciation for national 

governments in choosing means to pursue national regulatory and fiscal policies. 

The dissertation examines the notion and key features of association agreements in EU 

law. It analyses the wording of the EU Treaty, reviews interpretation of the association 

agreement in the ECJ case law and explores further implications. The author contends that 

association agreements are accorded separate standing within the EU Treaty system in 

view of the following distinctive characteristics: (1) establishment of special bodies, 

competent to take binding decisions; (2) setting up special institutional framework to carry 

out common actions; (3) providing for special trade and co-operation regimes. These 

Treaty based characteristics bring about the fourth one – peculiar legal nature, whereas 

decisions taken by association bodies become enforceable within the EU legal order. 

However according to the ECJ jurisprudence there exists no substantial difference between 

various types of EU international treaties, including association agreements, when it 

comes to recognise direct effect of their provisions. 

The dissertation examines the possible effect of tax non-discrimination provisions of 

the EU-Ukraine Association Agreement (art. 34 and 36) proceeding from the ECJ 

established case law. These provisions incorporate by reference GATT Articles III and XX 

by means of explicit and unconditional renvoi. The author concludes that such 

incorporation by reference does not entail automatic importation of the WTO approaches 

or jurisprudence, but in view of the ECJ’s consistent interpretation doctrine such 

jurisprudence may be invoked and used as auxiliary means of interpretation. 

Key words: international economic law principles, tax non-discrimination, national 

treatment, trade and tax regimes, discriminatory taxation, protectionist taxation, WTO law, 

GATT Article III, EU law, Article 110 of the Treaty on Functioning of the EU, tax non-

discrimination methodology, EU-Ukraine Association Agreement.  
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