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Недоліком сучасної системи оподаткування є також величезна кількість 

податкових пільг, що зумовлює порушення принципу нейтральності оподаткування і, 

що найважливіше, його справедливості. Основною вадою чинної практики надання 

пільг є відсутність експертних оцінок щодо масштабів перерозподілу фінансових 

ресурсів, економічних та соціальних наслідків цього перерозподілу. Надмірна 

кількість податкових пільг зумовлює неможливість зниження податкового 

навантаження в цілому, створює неоднакові економічні умови для господарювання, 

знижує конкурентоспроможність товаровиробників, посилює кризові явища в 

економіці. 

Іншими недоліками податкової системи є: відсутність достатніх правових 

гарантій для учасників податкових відносин, насамперед, для платників податків; 

податкова система не стимулює підприємницькі структури накопичувати фінансовий 

капітал й інвестувати його в основні та оборотні активи; недосконалість системи 

місцевих податків і зборів, які практично не виконують ні фіскальної (частка 

місцевих податків і зборів у дохідній частині абсолютної більшості сільських і 

селищних бюджетів є мізерною), ні економічної функції. 

Податки впливають на платоспроможність та фінансову стійкість 

підприємства, формування його фінансових ресурсів та інвестиційну діяльність, 

конкурентоспроможність продукції і загалом на поведінку підприємців щодо будь-

якої діяльності – операційної, інвестиційної чи фінансової. Рівень цього впливу 

залежить від системи оподаткування – самих податків, рівня їх фіскальності, методів 

їх справляння, стабільності та досконалості всієї системи. 

Водночас євроінтеграційний вектор зовнішньої державної політики України 

вимагає певної адаптації податкової політики як на макро-, так і на мікрорівнях до 

реалій розвинутих європейських держав. 

Враховуюче вищезазначене можна стверджувати, що тема дисертаційного 

дослідження Коваленко А.В. «Організаційно-економічний механізм формування 

податкової політики промислових підприємств» є як актуальною, так і своєчасною. 

Підтвердженням актуальності проблематики дисертації, наукової та практичної її 

спрямованості є те, що вона виконувалась в контексті науково-дослідної теми 

Запорізького національного університету № 3/17 «Становлення бізнес-інкубаторів на 

засадах інноваційного розвитку та забезпечення національної фінансово-економічної 

безпеки» (номер державної реєстрації 0117U000512), де особисто автором 

запропоновані наукові засади формування податкової політики підприємств. 

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень,  

висновків і рекомендацій, сформованих у дисертації 

Уважно вивчивши зміст дисертаційної роботи Коваленка Артема Вікторовича, 

маємо підстави зазначити, що наукові положення, висновки і рекомендації, які автор 
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висловив у роботі є достовірними і достатньо обґрунтованими. Зміст дисертаційної 

роботи охоплює основні аспекти обраної теми дослідження. 

Достовірність та обґрунтованість наукових положень, висновків та 

рекомендацій, викладених дисертантом в роботі, підкріплені методологією наукового 

пізнання, а також науковими положеннями, що відображені у роботах зарубіжних та 

українських вчених щодо удосконалення організаційно-економічного механізму 

формування податкової політики промислових підприємств. 

Достовірність отриманих результатів підтверджена аналізом великого обсягу 

статистичних матеріалів, відповідною апробацією і схваленням на науково-

практичних конференціях, а також впровадженням в практику діяльності декількох 

підприємств. 

 

Наукова новизна одержаних результатів 

Найвагомішими результатами, що характеризуються новизною і розкривають 

суть дисертаційного дослідження, його ґрунтовність, масштабність та повноту, є: 

1. Для покращення адміністрування податків промисловими підприємствами 

автором розроблено облікову політику підприємств на засадах дотримання 

Європейських норм викидів в атмосферне повітря вуглекислого газу (СО2), яка 

передбачає сплату екологічного податку за тонну викидів, що не лише зменшить 

кількість суб’єктів декларування екологічного податку та рівень його податкового 

навантаження, а й збільшить надходження до державного бюджету (с. 41–42); 

2. Автором розширено інструменти регулювання і розвитку суб’єктів 

господарювання, які доповнено такими як сталий розвиток та його принципи, 

екологічне оподаткування і інвестиційно-інноваційний розвиток. Ці інструменти 

мають суттєвий вплив на розвиток промислових підприємств і можуть 

використовуватись у процесі розробляння податкової політики. Водночас вони 

сприяють раціональному використанню ресурсів, відновленню інноваційно-

інвестиційної діяльності підприємств (с. 63–69); 

3. Автором удосконалено методичні засади аналізу впливу податкових ризиків 

на діяльність підприємств, який передбачає розробку податкової стратегії та стратегії 

уникнення податкових ризиків (с. 112–118), а також доповнено ознаки класифікації 

податкових ризиків шляхом групування на операційні ризики, ризики планування та 

ризики відповідності (с. 118–123); 

4. Запропоновано уточнення сутності поняття «екологічний податок», як 

загальнодержавний обов’язковий платіж, що справляється з фактичних обсягів 

викидів у атмосферне повітря та скидів у водні об’єкти забруднюючих речовин, 

захоронення (розміщення) відходів, тимчасового зберігання (власних) радіоактивних 

відходів, що може мати вплив на екологічну ситуацію в регіоні та забезпечити сталий 

розвиток економіки, а також розроблено методику справляння екологічного податку 

підприємствами, яка передбачає врахування викидів в атмосферне повітря 
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забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, що забезпечить 

збалансування державного бюджету на основі удосконалення адміністрування 

податків і покращення довкілля. Методикою передбачено виокремлення викидів 

підприємствами діоксину вуглецю, як одного з найпроблемніших викидів для 

європейських країн (с. 156–162); 

5. Розроблено організаційно-економічний механізм оптимізації податкового 

навантаження шляхом введення податку на виведений капітал, що замінить податок 

на прибуток, реальне застосування якого в діяльності промислових підприємств дасть 

змогу зменшити податкове навантаження на них, стимулюватиме підприємства до 

збільшення їхніх фінансових результатів для внутрішнього розвитку та оновлення 

(с. 182–185). 

 

Значущість дисертації для науки та практики 

Дисертаційне дослідження Коваленка А.В. є внеском у розвиток теорії та 

практики проблеми організаційно-економічного механізму формування податкової 

політики промислових підприємств. 

Отриманні у дисертаційній роботі наукові результати, сформовані теоретичні 

положення, висновки та рекомендації характеризуються науковою цінністю і мають 

практичне значення. 

Наукове значення отриманих у процесі дослідження результатів полягає в 

удосконаленні сутності теоретичних засад використання методів та інструментів 

управління податковою політикою промислових підприємств. Автором розроблено 

теоретико-методичні засади, спрямовані на удосконалення організаційно-

економічного механізму формування податкової політики промислових підприємств. 

Практичне значення результатів, що були одержані дисертантом полягає у 

можливості використовувати обґрунтовані науково-методичні положення 

дослідження менеджментом промислових підприємств, що сприятиме підвищенню 

ефективності формування та управління їхньою податковою політикою. 

Висновки та рекомендації автора знайшли практичне впровадження в 

діяльності підприємств Запоріжжя та Запорізької області таких як: ПрАТ 

«Запорізький абразивний комбінат», ПрАТ «Запорізький автомобілебудівний завод», 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор», АТ «Мотор Січ» (про що свідчать відповідні 

довідки). 

Результати дисертаційної роботи прийнято до впровадження Верховною радою 

України, зокрема Комітетом з питань податкової та митної політики та Комітетом з 

питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи, а також впроваджені у навчальний процес економічного 

факультету Запорізького національного університету, зокрема для викладання 

навчальних дисциплін «Управління міжнародними компаніями», «Управління 
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міжнародною конкурентоспроможністю підприємств», «Аналіз і моделювання 

соціально-еколого-економічних систем». 

 

Оцінювання змісту роботи 

Дисертаційна робота Коваленка А.В. є цілісною, логічно побудованою 

науковою працею, яка викладена чітко і ясно у науковому стилі. Дисертація 

складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатків та списку використаних 

джерел. Основний зміст роботи викладено на 172 сторінках комп’ютерного тексту; 

загальний обсяг роботи складає 228 сторінок. Дисертаційна робота містить 3 додатки, 

15 рисунків, 12 таблиць, список використаних джерел із 185 найменувань. 

Загалом дисертаційна робота є завершеним науковим дослідженням, 

сформовані висновки і пропозиції розкривають зміст отриманих результатів та 

відповідають поставленим завданням. 

Зміст автореферату відповідає змісту дисертаційної роботи та повністю 

розкриває її суть. 

 

Повнота викладення наукових положень, висновків і рекомендацій в 

опублікованих працях 

Основні положення і результати дисертаційної роботи викладено у 14 наукових 

працях, з них: 1 стаття у колективній монографії, 6 статей у наукових фахових 

виданнях (з яких 5 у виданнях України, які включено до міжнародних 

наукометричних баз), 2 статті у наукових виданнях України, які включені до 

міжнародних наукометричних баз, 1 стаття у науковому періодичному виданні іншої 

держави, 4 тез доповідей на наукових конференціях. 

Результати дисертаційного дослідження, які складають наукову новизну, 

повністю висвітлені у наукових фахових виданнях, у наукових періодичних виданнях 

інших держав та обговорені на міжнародних науково-практичних конференціях. 

Сформульовані у дисертації наукові результати, висновки, рекомендації і 

пропозиції належать особисто автору. Обсяг друкованих праць та їх кількість 

відповідає встановленим вимогам щодо публікацій основного змісту дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата наук. 

 

Дискусійні положення та зауваження до  

дисертаційної роботи 

Наголошуючи на актуальності дослідження, його науковій новизні і 

практичному значенні отриманих результатів, доцільно звернути увагу на певні 

дискусійні положення та зауваження до дисертаційної роботи: 

1. Заслуговує на увагу проведений автором аналіз обсягу іноземних інвестицій 

у промислові підприємства Запорізького регіону (с. 71, рис. 1.4). Однак, враховуючи 

тематику дисертаційного дослідження доцільно було б розглянути вплив податкової 
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політики на динаміку цих інвестицій, а також визначити вплив окремих елементів 

податкової політики на систему оподаткування підприємств; 

2. Автором проаналізовано інструменти регулювання і розвитку підприємств, 

до яких віднесено сталий розвиток, екологічний податок і інвестиційно-інноваційна 

діяльність, але поза увагою залишилося питання щодо впливу податкової політики на 

сталий розвиток (с. 63–69). На нашу думку доцільно було б детальніше описати вплив 

податкової політики на сталий розвиток та провести аналіз такого впливу на 

конкретних промислових підприємствах; 

3. Автором проведено аналіз податкових платежів на підприємствах 

машинобудування Запорізької області (підрозділ 2.1.). Для проведення подібного 

аналізу були використані коефіцієнти податкового навантаження податку на 

прибуток та податку на додану вартість, а також запропоновані такі показники як 

коефіцієнт використання податкових пільг, коефіцієнт податкового навантаження на 

величину витрат виробництва і обігу, коефіцієнт на виторг від реалізації (с. 88). 

Вважаємо, що варто було б розширити аналіз показниками податкового навантаження 

на підприємства машинобудування, що могло б з’ясувати як податкові платежі 

впливають на фінансові результати діяльності підприємств і сприяло б 

обґрунтуванню їхньої податкової політики; 

4. Дисертантом в підрозділі 2.1. проаналізовано фінансовий стан українських 

промислових підприємств, розглянуто результати їхньої фінансово-господарської 

діяльності (с. 99–101). Водночас питання впливу податкового навантаження на 

результати діяльності та функціонування підприємств не досліджено  

5. Автором наведено сукупність інструментів покращення податкової політики 

щодо розвитку інноваційної діяльності підприємств (с. 134), проте відсутня 

інформація щодо результатів їх практичного використання. Доречно було б, на наш 

погляд, розкрити приклади практичного застосування цих інструментів в діяльності 

підприємств; 

6. Одним із завдань в роботі є розроблення організаційно-економічного 

механізму промислових підприємств шляхом введення податку на виведений капітал 

(188–190). Проте, на нашу думку в рамках цього механізму слід було б уточнити за 

рахунок чого компенсуватимуться втрати державного бюджету після введення 

податку на виведений капітал та яким чином зміниться рівень податкового 

навантаження на промислові підприємства, що дало б змогу конкретизувати 

практичне значення пропозиції автора; 

7. Дисертантом запропоновано удосконалити методику справляння 

екологічного податку підприємствами (с. 160–167), в якій передбачається врахування 

викидів в довкілля забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення 

(крім двуокису вуглецю). Проте, доцільно було б більше уваги приділити цьому 

питанню з метою уточнення послідовності розробки методики та обрання наведених 

показників. 
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