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1. Актуальність обраної теми та її зв'язок з науковими програмами. 

Виходячи з економічної природи податків та враховуючи досвід країн з 

розвинутою економікою, можна виділити такі функції податків: фіскальну, 

стимулюючу, регулюючу, контрольну та соціальну. 

Податкові надходження до бюджету забезпечують державу 

фінансовими ресурсами, необхідними для здійснення її діяльності. В цьому 

полягає фіскальна функція податків. Стимулююча функція виражається в 

тому, що податкові заходи держави (у більшості випадків податкові пільги) 

можуть стимулювати виробництво найбільш необхідних видів продукції, 

впровадження досягнень науково-технічного прогресу, підтримувати режим 

енерго- і матеріалозбереження виробництва. Шляхом надання додаткових 

податкових пільг для нових інвестицій держава може заохочувати оновлення 

основного капіталу. Регулююча функція полягає в тому, що через податки і 

податкові пільги держава впливає на виробництво, розподіл, обмін і 

споживання. З одного боку, податки скорочують фінансові можливості 

підприємця, як покупця засобів виробництва й “особливого товару” – робочої 

сили. Податкові платежі підприємства залежать від наявних об’єктів 



оподаткування, ставок податків та податкової політики держави в сфері 

податкових пільг. 

Підприємства, маючи велике податкове навантаження, штучно 

знижують свої фінансові показники, що призводить до зниження 

інвестиційного потенціалу і погіршує ситуацію на внутрішньому та 

зовнішньому ринках тощо.  

Саме тому дисертаційна робота Коваленка А.В. є актуальною, в ній 

розглянуто основні проблеми та вирішено питання формування 

організаційно-економічного механізму податкової політики промислових 

підприємств. 

Додатковим підтвердженням актуальності дисертаційної роботи є те, 

що проведені дослідження є складовою наукової теми Запорізького 

національного університету за темою №3/17 «Становлення бізнес-

інкубаторів на засадах інноваційного розвитку та забезпечення національної 

фінансово-економічної безпеки» (номер державної реєстрації 0117U00512.  

 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформованих у дисертації. 

 

Проведений детальний аналіз змісту дисертації, автореферату та 

публікацій Коваленка А.В., дозволяє зробити висновок про обґрунтованість 

наукових положень, висновків і рекомендацій.  

Зроблені дисертантом висновки та результати дослідження опираються 

на попередні наукові роботи з питань організаційно-економічного 

механізму формування податкової політики промислових підприємств. 

Автором проаналізовані дослідження вітчизняних та іноземних вчених з 

питань управління податковою політикою на підприємствах, що дозволило 

сформувати організаційно-економічний механізм управління податковою 

політикою промислових підприємств України, а також ґрунтовно підійти до 

розв’язання визначених у дисертаційній роботі завдань.  



Для досягнення визначеної мети дослідження, автором було 

використано комплекс загальнонаукових та спеціальних методів, а саме: 

метод системно аналізу та синтезу, експертних оцінок, методи систематизації 

та порівняння, статистичний метод обробки даних, метод групування, 

системного аналізу, коефіцієнтний метод, рейтинговий, метод порівняння та 

логічного узагальнення тощо. 

У кожному з розділів та підрозділів роботи дисертант представив 

результати дослідження, що мають науковий інтерес та є обґрунтованими і 

достовірними. 

Так, у першому розділі «Теоретичні та методичні основи формування 

податкової політики в контексті підвищення ефективності господарювання» 

автором проведено дослідження теоретичних засад податкової політики 

підприємств, зокрема принципи (с. 30-34), що дозволило сформувати 

авторське визначення поняття «податкова політика» (с. 34). Розглядається 

сутність податкової культури (с.32-33).  Також автором узагальнено форми 

реалізації податкової політики (с. 35-37). На підставі аналізу поглядів 

науковців проаналізовані основні методи управління податковою політикою 

на макро- та мікрорівнів (с. 44-53). Далі проаналізовано податкову політику 

країн ЄС (с. 53-57) і запропоновані шляхи удосконалення методів управління 

податковою політикою (с. 58). Крім того, проаналізовано інструменти 

регулювання і розвитку підприємств (с. 62-69), проведено аналіз 

інвестиційного середовища Запорізького регіону (с. 69-71). 

У другому розділі «Аналіз ефективності податкової політики 

промислових підприємств» дисертантом проаналізовано рівень податкового 

навантаження на діяльність підприємств та основні показники економічної 

діяльності підприємств (с. 86-92; с. 92-106). Визначена сутність та етапи 

процесу податкового планування на підприємствах (с.106-112). Проведено 

аналіз впливу податкових ризиків на діяльність підприємств та можливі 

шляхи уникнення ризиків (с. 115-122); удосконалено класифікацію 

податкових ризиків, які згруповано на операційні ризики, ризики планування 

і відповідності, це дасть змогу враховувати всі проблемні сфери виникнення 



податкових ризиків (с. 119-120). 

У третьому розділі «Удосконалення податкової політики промислових 

підприємств» автором розроблено низку науково обґрунтованих та 

практично значущих рекомендацій щодо застосування організаційно-

економічного механізму формування податкової політики промислових 

підприємств та її оптимізації, зокрема: комплекс інструментів податкового 

стимулювання інноваційної діяльності промислових підприємств (с. 131-

136); удосконалено сутність поняття «екологічний податок» (с. 149-153); 

методику справляння екологічного податку підприємствами, що спростить 

адміністрування екологічного податку, збільшить надходження до 

державного бюджету з 42 млн. грн. до 6,8 млрд. грн. (с. 158-165); розглянуто 

облікову податкову політику підприємств на засадах дотримання 

Європейських норм викидів в атмосферне повітря вуглекислого газу, що 

передбачає виплату екологічного податку за тонну викидів, це підвищить 

ефективність адміністрування екологічного податку і зменшить податкове 

навантаження на підприємства (с. 149-156); проведено аналіз ефективності 

податкової політики промислових підприємств Запорізького регіону (с. 177-

179); розроблено організаційно-економічний механізм оптимізації 

податкового навантаження шляхом введення податку на виведений капітал, 

який замінить податок на прибуток і дозволить підприємствам не занижувати 

фінансові показники, а навпаки стимулює до збільшення прибутковості 

(с. 185-190). 

Слід відзначити, що результати наукового дослідження 

Коваленка А.В., які представлені в дисертаційній роботі, обґрунтовані і 

мають наукову достовірність. 

Висновки за всіма розділами та загальні висновки є логічними та 

зрозумілими. Результати дослідження можуть бути використані у практичній 

діяльності промислових підприємств для застосування організаційно-

економічного механізму формування податкової політики та її оптимізації.  

 

 



3. Наукова новизна одержаних результатів. 

 

Наукова новизна дисертаційного дослідження Коваленка А.В. полягає в 

удосконаленні організаційно-економічного механізму формування   

податкової політики промислових підприємств.  

До вагомих наукових результатів можна віднести наступні:  

на теоретичному рівні: 

– автором удосконалено визначення поняття «податкова політика»  як   

сукупність дій платниками податків щодо законних способів оптимізації 

своїх податкових зобов’язань з метою розширеного відтворення основних 

виробничих фондів (с. 34); 

– удосконалено класифікацію податкових ризиків, які розділені на 

групи: операційні ризики, ризики планування і відповідності. Застосування 

класифікації дозволяє враховувати весь спектр помилок управління і 

справляння податками та покращить ефективність контролю і організації 

податкового планування (с. 119); 

– удосконалено трактування сутності поняття «екологічний податок», 

яке запропоновано розглядати 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 та впливає на 

екологічну ситуацію в регіоні, забезпечуючи сталий розвиток економіки 

(с. 162-163); 

на методичному рівні: 

– розширено інструменти регулювання і розвитку підприємств, до 

яких віднесено сталий розвиток, екологічне оподаткування та інвестиційно-

інноваційний розвиток, які розширюють сфери впливу податкової політики 

на розвиток економіки підприємства, держави та розвитку суспільства, 

покращують екологічне середовище, забезпечують розвиток інноваційної 

діяльності і тим самим збільшують надходження внутрішніх та іноземних 

інвестицій (с. 61-67);  



– удосконалено аналіз впливу податкових ризиків на діяльність 

підприємства і запропоновано кроки їх подолання завдяки розробці 

податкової стратегії та стратегії уникнення податкових ризиків. Виконання 

цих кроків зменшить вірогідність виникнення податкових ризиків та 

дозволить їх подолати з мінімальними втратами, підвищить ефективність 

управління податковими платежами підприємств (с. 119-122);  

– розроблено облікову податкову політику підприємств на засадах 

дотримання Європейських норм викидів в атмосферне повітря вуглекислого 

газу (СО2) в результаті використання енергоносіїв, яка забезпечить 

зменшення кількості суб’єктів декларування екологічного податку і 

сприятиме збільшенню надходжень в державний бюджет (с. 150-155);  

– удосконалено методику справляння екологічного податку 

підприємствами. Застосування методики передбачає врахування викидів в 

атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами 

забруднення і дозволяє складати податкові декларації підприємствами з 

урахуванням регуляторного впливу, що дасть можливість покращити 

екологічне середовище, зменшить витрати підприємств на здійснення 

податкового обліку і забезпечить збалансування державного бюджету на 

основі удосконалення адміністрування податків (с. 156-165);  

– розроблено організаційно-економічний механізм оптимізації 

податкового навантаження шляхом введення податку на виведений капітал, 

що замінить податок на прибуток, ставка сягатиме 15% для операцій з 

виведення капіталу і 20% прирівняних до них. Цей крок знизить податкове 

навантаження для підприємств і виведе економіку країни з тіні (с. 185-190). 

В цілому, теоретичні і практичні положення дисертаційної  

роботи Коваленка Артема Вікторовича розвивають теоретичне  

розуміння сутності управління податковою політикою, що дозволяє 

підприємствам оптимізувати податкове навантаження, збільшувати 

економічну ефективність і покращувати свої позиції на внутрішньому і 

зовнішньому ринках. 

 



4. Теоретична цінність і практична значущість наукових 

результатів. 

 

Теоретичне значення отриманих результатів полягає у подальшому 

розвитку сутності понять «податкова політика», «екологічний податок», 

розширенні класифікації податкових ризиків тощо. 

Ознайомившись детально із дисертаційною роботою, авторефератом та 

публікаціями Коваленка А.В., слід відзначити, що основна частина наукових 

положень, висновків та пропозицій, що наведені у дисертаційній роботі є 

обґрунтованими та достовірними. Наукова новизна та практична значущість 

дисертаційного дослідження були відповідним чином відображені у фахових 

наукових статтях, у періодичних виданнях інших держав, а також  

матеріалах апробаційного характеру. При цьому кількісне і якісне 

представлення друкованих праць надають авторові офіційне право 

публічного захисту дисертаційної роботи. З публікацій, що написані у 

співавторстві, використано тільки ті результати, які отримані автором 

особисто. 

Результати наукового дослідження використані у  

діяльності вітчизняних промислових підприємств, зокрема: 

ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» (довідка №11/795 від 

21.12.2018 р.), ПрАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» (довідка 

№338/1 від 08.01.2019 р.), ПрАТ «Запоріжтрансформатор» (довідка №1/05-н-

19704/1 від 19.02.2019 р.), АТ «Мотор Січ» (довідка №ФАУ/8726 від 

27.02.2019 р.). 

Результати дисертаційної роботи прийнято до впровадження 

Верховною радою України «Комітет з питань податкової та митної політики» 

(довідка №04-27/10-859 від 18.12.2018 р.), Верховною радою України 

«Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації 

наслідків Чорнобильської катастрофи» (довідка №04-15/12-318 від 

21.02.2019 р.).  



Теоретичні положення, що становлять наукову новизну дисертаційної 

роботи, використовуються у навчальному процесі: економічного факультету 

Запорізького національного технічного університету при викладанні 

дисциплін «Управління міжнародними компаніями», «Управління 

міжнародною конкурентоспроможністю підприємств», «Аналіз і 

моделювання соціально-еколого-економічних систем» (довідка №01.01-

13/121 від 22.12.2018 р.). 

На підставі вище зазначеного можна зробити висновок про те, що 

дисертаційне дослідження має наукове та практичне значення.  

 

5. Повнота викладення наукових положень, висновків і 

рекомендацій в опублікованих працях. 

Проведений аналіз змісту дисертаційної роботи й опублікованих праць 

дисертанта дозволяє стверджувати, що основні наукові положення, висновки 

та рекомендації, які сформульовані у дисертації, знайшли своє відображення 

у публікаціях автора.  

У відкритому друці за темою дисертації автором опубліковано 14 

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

наукових фахових виданнях (із них 1 стаття у науковому фаховому виданні 

України, 5 статей у наукових фахових 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 за матеріалами 

конференцій. Загальний обсяг публікацій 5,17 друк. арк., з них особисто 

автору належить 4,31 друк. арк.  

Всі основні наукові положення, висновки та пропозиції, що винесені на 

захист, одержано автором самостійно. В опублікованих працях достатньою 

мірою відображено сутність результатів виконаного дослідження та їх 

наукову новизну. Основні положення і наукові результати, що представлені у 

дисертаційній роботі Коваленка А.В. доповідалися й отримали позитивну 

оцінку на 4 міжнародних і вітчизняних науково-практичних конференціях, 



що дозволяє вважати апробацію результатів дисертаційної роботи 

достатньою. 

Повнота викладення результатів дисертаційної роботи, обсяг і кількість 

друкованих праць відповідають вимогам МОН України на здобуття 

наукового ступеня кандидата економічних наук.  

 

6. Відповідність дисертації встановленим вимогам. 

Дисертаційна робота має логічну структуру, складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.  

Загальний обсяг роботи становить 228 сторінок, з них 172 сторінок 

займає основний текст. Робота містить 15 рисунків та 12 таблиць.  

Викладення матеріалу здійснено послідовно та обґрунтовано. Робота 

написана у науковому стилі, її зміст викладено у чіткій логічній формі та 

проілюстровано відповідними рисунками, таблицями, графіками. 

Зміст автореферату є ідентичним до змісту дисертації. Автореферат 

достатньою мірою висвітлює основні наукові і практичні положення 

дисертаційної роботи. 

За обсягом і оформленням дисертаційна робота відповідає вимогам, що 

встановлені МОН України до кандидатських дисертацій. 

 

7. Дискусійні положення та зауваження до дисертаційної роботи. 

Зважаючи на те, що автором наведено свій власний підхід до 

вирішення досліджуваної проблематики, а також враховуючи позитивну 

оцінку положень, рекомендацій та висновків, що наведені у роботі, слід 

відмітити ряд положень, які мають дискусійний характер і потребують 

додаткової аргументації, а саме:  

1. У матеріалах підрозділу 1.1 (с. 33) автором удосконалено поняття 

«податкова політика». На нашу думку, доцільно було б у запропонованому 

визначенні уточнити яким чином підприємства можуть оптимізувати 

податкові зобов’язання. 

2. В підрозділі 1.1 автор наводить схему форм реалізації податкової 

політики (с. 35, рис. 1.1), які складаються з  розрахунку поточних  



податкових платежів, бюджетування податків і податкового планування. 

Однак, на нашу думку, слід було б обґрунтувати доцільність використання 

саме такої класифікації форм реалізації податкової політики промислових 

підприємств.  

3. У підрозділі 2.3 (с. 105, рис. 2.2) дисертантом наведено методи 

формування податкової політики промислових підприємств. На наш погляд, 

доцільно було б пояснити кожен метод, що дозволило б краще зрозуміти 

чому саме використовуються ці методи формування податкової політики на 

промислових підприємствах.  

4. У другому розділі автором наведено принципи податкового 

планування (с. 111-112). На нашу думку, необхідно було б пояснити чому 

використовуються саме такі принципи і навести приклад їх використання на 

промислових підприємствах.  

5. У підрозділі 3.2 (с. 138, рис. 3.2) дисертантом наведено основні 

напрями податкового регулювання природоохоронної діяльності, але не 

зрозуміло який вплив вона має на діяльність промислових підприємств. На 

нашу думку, доцільно було б провести аналіз податкового регулювання 

природоохоронної діяльності на досліджуваних підприємствах 

машинобудівної галузі.   

6. Автором розроблено облікову податкову політику підприємств на 

засадах дотримання Європейських норм викидів в атмосферне повітря 

вуглекислого газу (СО2), в результаті чого кількість суб’єктів декларування 

зменшиться з 120 тис. до 100-150 підприємств (с. 159). Проте, на нашу думку, 

доречно було б пояснити звідки таке зменшення і чому саме таке зменшення 

кількості суб’єктів декларування є ефективним для впровадження.  

7. У підрозділі 3.2 автором удосконалено методику справляння 

екологічного податку підприємствами, яка враховує викиди в атмосферне 

повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення 

(с. 156-165), але ця методика розкрита, на нашу думку, не повністю. Також, 

доречно було б навести практичні розрахунки за цією методикою на 

досліджуваних підприємствах машинобудівної галузі.  



8. У підрозділі 3.3 автором розроблено організаційно-економічний 

механізм оптимізації податкового навантаження шляхом введення податку на 

виведений капітал (с. 185-190). На наш погляд, було б доречним зробити 

порівняння податкового навантаження податку на прибуток і податку на 

виведений капітал, що дало б змогу краще зрозуміти ефективність введення 

автором податку на виведений капітал на прикладі досліджуваних 

підприємств.  

9. У підрозділі 3.3 автором зазначено, що збитки по податку на 

прибуток з кожним роком збільшуються (с. 180), проте на рис. 3.6 «Податок 

на прибуток промислових підприємств за 2015-2017 рр.»,  представлено 

позитивну тенденцію збільшення надходжень від податку на прибуток за 

2015-2017 рр. То не зрозуміло, що автор аналізує збитки чи збільшення 

надходжень. Окрім того, здобувач не обґрунтовує за рахунок чого 

збільшуються збитки про які говориться в тексті роботи. На наш погляд, 

необхідно було б уточнити та обґрунтувати чому збільшуються збитки по 

податку на прибуток і чи спостерігається така тенденція  на досліджуваних 

підприємствах,  яким чином ситуація покращиться після запропонованих в 

роботі заходів.  

8. Загальний висновок 

Дисертаційна робота Коваленка Артема Вікторовича «Організаційно-

економічний механізм формування податкової політики промислових 

підприємств» є самостійно виконаною науковою працею. Дослідження, що 

були проведені дисертантом мають достатній рівень теоретичного, 

методичного та практичного значення. В роботі послідовно та логічно 

викладено матеріал, в повному обсязі розкрито та обґрунтовано 

рекомендовані авторські розробки. Тема дисертації повністю відповідає 

спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності). В опублікованих працях з достатньою повнотою 

відображено зміст і основні результати дисертаційного дослідження. 

Автореферат дисертації належним чином розкриває основні положення та 

висновки роботи; є ідентичним дисертації за структурою та змістом.  



 


