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Актуальність обраної теми та її зв'язок з науковими програмами
Процеси глобалізації радикальним чином змінюють економічні відносини 

в державі, що потребує нових підходів до управління у всіх сферах 
економічного життя, зокрема, і в сфері оподаткування. Трансформаційні 
процеси, що відбуваються в Україні, постійно супроводжуються не лише 
внутрішніми, але й зовнішніми шоками та нестабільністю вітчизняної системи 
оподаткування і негативно впливають на розвиток вітчизняних суб’єктів 
господарювання. З огляду на це підприємницьким структурам необхідно 
сформувати та раціонально організувати роботу такої важливої підсистеми 
управління, як корпоративний податковий менеджмент.

Потрібно зазначити, що проблемі формування та розвитку 
корпоративного податкового менеджменту присвячено багато наукових праць. 
Проте, зважаючи на динамічність економічного середовища та нові вимоги до 
функціонування вітчизняної системи оподаткування, ці питання потребують 
подальшого дослідження та обґрунтування. Обрана тема дисертаційної роботи, 
яка, власне, присвячена вивченню особливостей розвитку корпоративного 
податкового менеджменту в умовах відкритої економіки України та пошуку 
шляхів його удосконалення, є надзвичайно актуальною в умовах глобалізації та 
інтеграційних процесів.

Дисертаційна робота відповідає тематичній спрямованості наукових 
розробок кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського 
національного університету імені Івана Франка та виконана в рамках науково- 
дослідної теми «Фінансові стратегії розвитку економіки України» 
(реєстраційний № 011211004029), в якій автором обґрунтовано теоретичні та 
практичні рекомендації щодо оцінки й удосконалення . реалізації -



корпоративного податкового менеджменту вітчизняних суб’єктів 
підприємницької діяльності в умовах відкритості економіки України.

Рівень обґрунтованості наукових положень, висновків та рекомендацій
Наукові положення, висновки та рекомендації, що містяться у дисертації, 

в достатній мірі обґрунтовані і достовірним, оскільки базуються на досягненнях 
економічної теорії та її методології; глибокому системному аналізі явищ і 
процесів, які існують впродовж порівняно тривалого періоду часу в 
національній економіці та на вітчизняних суб’єктах господарювання; сучасних 
методах наукового пошуку; власних науково-аналітичних напрацюваннях з 
використанням достатнього масиву фактичної інформації.

Для досягнення поставленої мети автором проведене докладне вивчення, 
аналіз та узагальнення значного обсягу вітчизняних та зарубіжних наукових 
джерел з проблематики розвитку корпоративного податкового менеджменту. 
Список використаних джерел містить 242 джерела. Це, у свою чергу, дало 
змогу Ткачик Л.П. визначити дискусійні та недостатньо опрацьовані питання з 
обраної теми і знайти новий напрям для власного дослідження. Як наслідок -  
чітко сформульовані мета, завдання, об’єкт та предмет дисертаційної роботи.

Висновки за розділами дисертації логічно позв’язують концептуальні 
положення підходів до оцінки та удосконалення корпоративного податкового 
менеджменту.

Обґрунтованість результатів дисертаційної роботи Ткачик Л.П. 
підтверджується вибором та кваліфікованим використанням значної кількості 
статистичних даних та сучасних методів наукового дослідження, методик та 
підходів щодо побудови відповідних моделей і проведення необхідних 
розрахунків, що забезпечило необхідну аргументацію і достовірність 
одержаних результатів.

Обґрунтованість отриманих результатів підтверджується також їх 
широкою апробацією на чисельних Міжнародних та всеукраїнських 
конференціях у 2008-2013 роках, які проводились не лише у таких містах 
України як Львів, Сімферополь, Черкаси, Донецьк, Луцьк, а також в інших 
країнах, а саме в місті Софія (Болгарія).

Логіка структурування дисертаційної роботи цілком відповідає її меті.
Таким чином, наукові положення, висновки і рекомендації, запропоновані 

в дисертаційній роботі, мають високий ступінь наукової обґрунтованості.
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Наукова новизна та достовірність результатів дослідження, новизна 
основних наукових положень

У дисертації викладено сукупність теоретико-методичних положень, 
висновків і рекомендацій, які мають наукову новизну і свідчать про особистий 
внесок автора у розвиток теорії та практики реалізації корпоративного 
податкового менеджменту в Україні.

З-поміж основних наукових результатів, які становлять особистий внесок 
дисертанта, можна виділити такі:

- розроблено оригінальну модель оптимізації розміру інвестиційного 
податкового кредиту (стор. 211-213), яка ґрунтується на балансуванні величини 
прибутку, який оподатковується за загальною та пільговою схемами. Значення 
авторського підходу полягає в обґрунтовані компромісного розміру 
податкового кредиту з урахуванням інтересів держави та платників податку;

- обґрунтовано деякі теоретичні аспекти організації корпоративного 
податкового менеджменту, які передбачають визначення базових цінностей та 
забезпечення взаємоузгодженості всіх управлінських підсистем суб’єкта 
господарювання з цією підсистемою управління в процесі формування 
концепції її організації (стор. 64-66). Автор цілком слушно розглядає 
податковий менеджмент як підсистему загальної системи управління 
підприємством, що дозволяє уточнити її специфіку;

- удосконалено методичний підхід до реалізації податкового планування 
суб’єктів господарювання, який базується на співставленні коефіцієнтів 
податкового навантаження і рентабельності виробничо-господарської 
діяльності платника податків (стор. 197-201). На відміну від поширеного 
монокритеріального (мінімізація податкових витрат взагалі) підходу, автор 
вводить додаткове обмеження мінімального рівня рентабельності з 
урахуванням того, що зниження розміру податкових платежів не повинно 
спричиняти зниження прибутковості діяльності;

- розроблено теоретико-методичний підхід до побудови функціональної 
моделі корпоративного податкового менеджменту (стор. 68-70), в межах якої 
набули подальшого розвитку окремі організаційно-прикладні аспекти реалізації 
податкової діяльності суб’єктів господарювання, які спрямовані на вибір 
оптимального варіанту їхньої податкової діяльності;



- теоретично обґрунтовано сценарії реалізації податкової політики держави 
залежно від її цілей та стану економіки, що дає змогу визначити рівень 
податкового навантаження, який сприятиме розвитку підприємництва (стор. 91- 
93). Оригінальність авторського підходу полягає в тому, що вибір сценаріїв 
здійснюється з урахуванням взаємозв’язку між якістю адміністрування податків 
і величиною податкового навантаження на платників;

- набув подальшого розвитку методичний підхід до проведення 
податкового аналізу суб’єктами господарювання (128-133), в основу якого 
покладено розрахунок коефіцієнтів податкового навантаження в розрізі 
окремих груп податків і зборів та визначення чинників, що впливають на його 
рівень.

Наукові положення, висновки і пропозиції, викладені в дисертації, є 
належним чином обґрунтованими та достовірними. Достовірність результатів 
дослідження підтверджують високий рівень теоретичного обґрунтування, а 
також їхнього впровадження у практику та навчальний процес, апробація на 
численних науково-практичних конференціях, опубліковані праці у фахових та 
інших наукових виданнях.

Теоретична цінність і практична значущість результатів дослідження
Наукові положення, висновки та рекомендації, отримані дисертантом за 

результатами дослідження, є певним внеском у поглиблення існуючих 
теоретичних засад розвитку корпоративного податкового менеджменту в 
умовах відкритої економіки України.

Наукове значення результатів дисертаційного дослідження полягає в 
тому, що вони є цілісними і довершеними та вирішують у новий спосіб важливе 
наукове завдання -  удосконалення теоретико-методичного забезпечення 
розвитку корпоративного податкового менеджменту. Так, цікавими та 
значущими в теоретичному аспекті, можна вважати уточнення понятійного 
апарату оподаткування в частині тлумачення сутності корпоративного 
податкового менеджменту як сукупності методів та прийомів управління 
податковою діяльністю суб’єктів господарювання з метою оптимізації 
оподаткування та забезпечення і підвищення їхньої прибутковості, 
функціональними елементами якого є податкове планування, податковий 
аналіз, податковий облік і звітність та внутрішній податковий контроль. 
Заслуговує на увагу розроблена дисертантом функціональна модель
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корпоративного податкового менеджменту, а також виділення та класифікація 
принципів формування податкового менеджменту. Слід також відзначити 
запропоновану автором методику проведення податкового аналізу суб’єктами 
підприємницької діяльності, основна мета якої є визначення податкового 
навантаження на суб’єкт підприємництва та чинників, які впливають на його 
рівень, а також здійснений аналіз коефіцієнтів податкового навантаження на 
вітчизняних підприємствах будівельної галузі.

Практична цінність результатів дослідження полягає в тому, що основні 
його результати доведені до рівня методичного забезпечення та конкретних 
практичних рекомендацій щодо організації податкового менеджменту та 
податкового планування на підприємстві, що забезпечує раціональну 
організацію податкової роботи на підприємстві та підвищення фінансового 
результату виробничо-господарської діяльності.

Практичне значення результатів дослідження підтверджується їх 
впровадженням у господарську діяльність підприємств ТзОВ “Галрембуд” та 
Ж П  “Рембуд”.

Основні положення та результати дисертаційної роботи 
використовуються у навчальному процесі на економічному факультеті 
Львівського національного університету імені Івана Франка під час викладання 
дисциплін “Податковий менеджмент”, “Податкова система”, “Оподаткування 
юридичних і фізичних осіб” та “Податковий облік і звітність” (довідка №1608- 
Н від 24.04.14 р.) та в Тернопільському національному економічному 
університеті (довідка №12603/2/82 від 07.10.10 р.).

Повнота викладу основних положень, поданих у дисертації, в
опублікованих працях

Ознайомлення зі змістом дисертації та опублікованими працями 
здобувача підтверджує, що наукові положення, висновки та рекомендації, які 
сформульовані у роботі, повністю відображені у публікаціях автора. За 
результатами дослідження опубліковано 25 наукових праць, загальним обсягом 
9,77 друк, арк., в т. ч. 2 у співавторстві (особисто автору належить 9,15 друк, 
арк.), серед яких 14 наукових статей у фахових виданнях (7,98 друк, арк.) та 11 
тез доповідей (1,79 друк. арк.).

Автореферат у повній мірі розкриває основні наукові результати, які 
дисертант отримав у процесі дослідження, а також ступінь новизни розробок і
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рекомендації щодо можливостей практичного застосування одержаних 
результатів наукового дослідження та є ідентичним змісту дисертації.

Можна зробити висновок, що повнота викладу основних результатів 
дисертації відповідає чинним вимогам МОН України.

Дискусійні положення і недоліки роботи
Оцінюючи роботу в цілому позитивно, треба відзначити наявні в ній 

незначні редакційні погрішності, дискусійні положення та деякі недоліки.
1. У підрозділі 1.2 першого розділу дисертації «Інституційне 

забезпечення податкового менеджменту в Україні» (стор. 39-55) недостатньо 
уваги приділено організаційному та інформаційному забезпеченню 
корпоративного податкового менеджменту.

2. Серед основних функціональних елементів корпоративного 
податкового менеджменту автор розмежовує податкове планування, 
податковий аналіз, податковий облік і звітність та податковий контроль (рис. 
1.1, стор. 23), а описуючи функціональну модель корпоративного податкового 
менеджменту окремо виділяє ще моніторинг господарських операцій (пункт 
2.3).

3. Відзначаючи високий рівень дисертаційного дослідження, 
зауважимо, що у пункті 2.2 дисертаційної роботи «Оцінка стану 
корпоративного податкового планування та податкового обліку суб’єктів 
підприємництва» необхідно було більше уваги приділити аналізу методів 
корпоративного податкового планування та оцінці ефективності їх 
використання (стор. 100-122).

4. У пункті 2.3 другого розділу роботи «Методика проведення 
податкового аналізу та внутрішнього податкового контролю вітчизняними 
суб’єктами підприємницької діяльності» (стор. 122-147) детально досліджено 
вплив лише трьох чинників податкового навантаження: витрати на оплату 
праці, матеріальні витрати та оподатковуваний прибуток. На нашу думку, 
доцільно було б розкрити дещо ширше взаємозв’язок рівня податкового 
навантаження та інших чинників, які впливають на нього.

5. У пункті 3.1 дисертаційної роботи «Міжнародна практика 
організації корпоративного податкового менеджменту» (стор. 151-175) автор 
аналізує зарубіжний досвід використання можливостей корпоративного 
податкового менеджменту. Водночас авторові необхідно було більше уваги
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приділити обґрунтуванню доцільності та пріоритетних напрямів його 
використання в Україні в сучасних умовах господарювання.

6. Підтримуючи в цілому підхід автора до побудови оптимізаційної 
моделі корпоративного податкового менеджменту (стор. 211-213), слід 
зауважити, що робота виграла б у випадку застосування методів 
багатокритеріальної оптимізації та використання більш розгалуженої системи 
обмежень (в тому числі й мінімального рівня податкового навантаження).

7. Автор піддає справедливій критиці з позицій інтересів держави 
широке використання офшорних юрисдикцій в практиці міжнародного 
податкового планування (стор. 166-174). Цілком логічним було б 
обґрунтування механізмів протидії цьому інструменту уникнення 
оподаткування, проте в дисертації цього, на жаль не зроблено.

Однак, вказані недоліки та зауваження не носять принципового характеру 
і не заперечують позитивної оцінки дисертаційного дослідження. Автор роботи. 
Ткачик Л.ГІ., продемонструвала добре розуміння та відчуття актуальності 
проблеми, успішно вирішила поставлені завдання

Загальний висновок
Достатньо високий рівень дисертації, логічна завершеність наукових 

досліджень та практичних рекомендацій дозволяють зробити висновок, що 
дисертаційна робота Ткачик Лесі Петрівни «Розвиток корпоративного 
податкового менеджменту в умовах відкритої економіки України» є 
самостійною науковою працею, яка містить обґрунтовані теоретичні та 
практичні результати, що у сукупності спрямовані на вирішення важливого 
науково-практичного завдання -  удосконалення механізмів реалізації 
корпоративного податкового менеджменту вітчизняних суб’єктів 
підприємницької діяльності.

Теоретичні і практичні положення наукової новизни, висновки, пропозиції 
та рекомендації мають достатній рівень обґрунтованості, супроводжуються 
методичним і статистичним матеріалом. Основні наукові результати роботи є 
підґрунтям задля подальших досліджень, розроблення навчальних програм з 
метою підготовки фахівців економічного напрямку освіти.

Дисертація має наукову новизну, практичне значення і відповідає вимогам 
пп. 9, 11-14 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого 
звання старшого наукового співробітника», затвердженого постановою
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Кабінету міністрів України від 24.07.2013 р. № 567.
Автор дисертаційної роботи, Ткачик Леся Петрівна, заслуговує на 

присудження наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 
08.00.08 -  Гроші, фінанси і кредит.

Офіційний опонент:
Заслужений економіст України, 
доктор економічних наук, професор,
заступник директора з наукової роб< 
Науково-дослідного центру індустрі 
проблем розвитку НАН України '.Б. Іванов


