
ВІДГУК 

офіційного опонента 

кандидата економічних наук Кізими Андрія Ярославовича

на дисертаційну роботу Ткачик Лесі Петрівни 

на тему: «Розвиток корпоративного податкового менеджменту в умовах

відкритої економіки України»,

подану на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

за спеціальністю 08.00.08 -  гроші, фінанси і кредит

Актуальність обраної теми дослідження

В умовах соціально орієнтованої ринкової економіки та інтеграційних 

процесів податкова система є одним з важливих економічних регуляторів 

розвитку національного господарства, який може стимулювати виробництво, 

науково-технічний прогрес, інвестиційні процеси тощо. Інтереси держави та 

платників податків завжди є взаємозалежні, тому необхідним є пошук 

організаційно-економічних методів для задоволення інтересів всіх учасників 

податкових відносин та збільшення динаміки показників економічного зростання 

країни. Саме ефективна податкова політика суб’єктів господарювання здатна 

суттєво сприяти удосконаленню методів господарювання, підвищенню 

рентабельності виробництва, зміцненню комерційного розрахунку як основи 

їхнього стійкого фінансового стану і стабільної роботи та виконання ним 

зобов’язань перед бюджетом.

Відзначене вище вказує на надзвичайно актуальну проблему 

розроблення якісно нових теоретичних і методичних підходів до реалізації 

корпоративного податкового менеджменту в умовах відкритої економіки 

України задля забезпечення ефективності діяльності суб’єктів господарювання 

ь сучасних умовах.

Опонована робота значною мірою заповнює певні упущення, що 

виникли в сфері осмислення необхідності використання прийомів



корпоративного податкового менеджменту в процесі здійснення господарської 

діяльності суб’єктів підприємництва.

Дисертаційна робота Ткачик Лесі Петрівни є актуальною як за 

задумом, так і за переліком поставлених завдань, у якій автор переслідує мету 

визначення особливостей реалізації податкової роботи суб’єктами 

підприємництва та науково-теоретичне обґрунтування розвитку 

корпоративного податкового менеджменту в умовах відкритої економіки 

України.

Напрацювання автора опираються на теоретичний фундамент 

економічної науки із широким використанням загальнонаукових методів 

пізнання, а саме: методів наукової дедукпії та індукції, порівняння та 

систематизації, синтезу, методу наукового пізнання, методів аналізу, 

групування, графічного зображення, методів математичного моделювання, 

тощо. Виконання дисертаційного дослідження здійснювалося в межах наукових 

робіт у Львівському національному університеті імені Івана Франка за 

напрямом «Фінансові стратегії розвитку економіки України» (реєстраційний № 

0112Ш04029).

Мета, об’єкт і предмет дослідження відповідають обраній темі 

дисертації. Зміст сформульованих наукових завдань структурно побудований, 

достатньо повний і логічно узгоджений, та розкриває поставлену мету. За 

результатами дисертаційного дослідження отримані нові наукові положення, 

розроблено та обґрунтовано новітні теоретико-методичні підходи.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і

рекомендацій

Ключове місце в роботі займає глибоке проникнення в суть 

корпоративного податкового менеджменту, подане автором в ґрунтовному 

аналізі широкого кола інформації, професійної дискусії з відомими 

вітчизняними і закордонними авторами. У результаті такої дискусії дисертант, 

аналізуючи різноманітні погляди щодо тлумачення сутності основних понять



даної категорії, як вітчизняними, так і зарубіжними науковцями, виробив 

власний підхід до її визначення. Особливої уваги заслуговують обґрунтування 

теоретико-методичних положень організації та функціонування 

корпоративного податкового менеджменту.

Важливими з наукового погляду є також виділення дисертантом 

принципів здійснення корпоративного податкового менеджменту, а саме 

групування їх на: загально управлінські, загальносистемні та специфічні.

На наш погляд, розмежування функціональних елементів на 

державному та корпоративному рівнях є науково корисним і доцільним з 

огляду на обрану тему дослідження.

Теоретична частина роботи подана автором дисертації науково 

коректно, логічно, професійно з внесенням відповідних уточнень у понятійний 

апарат.

Особливо інформаційно насиченим та аналітичним є другий розділ 

роботи. Зокрема, в пункті 2.1 роботи автором досліджено вплив податкової 

політики держави на діяльність суб’єктів господарювання, обґрунтовано 

напрями реформування податкової системи України, які сприятимуть розвитку 

економіки та підприємництва. Пункт 2.2 присвячений корпоративному 

податковому плануванню та податковому обліку, зокрема, дисертантом дана 

оцінка стану формування та реалізації цих елементів корпоративного 

податкового менеджменту будівельними підприємствами. У пункті 2.3 

запропоновано методику проведення податкового аналізу суб’єктами 

господарювання, яка передбачає розрахунок коефіцієнтів податкового 

навантаження в розрізі окремих груп податків і зборів та визначенні чинників, 

що впливають на його рівень. Також автором розраховано та проаналізовано 

коефіцієнти податкового навантаження підприємств будівельної галузі.

Значний теоретичний і практичний інтерес, на наш погляд, має 

з’ясування у роботі межі між податковим плануванням та ухиленням від сплати 

податків суб’єктів господарювання.



Обрана автором логіка наукового дослідження дала змогу досить 

коректно з наукового і практичного розгляду показати власне бачення пошуку 

шляхів податкової оптимізації суб’єктами господарювання в умовах відкритої 

економіки України (Розділ 3). Роздуми автора щодо зазначених перспектив 

зосереджені навколо важливих питань, до яких потрібно віднести: окреслення у 

контексті удосконалення корпоративного податкового менеджменту 

особливостей здійснення податкового обліку суб’єктами підприємницької 

діяльності; формування податкової стратегії розвитку суб’єктів 

господарювання; створення за допомогою методу економіко-математичного 

моделювання оптимізаційної моделі корпоративного податкового 

менеджменту; а також висвітлення зарубіжного досвіду організації 

корпоративного податкового менеджменту.

Автор підкреслює, що перспективними напрямами гармонізації системи 

бухгалтерського обліку та оподаткування являються встановлення 

сґіівставності та відповідності їхнього понятійного апарату, забезпечення 

усунення протиріч між даними видами обліку та їхнього зближення, єдність 

системи обліку суб’єктів підприємництва та зниження трудомісткості 

облікового процесу.

Особливої уваги заслуговує розроблена дисертантом податкова стратегія 

розвитку суб’єкта підприємницької діяльності, реалізація якої дає можливість 

мінімізувати податкове навантаження, при цьому не знижуючи загальну 

рентабельність діяльності підприємства.

Розроблена автором в процесі дослідження модель оптимізації 

податкового навантаження для суб’єктів підприємництва, яка передбачає 

використання інвестиційного податкового кредиту, є особливо актуальною з 

умовах інтеграційних процесів. Адже за допомогою методів податкового 

стимулювання, одним з яких є інвестиційний податковий кредит, суб’єкти 

господарювання можуть активізувати свою інвестиційну діяльність в 

оновлення виробництва.



Належна роль у роботі відведена висвітленню такого методу податкової 

оптимізації як «офшор» та виділено основні напрями використання офшорних 

компаній, а саме: відкриття рахунку вітчизняними підприємцями в іноземному 

банку, мінімізація податкових витрат, легалізація коштів та полегшення 

розрахунку з іноземними партнерами тощо.

Наукові положення й результати дослідження автора є достовірними і 

обґрунтованими, що підтверджується використанням репрезентативного 

масиву статистичної інформації та довідкові й звітні матеріали щодо діяльності 

суб’єктів господарювання України. Теоретичні положення та практичні 

рекомендації ґрунтуються на узагальненні фундаментальних досліджень 

вітчизняних і закордонних фахівців, повноті джерел використаної інформації, 

досконалості методів її опрацювання. Дисертантом проаналізовано великий 

обсяг інформації, а також опрацьований і систематизований фактичний 

матеріал.

Основні наукові результати, отримані дисертантом

До основних наукових результатів, отриманих автором можна

г'днести:

• виділення підходів до трактування поняття корпоративного

податкового менеджменту, зокрема: підходу податкової політики,

управлінського, фінансового, економічних відносин та податкового планування 

(с. 17-22);

• розроблення окремих теоретичних положень щодо організації 

корпоративного податкового менеджменту, які полягають у визначенні її 

концепції та теоретико-методичного забезпечення функціонування (с. 57-68);

• удосконалення функціональної моделі корпоративного податкового 

менеджменту, яка передбачає взаємодію його функціональних елементів та 6 

етапів реалізації податкової діяльності суб’єктів господарювання і спрямована 

на вибір оптимального її варіанта (с. 69-75);



• теоретичне обґрунтування сценаріїв реалізації податкової політики 

держави, в основу якого покладено дослідження взаємозв’язку між рівнем 

якості державного адміністрування податків та величиною податкового 

навантаження на платників, що дає змогу визначити рівень податкового 

навантаження, який забезпечить розвиток та стабільне функціонування 

суб’єктів господарювання (с. 90-93);

• удосконалення методичного підходу до проведення податкового 

аналізу суб’єктами господарювання, який передбачає використання комплексу 

показників податкового навантаження в розрізі груп податків та зборів, а також 

визначення факторів впливу на рівень податкового навантаження (с. 124-133);

• розроблення методичного підходу до реалізації податкового 

планування, який базується на аналізі коефіцієнтів податкового навантаження 

та рентабельності, а також чинників впливу на їхній рівень, що допоможе 

оптимізувати податкові платежі суб’єктів господарювання (с. 195-201);

• розроблення оптимізаційної моделі корпоративного податкового 

менеджменту, яка дає змогу акумулювати додаткові фінансові ресурси за 

рахунок інвестиційного податкового кредиту та одночасно передбачає 

максимізацію податкових надходжень до бюджету через приріст бази 

оподаткування в майбутньому (с. 208-215).

Основні результати дисертаційної роботи опубліковані в наукових 

працях та висвітлені в авторефераті. Новизна і практичне значення дисертації 

Ткачик Л.П. підтверджено результатами її апробації, у тому числі відповідними 

документами про впровадження в практику суб’єктів господарювання (довідка 

№87 від 12.03.14 р. ТзОВ «Галрембуд», довідка №125 від 08.04.14 р. 

ЛКП «Рембуд»).

Дискусійні положення і недоліки роботи

Оцінюючи роботу в цілому позитивно, треба відзначити наявні в ній 

спірні положення та деякі недоліки.



1) у п. 1.3 першого розділу дисертації автор пропонує функціональну 

модель корпоративного податкового менеджменту, об’єктом якої виступає 

податкова діяльність суб’єкта господарювання. Доцільно було б детальніше 

висвітлити, що саме автор бачить під альтернативними та оптимальним 

варіантами податкової діяльності;

2) у п. 2.3 другого розділу роботи «Аналіз формування та реалізації 

податкового менеджменту вітчизняними суб’єктами господарювання» 

дисертант наводить окремі аналітичні таблиці без належного аналізу цих даних;

3) на наш погляд, робота б виграла, зокрема, другий розділ, якщо б у 

п. 2.2 були виокремлені та розкриті методи і способи податкового планування;

4) високої позитивної оцінки заслуговує запропонована модель 

впливу деяких факторів на рівень податкового навантаження суб’єктів 

підприємництва окремо, однак для глибшого аналізу дисертанту доцільно було 

б продемонструвати їх вплив в сукупності;

5) високо оцінюючи запропонований автором методичний підхід до 

реалізації податкового планування (п. 3.3), зауважимо, що доцільно було б 

більше уваги приділити особливостям його реалізації в умовах кризи;

6) у роботі є загальновідомі положення, які не містять наукової 

новизни, та зустрічаються редакційні неточності.

Наведені зауваження не знижують загальної позитивної оцінки 

дисертаційного дослідження Ткачик Л.П. та не зменшують його науково- 

практичну цінність.

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам

МОН України

Дисертаційна робота Ткачик Лесі Петрівни на тему «Розвиток 

корпоративного податкового менеджменту в умовах відкритої економіки 

України» є оригінальною науковою працею, що характеризується 

комплексністю підходів і самостійністю виконання, та має вагоме теоретичне і 

практичне значення. Результати дисертаційної роботи доповідались і



обговорювались на науково-практичних конференціях, а також відображені у 

наукових публікаціях автора.

Дисертаційна робота Ткачик Л.П. є самостійним та завершеним науковим 

дослідженням, що містить елементи наукової новизни, теоретичні положення, 

методичні підходи та рекомендації щодо реалізації корпоративного 

податкового менеджменту в Україні. Дисертант виконав поставлені завдання і 

досягнув визначеної мети. У результаті проведеного дослідження отримані нові 

теоретичні результати, які є реальним внеском автора в розвиток та 

поглиблення теорії оподаткування.

Відтак, дисертація за своїм змістом та оформленням повністю відповідає 

чинним вимогам МОН України, а її автор Ткачик Леся Петрівна заслуговує 

присудження наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 

08.00.08 -  гроші, фінанси і кредит.
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